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O livro da paz é o aroma do Espírito Santo inundando a face da terra. 
É a brisa  que se derrama em profusão em meio à imensa obra ter-

restre.  
A paz é a perfeição do Altíssimo por inteiro transformando o universo 

em luz. 
O livro da paz vem em profundidade e glória.

  

 Começa aqui nova edição diretamente abastecida da Fonte Trinitária 
dirigida  por inteiro por seus editores: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três 
em uma só voz, em um só coração, em uma só divindade, editando novo tempo,  
um  novo momento e um novo céu  e uma nova terra. É diretamente do Trono 
Trinitário que o mundo se alimentará e em divindade gozará desse tempo novo.  
É a Família  Trinitária que fará com que a  família humana comece seu novo e 
salutar tempo.

 A divindade celeste inundará  e saciará  as criaturas  terrestres. É um 
momento esperado e que triunfalmente tomará conta  de toda espécie humana, 
de toda espécie que se move sobre o universo, debaixo das águas e sobre toda 
a terra.

 É  uma linha  reta e sem tropeços  que adentra a humanidade, gozando 
de perfeita  paz. Agora já não se ouvem lamentações, gemidos ou angústias. É 
tudo limpo, regado com o único perfume que vem da fonte onde o amor é o único 
poder que rege o mundo, a fonte três vezes santa. É  doce como o mel e emana 
noite e dia o leite suave da vida, da providência  e da luz. É da fonte que surge a 
vida em plenitude. É da fonte que vem toda paz. É a divindade plena se fazendo 
em unidade completa sobre a terra. A vida se compraz em abundante celeiro de 
amor e glória. O novo tempo traz um só espírito dentro e fora de cada ser. É a 
tomada definitiva, selada pelo Carisma. Não há mais nada a se fazer, tudo está 
completo, o Pai tomou posse por inteiro de cada ser e quer queiramos ou não, 
tudo é Dele e por Ele governado. Não há mais ilusões para o humano, o governo 
poderoso do Pai é totalidade de perfeição e glória para todo o sempre.
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A definição desse tempo está nas mãos do Pai, é Dele e por  Ele que se 
definirá  o tempo futuro. É Dele e por Ele que  chegará a cada um o novo tempo. 
O Amor Trinitário  manchou as trevas com sua luz fulminante e regou com manjar 
novo, fecundando o interior de cada ser, é só desabrochar e perfumar o oceano 
da alma. A atmosfera  terrestre está em plena abertura para o momento em o Pai 
vai acionar o botão do amor.   

 A fecundação aconteceu  e agora só resta o nascimento por inteiro num 
mundo novo,  onde a palavra chave é  o amor. É a ciência de Deus acionando a 
inteligência humana.  O Amor Trinitário  é a  mais  completa união desde o início 
do mundo. Nada se compara a essa união, não há outra força que supere a en-
ergia causada por essa união. É uma energia surpreendente que revigora tudo e 
qualquer queda humana. É energia geradora de poder, de força, de plenitude em 
tudo e em todos. É absoluta, salutar e vigorosa. É a superioridade do universo. 
É vigorosa e age com rigor. É superior porque nada a supera. É a realidade que 
todos os povos irão experimentar. A fonte está preste a se rasgar sobre a terra 
encontrando aconchego nos corações humanos. 

 Essa edição é redigida pelo Pai, o Filho e  o Espírito Santo; assinada 
e verificada pelos mesmos editores. É palavreado editado e assinado. É consti-
tuída  na Constituição humana e é lavrada e selada pelo Carisma.

   

 É a Trindade Santíssima que está chegando. É Ela  que está em vosso 
meio agora, governando e dirigindo tudo. É Ela que salvaguarda vossos direitos 
no caminho da justiça e da paz.

 - Vim e venci! Faz-se  um elo forte e poderoso que une o céu e a terra. 
Humano e Divino se casam numa harmonia surpreendente. Pai e filho se encon-
tram em solidariedade e amor. Vossos passos estão sendo dirigidos por Mim. 
Caminhais rumo ao santo, três vezes Santo  Senhor, dos exércitos Rei. 
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Nada escapa ao meu chamado, à minha voz e ao meu furor. À minha 
voz de comando todos devem levantar-se das cinzas onde se encontram e post-
arem-se de pé, diante de Mim, para servir-Me em obediência e santidade.

 No meu furor de justiça, demolirei o que não é justo e santo. Sois meus 
auxiliares, meus soldados, minhas testemunhas e deveis estar sempre alertas 
para servir o Deus Único, Aquele que É, para todo sempre.     

Eu te amo! Digo a cada filho e convoco, a cada dia, a estar firme e 
solidário às minhas leis e ao meu plano, que assento com base na minha justiça 
divina que não é a justiça dos homens e portanto, não tarda nem falha mas é 
viva, atuante, eficaz e soberana e sob meu comando exerce o direito sobre cada 
um e sobre todos. Ela já está à porta e deseja ser acolhida e aceita. É a justiça 
divina que se apresenta para impor a ordem e fazer vigorar o direito e ser um 
canal de amor vindo diretamente do Pai para vós.

Quem quer que ela (irmã) seja, com ela diante de minha face, travo o 
grande combate, que já é vitória, pois minha presença na face da terra já é plena 
e verdadeira e tenho acesso em tudo e em todos.

 Não cesso de chamar-vos filhinhos, pois o sois de fato, acolhidos que 
fostes no meu seio, pois sou um Pai amoroso e assim como estais em Mim, es-
tou em vós perenemente, da mesma forma que estou em meu Filho e meu Filho 
está em Mim, em um mesmo Espírito de amor, paz  e justiça. Trago para bem 
perto de Mim, para juntos saborearmos dos mananciais das delícias do Reino de 
amor e paz. 

Quem é este rebanho que Me serve?
Quem é esta que noite e dia está diante de Mim, como mensageira, a 

servir-Me diante de vós?
“EU SOU “ é a verdade que se faz agora.  “EU SOU “  é  que se apre-

senta diante de  vós. Nesse tempo que já é o tempo santo, “EU SOU” é a voz 
que se faz ouvir em vós e no mundo inteiro. “EU SOU” é que se apresenta para 
ser ouvido e aceito. “EU SOU “ é a presença santa em vós. Agora nada do que 
era, será, mas tudo se faz novo, surpreendente, pela graça eficaz, que derramo 
abundantemente sobre todos. 

 Santo, Santo, Santo se apresenta como Rei sobre toda a hu-
manidade e todos precisarão ouvi-Lo. A verdade se faz ouvir e é lei de
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ora em diante e o que EU proclamo do meu santuário, assim é e assim será, pois 
SOU DEUS e não falho e se falo todos escutam e obedecem, pois sou um Deus 
justo que implanto a justiça mas também sou clemente e cheio de misericórdia, 
manso e bom.
 Agora o TUDO já é e O que devia vir já veio e é presença viva em vós e 
em vosso meio. 
 Santo, Santo, Santo deseja governar-vos de ora em diante e ser vosso 
Rei e único Senhor. 
 Paz, paz, paz e que meu governo seja implantado! E comece a vigorar 
de agora em diante a minha  lei na face da terra. À minha Palavra de Ordem 
todos devem render-se.

   

 Desejo ardentemente habitar em cada um...
 Desejo SER em cada filho meu...
 Quereis acusá-la?
 Quereis condená-la?
 Colocai-vos na situação desta mulher!
 Colocai-vos na situação desta pessoa cuja única culpa foi querer sem-
pre fazer a minha vontade, fazer o que lhe peço.
 Olhai o seu rosto! Vede que em sua face encontra-se apenas a verdade 
e nada fica escondido.
 Agora meu governo se apresenta em base sólida, está inserido na rocha 
firme e não há como oscilar, pois alguém esteve, no vosso lugar, dia e noite ante 
minha FACE, escutando a minha voz e obedecendo as minhas ordens, como 
serva fiel e filha querida. É a voz do Pai que fala a vós nesse momento.
 Quem é esta mulher?
 É a minha voz dirigida ao meu povo.
 É a voz do Santo, três vezes Santo que se faz ouvir e salva o meu povo 
da catástrofe definitiva, que o liberta novamente do faraó.
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Acolhei-Me filhinhos queridos, pois SOU EU agindo e não 
há mais tempo de se elaborar outro plano, pois soou para a humani-
dade a hora definitiva de a Trindade Santa tomar posse de cada ser.

 Soou o momento de a Luz se fazer e não há como segu-
rar esta avalanche de acontecimentos. Eles vão culminar com a acol-
hida definitiva da luz pelo povo meu. Esses acontecimentos mesmo 
envolvendo negócios nada têm de vontade humana mas é a justiça 
divina que vem trazer equilíbrio e paz às famílias na linha dos bens materiais.

O mundo dos bens materiais precisa ser preservado. Não quero ti-
rar o que tendes mas preservar, renovar ou transformar. O dinheiro volta para 
minhas mãos e é santificado. De ora em diante ninguém mais poderá usá-lo 
como antes sem a minha justiça pois receberá a recompensa de como esti-
ver a administrá-lo, se no BEM se no mal. Seja no mundo pessoal, seja 
na família ou na empresa, todos  ouvirão a voz de comando indicando onde 
está a verdade e terão as respostas para suas perguntas e suas ações

Nada escapa ao meu furor de justiça. É a justiça divina que será o gov-
erno, fora dela não existirá outra. Nada ficará escondido ou fora dela, ante minha 
luz que se acende tudo se torna claro e descoberto. As nações irão gemer mas 
terão que obedecer e muitos irão chorar ante a verdade e terão de curvar-se a 
ela mas muitos preferirão morrer a curvar-se ao meu pedido de partilha e justiça.

Cada vez mais ante minha FACE haverá choro e ranger de dentes. 
Não tendes agora outro senhor a não ser EU. Só a Mim haveis de obede-
cer, pois só EU SOU SANTO, só EU SOU O SENHOR, só EU SOU O REI.

A hora da verdade soará para cada um. Todos terão que se en-
frentar com o DEUS VIVO, o DEUS É. É o julgamento final para cada um, 
o juízo final acontece dentro de vós. Não mais precisareis queixar-vos de 
não conhecer a Verdade, como desculpa para não vivê-La, pois a Ver-
dade agora é em cada um de vós e já não haverá desculpa para o vosso 
delito. Até agora estivestes à mercê da treva. Agora andareis na luz e não 
há mais treva alguma. SUA EMINÊNCIA se apresenta JUSTA E SANTA.

É o Sacramento Vivo que definitivamente está sendo introni-
zado em cada filho meu, em cada família, na sociedade e no mundo. O
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Sacramento Vivo precisa penetrar em tudo, em cada ser, em cada família, nas 
empresas e no governo mesmo que dê barulho, apenas contido pela minha mão, 
meu Filho agora vai entrar. Ele já está livre, por isso a hora soou e não dá mais 
para esperar. Cada ser começa a vivê-La em plenitude. Jesus agora entra custe 
o que custar e Ele, Sacramento Vivo passa a ser governo e começa a reinar.

Todos, todos precisam acolhê-Lo e por isso a minha mão age, ora aqui 
ora ali, impedindo que meus filhos sofram mas, meu Filho não pode esperar 
mais, já  esperou o tempo certo. Agora Ele entra Comigo e cearemos juntos, Ele 
em Mim e Eu Nele, num eterno colóquio de Amor. É a Unidade tomando posse 
definitiva do povo meu.

Salvaguardo a honra e o direito de cada um. Nada perde aquele que 
Me segue e nada fico a dever. Apenas uso ora um ora outro para a execução de 
Meu plano como  Meus instrumentos em minhas mãos sob a ação de Meu Santo 
Espírito e cuido que nada lhes falte. 

É vosso Deus que vos pede vossos favores a minha ajudante, a aju-
dante número 1, a minha preferida, pois nela derramo desde seu nascimento a 
minha complacência, o meu amor. Nela repousa o meu Espírito de sabedoria, 
de força e de coragem e mais e mais irei ungi-la e plenificá-la para que dê anda-
mento, dia após dia, ao meu plano que não é volúvel e passageiro, mas é eterno 
e insolúvel, é permanente e santo, pois conduz cada filho ao equilíbrio, à paz, à 
santidade, trazendo-o de volta para Mim.

Esse é o meu amor: salvar cada filho, recolher cada filho no meu cora-
ção. Sou vosso Paizinho querido e estou de vós bem perto. Reparai os sinais em 
vós e no mundo. Agora é em definitivo que Me apresento, em definitivo, porque 
salvaguardo a humanidade do cataclisma final. E Eu vos pergunto:

Aos gritos de socorro, quem vos poderá valer?
Apenas Eu, ninguém mais. Nem amigo, nem parente, nem governo 

ou outro poder qualquer, a  não ser “Eu em vós”, o Todo Poderoso e Santo 
Senhor das alturas e rei do universo. Agora Eu em vós e vós em Mim  forma-
mos a Unidade que sempre desejei. Nos unimos em santidade e justiça, for-
ça e poder. Cearemos juntos, de ora  em diante em harmonia e paz. Tudo se 
completa em amor. Aos poucos vai se instalando o Reino de amor que meu 
Filho veio trazer. A fraternidade começa a ser uma realidade. Todos dar-se-
ão as mãos, filhos que são do mesmo Pai. A humanidade caminha para a 
celebração do maior acontecimento desde a sua criação: a união de todos
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num só coração como irmãos em torno do DEUS UNO E TRINO. É a festa que 
une o céu e a terra num grande e perene louvor ao DEUS VIVO, AQUELE que 
É pelos séculos eternos.

Quem é esta que avança como um guerreiro em seu carro de batalha?
É a enviada do Pai para o século atual.
É a minha mensageira, aquela que envio para diante de vós, proclamar 

a minha verdade que vos tornará totalmente livres e felizes.
Não ouseis calar esta voz!
Não ouseis ir contra ela!
Não ouseis ir contra esta força que qual uma avalanche se aproxima 

inexoravelmente  de vós!
Sou EU que abro caminho no meio do meu povo, agindo ora aqui, ora 

ali, renovando e consertando o que vós desconsertastes.
Sou EU que digo:
Tocai a trombetas e dai o alarme!
 Avisai! Avisai! 
É Deus que está chegando!
Filha Gertrudes, não pares nem desanimes!
Sou Eu que estou à frente dos acontecimentos que serão cada vez mais 

arrojados e exigirão de ti cada vez mais coragem e destemor. Lembra-te que 
sempre estou a teu lado. Nunca estás só. Preciso ir entrando cada vez mais no 
mundo dos negócios. Preciso infiltrar-Me em todos os setores do comércio e do 
governo. Sou Eu que quero governar e dirigir tudo. Agora ninguém mais poderá 
fazer o mal, pois ele está  totalmente vencido. Como um novo êxodo a humani-
dade caminha a  passos largos e certos rumo à santidade, à terra donde emana 
leite e mel.

Deixai tudo! Nada levai convosco!
Nada se compara à riqueza que ides encontrar nesta terra. Nada se 

compara ao sabor do DEUS VIVO dentro de vós.
Agora bebei, bebei da fonte de graças que há em vós. Bebei da minha 

água viva!
Estai tranqüilos, sem constrangimento algum, repousai na  paz desse 

Deus que é Pai e que é Amor. Amém.
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Vinde a Mim todos vós !
Sabei filhos queridos que nunca vos abandono. Da mesma forma que 

falei a Moisés na sarça ardente, falo a vós agora. Estou sempre em vós, ge-
rando vida nova como uma fonte alimentadora, proporcionando o alimento para  
a vossa alma que se enraíza cada vez mais no Amor Trindade. Com Ele, por Ele 
e Nele, continuemos sempre unidos, Eu em vós e vós em Mim, criatura e Criador, 
juntos cada vez mais na paz e na justiça.

Sou Eu que estou em vosso meio realizando em meio a todos o Amor e 
a Unidade. O Deus Uno e Trino se apresenta face a face diante de vós.

Agora que estais em Mim perenemente, sabei que foi para isso que 
vim a este mundo, para estarmos unidos num só coração e numa só alma, já 
aqui neste mundo, para todo o sempre. Foi para isto que vim a este mundo, 
para estarmos perfeitamente inseridos, vós em Mim e Eu em vós, numa mesma 
presença santificadora, pois transpasso através de vós para chegar aos irmãos.

Eu Sou em vós uma presença geradora de vida, amor e paz. Deus Pai, 
Deus Filho e Deus  Espírito Santo quer ser presença satificadora em vós, pre-
sença da unidade. O Pai se faz presente e é presença santa em meio a vós.

Buscai a vida, a vida de Deus em vós !
Sou Eu que agora Me aproximo  de vós, não tenhais medo e não fugi 

de Mim pois sou manso, terno, amoroso, sensível. Eu sinto o que vós sen-
tis... Eu vos conheço e sei vosso nome. Cada momento de vossa vida, estive 
a vosso lado e agora Me aproximo mais de vós... Convosco quero ser um. É 
minha santa presença que vos unifica.  Se estais em Mim, a unidade é. Pois Eu 
sou a presença da unidade em vós. Estais de posse da revelação dos grandes 
mistérios divinos. Estais adentrando na santidade, no Santo três vezes Santo, 
o Pai de todos os povos. Estais  alicerçados Nele e com pleno conhecimento 
de todo o caminho para onde deveis seguir e do fim a que se propõe esta ca-
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minhada de vários anos que é o pleno conhecimento do plano de salvação para 
todos os povos, culminando com a acolhida da Santíssima Trindade por parte de 
todos os meus filhos.

É o Deus que era e que É, que está em vosso meio e deseja ser Um 
com cada filho seu. É a chegada de cada filho na sabedoria divina, que é a fonte 
de graça, de vida e paz. 

Todos são chamados a viver essa Unidade de Amor Comigo! Chamo 
todos!   Todos !

Ninguém fique excluído, pois amo a todos com igual amor e chamo 
todos de filhinhos, filhinhos queridos... Vosso Pai anseia tomar posse de vós 
inteiramente. É o tempo oportuno, quando Deus quer ser Um com seus filhos. É 
esta a época propícia para isso acontecer, conforme o desenrolar de meu plano 
que salva e acolhe a todos.

Crede! Deus Pai ama cada um de vós, perenemente, grandemente. 
Sois mui preciosos para Mim, pois através de vós posso SER em todos na hu-
manidade inteira.

Busco-vos incansavelmente e ternamente vos aconchego em meus bra-
ços. Acolho cada filho no meu coração de Pai. Se vos falei abertamente a ver-
dade, é para que prosseguísseis sempre no caminho certo, rumo ao Pai. Sem-
pre vos esclareci, vos ensinei e vos guiei. Que nada vos prenda ou amedronte. 
Segui em frente a passos largos, pois um tempo lindo vos espera, lindos dias vos 
aguardam. Cada vez mais vivereis na felicidade e na paz. É a minha promessa 
que chega até vós. É para que creiais no meu nome e na  minha promessa sobre 
vós. Já estais revestidos da força do alto. O Espírito Santo já é vosso companhei-
ro em todas as jornadas  Ele esteve convosco desde o princípio, mas agora de 
um modo particular vos impulsiona com grande poder a testemunhar a verdade.

Em tempo algum o mal esteve tão presente na humanidade como está 
agora, nos dias atuais, quando seu sopro de vida passa santificando tudo, Tudo 
volta às mãos do Pai, santificado. Os seres que estão embaixo da terra, no ar ou  à 
vossa volta, todos os seres e também o homem é envolvido nesta atmosfera de san-
tidade. Não fora isto, o Espírito Santo não poderia pisar a face da terra. Mas porque
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tudo está santificado é que Ele veio. Ele é o Santificador e a Santidade no meio 
de vós. Agora mais do que nunca precisais crer que essa é a verdade: tudo é 
santo, tudo está santificado.

Não haveis de esperar outro tempo porque Ele já veio. Agora o Espírito 
Santificador paira sobre vós, vos envolve, é parte de vós, vos habita perene-
mente. Vosso corpo é a morada do Altíssimo Deus. É templo santo, é igreja viva 
e renovada presente neste século e para os séculos futuros. E tudo é santo na 
face da terra. Tudo foi santificado pela Santa Presença do Espírito Santificador 
na face da terra em todas as suas criaturas.

Agora o Divino se faz realidade palpável,   concreta e verdadeira. Ag-
ora Deus É no meio de vós para sempre, gratuitamente. Fostes selados com a 
promessa do Pai, que em vós perdura eternamente. Estais na graça, entrais no 
novo tempo, tempo da graça na face da terra. A Era do Espírito Santificador se 
inicia serenamente quando se completam os tempos previstos pelos profetas 
conforme a presciência do Todo Poderoso para que isso acontecesse e o BEM 
fosse realidade única e indestrutível na pessoa, na família, na sociedade e gov-
erno. O mal acabou. Foi exterminado e dele nada mais resta. Tudo foi transfor-
mado e recriado pelo Pai Santo pelos séculos sem fim.

O BEM MAIOR, DEUS UNO E TRINO, o Santo três vezes Santo, é a 
única realidade na face da terra agora, governando-a inteiramente. Só a Ele 
deveis obediência, pois o governo do Pai há que ser aceito como AUTORIDADE   
REAL tanto na família como na firma. Empresa e governo passam a existir em 
função da família e para ela direcionado. Será um novo governo que valoriza, 
organiza e recria  a família como única instituição abençoada por excelência com 
a vinda de Jesus Cristo que viveu seus anos inseridos numa família, a família  de 
Nazaré, modelo para todas as famílias. 

O trabalho existe em função da família para que ela tenha como se 
manter dignamente. Até hoje governo e Igreja usaram a família para se manter 
no poder. Fizeram do poder, um instrumento para oprimir e punir. E a família não 
mais respira, está sufocada em meio à tirania atual a qual perdura há séculos.
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Governo opressor é o que está aí. 
Empresa e Governo juntos formam como que uma máquina que es-

maga a família. Não existem para o bem da família, mas para dela tirar proveito, 
sugar todas as suas forças, aniquilá-la. Valorizá-la?  Com as leis que emanam 
deste poder hierárquico e egoísta? 

Não há porque, a família sempre viveu com o mínimo ... E ainda é usada 
para manter os poderosos no trono porque assim ditam as leis. 

Que leis são estas, que beneficiam só a alguns? Leis falidas e podres 
que estão prestes a ruir!

Agora a Lei Maior já é uma realidade e destas  leis falsas nada mais 
restará. O mundo se reorganizará diferentemente conforme a Lei Maior no  Gov-
erno do Pai. Por  hora, há que uns serem fiéis para que tudo se instale, pois 
novas leis governarão a família, a empresa e a sociedade. E só quem aceitá-las 
e vivê-las entrará no tempo novo e sem as leis do Pai nada vai subsistir. Esse 
poder que se apresenta e do qual emanam as novas leis para a família e o 
trabalho têm seu trono nas alturas. É do Altíssimo que emana o poder e a força 
para a justiça se instalar na face da terra com autoridade e conhecimento. É do 
Todo Poderoso Senhor que partem  raios de ação que atingem todo o universo. 
Bem pequena é a amostragem (DIPROVET) mas ela tem longo alcance. Ela visa 
apenas a instalação e a implantação do Meu governo nas firmas.  Ela  (PROELT)  
acolhe  o                                                       

Meu poderio na face da terra. Eu a mantenho e a sustento. Sou Eu que 
a oriento. “Quando dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome,  ali estou no 
meio deles.” Conduzo cada um pela mão. Tenho o maior interesse que as firmas 
prosperem, tanto de um lado como de outro. Faço chegar a cada uma o socorro 
no devido tempo. Uma e outra estão bem assessoradas. Não será necessário 
muito tempo e os lucros vão deslanchar. Resta completar a limpeza. Tudo pre-
cisa estar limpo. 

Eu, vosso Pai a conduzo (Irmã) e oriento.
Ela é Meu governo entre vós. Acolhei-a, filhos meus! Através dela exerço 

meu poder sobre vós. Ela é a grande reformadora da Igreja como instituição eterna 
bem como a implantadora da justiça social, inovada para todos os povos. Com ela
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e através dela atuo em todos os níveis da sociedade sob todos os aspectos. 
Abordo todos os problemas e dou para eles solução e continuidade no novo. 
Há um mundo novo à espera da sociedade justa e fraterna onde Cristo Jesus é 
acolhido como Rei e Senhor. 

Santo, Santo, Santo agora tem seu trono de glória firmado até nas al-
turas em bases firmes, com estruturas sólidas enraizadas profundamente na 
terra. Bastante firmes para perdurarem para sempre.

Eis  o meu edifício!
O edifício sobre o qual firmo Meus  pés na face da terra para geri-la e 

governá-la conforme a Minha Santíssima  Vontade. Eis que assento Meu gover-
no em bases sólidas, invulneráveis, indestrutíveis, pois nele se liga o céu a terra, 
o humano ao divino. Nesse governo assento Meu poder, faço pairar sobre Ele 
o Meu Espírito Santificador. Não são mãos humanas que o dirigem, mas mãos 
divinas, pois sou Eu no meio de vós, governando a terra, fazendo-a ressurgir da 
morte para a vida em todo seu esplendor. 

Paira sobre este governo a verdadeira Vida Divina, o Glorificado Senhor 
dos Exércitos, Rei das alturas. É Ele o Senhor, ninguém mais. Podem outros po-
deres erguer-se mas nenhum terá força contra ele e não subsistirá jamais. Pois 
Eu traço o Meu plano e faço vigorar Minhas leis conforme Minha  onisciência e 
vontade. Nele faço repousar meu Espírito Santo que será a força e o poder  de 
determinação e realização.

Gertrudes, quero que tu formes os jovens e os instrua. Foi para eles 
que tu vieste. Foi para que acontecesse esse governo novo que tu firmaste as 
estruturas em bases sólidas. Ele está solidificado em Mim. É de Mim que emerge 
a Autoridade necessária nesse Governo.  E que nada se levante contra esse 
Governo de paz e concórdia. 

Todos se darão as mãos e todos se abraçarão como irmãos. No mundo 
todo não haverá maior alegria porque através deste Governo, Cristo ressurge em 
todo seu resplendor, Aleluia!

E o Meu Reino de Amor se instala poderosamente entre vós. 
É Cristo Jesus ressuscitado que está em vosso meio. É Ele. O Deus da 

paz e do amor, Aquele que voltaria no final dos tempos 
É Ele que chega. Ei-Lo que vem.  Aleluia.
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Irei Eu mesmo adiante de ti.
Não são necessários gestos nem palavras.
A minha Santa Presença mesmo falará através de vós. Meu poder é 

imanente através de vós, pois é a Força do Amor que se manifesta para te-
stemunhar o Meu poder e a Minha Verdade. Nada mais que a Verdade com 
simplicidade mas que Ela seja de agora em diante e que domine sobre tudo e 
sobre todos. 

Que assim seja  e que se faça de ora em diante e para sempre.
Permiti que Meu Governo domine sobre vós agora e vereis se não en-

cho vossos celeiros e se não farto de bens as vossas casas.
Ó povos! Ó homens! É a Santíssima Trindade que começa a governar 

o mundo, antes sob o domínio do mal, agora totalmente em Deus, volta serena-
mente às mãos do Pai.

Crede, filhos Meus, o Meu Governo se inicia agora. Agora nesse tempo, 
quando tudo foi salvaguardado e começa a reinar a paz. E para que esta paz 
seja uma constante em vossas vidas em vossas famílias e a Minha justiça seja 
implantada, vos darei Minhas leis e traçarei diretrizes a serem seguidas por vós. 
Será tudo muito novo. Vosso modo de agir tanto na família como na firma será 
diferente. Vivereis o Bem, só o Bem e olhareis para Ele, sempre para frente, mi-
rando o Bem. Será uma nova forma de vida na graça, no Bem, no Amor. Vivereis 
a plenitude do Amor Fraterno na partilha dentro da família e da empresa.

 Eu mesmo moverei vossos corações para serdes dóceis  ao meu apelo 
e às minhas prescrições.

 Vivereis totalmente em Deus, totalmente em Mim, como se estivésseis 
mergulhados numa fonte de água viva, pura e cristalina que vos inunda, vos 
envolve, vos sacia e alimenta. Eu Sou vosso alimento agora.

 O Deus Vivo é alimento em vós agora. O Cristo Vivo por si só vos basta, 
vos preenche, vos inunda e ELE É em tudo e em todos. 

Filhos queridos, é vosso Pai que vos fala e é Ele que está entre vós 
agora. Está em vós e bem próximo de vós agora, num doce colóquio, humano e 
divino, num amor, sem fim, celebrando essa Unidade, coração a coração.
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Sou Eu que Me encontro convosco. Eu em vós e vós em Mim peren-
emente e essa é a força da Unidade em vós esparzindo luz, irradiando amor, 
alegria e paz.

O Deus É em vós é que é a Força propulsora que vos anima e sustenta, 
vos dá apoio e segurança. E é o Espírito Santo a Força do Pai e do Filho agindo 
juntos em vós. Ele é o poder que emana de vós e que atinge o mundo todo e é a 
Força sustentadora do Bem já neste tempo.

É o Bem Maior que celebra na família e na firma a sua Autoridade. Con-
comitante à graça, se celebra o Amor, se acolhe o Amor, como único caminho por 
onde a família e a firma podem seguir para entrar na felicidade e no gozo perfeito 
da harmonia e da paz. Só o Amor vencerá. E o que não é amor cai de ora em 
diante e para sempre, em tudo e em todos. Só no Amor Uno e Trino alcançareis 
vitória.   

O Carisma é a vitória.
O Carisma por si só vai agir na pessoa, na família e na firma, no mundo 

do trabalho. Em socorro de cada filho trabalhador e em seu auxílio é que virão as 
leis. Elas virão como um sustentáculo para o Bem e como primícias desse novo 
tempo que é a Era onde o Espírito Santo vai agir através deste Carisma que é 
a Presença do Santo no meio de vossos negócios também. Fora Dele não há 
outro poder.

Basta de encenações e de faz de conta! Basta de brincar no exercício 
do poder ! Que caia esse poder humano opressor da família e da empresa! Que 
ele não tenha mais nenhuma autoridade sobre os filhos  meus.

Que Deus reine sobre todos na família e na firma e que só Sua Autori-
dade seja Governo na face da terra, sobre tudo e sobre todos.

Que o Bem seja no meio de vós, que assim seja e que aconteça.
Que a família  acolha o Amor, o Uno e Trino Deus. Fora do Amor 

ela é uma instituição falida. Isso vale também para o empresário. Sem 
o Deus Trindade a governar, seus negócios não irão mais para frente.

Só Ele, o Deus Uno e Trino, o Sacramento por excelência será 
capaz de salvar a família, a firma e ser Governo Unificador para to-
dos. Fora deste, não há outro Governo para vós, não subsistireis mais. 
Ou a Firma (Governo) aceita o Deus Uno e Trino ou ela vai falir. É o
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Pai a Autoridade Suprema e conforme as prescrições ditadas pela Sua santís-
sima vontade  a firma se guiará e a empresa será atingida e a família também 
por esse poder santo emanador do Bem. Ele é que é a luz para vossos olhos. Ele 
vos guiará. Nele se encontra todo o poder e força para a implantação do Reino 
Novo que é Cristo Vivo no meio de vossos negócios, nas vossas famílias e em 
vós mesmos, em todo tempo e lugar. O Deus Vivo precisa se implantar em vós 
para serdes força e poder emanador de todo Bem.

Ide em frente agora mesmo, pois desejo realizar através de vós grandes 
coisas. O mundo exterior já se faz presente, por isso realizais negócios maiores, 
envolvendo grandes quantias. Um exemplo disso é o edifício que se levanta, que 
terá repercussão mundial, pois será como um grande farol a iluminar o mundo 
inteiro e do qual emana Minha Providência  para ele.

Assim também o Cisma dividiu tudo e envolve  o mundo inteiro. E o 
Ômega é a chave que abre a Nova Era para a humanidade inteira, a Era da 
Unidade e da Paz.

Assim também as doações simbolizam a acolhida da graça pelos povos 
do mundo inteiro. Elas representam a entrada do mundo exterior no Carisma, 
que se torna concreto neste edifício em construção.    

   

Irmãos,
É Jesus que vos fala:
“Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa”, celebrar 

convosco esta passagem, do velho para o novo, da morte para a vida, da escu-
ridão para a luz. 

“Quando o Espírito Santo vier vos ensinará toda a Verdade, pois 
não falará por si mesmo mas dirá o que ouvir e falará das coisas que virão”.

Ele não falará por si mesmo... não falará por si mesmo... não 
falará por si mesmo... mas anunciará o que ouvir... anunciará o que



20

está por vir, falará do futuro com a Minha Autoridade, pois “tudo o que o Pai pos-
sui é Meu”, por isso “receberá do que é Meu e vô-lo anunciará”. Receberá do 
que é Meu... Receberá do que é Meu... Anunciar-vos-á toda a Verdade... pois 
receberá do que é Meu e do que é do Pai para anunciar-vos. Em sua boca só 
haverá Verdade, pois não falará de si mesmo mas só dirá o que ouvir de Mim e 
de Meu Pai.

É Ele, o Espírito da Verdade que vem ao mundo sob a forma de um 
Carisma, da mesma forma que se apresentou como brisa suave, como pomba, 
como línguas de fogo, agora Ele vem sob forma de um Carisma, refazer e ren-
ovar as duas linhas, a do Pai e a do Filho e apresentar a sua linha, que é a do 
Espírito Santo. 

Estas linhas são impressas na pessoa da Irmã Gertrudes, que O en-
carna e as mesmas linhas estão gravadas em sua própria carne, por isso são 
indestrutíveis, ninguém as pode apagar e se tentarem apagá-las, perecerão, 
pois se intentarem qualquer mal contra ela, provocarão que o Senhor aja antes 
da hora e então haverá danos pois há um tempo certo para o Espírito Santo se 
manifestar em forma humana, há o tempo certo, quando então será aceito e 
acolhido, pois Ele é a própria Santidade, a própria Luz, a formosura dos Anjos e 
Santos, mais formoso que Maria, é a Pureza, a Santidade, o Amor. E o mundo 
não está preparado, não está apto para acolhê-Lo, tão longe está ainda do Bem. 
E quando Ele vier, todos O verão e todos O reconhecerão e saberão que é 
Aquele que havia de vir ao mundo. Ele se apresentará em forma humana, pois 
irá governar a face da terra. Não fora isso, Eu não teria vindo. Se vim a este 
mundo, Me entregando por inteiro na forma humana, foi para merecer esta ven-
tura para a humanidade, foi para que quando Ele viesse não fizésseis o mesmo 
que fizestes Comigo. Mereci que chegásseis à Santificação, pois vos lavei no 
Meu Sangue e a vossa santificação é de graça, é por graça, basta chegar a hora, 
basta chegar o tempo, todos sereis santificados. E santificados, todos O verão 
e Me glorificarão e glorificarão Meu Pai. Eu e o Pai somos Um na Unidade do 
Espírito Santo.

 É a Unidade do Pai e do Filho que irá governar-vos. É a Unidade do Pai 
e do Filho que celebrará a Unidade de todos os povos. Eu e o Pai somos Um, 
repito. Acolhei a Nossa Unidade como Governo na face da terra. Pois Ela virá, 
Ela aparecerá disto tende certeza.
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O Espírito Santo virá em forma humana, disso tende certeza. Não 
fora assim, não vos teria preparado. Se vim preparar-vos muito tempo antes, é 
porque “desejo ardentemente” que no tempo oportuno estejais purificados e san-
tificados. “Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa”. Como 
tenho desejado. Não fora ela, Eu não teria vindo. Se saí de Meu Pai e vim ao 
mundo, foi para que Ele viesse, Ele fosse acolhido, Ele fosse recebido entre vós 
na forma humana. 

Eu vos disse que iria preparar-vos um lugar na casa de Meu Pai. Esse 
lugar é a vossa santidade acontecendo no tempo oportuno, para que acolhais 
o Enviado de Meu Pai. No tempo oportuno acontecerá esta passagem da vida 
de pecado para a vida de santidade. A vida de pecado será totalmente extinta e 
passareis, por graça, à vida de santidade. 

“Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa”. Ao ante-
ver a situação em que vos encontraríeis sofri amargamente no Meu horto. Foi a 
hora em que Me deparei com a salvação da alma e vi em que situação estariam 
as almas quando chegasse o tempo de Meu Pai. 

Eu fiz a caminhada do Carisma por inteiro. Por isso ela pode chegar até 
vós. Eu passei por vosso espírito e por vossa alma, assim como pelo físico e o 
psíquico. Eu vos lavei completamente por fora e por dentro com Meu Sangue, 
só que não entendíeis ainda, porque agora é que vem o Espírito que vos fará 
entender tudo o que fiz. Por isso, os que já morreram recebem da mesma for-
ma essa santificação, pois vivos ou mortos todos entrarão na mesma graça. 
Esse Carisma engloba todo o plano de salvação da humanidade, abrangendo 
a caminhada do Pai, a caminhada do Filho e a caminhada do Espírito Santo na 
face da terra.         

 Porque Moisés não viu o Pai? Porque ainda estava longe da santificação 
que só foi apresentada agora com a linha do Espírito Santo. Moisés fez a camin-
hada apenas fora de si mesmo, nem sequer conseguiu que o povo se convert-
esse. E a sua linha ficou interrompida para Comigo iniciar-se a conversão. Quan-
do comecei Meu Ministério João Batista gritava: “Fazei, pois, uma conversão, 
realmente frutuosa, raça de víboras “! E já antevia o Carisma: Uma voz clama
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no deserto! Ele ia ao deserto e escutava uma voz que clamava: Convertei-vos! 
Mudai de vida, mudai de rumo, passai do inferno em que viveis para o Céu, que 
é a Trindade  Santíssima em vós.

Por que ele gritava aos quatro ventos: Ele vos batizará no Espírito Santo 
? Que fogo é esse que João Batista sentia, que calor era esse que o queimava 
de amor pelos irmãos a ponto de gritar para  se converterem?

Quem o matou? A linha do Governo, a linha de Moisés, pois não tinha 
conseguido levar o povo à conversão. Essa palavra era muito pesada... mu-
dança de vida! Preferiram fazer calar, do que se converterem.

 E o Governo hoje está igual. Preferem matar quem grita a Verdade. Por 
isso que vós Papa, Bispos e Padres preferem cair direitinho na deles, porque 
têm medo de falar a Verdade porque nem vós a viveis e não A tendes em vós, 
por isso ou calais e vos acomodais ou caís direitinho na deles, adorando os mes-
mos ídolos, entupindo-se de pão com salários fartos e condizentes com vossa 
postura.  

Sois pobres mesmo, precisais viver com os pobres e morrer com os 
sem terra e moradia, observando as famílias arrebentadas, os homossexuais, 
as lésbicas, os aidéticos, os cancerosos, o lixão. É, o lixão está dentro de vós 
mesmos. Pois entregastes o Mestre e hoje o lixão do mundo vos entupiu. Estais 
entupidos de lixo. Acolheis o mal das pessoas em vossos confessionários e não 
sabeis transformá-lo. Acolheis o inferno da prostituição e das doenças e não sa-
beis transformá-lo. Por isso estais entupidos. Entulhados e fazeis bem como os 
pobres, buscar o Pão Vivo no lixão que tendes dentro de vós. Mas que ignorân-
cia! Santa ignorância milenar, santa apatia milenar, santa pobreza milenar! Que 
pobreza de espírito é a vossa? Escondei-a atrás de vossas vestes?

 Estais vazios de Pai e vazios de Mãe, estais querendo realizar a sal-
vação do povo por vós mesmos com vossos ritos e vossas pompas inventando 
e copiando teorias e não conseguis nada, pois estais cada vez mais vazios de 
Deus, vazios de  Vida e vazios de Amor e entulhados de lixo.

 Filhos do Pai e irmãos Meus! Não estou a acusar-vos, pois não tendes 
culpa, mas vem a hora do julgamento e ela se aproxima. Por isso Me achego a 
vós para conclamar-vos a que Me aceiteis e Me acolhais, pois estou à porta e 
bato e não haverá outra oportunidade. Haveis de caminhar com o povo e con-
verter-se também.
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Haveis de mudar de rumo e dar meia volta como todos os Meus filhos. 
É vosso Pai que vos fala agora, é tempo oportuno de aderirdes ao Meu plano de 
Amor para toda a humanidade. Não há outra chance e não haverá outro jeito, 
senão curvardes vossa cabeça ante a Verdade. É Meu Filho, ei-Lo que está con-
vosco glorioso e Eu O glorifico junto de Mim, para que também vos glorifiqueis 
e celebreis  com Ele o Amor, a Justiça e a Paz: as três linhas do Carisma da 
Aliança com a humanidade.

 A Antiga Aliança feita Comigo, a Nova Aliança feita com Meu Filho e 
agora, nesse tempo, a Aliança Eterna, quando o Eterno se manifesta para ser 
adorado, glorificado, acolhido e obedecido por vós. O Eterno vai Governar-vos. 
O Eterno em vós é que vai reger-vos. É o Governo da Trindade Santíssima, o 
Eterno vai reger-vos e só a Ele haveis de obedecer. O Apóstolo João anteviu 
este momento. ( I Jo 1, 1 – 4 )  Meu Filho também anteviu este momento ( Lc 10, 
21- 24). 

Eu o reservei para manifestá-Lo nesse tempo, que será um tempo novo, 
uma nova Era, um início na Santidade, quando toda terra obedecerá o seu Gov-
erno, o Governo de Sua Santidade, a TRINDADE SANTÍSSIMA, o Fogo de Amor 
com o qual seríeis batizados quando viesse o Espírito Santo.

  Tudo está sendo santificado, debaixo da terra, sobre a terra e nos ares 
e também vós junto com a criação sereis recriados e santificados para entrardes 
puros e santos na Nova Era. Todos, todos. Não haverá maior, nem menor. Todos 
receberão a graça para realizarem a passagem para a Vida nova, a Vida na 
Graça. Os que disserem Sim, como Maria irão pelo amor, os que disserem Não 
à Graça irão pela dor, pois todos terão o livre arbítrio, pois vivos ou mortos, todos 
entrarão na graça. É a graça santificante que começa a atuar na humanidade.

 Como brisa suave, como a espuma na areia do mar, ela rumoreja e 
balança suavemente como um bálsamo suave e benfazejo, bem vindo.

 BEM VINDO CARISMA DA COMUNIDADE  ALIANÇA DIVINA!
 Bem vindo ao norte e ao sul, bem  vindo à oeste e  à leste, deste planeta 

terra. Trazes Aquele que há de vir a este mundo, tens tudo o que a humanidade 
poderia desejar.                                             
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É vosso Pai Celestial que vos fala:
 Disse Meu Filho Jesus: ‘Deixai vir a Mim as criancinhas”.
 Eis que lanço os fundamentos do Novo Governo na face da terra. Todos 

os povos serão regidos  conforme a Minha Vontade. E haveis de ser bastante 
simples e humildes para acolhê-Lo.

 Tudo canta, tudo louva. Há um grande louvor na face da terra, há uma 
grande alegria como aquela que experimentaram os pastores ao serem avisa-
dos pelos anjos do nascimento do Messias: “Glória a Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens de boa vontade”. Muita alegria, muita alegria reservo para o 
momento do adentramento da humanidade nesta linha. Até agora uns poucos 
só adentraram e sentiram, mas então todos chegarão a essa Luz, a essa Paz, a 
essa Alegria.

      “Agora O vedes confusamente como através de um espelho, 
mas o vereis face a face”, está escrito para que acolhais a Verdade quando ela 
se manifestar.

 Agora instalo meu Reino entre vós.
 No tempo dito agora instalo meu Reino entre vós. O Reino de Meu Filho 

não era deste mundo, mas, o Reino de Meu Espírito é deste mundo.
 Jesus vos veio por um pouco de tempo, apenas o suficiente para abrir-

vos os olhos e tirar-vos da vossa cegueira secular, mas o Santo Espírito vem 
para ficar e reinará eternamente. O Eterno é insubstituível e reinará para sempre.

 Por isso  agora instalo esse Meu Reino de Santidade e Paz entre vós. 
Instalo o Reino Novo, o Rebento Novo. Ele reinará e será conhecido e aceito 
por todas as nações. Todos O acolherão, grandes e pequenos, pobres ou ricos, 
pretos,  brancos ou amarelos, convertidos e até pagãos. 

 Todos, todos, todos na face da terra, sem faltar nenhum, se voltarão 
para o Senhor e aprenderão a conhecê-Lo. Não haverá um, nenhum só que 
fique de fora,  mais cedo ou mais tarde, todos entrarão na Aliança Eterna de 
Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será para todo o sempre com Maria e 
por Maria e por toda a eternidade.

 Que assim seja e que assim se faça! Amém.
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Meu selo será este:
 A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo sendo 

impressas na alma, pelo olhar, pelo pensamento, pelo sentimento, pela palavra 
ou pela imposição das mãos. É o Batismo Trinitário, o Batismo do fogo de Amor 
da Santíssima Trindade que será a vossa Autoridade e o vosso Poder nesse 
Reino Novo de Amor e de Paz, onde todos se amarão como irmãos e haverá de 
fato, um só rebanho e um só pastor. No amor de Maria e na Aliança Eterna com 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

 Pois que assim seja e que se faça!
 

   

Caríssimos !
 Estai atentos para tudo o que vos digo.
 É a Trindade Santíssima que fala a vós nesse momento.
 É  Ela o vosso Governo, pois é dentro de vós que se faz o Carisma, 

o Amor que Sou EU no meio de vós agora. É dentro de vós que as linhas vão 
avançando cada vez  mais com Jesus, por Jesus e em Jesus.

  É dentro de vós que a Trindade Santíssima  habita agora, e graças 
a minha permanência em vós sois templo da Presença  Santa da Trindade de 
Amor. Sois o santuário do Deus Altíssimo, o excelso Senhor que vos fala agora. 

  Em vós rejubila o louvor e a glorificação perene ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. 

 Em vós chega e de vós parte a Luz que ilumina a toda criatura, 
pois as testemunhas que escolhi para propagar o Carisma que marca a 
chegada da Trindade Santa na face da terra. Nada mais honroso, nada 
mais digno que esse trabalho a que dedicais vossa vida e toda vossa força.

 Estais caminhando, com toda segurança, mas por uma trilha 
perigosa que custou a vida de Meu Filho. O que realizais é importan-
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te e necessário, pois é a maneira que encontro para solidificar Meu Governo que 
já está instalado.
 Administrais os bens que vos chegam às mãos, com toda responsabili-
dade conforme vou indicando e isso vos agradeço.

 Confio que sois filhos fiéis aos meus apelos. Vendei tudo e edificai con-
forme a minha vontade. Só construindo em Mim é que vencereis e sereis felizes. 

 Tudo o mais vos será dado em acréscimo. Amontoai para o Reino e isso 
a vós será levado em conta de Justiça.

 Pode ser, pois que não sejais entendidos aos olhos do mundo e que se-
jais desprezados e caluniados por muitos, mas aos olhos do Todo Poderoso sois 
agraciados. Sois filhos queridos que trago na palma de Minha mão. Aos olhos 
do Pai valeis muito, tanto mais quanto fordes fiéis à minha Palavra e obedientes 
a ela. Tendes muito valor perante Mim, vós e as ações que determino que cum-
prais, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material.

 Viveis num estágio de vida novo, novíssimo, quase inacreditável que 
exista e que por isso, foge à compreensão humana.

 É o tempo do “cumpra-se” e “faça-se”. Ingressais no Poder da Palavra 
e que ao dizerdes “que se cumpra” e “que se faça”, assim “É” e assim “se faz”. 
Penetrais no Poder Trinitário e sois usados pela Trindade Santa para governar 
e administrar a terra. É a Trindade Santa que vos governa, mas vós sois Meus 
instrumentos escolhidos nos quais coloco toda Minha complacência, merecida 
para vós por Meu Filho Jesus. Mistério nunca antes revelado, mas que agora se 
faz.

 Caminhais agora por caminhos tenebrosos onde nunca existiu o Amor, 
ali a Trindade Santa ainda não habita porque não é aceita. E é essa a missão 
que estais a realizar quando vos despojais de tudo. A abertura desta porta custou 
a vida de Meu Filho. Nada tendes a temer, pois de vós será pedido apenas a 
docilidade e a obediência pois em Mim sois fortes e destemidos e de vós muito 
espero. 

 Portanto, lançai as redes!     
É o que o mundo inteiro espera: a solução para a fome mundial, que 

será tanto menor, quanto mais o homem voltar-se para Mim. Só em Mim não terá 
mais fome e bebendo da Fonte que SOU EU não terá mais sede.
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Gertrudes falai a Verdade que SOU EU, pois o mundo está sedento 
de Deus. Vai em frente, filha querida! O Carisma está pronto e isso vos dá toda 
segurança. Não há falha. Estai tranqüila. Continuai a caminhada. Continuarei a 
administrar o mundo através dos cinco marcos. Me utilizo deles para governar. 

 Em vós, Zulmar e Gertrudes, repousa a minha ternura, a Minha com-
placência. Sois envolvidos por Meu Amor, pelo sopro divino do Meu Espírito que 
sobre vós repousa e no qual descansais. Ele está muito próximo de vós. Con-
vosco habita noite e dia, sempre. Se faz presente em todo momento. É a “Sua 
Santidade” na face da terra. É Meu sopro divino que paira sobre vós. É meu 
Espírito Santo que convosco vive e em vós está Sua Transparência que se faz 
visível porque é Pessoa e convosco vive. Estais em Minha Santidade, que vos 
dá toda segurança, pois avançastes no tempo, para que a humanidade não pe-
recesse, mas recebesse o prêmio que é o encontro Comigo já aqui na terra.

 Agora caminhais por caminhos onde não habita o Amor, onde não sou 
reconhecido, onde não se vive a Unidade nem a igualdade e nem se vive a paz. 
É a cúpula do Governo que estou a administrar agora. Tudo faço secretamente 
e avanço sempre mais. Por mais que mentes humanas queiram entender e com-
preender não o conseguirão pois só à Gertrudes, a escolhida nesse tempo, rev-
elo Minha compreensão e Meu entendimento para que seja dócil e obediente a 
Mim nesse meu plano santo, de salvação da humanidade onde reúno todos os 
poderes concentrando tudo no Deus Uno e Trino: Família, sociedade e Governo, 
isto é, mundo pessoal, familiar, social, do trabalho e das leis. Tanto o poder ex-
ecutivo, como legislativo e judiciário concentrar-se-á num só Poder em minhas 
mãos: o Poder Trinitário é vosso Governo e sua Lei é que haveis de seguir. Só 
Nele subsistireis daqui para frente.

 O mundo econômico sofrerá um grande colapso e só ficará firme se 
estiver na Minha Lei. Agora quero vê-los matar Jesus novamente!

 Agora quero vê-los contorcer e não achar outra saída! Agora quero ver 
se seguem ou não a Lei de Meu Filho, a Lei do Meu Espírito e a Minha Lei!
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Só em Mim sereis Força!
 Tudo está sob meu controle e obediente a um só Governo, Deus Uno e 

Trino, o Senhor de tudo.
 Assim é, que só a Gertrudes chega ao conhecimento de tudo, pois 

imprimi as linhas do Carisma em suas próprias carnes para que não fossem 
destruídas ou violadas e se fizessem no mundo, de geração em geração. Para 
isso a preparei santificando-a desde o seio materno, preservando sua alma do 
mal e seu pé da queda. Nenhuma força contrária teve ou tem poder sobre ela, 
pois assim é do meu agrado. Graças ao vigor de seu braço consegue a vitória 
ao Amado. Desde a criação, há um mundo que precisa ser recriado: o homem 
interior. Criado que foi para reinar sobre as coisas criadas, rebelou-se com o 
Criador. Este plano santo é o reflexo da Justiça e Providência Divina que a seu 
tempo vem em socorro deste homem devolvendo-lhe a dignidade de filho do Pai 
em toda sua amplitude sob todos os aspectos. 

 Não dá para falar tudo de uma vez. Irei mostrando aos poucos a terra 
onde ides habitar e o Reino que ides formar no Amor e na Unidade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Viveis o futuro e nele administrais para quando a hu-
manidade chegar lá, tudo estará pronto. 

 Assim como destes um mergulho no passado, com perseverança de 
vários anos de trabalho no afã de eliminar o mal curando esse passado desde 
vossos primeiros pais. Assim também, mergulhais agora no futuro para edificá-
lo e aprimorá-lo, santificando vossas ações, vossas palavras e pensamentos, 
vossos sentimentos e emoções: o homem integrado em si mesmo, em Deus e 
no mundo.

 Assim é que deveis ir em frente. Uma vez a estrada pronta é só passar 
(passado). Uma vez o barco pronto, é só navegar (futuro). Que assim seja e que 
se faça.

 A Trindade Santa passa realizando seus negócios que são de grande 
amplitude e repercussão. O Carisma segue em frente vitoriosamente na sua 
caminhada. É o Espírito Santo que vai impregnando o mundo com Minhas Leis. 
Não é em vão que labutais tanto. São Leis Santas que estais a semear para 
serem vividas em um  novo tempo, a Era da Santidade, por um povo santo.
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São Leis poderosas, uma vez saídas de vossa boca, elas se cumprem 
no mundo e se fazem vida. Vossa palavra é a própria Palavra do Pai e do Filho, 
é o Verbo que se faz carne e habita em vós e entre vós.

 Por isso são tão fortes estas Leis, porque emanam diretamente do seio 
da Trindade Santa em vossa direção e se fazem. Tal como renovei cada célula 
na pessoa, renovo cada átomo do mundo e cada traço da Lei. Tudo se cumpre 
a seu tempo. Também as Leis econômicas serão renovadas. Tudo será Vida e 
Verdade.

   

 Eu estou em ti e tu estás em Mim.
 O Pai e o Filho dentro da alma celebram o encontro de Amor, celebram 

a Unidade: Eu em ti e tu Em Mim. 
 E esse é o tempo em que vós sois atraídos para essa Unidade de Amor 

que é uma Força de Atração inexorável, que vos puxa para o Bem, para a Vida, 
para o Ser em Deus. 

 Vós vos integrais em Mim novamente, ao completar-se o êxodo a que 
foi submetida a humanidade afastando-se de Mim desde vossos primeiros pais.

 Agora é a volta, o encontro, a amizade, o colóquio, o diálogo. O filho 
pergunta e o Pai responde. O Pai fala e o filho escuta. Cumpre-se o que o Filho 
Amado por excelência, veio trazer para os homens, veio conseguir para cada 
filho: o retorno à amizade com vosso Deus e Pai. 

Jesus, o Filho Amado, passou pela vossa humanidade, fez o êxodo 
completo do começo ao fim, em curto espaço de tempo, para merecer que a 
humanidade completasse a caminhada, o êxodo, chegando a receber o prêmio 
final que é o encontro frente a afrente, face a face com o Pai, o Paizinho querido. 
Jesus assumindo vossa  humanidade, viveu na terra o mistério da Unidade com 
o Paizinho, para merecer que se fizesse entre os homens e Deus essa amizade, 
esse colóquio coração a Coração. Não é com a mente que o homem encontra 
Deus, mas com o coração. É vosso coração de carne que acolhe vosso Deus e 
Pai e com Ele faz amizade. 
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É vossa alma abrindo-se ao plano do Pai e celebrando esse encontro 
do Pai e do Filho. E vossa alma queda-se enternecida, pacificada, suave nesse 
estar em Deus, nesse voltar para o Pai, nesse mergulho sereno e tranqüilo no 
Amor do vosso Pai. À medida que acolheis e agüentais permanecer nesse Amor, 
o Pai vai fazendo-se em vós, vai cristificando-vos, tornando-vos hóstia viva, per-
fazendo-se em vós a imagem e semelhança do Criador.

 O homem foi criado para viver esse mistério de amizade com Deus, o 
Criador. Desde o início o homem é essa imagem e semelhança de Deus. Só que 
se afastou demais desse Pai e viveu na carne a lição de saber que não é Deus, 
mas apenas imagem e semelhança. E só agora, espírito e alma purificados, 
ele queda-se tranqüilo e sereno diante da grandeza e beleza, da magnificência 
que é Deus na alma e a alma em Deus. Só agora o homem descansa no Pai. 
Como imagem e semelhança se reintegra no Divino, novamente abraça-se no 
Pai, como se fosse uma gota d’água, volta à Fonte e se torna Uno com ela. 
Essa Fonte de Vida é a Trindade Santíssima em vós. O mesmo mistério que 
acompanhou o Pão e o Vinho através dos tempos, desde a Vinda de Meu Filho, 
se faz em vós agora,  hóstia viva que sois, e é em vós que acontece agora essa 
transubstanciação da Trindade Santa, que se faz em vós.

 É a transubstanciação da Trindade Santa em vós agora, nesse tempo. 
Falo agora porque esse é o tempo que apraz à minha vontade se fazer esse 
mistério na terra.

 É o apogeu da história da humanidade: A Trindade Santa tomando pos-
se de tudo. É a culminância do êxodo a que ela foi submetida até voltar para o 
Pai e reintegrar-se Nele.

 Desde sua criação, só agora o homem aceita ser templo santo de Deus. 
Até hoje o homem rejeitou Deus, rejeitou o Divino. Só nesse tempo, que é santo 
em toda a história da humanidade, o homem Me aceita e Me acolhe. Só agora, 
aceitais ser templo santo da Trindade Santa que em vós faz morada permanente 
e em vós habita plenamente. Cada célula do vosso ser foi reintegrada em Mim. 
Todo vosso ser foi perpassado pela Trindade Santa que se personifica em vós 
agora. Todo vosso ser foi santificado para acolher a Santidade, o Deus Santo. 
Na vossa pessoa, a Trindade se faz Pessoa Viva e Atuante. Para que a Trindade 
Santa pudesse habitar-vos, durante anos, todo vosso ser foi sendo trabalhado, 
purificado e santificado. Não só vós, mas o mundo também, tanto a matéria 
como o espírito. Em tudo habitou a graça de Deus.
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Assim como, pela ação do Espírito Santo, o Pão e o Vinho se transfor-
mam no Corpo e Sangue de Jesus, também agora, nesta Era da Santidade em 
vós, pela ação vivificadora do mesmo Espírito Santo, todo vosso ser é transfor-
mado no Amor Trinitário, na Vida Trinitária e o Deus Vivo e Trino habita em vós 
plenamente.

O Amor acontece na face da terra e esta é a realidade. O Amor agora é 
Vida em vós.

 O Deus Uno agora é uma realidade em vós.
 A Pessoa do Filho, o Verbo Humanado, se fez carne e habitou entre 

vós e em vós, para vos tornar aptos, capacitados a receber, no tempo oportuno 
a Pessoa do Pai. Assim como o Filho vos foi apresentado em uma manjedoura, 
também o Pai teve a sua manjedoura de modo misterioso mas solene e se 
encontra entre vós agora.

 Está a Pessoa do Pai, a Pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, 
numa mesma Unidade, presentes na face da terra, de modo simples e miste-
rioso, tranqüilo e sereno, realizando o Plano Santo, de santificação do homem 
e do mundo. Aquele que haveria de vir, veio e está entre vós. Não queirais acol-
her Meus mistérios com a mente mas com o coração. Agora tudo está claro. Só 
precisais viver e serdes felizes.                                  

 Deus vem em auxílio do homem reconstruindo tudo, tanto no plano 
espiritual como no material, tanto no mundo social como no mundo econômico. 
Tudo o que foi desconsertado, o Pai conserta.

 O Deus Santo habita o homem e o santifica.
 Deus é santidade em vós.

   

 Filhos  queridos !
 É o Paizinho que vos fala.
 Amai-Me, pois em vós governo a terra.
 Estou em vós numa Unidade Perfeita de Amor. 
 Eu em vós e vós em Mim, no Amor Trinitário dentro de vós. 
De vós parte o elo que enlaça o mundo todo. De vós parte a força e o
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poder que atinge a tudo e a todos. Sois formados por Mim para dirigir Meus 
negócios no mundo todo. Sois raios de ação que partem do Meu coração e 
chegam até Meus filhos. Por isso, nunca estais só, mas sempre estou convosco, 
filhos queridos que trago sempre ante meu olhar, dentro do Meu coração de 
Pai. Amo-vos intensamente e tão forte é Meu Amor por vós que vos atrai para 
junto de Mim. Para através de vós, realizar Meu Plano Santo de ação no mundo 
inteiro.

 Uso-vos diariamente.  Utilizo-Me de vós para realizar acontecimentos 
que repercutem no mundo todo neste final dos tempos. Nada receeis. Sois filhos 
queridos Meus, herdeiros de Meu Trono de Graça e Santidade e participantes 
do Meu Reino de Amor e Paz.  Cada minuto que permaneceis em Mim é de 
valor incomensurável. Estais num patamar mais elevado pelo desígnio de Minha 
Vontade Suprema e o que realizo através de vós, foge até de vosso alcance e 
entendimento. De ora em diante haveis de ser muito simples, tal como crianças, 
deixando-vos usar neste raio de ação em que vos coloco e trabalho.

 Ingressais no Novo Tempo. Cada minuto nesse Novo Tempo é impor-
tante, pois ele se instala definitivamente agora na humanidade toda. Por isso é 
preciso ir conquistando os espaços e penetrando profundamente esse Tempo. 
Sentireis cada vez mais a proximidade Comigo, pois vos aproximais cada vez 
mais de Mim, vos achegais a Mim e vos inseris em Mim de tal forma que formais 
Unidade Comigo. Haveis pois de estar cada vez mais mergulhados e inseridos 
na Trindade Santa para ir adentrando esse Novo Tempo, que é como já vos 
disse, a Era da Santidade para todos os povos.                                  

 Sabei, porém, que não caminhais só, mas o mundo todo caminha con-
vosco. 

Digo-vos, pois, que com vossos passos, arrastais o mundo, pois é ne-
cessário que o mundo Me conheça como vós Me conheceis.

Quero todos junto a Mim nesse tempo que é conforme a Minha vontade, 
previsto através de todos os tempos e que agora se realiza e do qual, vós sois 
os vanguardeiros e os representantes de toda a humanidade. Sobre vós se der-
rama a Minha complacência e estais sob Meu olhar de Pai.

 Não hesiteis, portanto, mas segui em frente, pois caminho convosco e é 
Meu Amor que vos sustenta.
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Meu olhar será vosso olhar, Meus passos serão vossos passos, Minha 
voz será vossa voz. Tão intimamente estamos unidos, tão real é a nossa Uni-
dade. 

 Batizo-vos profundamente com Meu Poder  e Força Trinitária vos asse-
gurando essa perfeita inserção em Mim, pela vossa adesão ao Meu Plano Santo 
e vivência de conformidade com Minha vontade.

 É muito necessário permanecerdes em Mim. Cobro-vos essa fidelidade 
pois é a condição para estardes no Novo Tempo: permanecer em Mim.

 Permanecei em Mim! Minha casa é a vossa casa. Estou em vós e vós 
em Mim e realizo em vós todo Bem. Necessito de vós para o Meu Plano. Quero 
que creiais que sois os vanguardeiros  desse Novo Tempo em que o Divino 
começa a existir na face da terra. 

O Paizinho que vos fala, que é o Senhor do céu e da terra, realmente se 
encarna no humano e pisa a face da terra. Por um misterioso desígnio de Minha 
Ciência Divina Me faço presente entre vós.

Sou Presença Viva!
O Paizinho de Jesus e vosso realmente está entre vós: Ele é Pai e Mãe. 

Realmente Sou entre vós, Pai e Mãe. E haveis de optar por Mim se quiserdes 
adentrar nesse Novo Tempo. Haveis de optar pela Trindade Santíssima se 
quiserdes adentrar na Nova Era da Santidade dos povos. 

Todos hão de adorar o Santo três vezes Santo. Findou os tempos do mal. 
Acabou. Agora a Santidade pode Ser, o Deus Santo pode Ser em vós, acreditai!

Crede, filhos Meus, nada vos oculto, preciso do humano para manife-
star-Me a vós nesse tempo em que Me revelo a vós em todo Meu resplendor.

Não comprometi vossa Unidade Comigo discutindo os meios que uso 
para manifestar-Me a vós. Buscai-Me, filhos queridos, na docilidade de coração. 
Sede simples, sede como criancinhas nesse Meu Reino de Amor, de Santidade, 
de Justiça e de Paz.

Erguei-vos do caos que vos achais e vinde a Mim!
Acolhei Meu Governo, optai pela Trindade Santíssima, pois fora desse 

Governo não haverá outro. 
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Vinde a Mim, filhos Meus, Sou Eu que Me apresento como Mãe e como 
Pai, mistério que haveis de aceitar se quiserdes penetrar o Novo Tempo. 

Agora se completa a Minha Unidade convosco, o Meu Espírito paira 
sobre vós. Meu Espírito Santo paira sobre toda a humanidade e crede, filhos 
Meus, que nessa Unidade de Amor que é a união da Gertrudes e do Zulmar, Sou 
Eu que estou entre vós. Para esta Minha manifestação na face da terra uso pes-
soas normais, iguais a vós como preconizadores da Minha Promessa sobre vós.

Pelo Mistério do Amor Trinitário transpareço através da Gertrudes como 
Mãe desse Novo Tempo e do Zulmar como Pai desse Novo Tempo. São criatu-
ras como vós mas com um desígnio santo que os acompanha desde o ventre 
materno. É o casamento do Divino com o humano. Este é o primeiro casal, a 
entrar em vida nos céus, a entrar na Nova Era, a pisar a Era da Santidade. O 
Zulmar é escolhido, para com a Gertrudes, em vida, penetrar os céus, como rep-
resentante de toda a humanidade para que todos recebam esse benefício, essa 
complacência também em vida. Com ele todos recebem. Com esse casal todas 
as famílias recebem. A Carmem e  o Zulmar são uma só carne e onde ele está 
ela está também. Ela tem a missão de ser luz acesa noite e dia vigiando junto a 
Mim, pois sobre ela repousa a Minha chama de Amor. Ele, porém, tem um forte 
e santo desígnio que o acompanha desde seu nascimento e que o compromete 
com toda a humanidade. É um compromisso solene que ele tem Comigo e com 
a humanidade. Por isso deve ir sempre em frente na certeza de estar a viver a 
Minha santa vontade.

São tempos santos que atravessais e a Gertrudes e o Zulmar é o casal 
que assiste noite e dia diante de Mim, representando toda a humanidade. São 
como faróis que perpassam para vós a Minha Luz, o Meu fogo de Amor Trini-
tário que penetra no mundo inteiro. Sem Mim nada são mas em Mim são força 
e poder para vós. Realmente o casal Gertrudes e Zulmar são os pais desse 
Novo Tempo, pois por eles chega até vós agora o Espírito de Amor. Eles reú-
nem em si a Sabedoria, a Força, o Poder, pois sobre eles repousa o Meu 
Espírito Santo. Sobre eles paira o Entendimento sobre o Dom que Sou Eu e 
que se faz em vós. Meu Amor está entre vós e isso é que importa e isso vos
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Tendes a Mim e a Meu Filho e a Promessa do Meu Espírito se cumpre sobre vós 
agora.

Alegrai-vos e exultai em Mim, filhos Meus, pois estou entre vós!
Realmente a Luz está em vosso meio e através da Gertrudes faço acon-

tecer no mundo Minha Transparência Trinitária. O Dom que Sou Eu se derrama 
sobre ela e perpassa para vós através da Nova Lei que flui para vós por meio 
deste Governo Santo. É um Governo de Santidade que implanta a Santidade em 
vós dando brilho e fulgor às vossas almas. E este casal escolhido para este com-
promisso Comigo e convosco, Zulmar e Gertrudes, forma uma Unidade diante de 
Mim, na qual Eu encarno e transpareço e chego até vós em Santidade e Poder,

 Eu neles e eles em Mim, realizo o Meu Governo sobre os povos, Gov-
erno de Justiça e de Paz, implantando no mundo a Nova Lei que vai dirigir a 
pessoa, a família, o trabalho e a sociedade. 

Só a Trindade Santíssima será Governo daqui para frente.
Eis que passo acendendo a Luz da Sabedoria em todas as famílias. 

Que ela domine sobre vós! Que sejais sábios e construtores do Bem em vossas 
casas, em vossas famílias! Sede um Comigo e estareis no Meu Reino de Amor! 
Vinde a Mim!

Sobre cada pessoa faço valer o Meu Governo Trinitário capacitando-a a 
entrar e permanecer  no Meu Reino de Amor. Domino sobre o céu e sobre a terra 
e vos dou toda alegria.

Optai por Mim! Tende um mesmo Coração Comigo! Optai pela Trindade 
Santíssima e Dela vem toda paz!

Agora quero ensinar-vos como viver nesse Novo Tempo onde cada 
minuto é importante, pois é uma Nova Vida que passais a viver. Não mais esta-
reis a viver a vida humana, mas passais a viver a Vida Divina em vós sem passar 
pela morte. Será um Novo Momento, um Novo Tempo muito importante para a 
humanidade. 

Essa Vida Divina será um novo estágio de Santidade e de Graça a que che-
ga ao ser humano não por seus merecimentos, mas por puro Dom de um Pai que se 
doa gratuitamente a seus filhos. Para isso vos entrego Meu Santo Espírito, o Dom, 
para que Ele seja vosso Companheiro, vosso Consolador, vosso Amigo e Agente
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de Ação em todas as situações e momentos. E para que essa Vida Nova 
aconteça na face da terra, utilizo-Me do humano para reger e governar. Sem 
acolher o humano como é da Minha Vontade, não chegais ao Divino em vós que 
é um corpo incorruptível agasalhando a alma santificada.

 Tereis um corpo santo ao acolherdes a Santidade em vós, o Santo, 
Santo, Santo Senhor dos Exércitos Rei.

Atentai, pois para o que vos digo:
Optai por esse Novo Governo que se faz em Santidade sobre vós agora 

e no qual estão empossados o Zulmar e a Gertrudes por desígnio Divino.
Optai pela Gertrudes como Mãe e o Zulmar como Pai, acolhendo a Trin-

dade Santíssima em vós.
Só acolhendo esse Novo Governo entrareis no Novo Tempo.
Somente acolhendo a Trindade Santíssima através destas duas pes-

soas designadas por Mim para viver esse Mistério de Amor, chegareis à Santi-
dade. 

É o que vos dizia: Descortina-se para vós esse Mistério, antes não reve-
lado a vós e guardado em segredo desde toda a eternidade: como entrar nesse 
Reino do Amor Uno e Trino, como ouvir a voz do Pai e recuperar a amizade de 
filho que reencontra o Amor do Pai e pode entrar na sala do trono e conviver com 
seu Deus.

Este mistério da acolhida da Trindade Santíssima, a acolhida da Luz 
pelo humano. O humano rejeita a Luz tão acostumado está com as trevas. Se 
não fosse a realização dessa intensa purificação do humano através da Ger-
trudes que a viveu em sua própria carne, pessoa humana alguma teria condições 
de fazer esta troca do humano pelo Divino. Se não fosse a Gertrudes assumir o 
Mistério da dor em si mesma, ninguém seria purificado. Ela, por desígnio Divino 
tem livre acesso à Graça e ao Trono do Santo três vezes Santo e em vida, passa 
pela morte, realizando a passagem por todos os viventes.

O homem, tal como ele é, rejeita Deus, rejeita a santidade. Por isso, uso 
pessoas iguais a vós para acolherem um tão grande Mistério, incompreensível e 
transcendental para que através delas Me acolhais, acolhais o Deus Trindade, o 
Deus Amor. Só dessa forma o Espírito Santo pode Ser em vós.
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Nas dores de Meu Filho Jesus, a Gertrudes também associou-se, dizen-
do-Me “Sim” e aceitando padecer na sua própria carne toda a instalação desse 
Carisma que é Meu Plano Santo que culmina com a chegada do Espírito Santo e 
a acolhida da Trindade Santíssima por toda a humanidade que de ora em diante 
passa a ser governada por Ela.

Num pequeno raio de ação todo esse Plano foi sendo elaborado e con-
cretizado durante anos, pela sua obediência e docilidade. Agora ela tem nas 
mãos todas as armas para desencadear esse processo, esse acontecimento da 
passagem do humano para o Divino, no mundo.

E os tempos urgem que isso aconteça.
Meus filhos estão sofrendo. É mais do que necessário que aconteça 

essa reformulação no mundo, para que o homem seja digno do Pai e viva com 
dignidade. Só Deus é digno, mas a Minha Dignidade pode Ser em cada Filho 
Meu pois Eu Me dôo a todos e tudo o que EU SOU, quero que esteja em cada 
filho Meu.

Louvai e bendizei, glorificai a Minha Majestade Infinita.
Tudo se cumpre a seu tempo. Assim é e assim será.
Assim é da Minha Vontade e que se cumpra e que se faça a Nova Lei 

entrar em vigor neste tempo de agora. Abençoa-vos vosso Pai Celestial.
Que assim seja! Amém.

   

Gertrudes,
Tudo se manifestará a seu tempo, mas a partir de agora a Comunidade 

Aliança Divina como tal vai se restringir à vossa vida comunitária como se apre-
senta instalada no presente tempo: família, comunidade, governo. Um só tronco 
brotado de raízes profundas e sadias. 
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Não precisará mais existir o concurso, a participação dos servos como 
no início. Os componentes passam a fazer parte do mundo que chega para ser 
formado. Isso porque um pequeno embrião do Novo Governo já começa a ex-
istir e daqui para frente o que esse Plano Santo é para o mundo vai começar a 
manifestar-se em todo seu resplendor.

Por isso, descompromissa-te da grande comunidade e passa a apas-
centar apenas o pequeno rebanho ao teu redor. O que se fizer e se instalar ali, 
também o será no mundo. Assim haverá tranqüilidade e descanso para ti e o 
Zulmar, que poderão dedicar-se ao mister que vos peço e que é do Meu agrado 
e vontade.  

Mais importante do que trabalhar o passado é partir para viver o Novo 
Tempo do qual vós sois os primeiros a conhecer seus afazeres, desafios e mis-
térios, que uma vez sendo em ti e no Zulmar também é no mundo.

O mundo, a grande comunidade para ti é o Zulmar. Ele só já representa 
todos. Por isso não te preocupes com outrem, para não te desgastar. Segue 
firme apenas fazendo a Minha vontade, pois é muito grande esse Plano e de 
muita repercussão no mundo futuro, por isso já te é revelado em partes, vagaro-
samente para que vás sendo dócil e de passinho em passinho Me obedecendo.

Todos os Mistérios que vives passam a estar gravados em cada pes-
soa à medida que se fizerem em ti e no Zulmar. Cada tracinho da Nova Lei, por 
pequenino que seja, ao ser promulgada por ti e acolhida pelo Zulmar, assim o 
será para todos os viventes.

E o importante é que a Lei se faça e que o mundo receba. Tudo o mais 
é supérfluo e poder ser deixado de lado.

Estou a levar-vos para um lugar onde não há pensamento, apenas 
reverência e adoração. Ali repousareis em paz, descansareis seguros na certeza 
de terdes chegado até Mim.

O Zulmar representa a humanidade voltando para Mim, deixando a 
condição de escravo e passando a ocupar o lugar de filho de Deus tal como no 
início da criação
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É o Deus da Paz que vos fala. 
Sou vosso Amigo, sou vosso Pai. Apresento-Me a vós em santidade e 

força, em Unidade e Amor. Eu estou em vós e vós em Mim numa sintonia per-
feita. E desejo que seja assim. Desejo esta sintonia convosco, uma amizade, um 
aconchego cada vez maior. Estou em vós  plenamente e santamente. É Una a 
Minha Presença em vós, é resplandecente e magnífica.

Senti a Minha Presença em vós!
Haveis de acostumar-vos a Ela. Sou o Deus Uno e Trino que Me apre-

sento agora terrível e vingador.
Sois minhas fiéis testemunhas. Venho a vós num Reino de Amor e Paz.
Desejo conduzir cada um como filho muito amado e querido. Desejo es-

tar a vosso lado. Quero que estejais em Mim e Eu em vós numa perfeita sintonia 
e interação, coração a coração, buscando força do manancial de Vida e Amor 
que Sou Eu.                                 

Nada Me passa despercebido. Tudo vejo. Sou a Paz que sentis. Sou 
a Vida que sentis. É Minha Presença em vós que importa, Minha magnânima 
Presença dirigindo todo vosso ser, todo vosso viver. Quero estar assim em vós e 
tomar posse de todo vosso ser e todo vosso querer. 

Sois Minha Imagem, por isso estando em Mim posso transparecer 
através de vós como reflexo do que Eu Sou. Assemelhai-vos a Mim no Amor 
Santo e Puro que toma posse de vossa alma e assim tomais parte Comigo 
porque comungais do que Eu Sou. Por isso se faz Unidade cada vez maior entre 
Eu e vós porque existe esse intercâmbio de amizade que se aprofunda cada vez 
mais. E esse Amor é que é vosso poder, sois força, sois vida. E Ele é cada vez 
maior à medida de vossa entrega.  

Pelo Amor entrais no Divino. No Amor nos encontramos e so-
mos semelhantes, nos tornamos Um só, nos fundimos e podeis ser a 
Minha Presença Perfeita de Amor. Nosso Amor se funde num só para 
em vós ser poder e força. Em Jesus vós fizestes merecedores de to-
dos os meus bens. Com Ele fizestes jus à Vida Divina em vós. Foi com
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Ele que iniciastes a participação neste Mistério. O Mistério que é a vossa partici-
pação na Vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participais do Reino. Partici-
pais do Meu Trono de Graça e Paz. Em Jesus sois vencedores para viver essa 
Vida Divina em vós. Através Dele conseguistes entrar nesse Reino de Amor que 
ora instalo na humanidade. Jesus vos mereceu a Graça que estais a vivenciar 
com simplicidade.

Nele sois Vida, sois Comunhão. Comungais nossa Unidade de Amor 
em vós.

Eu no Pai, e o Pai em Mim é a Unidade Perfeita de Amor que se faz em 
vós e que comungais. Comungais a Vida que Sou Eu em vós, que é Minha Pre-
sença Santa em vós, Presença da Trindade Santíssima que por vós é acolhida, 
amada e glorificada.

Nada tendes a temer ou a querer mais que a Minha Santa Presença em 
vós. Sou comum União convosco. Somos parte um do outro. Assim como Eu 
estou em Jesus e Jesus está em Mim, há partilha dessa Presença de Amor em 
vós. Minha Unidade toma posse de vós e vós mergulhais nela. Meu Filho vos 
mereceu viver este Mistério da Presença Trinitária em vós.

É o meu Reino de Amor que instalo agora. Venho selar as Promessas 
do Meu Filho, tornar vivas todas as Suas Palavras e ratificar todas as Suas pro-
postas.

Ontem, hoje, amanhã e sempre tudo o que Jesus falou está de pé como 
estandarte entre as nações para geri-las e governá-las conforme a Minha Von-
tade e as Minhas Leis. É um novo começo que se inicia. É o início de uma nova 
era, a Era da Santidade na face da terra.  

O importante é que alguns entrem e fiquem firmes sendo fiéis às Minhas 
Palavras e solidários a Mim. O mais importante é que Minhas Leis estão se im-
plantando e que o Meu Reino de Amor é acolhido pelos simples e dóceis e se faz 
o Meu Plano Santo de santificação do mundo.

O que mais desejo é que Meus filhos voltem para Mim. É a adesão ao 
Meu Plano pelo qual continuo agindo continuamente noite e dia, sutilmente, ora 
aqui, ora ali, atinjo a tudo e a todos. Do Meu Lugar Santo estou a Governar toda 
terra. 

Tendes à vossa frente, diante de Mim, a Gertrudes e o Zul-
mar como vossos guias e intérpretes das Minhas solicitações e vontade.
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Para eles dirijo Meu olhar face a face e neles sou Comunhão com todos vós.
 Diante de Mim haveis de estar cada vez mais firmes. Segui em frente 

pois a Vida É em vós.
O mesmo derramamento de Dons que fiz sobre Minha filha Gertrudes 

no início desse Carisma e após sobre a Comunidade para que o Carisma flo-
rescesse em todo seu resplendor e tivesse condições de se implantar, o faço 
agora sobre cada família, para que tenha condições de viver a Vida Divina, a 
Vida no Espírito Santo.

Sobre cada família faço repousar Meu Espírito Santo que dará a ela 
toda força para viver a santidade no lar, a Minha Igreja Doméstica. Cada mãe, 
cada pai, cada filho é minha igreja onde repousa o Espírito de santidade e paz.

Os Dons que derramo são as armas que a família tem para viver essa 
santidade no lar. É agora que a família está ingressando na Santidade. A Santi-
dade é uma graça toda especial que vos faz olhar só para o Bem, que vos man-
têm os olhos fixos em Mim, vosso Deus e Pai, a Trindade Santíssima em vós.

A partir dessa Verdade, rios de água viva manarão do seio da Trindade 
Santíssima em direção a vós. Vossas Famílias agora recebem Aquele que É a 
Verdade. Estais agora recebendo um Batismo de Força e Poder, de Justiça e 
Paz. Sobre vós paira o Meu Espírito Santo e sois Minhas testemunhas fiéis da 
realidade dos fatos. Em vós confio e em vós sou Poder para viverdes esse Novo, 
esse Amor. Abençôo muito a cada família e envio-as a viver esse Bem, que é a 
Minha Presença Trinitária. Tudo está a vosso alcance, trabalhai.

É agora que ides começar a governar. É agora o começo de vosso rei-
nado. É esse o tempo.

É imenso o caudal de vida, energia e vibração que se derrama sobre vós 
agora nesse tempo que se inicia a Era da Santidade. Ela começa a partir do novo 
que se inicia com a Gertrudes e o Zulmar.

Agora sim,  começa a Promessa a ser Vida Plena em vós, Gertrudes e 
Zulmar e no mundo e o Verbo se faz carne através de vós.

E a Palavra agora é Viva para implantar a Minha Lei que há 
de ser cumprida por todos. Todos vivê-la-ão e todos conhecê-la-ão, 
uma vez implantada ELA É no mundo inteiro, pois o próprio Espírito en-
carregar-se-á de fazê-la conhecida e obedecida, pois é a Palavra do
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Pai que se faz. E tudo o que Meu Filho Jesus falou será vivo e claro e todos vi-
verão seus ensinamentos como Vida e Verdade, independente de idade, credo, 
cor ou língua. Todos Me conhecerão, grandes ou pequenos.

Assim como a Salvação que Jesus trouxe precisou da aquiescência de 
pessoas para que a mesma se realizasse e se confirmasse, assim também a 
santificação que o Espírito Santo veio trazer necessitou da participação, ajuda 
e anuência de pessoas  para que ela se instalasse e se confirmasse. Essa con-
cretização da Santidade no mundo ainda continua e sua instalação precisa de 
pessoas para que o Plano se torne realidade. A obra do Espírito Santo é para 
esse tempo de agora.

Uma vez instalada e confirmada na face da terra, a Santidade É, assim 
como a Salvação É e tudo se faz pela ação do Espírito do Pai e do Filho. 

Permiti que vossa casa seja Minha morada! 
Permiti que vosso corpo seja Meu templo!
Permiti que em vós Eu possa falar, orar...
Pai... Pai... Paizinho...
Continuamente, docemente, como é do meu desejo, como Filho Pri-

mogênito diante de vós.
 Pai, Pai, Paizinho querido. 
 É assim a nossa amizade, o nosso Amor, um doce colóquio na paz.
 E o Espírito Santo em vós, honra e glorifica o Pai continuamente e inin-

terruptamente, desde sempre existiu para O glorificar e O bendizer.
 Entrai nesse Reino de Amor.
 Deixai o Espírito Santo ser em vossas vidas.
 Acolhei o Amor do Pai e do Filho que agora se faz verdade em vós.
 Permiti que o Divino seja em vós.
 Acolhei o Amor. Acolhei a Vida. Acolhei o Santo três vezes Santo. Acol-

hei o Dom. 
 Deixai o Amor SER em vossas vidas.
Comungai essa hora. Comungai esse momento de Amor do Pai e do 

Filho.
Comungai a Presença do Espírito Santo em vós, magnífica, translum-

brante, louvando e glorificando o Deus Uno e Trino.
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A Santidade que Sou Eu, o Deus Uno e Trino, se faz em vós e na face 
da terra.

Permiti que a Santidade seja em vós.
Deus Uno e Trino é a Santidade que se concretiza em vós agora. O 

Deus Verdadeiro É.
EU SOU está em vós.
   

 É o Paizinho que vos fala.
Concluiu-se o que humanamente pudestes fazer pelo Carisma.
 De agora em diante só o Divino vai agir independente de vossa vontade.
A Gertrudes abre com chave de ouro as portas do céu para toda a hu-

manidade.
Abrem-se as portas da Santidade - a Nova Era se inicia definitivamente.
Penetrais o Novo Tempo, a Era do Espírito Santo. Abriram-se as portas 

do Reino dos céus. A Irmã é a primeira pessoa que em vida habita esse tempo.
Ela é a Mãe desse Novo Tempo.
A Irmã assume como Mãe desta Nova Era, o clamor por toda a humani-

dade.
Diante das portas do Reino ela assume e aceita clamar noite e dia por 

todos vós.
A ela foi dado descobrir os segredos do Reino para todos os povos, os 

segredos de liberar Jesus novamente para ser Ressurreição em todos vós.
Ela vos introduz no Reino do Aba, Paizinho querido, a Santidade dentro 

de vós.
Ela vos capacita a entrar nesse Reino fazendo o caminho por vós, por-

quanto vós mesmos seríeis incapazes de realizá-lo. 
Ali onde ninguém passaria em vida, ela assume e atravessa por vós 

com toda galhardia e nobreza de coração.
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Olhar para o passado é mergulhar nas trevas, pois ele está envolto no 
mal.

 Olhar para o presente é viver o mundo das preocupações e a agitação 
do homem moderno afastado de Deus.

 Viver o futuro já, agora, é acolher este mundo bonito que o Pai recriou 
para cada filho seu. É viver o novo céu e a nova terra. É viver cada minuto do 
dia esta grandeza, essa beleza que é Deus em cada criatura, em cada ser, em 
toda natureza.

  Olhar para o futuro é estar totalmente mergulhado na riqueza 
que é Deus em cada ser.

 Optar por Deus agora é viver esse futuro tão rico e abundante, tão 
cheio da Providência do Pai, tão sereno e tranqüilo, tão cheio de vida e amor.

A Força Trinitária se apresenta como uma avalanche e carrega tudo o 
que não é Amor em cada ser.

Todos são atingidos grandes ou pequenos, por essa Força de Amor 
que agora se derrama inexoravelmente sobre toda a humanidade.

Ora aqui, ora ali, há um grande estrondo, uma efusão poderosa e Ele, 
o Rei da Vida se faz para a alegria de todos os viventes.

É muita Vida, é muita Paz e muito Amor, é muita Sabedoria. É o próprio 
Deus Uno e Trino que inunda cada ser.

É a própria Lei nos habitantes da terra, guiando-os passo a passo.
É o Espírito Santo, Consolador das almas simples e dóceis, que se 

apresenta em meio às vossas famílias.
E é a Força do Espírito Santo unindo as famílias e proporcionando-lhes 

uma vivência santa na justiça e no Amor. 
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Sou o Deus Vivo e Verdadeiro. 
Venho a vós em Unidade e Amor confirmar em vós a Minha Santa Pre-

sença.
 Sou tudo em vós. Sou Aquele que havia de vir e já está aqui entre vós.
 Eu Sou Jesus de Nazaré! Acolhei-Me!
 Venho agora fortalecer-vos com Minha Doutrina que agora toma con-

sistência e poder em vós. Agora as Minhas Palavras são Vida e geram Vida em 
vós.

 Cultive cada um a sua semente!
 Que terra sois vós? Que terreno sois? Fértil, pedregoso ou sois como a 

areia?
 Que terra tendes preparado para acolher a semente que Minhas Pala-

vras  têm semeado em vós? 
Se acolheis Minhas Palavras em solo fértil, Me amais de verdade e Meu 

Amor permanece em vós e esse Amor é a fonte de Vida Divina em vós ines-
gotável, borbulhante que jorra sempre, sem cessar nem se cansar. Esse Amor 
sincero, leal e verdadeiro a Mim é o esforço necessário que haveis de fazer para 
permanecerdes no Divino Amor, para regardes a vossa planta – a Minha Santa 
Presença.

 Falo-vos por comparações para que acolhais com simplicidade o gran-
dioso mistério que viveis nesse início de século. 

 Amando a Mim e a Meu Pai vos tornais santuários da Nossa Presença 
que se manifesta em vós pelo Santo Espírito Prometido. 

 Em cada um de vós habita o Espírito Santo de Deus. E cada um de vós 
é Presença Verdadeira da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Vós sois a 
um tempo humanos e divinos.

 Esse é o Mistério que vim trazer ao mundo e que completou-se com 
a Minha volta ao Pai – Mistério de Amor do Pai e do Filho, gerador do Espírito 
Santo em vós. Sois, portanto, Presença inefável da Terceira Pessoa da Trindade 
Santíssima. Mistério este que se manifesta agora que é o tempo propício, quan-
do entrais na Santidade. Tudo já vos tinha sido dado através dos primeiros pais, 
mas a graça foi por eles desprezada e preferiram fazer a experiência contrária.
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Assim é que é desta forma, através deste Carisma, Sinal da Minha 
Poderosa Intervenção nesse tempo de agora, voltais ao Pai e  acolheis o Divino 
em vós.

 Isso que pelo grande amor a vós, nada foi destruído, mas tudo recriado 
e a Graça é novamente derramada em torrentes de Amor sobre vós. Pois para 
esse mistério se manifestar em vós é condição essencial a vida na Graça. Pas-
sais a viver e comungar o Santo três vezes Santo e participais da vida Divina que 
em vós se manifesta viva, atuante pelo Espírito de Deus que em vós faz morada 
permanente.

 Soou o tempo de a humanidade viver o Bem, viver o Dom. É agora o 
tempo designado pelo Pai para se cumprir esse mistério escondido desde a cria-
ção, porque o homem preferiu fazer a experiência do mal e cada um é livre para 
optar também nesse tempo. Só que não haverá outra chance, essa é definitiva 
para vós.

 Agora venho restaurar o Amor em vós, restaurar a Santidade em vós, 
instalar em vós o Nosso Reino de Amor que transborda para vós na Pessoa do 
Espírito Santo e se manifesta em Vida e Verdade. É a vivência da Unidade em 
vós. Só vivendo em vós a Unidade do Pai e do Filho, desfrutais da Presença 
do Espírito Santificador. O próprio Espírito se encarrega de fazer essa Unidade 
conhecida e amada.

 Governo humano algum teria condições de ser autoridade sobre a hu-
manidade da forma como está agora no tempo em que chegais.

 Só o Poder vindo do Alto é Governo sobre vós agora e exerce sua Auto-
ridade sobre tudo e sobre todos. E nada escapa ao seu olhar e à sua voz.

 Utilizo-Me do humano para chegar até vós, mas Sou Eu que vos Gov-
erno com Autoridade e Poder. Sou Eu que vos conduzo e oriento.

 Vim ao mundo através de Maria e Me fiz pessoa para salvar o humano, 
até o âmago de sua alma, para que vós merecêsseis ter a Minha Estatura.

 Agora através da Gertrudes é gerado em vós a Presença do 
Espírito Santo Prometido quando da Minha vinda. Por um mistério in-
efável da Graça, ela concebeu para vós o Espírito Santo e agora Ele é 
Presença Santa, Presença Verdadeira em cada um de vós. É a mani-
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festação Viva da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade que é o grande mis-
tério, o grande segredo do tempo atual, revelado a todas as raças e todas as 
gentes, a todas as nações.

 Através da Gertrudes, encarnando esse Carisma  da Presença Viva do 
Espírito Santo, venho santificá-los, pelo Espírito Santificador que ora derramo 
sobre vós. Tornando-vos aptos para viverdes a Vida Divina, que mereci para 
todos, pagando o resgate por todos, doando a Minha própria Vida que em vós se 
manifesta agora, gloriosa   

 Por isso em Mim todos sois merecedores deste mistério de Amor que é 
o Divino em vós, que é o Espírito vivendo através de vós pelo mistério de Amor 
do Pai e do Filho, Presença Santa, do Santo em vós.

 Minha volta ao Pai vos mereceu Sua Presença em vós, em definitivo.
 Por isso agora, que é o tempo designado pelo Pai, é uma realidade a 

apresentação Viva do Divino Espírito e sua permanência em vós.
 É o Meu Governo que se manifesta em sabedoria e força.
Acolhei o mistério da Trindade Santa em vós e vivei as suas bênçãos.

   

Paz a vós!
Filhos queridos!
Instalo com toda segurança as diretrizes do Novo Governo. 
O Banco do Pai começa a existir oficialmente. Com o passar dos dias 

clarearei tudo. 
Ele é o começo da Administração do Novo Governo. À nív-

el de Comunidade tanto o Banco como a Cooperativa de Crédi-
to já deverão começar a funcionar, pois já é muito precária a 
situação do governo atual com relação ao dinheiro no mundo e é necessário er-
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guer-se o Banco para encontrarem solidez e credibilidade junto a vós nessa 
hora.

Também a nível de Comunidade começa a existir o Novo Trabalho, não 
devendo ser pagos pela profissão que exercem mas pela dignidade de filhos 
Meus. 

Abençôo todos os vossos empreendimentos. O que agora realizais é 
do Meu agrado. Intensificai vossos trabalhos, vossas vigílias, vossas súplicas. A 
hora é forte mas é necessária.

É urgente enfrentardes esse novo passo, é  muito necessário.
Com a Cooperativa de Crédito haveis de partir para as vias de fato, no 

que concerne à documentação para seu funcionamento.
Agora que já estais de posse do Ômega não há mais perigo. Foi ne-

cessário enfrentardes esse passo, embora arriscado, para penetrardes o Gov-
erno. E vos saístes bem.

Agora já está entre vós Aquele que haveria de vir. Confiai!
Meu Espírito Santo repousa sobre vós, vos impulsiona para implantar a 

Justiça. E se o Banco do Pai e a Cooperativa não estiverem em funcionamento, 
não podereis mais ir para a frente, pois é o Meu Governo que ora instalo e desejo 
Governar, conforme a Minha Justiça. Dependo de vós para dar mais esse passo.

 Haveis de ajudar-Me. No humano sois vós que haveis de realizar. Conto 
convosco. Sois Meus verdadeiros discípulos, filhos queridos.

Assim como outrora foi necessária a formação de uma comunidade para 
que Eu pudesse manifestar-Me e derramar Meus dons, agora é necessário a 
construção dos edifícios, sede do Governo e da Lei, assim como a instalação do 
Banco e a Cooperativa e o funcionamento do Novo Trabalho.

A Comunidade outrora formada se torna mundo que começa a chegar. 
E o que importa agora é esse passo do Novo Trabalho, Novo Dinheiro, Novo 
Governo. Não é preciso Governar sobre muitos agora. O importante é que sejam 
dóceis e fiéis a Minha Palavra, mesmo sendo uns poucos.

Não tenhais medo de inovar porque o velho não vai mais ex-
istir mesmo. Essas leis como estão aí favorecendo alguns e oprimindo
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a maioria, vão cair mesmo, cedo ou tarde. É só questão de esperar porque elas 
não têm mais raiz.

Por isso quanto mais rápido a Nova Lei se firmar, melhor.
Agora basta de lei velha!
Basta de governo opressor, tolo e bobo!
Eu quero um  governo nos moldes da Sabedoria Divina que ora der-

ramo.
Eu quero governar-vos conforme a Minha vontade, na Minha justiça.
Depositai no Banco o dízimo, a Minha Lei.
E que haja trabalho para todos.
Sim à justiça do Pai na paz e na alegria.
Que assim seja! Amém.
Vosso Pai Celestial.

   

Quem Sou Eu e quem sois vós?
Sou o Deus Vivo e Verdadeiro e vós sois a Minha semelhança e ima-

gem.
Capacito-vos viver o mistério do Deus Vivo, do Deus É em vós, pela 

graça que em vós derramo prodigamente neste tempo de bênçãos e paz.
 Quem é Deus para vós?
 Sou a Presença Trinitária em vós pela Força do Amor que Sou, vos 

trago para bem perto de Mim. Vos aproximo de Mim, vos coloco em Mim, para 
serdes Um Comigo. E assim,  no Meu aconchego, com Meu coração de Pai 
recrio a cada um no Amor. Vos faço novas criaturas recriadas à Minha imagem. 
Vos faço ter a estatura de Cristo, Meu Filho e vosso Irmão.

 E nessa nova estatura de irmãos e amigos vos faço conhecedores da 
Minha graça. Vos faço participantes da Vida que é Cristo levantando-se em vós 
solenemente no tempo que é dito hoje.
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Acolhendo esse Meu Plano de Amor, dizeis sim à Minha Santa Presença 
em vós e vos tornais co-participantes da Vida Divina, com Cristo e Nele, por Ele 
e com Ele viveis o Novo Amor em vós, sendo força de libertação, perfeição e 
santificação para vós mesmos e vossos irmãos. Venho a vós e vos trago a Nova 
Vida. Participo convosco do vosso dia a dia.

 Cada dia Me acolheis mais, pois Sou Um convosco. Me faço Um con-
vosco. Vivo em vós, convosco e em vós. Somos uma Unidade Verdadeira e 
nessa união está a vossa felicidade. Vossa alegria e felicidade é serdes em Mim, 
estardes em Mim e completais a Minha alegria permanecendo unidos e sendo 
um Comigo, assim como Meu Filho e Eu somos Um e nosso Amor se torna Fonte 
de Vida em vós, nosso Amor emana de Nós e para vós emerge, derramando-se 
em vosso ser em profusão de alegria, paz, amor e vida em abundância. 

 Portanto, se quereis conhecer-Me, sede Um Comigo, que Sou Vosso 
Pai.

 E se quereis gozar da Nossa Unidade, acolhei o Meu Espírito, o Meu 
Amor, a Minha Presença Santa. Esse Amor que recebeis gratuitamente e que 
toma posse de cada célula de vosso ser, é Meu Espírito Santo que vos torna 
íntimos de Mim e de Meu Filho, vosso Irmão e Amigo.

Esse Amor extravasa para vós agora como uma Força avassaladora 
que tudo renova e transforma. Não é mais possível coabitar a injustiça no meio 
de vós agora.  Tudo, tudo precisa ser conforme a Minha Lei, nos moldes da 
Justiça e da Paz que vem de Mim. Não é mais a lei dos homens e a sua justiça. 
Mas a Minha Lei, a Minha Justiça que se implanta e se faz agora com toda 
eficiência e poder. Pela simples ordem e poder da Minha Palavra tudo se faz e 
se cumpre conforme a Minha Vontade.  Estando em vosso meio Me faço Au-
toridade diante de vós. É o Verbo que é Vida e Verdade diante de vós e conforme 
Eu digo, se cumpre e se faz agora que é o tempo previsto pelos profetas para 
Minha Grande Manifestação aos homens.  Ouvi, pois, Minhas Palavras, ó filhos 
Meus!  E ai de vós retrógrados ! Ai de vós rebeldes e discutidores da Verdade, 
que vos rebelais contra Meu Plano, porque tereis o que mereceis! 
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Vossas próprias palavras recairão sobre vós, tal como raios voltar-se-ão 
contra vós mesmos.  

Ai de vós que discutis com quem vos formou e que é o Senhor da ter-
ra!  Bem cedo tereis a vossa colheita!  Ai de vós que agora gozais e vos deli-
ciais com aquilo que pertence a outrem, pois haveis de chorar e gemer porque a 
vossa raiz está podre e tal como uma árvore seca, vosso tronco tomba em três 
tempos!  

Filhos da perdição, quem vos ensinou a agir assim? Meditai em vosso 
coração sinceramente e honestamente, quem vos ensinou este modo de pro-
ceder diante de vossos irmãos?  

Até onde chegastes no vosso proceder? 
Que fizestes das Palavras de Meu Filho e de Seus ensinamentos?   

Que mais precisa ser dito para vós já que não tenha sido falado por Meu Filho 
Jesus?  

Quereis viver longe de Mim, apartados de meu olhar? Quereis ficar 
longe de vosso Deus, longe de vosso Pai?  

Cessai de agir assim!  
Abandonai vossas contendas e vossos discursos! Abandonai vosso 

homem velho, vossas estruturas falidas e podres,  pois não passam de cinzas 
que o vento leva ! Basta de guerras e contendas!  

O mal teve o tempo que quis para agir assim, mas agora findou o seu 
tempo e ele não mais existe, já não é nem cinza nem pó, pois levados pelo vento 
espalharam-se pelos trigos e como adubo fortaleceram ainda mais as viçosas 
colheitas, os verdes prados e os floridos jardins.  

E o Tudo agora pode ser com todo o seu  resplendor. 
 Olhai as verdes searas! Olhai os verdes campos! Tudo floresce!  Tudo 

vive e revive harmoniosamente.  A natureza de novo se equilibra e tudo é paz 
e harmonia.  

Dentro de vós também tudo é Vida. É o paraíso harmoniosamente re-
criado, reequilibrado, integrado em Mim, célula por célula cumprindo seu papel 
de estar a serviço e louvor ao Criador.
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Todas as vossas células cantam hosanas e hinos de louvor a Mim, pela 
maravilhosa criação.  Filhos, não Me amais porque não Me conheceis! Se 
conhecêsseis Quem é o Pai que vos fala e quanto Ele é Amor, certamente vos 
apaixonaríeis por Mim e já não quereríeis deixar-Me...  

Ao estardes unidos a Mim havereis de descansar. Repousareis junto a 
Mim, serenamente. No Meu Amor havereis de ter descanso de vossas lides, paz, 
muita paz em vossos corações.  

Correis tanto por quê? Amontoais tesouros para quê? Por que vos agi-
tais tanto? Eu não estou nessa correria e nesta agitação...   Vinde a Mim e des-
cansai.  

Em Mim encontrareis ternura, paz, serenidade, descanso, tranqüili-
dade.  Já não podereis viver sem Mim, não conseguireis porque o Novo Tempo 
começa. A Gertrudes é a preconizadora deste Novo Tempo, desse novo “modus 
vivendi”, deste novo estar em Deus.  

 Eis que o Novo se levanta em três tempos e já vem a aurora do Novo 
Dia e o sol da liberdade, do amor e da paz se aproxima rapidamente.  
Um novo dia começa!  

O Novo Tempo se instala definitivamente. Continua entre vós a mãe 
desse Novo Tempo, a Minha filha Gertrudes. Ela é oficialmente a rainha nesse 
Novo Tempo.  

É um tempo de santidade e paz para a humanidade. É o Reinado da 
paz e do amor e tudo se cumpre conforme digo e se faz pelo Meu Amor Uno e 
Trino.  É o Reino da Providência, é o Reino do “pedi e recebereis” que se faz 
agora s

obre vós e vossos filhos e não há mais porque não o acolherdes.  
Filhinhos queridos, voltai a Mim enquanto é tempo ! Uns tudo e outros nada, não 
é Minha Justiça... 

 Por isso vos digo: Acatai a Minha voz e acolhei e recebei a 
Minha doutrina, os Meus ensinamentos que é a Minha própria presença em vos-
sas famílias. 

 Tende Um só Senhor, vosso Deus e Pai.  Só a Mim deveis 
obediência e só a Minha Lei haveis de cumprir para serdes fiéis a Mim e solidári-
os com vossos irmãos.
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Vinde a Mim, não há outro Deus afora Este que se comunica convosco 
como Pai e Amigo, exortando-vos a acolherdes a Boa Nova do Meu Reino de 
Amor e Unidade que se instala nesta hora sobre toda a humanidade.  
Ouvi Minha Doutrina e buscai a Minha Lei. Abri vossos corações à Minha Lei. 
Acolhei a Lei da partilha que vos apresento agora.  

    Me reparto em Dom sobre vós e assim também desejo que 
partilheis entre vós. É assim que Eu quero. Quero que todos tenham como viver 
dignamente: onde morar, o que comer e o que vestir. Ergo-vos à dignidade de 
filhos espiritualmente e materialmente. Todos sois igualmente filhos Meus e amo 
a todos na mesma intensidade e quero-os todos de volta para Mim, santificados. 
Não há porque haver distinção de ora em diante. Não é vossa profissão que vos 
dignifica, mas vosso comprometimento Comigo. Qualquer trabalho que fizerdes 
é digno e bom. Vossos trabalhos são virtudes. 

 Trabalhar só por trabalhar, não. Trabalho é gozo, é realização, é vida. O 
trabalho é tão necessário como qualquer outra função vital.  

 Portanto, todo trabalho feito  em Mim é digno, é santo, é bom. Só haverá 
uma distinção de ora em diante: Sim a Deus! Ou Não a Deus! 

 O duelo agora é Comigo. Ou Me aceitais e voltais para Mim cumprindo 
Minhas Leis ou dizeis não à Mim e arcareis com as conseqüências do vosso ato 
de Me negardes e renegardes.  

É a minha Justiça que se implanta e não é só no papel, não! Ela se fará 
Vida e Verdade, podeis crer.  

A decisão é de cada um, até a criança de colo haverá de optar por Mim... 
E havereis de prestar contas dos vossos atos contrários  a Mim se optardes pelo 
não. Tudo o que vive deve estar a Meu favor, ser solidário a Mim, pois Sou Rei e 
desejo Reinar sobre tudo e sobre todos de hora em diante.  

Sou um Deus Puro, Misericordioso, Bom. Nada há que já não  vos tenha 
sido dito e anunciado por Meu Filho Jesus e como um farol será Luz para vosso 
caminho. Agora é a hora da Verdade. Só o que for Verdade ficará de pé. Não há 
como retroceder e não conseguireis ficar como estais. Não conseguireis mais 
praticar vossas ações abomináveis, pois elas se voltarão contra vós mesmos. 
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Ou seguir para a frente, dóceis às Minhas Leis e às Minhas Prescrições 
e encontrareis uma terra de delícias e paz ou estagnareis na vossa desobediên-
cia e teimosia tal qual água parada e nem vós mesmos vos agüentareis.

Filhos queridos, acolhei o Sol da Justiça que se aproxima!  Se formei 
a cada um de vós e do nada vos trouxe à vida, como não cuidarei de vós, Minha 
Própria Imagem, agora que vos trago à Nova Vida em Mim?  Como não 
providenciarei para vós todas as coisas?

Sou um Deus fiel. E cumpro o que prometo. É porque vos afastastes de 
Mim que sofreis e penais assim. Se estiverdes em Mim, vivereis na felicidade, 
na alegria, na paz.

Está mais do que na hora de cair toda estrutura velha, dentro e fora de 
vós. 

Todos vossos hábitos e costumes politiqueiros contrários a Mim que sou 
Amor, bem como vossas leis arcaicas e opressoras, vossa justiça parcial e infiel, 
tendenciosa e má que mata o broto (jovem) e a semente (criança), cesse de 
existir e caia já!

Que caia toda vossa lei nesse momento e só a Minha Lei comece a 
existir !

Dizei sim ao Bem e não a tudo o que se levanta, resmunga, reclama e 
blasfema dentro de vós.

Sim a Deus ! Sim ao Novo Plano ! Sim ao Novo Tempo ! Sim à Nova 
Vida ! Sim ao Novo Amor ! Sim ao Novo Trabalho ! Sim à Nova Lei ! Sim ao Novo 
Dinheiro ! Sim ao Novo Governo ! Sim a Jesus ! Sim ao Rei ! Sim à Rainha !

Que se faça conforme a Minha Autoridade no poder do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.

Filhos queridos, despertai ! É pelo espírito que vivereis de ora em diante.
Despertai, Eu vos chamo agora como chamei Adão, como chamei Eva. 

Despertai para uma Nova Vida no Amor, na tranqüilidade e na paz.
Sopro sobre vós a Minha Paz. Vivei !  Vivei de novo ! 
Sopro sobre vós o Meu Espírito e que Ele se faça. Que se cumpra sobre 

vós a Minha Promessa, agora e para sempre. 
Se hasteia a bandeira da vitória sobre a terra inteira e se instala o Direito 

e a Justiça. Reina a Paz e a Verdade. Reina a Unidade e Meu Espírito de Santi-
dade repousa sobre vós.
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Eu Sou o Pai, vos amo muito e quero falar-vos:      
 Todos os dias ao abrir vossos olhos para um novo dia, dai vossa res-

posta de Amor a Mim que Sou o Paizinho que vos ama tanto. E celebrai o Amor 
para  Comigo em sinal de adesão ao Meu Plano, ao Meu chamado, ao convívio 
Comigo. Sede Um Comigo !  

Vosso Deus e Pai agora é uma realidade entre vós. Vem do céu o poder 
que está sobre vós. Dias bonitos de amor infindo haveis de viver na vida da graça 
que estais a experimentar à medida que adentrais em Mim, como filhos queridos 
e mergulhais na Minha Santidade, no Tudo que Sou.  

Permiti que o Tudo seja em vós. Mais importante e necessário agora é 
acolher o Dom, acolher o Bem. Caminhais agora num plano divino, numa atmos-
fera de Amor e Santificação. A humanidade alcançou e pisa num novo patamar, 
o da perfeição em Deus. Cada um de vós deve procurar alcançar essa perfeição 
em Mim, essa plenitude de graça e Amor em Mim, vosso Pai e Amigo.   
Sendo pois, vosso anseio de viver em Mim, vosso modo de ser e agir será con-
forme a Minha Vontade, o Meu Governo, a Minha Lei e já não vos conformareis 
em serdes fiéis à outra lei que não a Minha. 

 Estais a um passo da Hora decisiva para a humanidade, quando sereis 
todos elevados à dignidade de Meu Filho, quando Meu Espírito repousar sobre 
todos vós. Então tereis galgado o patamar da Santidade , então estareis acol-
hendo a Mim e a Meu Filho que vos doou tudo, sua humanidade e agora vos 
doa, nesse momento solene e santo, até sua Divindade. E é mister que seja 
assim, pois foi para isso que Ele habitou entre vós. E é por isso que nesse tempo 
de agora ela se faz tão profundamente em vós. É necessário que a Divindade 
de Meu Cristo, se faça em vós agora porque se cumpre o tempo para Ele ser 
glorificado e exaltado na terra, como já está no céu à Minha Direita, pois se faz a 
plenitude dos tempos e o Espírito Santo habita em vós.  

Por isso é um Tempo Santo esse Novo Tempo que adentrais e começais 
a viver porque se realiza a entrada do Grande, do Glorioso, do Magnífico, Ad-
mirável e Santo Senhor no meio de vós quando tudo está santificado e se renova 
para acolhê-Lo dignamente.
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 Faço-vos dignos e santos para acolherdes o Santo no meio de vós. 
Governo-vos com Justiça e imparcialidade, na Verdade e no Amor que é Vida em 
abundância.  

A providência do Pai é rica, abundante e dona de todos os bens. Minha 
providência sobre vós é Meu Filho, meu Cristo, que vos dou por inteiro.  
Se tendes Jesus, vosso Irmão e Amigo, tendes tudo.   

Se a humanidade soubesse a riqueza, a glória, a grandeza que está a 
receber, estaria de olhos fixos em Mim, com o coração preso em Mim no maior 
idílio de Amor porque não é pouco o que vos dou, filhos meus, é Tudo que tenho 
e sou, pois assim é do Meu desejo que recebais Minha herança e sejais revesti-
dos da Força do Alto e que dia após dia vos sintais mais e mais entronizados em 
Mim que Sou o Puro Amor, o Divino Amor, o “EU AMO” em vós.

“EU AMO” é o Deus que se faz em vós agora. “EU AMO” é o Deus Con-
vosco e em vós. “EU AMO” é o EU SOU e se faz providência, vida, verdade em 
vós.   

“EU AMO” em  vós, é que deveis agora adorar e glorificar a todo in-
stante, a todo momento.  

É esse o culto espiritual que desejo, é o culto solene que deveis cel-
ebrar, essa veneração, essa adoração à Minha Santidade em vós. Quero-vos 
bem perto de Mim, amando-Me com todo o ardor, intensidade e carinho, anseio 
estar muito unido a vós e desejo incessantemente que partilheis essa Vida na 
Graça. Comungai a Minha Presença em vós. Sede Um Comigo. Estou em vós, 
não Me vedes? Não sentis a Minha Presença em vós?

 Portanto, caríssimos filhos, vós que já partilhais das Minhas dádivas 
sede fiéis a Mim e aos Meus apelos. 

 Jamais vacileis, embora caminheis por caminhos difíceis, estou a vosso 
lado. Nada temei. É do Meu agrado que tomeis parte Comigo. Vivei a Era dos 
Santos, é o início do Novo Tempo, só os fortes o conquistarão. 

 Sim, haveis de ter a certeza que Sou Eu mesmo que estou entre vós, 
junto com os anjos e santos faço morada na terra.  “EU AMO” é que vos salva a 
todo instante. Permiti que a salvação se efetua e que ela seja em vós. Permiti 
que Eu possa transparecer através de vós. Permiti que Eu Seja em vós pois 
chegou o Tempo. E que se faça essa Verdade, essa bondade, essa felicidade 
em todas as famílias da terra e que o mundo todo seja envolvido no Meu Amor, 
na Vida que Sou. 
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Sopro sobre vós o Meu Espírito em profusão e o que mais desejo é que 
Ele seja acolhido, que a Santidade seja no meio de vós. Recebei a Vida. Recebei 
o Amor. Que Vida! Que festa é a sua chegada na humanidade. Que todos bebam 
dessa fonte. Que todos recebam. E o meu desejo é que SE FAÇA A UNIDADE. 
Celebrai com júbilo. É o Espírito Santo que se apresenta a vós, ó humanidade.   
Cantai ! Vibrai !     

    Exaltai-O solenemente ! É a Vida que chega a vós.   
     É a Vida Divina merecida por meu Filho Jesus que começais a desfru-

tar. É a Vida da Graça. É o Amor. Ei-Lo que vem como Governo Novo. Acolhei-O.  
É o Bem. Tudo está santificado.      

         E assim como Meu Menino Jesus precisou de uma manjedoura 
para se apresentar ao mundo, assim também Meu Espírito Santo precisou de 
um berço que é esta construção que aí está. É nessa construção que Ele se 
apresenta ao mundo e é ali que O encontrareis à vossa espera.      

         Essa construção representa a Trindade Santíssima: no primeiro 
andar, o Pai vos acolhe como filhos seus. No segundo andar, Jesus vos cura 
e libera, acolhendo-vos como irmãos. No terceiro andar, o Espírito Santo vos 
santifica, vos unifica, vos reintegra no Amor da Família Trinitária, num grande e 
perene louvor com Maria e os anjos e santos.     

         Jesus vem a vós através de Maria em Belém. E o Espírito Santo 
vem a vós através de Gertrudes em Lages, completando-se assim na plenitude 
dos tempos, a Minha manifestação à humanidade.  

           Assim como através das revelações e dos sinais Maria se tor-
nou conhecida, assim também vos apresento Gertrudes e dela sou testemunho, 
como geradora do Espírito Santo na face da terra.           

  Assim como na obra de Jesus, Maria é vossa intercessora, na obra do 
Espírito Santo, é a Gertrudes a vossa intercessora, a medianeira das bênçãos e 
graças que como Pai derramo sobre a humanidade através desse evento santo 
e singular, suigêneris, inusitado, nunca antes visto e nem imaginado, mas que 
pela vontade do Pai vos chega agora.        

     Vede a simplicidade das flores ! Mas quanto servem à hu-
manidade ! Assim deveis olhar a Gertrudes. O que nela se realizou 
bem como em Maria, é obra do Espírito Santo e foge ao vosso entendi-
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dimento, à vossa compreensão, mas haveis de admitir a Minha intervenção 
através dela, pelos sinais que vos dou. Um completa o Outro. E uma completa 
a outra, isto é, Gertrudes completa Maria. Ambas assistem diante de Mim pela 
humanidade inteira.            
             O Espírito Santo completando a missão de Jesus vos auxilia a acolher 
o Pai, elevando-vos à dignidade de filhos e vos fazendo viver como verdadeiros 
irmãos em Jesus.

 Graças à chegada do Espírito Santo entre vós, podeis viver em vossas 
famílias a Unidade da Família Trinitária no seu resplendor, santamente, na paz e 
na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 Que a humanidade inteira celebre a Sua chegada. Que as famílias to-
das rejubilem pois o Santo se encontra no meio de vós.  Aleluia ! Aleluia !

E tende a certeza, filhos Meus, tal como o Pai se faz ao entrardes nessa 
construção assim também o Filho e o Espírito Santo e através dela é instalado 
no mundo inteiro o Meu Governo Novo. Essa construção não é qualquer con-
strução. Ela é um Marco Sagrado da chegada do Espírito Santo e da Manifesta-
ção Trinitária na face da terra. Ela representa a Trindade Santa acolhendo o 
mundo. Tudo e todos estão aí representados e pela Força do Amor, tudo e todos 
são santificados e renovados. 

 Graça e paz a vós, filhos queridos Meus !       
 Graça e paz !           
 Gozai do Meu descanso e do alento que Eu Sou em vós.          
 Estais a agir conforme a Minha Santíssima vontade. Desejo que os 

Meus filhos se santifiquem com seus bens, seus trabalhos, suas riquezas. 
Tudo volta às Minhas mãos, inclusive o dinheiro que ora santifico e 

através desse Banco passa a ser fonte de bênçãos, de paz, justiça, gratidão e 
construção no Amor.

Nada temei, filhos Meus ! Antes glorificai-Me e rendei graças sem cessar 
ao vosso Pai que está sempre a vos ajudar.          

  Comungo de todos os vossos momentos. Nada escapa ao Meu olhar. 
Tudo perscruto, tudo percebo, tudo vejo.       

 Estai em Mim, como Eu, Deus Trindade estou em vós. Sou a Vida e a 
Verdade.
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  Agora é Meu braço forte que dirige e comanda tudo.
 Se inicia um momento forte e poderoso, difícil de penetrardes por vosso 

entendimento, mas que haveis de acolhê-lo  pela Minha graça. É que Meu Plano 
é perfeito e  atinge a todos os que viveram, os que vivem e os que viverão e em 
todo tempo e lugar coloco Minha mão com a Minha bênção de Pai.             É 
agora o Grande Momento, reservado aos santos, aos simples e dóceis ao Meu 
apelo. Só os fortes na fé e na compreensão de Meu Plano haverão de aceitar 
e atravessar esse momento em que manifesto a vós os mistérios guardados 
através dos tempos. Havereis de penetrar na sua compreensão porque a Justiça 
que se manifesta e Ela é igual para com todos no tempo e na eternidade.      

  Houve uma inter-ação da Igreja triunfante com a Igreja militante em 
prol da Igreja padecente e ao extinguir-se o mal tudo foi reparado e tudo foi 
santificado.       

     Crede ! Tudo é santo no céu e na terra.      
     As portas do céu se abrem na terra, para que por elas possais ad-

entrar livremente. Podeis atravessá-las e ir e vir serenamente, de corpo e alma. 
Já não precisais abandonar esse corpo para adentrardes em Mim, quando o 
mistério de Amor se completa tudo se faz naturalmente. Se inicia o Novo Tempo 
e a grande barreira se desfaz.          

   Agora os espíritos se comunicam livremente, tanto os que chegaram à 
perfeição após a morte como os que a adquirem em vida.       

      Abre-se essa comunicação agora e é um dos sinais do Novo Tempo.              
Como chegareis a essa perfeição?  Como adquiri-la em vida?

     Já ouvistes de Meu Filho que se fordes simples como crianças entra-
reis no Reino que vos preparei. Tende a certeza que é por Minha Vontade que 
tudo isso acontece.

Atingis um Tempo de aperfeiçoamento do ser. Ele passa a viver e partici-
par de um nível superior de vida em Deus, quando se desfaz a morte e se estab-
elece a comunhão dos santos onde vivos e mortos se comunicam normalmente, 
isto é, os espíritos se comunicam entre si, naturalmente, sem barreira alguma.     

A vida venceu a morte quando Meu Filho penetrou na mansão dos mor-
tos e resgatou a vida para todos.
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Sendo assim no Pai  todos vivem igualmente, os que estão no corpo ou 
fora dele, e se comunicam entre si. O céu chega à terra e a terra chega ao céu, 
quando se faz a Plenitude dos Tempos.

A santificação acontece em toda terra, através dos tempo e agora é 
possível essa comunicação com os santos pois o passado todo foi reparado e 
santificado bem como o presente e o futuro. 

O inferno se desfez e em seu lugar a Trindade Santíssima se instala e 
se faz Vida Plena Cheia de Graça.  Nela tudo o que já passou é Amor e tudo o 
que está por vir é amor também. 

Abre-se a porta e na Comunhão dos santos, as almas todas penetram 
em uma mesma atmosfera de santificação onde viveis agora quando acontece o 
Novo Tempo, o Tempo Santo.

Já não há mais separação entre vivos e mortos, mas há uma grande 
entre-ajuda pois as almas santificadas que estão em perpétua adoração à 
Santíssima Trindade, podem ser auxílio de bênçãos e graças, tal como foi Maria 
durante todo o tempo, para os que gozam do corpo e em vida acolhem a res-
surreição da carne. Uns estão em pleno gozo do espírito outros estão em pleno 
gozo da carne, mas as ambos estão em comunicação, em comunhão recíproca 
diante de Mim, pois não há razão para estarem separados porque o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo se faz Um convosco. 

 A Trindade Santíssima é Una convosco desde o Éden até o Governo 
Novo. Ela é Presença perpétua do Amor, no ontem, no hoje e no amanhã. Ela 
venceu o Tempo e se instalou perpetuamente na humanidade e agora é Governo 
em tudo e em todos. E se instala solenemente Sua lei na humanidade, lei que 
deve ser observada por vós se quiserdes ressurgir em Deus.

Assim vos digo: Amai-Me acima de tudo como Paizinho querido, solidário 
e amigo e no Meu Filho Jesus,  amai-vos como verdadeiros irmãos para no Meu 
Espírito viverdes a Unidade da Santíssima Trindade, no gozo, na alegria, na 
felicidade, na graça e na bênção da Família Trinitária. 

Reintegrados Comigo e convosco mesmos, sede Um com o Pai, sede 
Um com vossos irmãos em Cristo Jesus e sede Um em vossa  família na Uni-
dade do Espírito Santo. 
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É assim que haveis de celebrar a Minha Presença entre vós. E assim 
vivereis a Minha Lei na bênção e na paz. É do vosso interesse tomar parte 
Comigo. É a Mim que vos associais. É a Mim que entregais vossa vida, vossa 
história: passado, presente e futuro. É em Mim que assinais vosso nome para 
que ele fique indelevelmente marcado, gravado em Meu coração. É Comigo que 
fazeis amizade, sociedade, inscrevendo-se no Banco do Pai.

Toda vossa história com a de vossos ancestrais é resgatada por esse 
gesto simples de recensear-se. Cadastrar-se na COOPERCAD, como irmãos 
unidos em torno do Pai Providência e Amor. 

 E assim como dou-vos a toda hora, provas imensas de Meu Amor e 
Fidelidade, assim também nesta hora peço-vos uma prova de amor e confiança 
de vossa parte, sendo solidários com a implantação do Meu Governo Novo que 
o faço concretamente, através desse Banco do Pai. Cadastrando-vos nesta Co-
operativa de Economia e Crédito mútuo da Comunidade Aliança Divina que ora 
se torna realidade colaborais Comigo na instalação do Meu Governo Novo de 
Justiça e Paz

Por isso vos perguntava se queríeis a Perfeição em Mim. Pois não há 
outro caminho a não ser este que se vos apresenta para  serdes perfeitos em 
Mim. Haveis de chegar a Mim com vossas riquezas ou com vossas misérias, 
pois precisais dos bens materiais. Se tiverdes demasiadamente apressai-vos em 
partilhar e se nada tiverdes entregai esse nada na Minha Providência, na Minha 
Riqueza, no Tudo que Sou. Encontrando-Me encontrais Tudo.

Poder-se-ia dizer, irmão Banco a esse Banco do Pai, pois é Ele que se 
levanta em vós. É Jesus que se levanta em vós com tudo o que Ele é. 

Quereis ressurgir?
Segui em frente. 
O que disse Meu Filho?
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Andai por Ele. Vivei-O intensa-

mente. Todas as Suas Palavras hão de se cumprir, bem como suas propostas 
sem faltar e nem sobrar coisa alguma.

Portanto, com as dádivas que tendes, uni-vos mutuamente no Meu 
Amor.
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Depositai em Mim o que tendes. 
Partilhai o dinheiro que vos sobra. Colocai-o à disposição do irmão com 

interesses e fins específicos.
 Que esse dinheiro unido seja útil a todos, que seja instrumento de 

paz e amor. Que seja Vida em abundância. Abri vossos celeiros, ó poderosos.             
Usai vosso dinheiro para que vos venha a Vida. Deixai a Providência ser através 
de vós. Usai a inteligência e a sabedoria que vos dou para que tudo caminhe e 
transcorra bem. Ide em frente. 

Usai vossos dons. Usai as riquezas que vos dou. Meu Filho vos disse 
“tudo o que pedirdes ao Pai em Meu nome, Ele vô-lo fará” e assim é. É o Bem  
que defendeis. É o Bem que levantais como bandeira da vitória.

 Erguei vossa cabeça e olhai para cima. É do alto que vos vem o Poder, 
a Sabedoria e a Força para governar-vos como irmãos. Usai os bens que vos 
dou.

O Bem precisa estar de pé. É a hora. Não há mais tempo. E pela força e 
na unção do Meu Espírito, considero instalada a Nova Economia, na união mú-
tua de vossos créditos, na solidariedade e no Amor e em pleno funcionamento 
o Banco do Pai. 

E que Ele se faça. Que Ele viva. E que Ele reine.
Que se complete vossa felicidade como a de todos os vossos irmãos.            

Agi, Agi com poder. Lutai. Vencei. É uma ordem. 
Que vença o Bem. Que vença o Amor. Que vença a Vida e o Ser em 

Deus.
Que vença a Divina Providência sobre a face da terra. Que vença a 

Aliança Divina do Pai com seus filhos. E que vença e se instale o Banco do Pai. 
Amém. Assim seja.

           É o Poder do Alto, é a Sabedoria que se manifesta  para vos 
conduzir. É a plenitude dos tempos. É o momento em que o homem atinge a Per-
feição do Ser em Deus, do Ser Sua Imagem e Semelhança, tanto mais perfeita 
quanto mais se aproxima  do Pai, do Paizinho, que é Toda Perfeição, Todo Bem, 
Todo Amor.
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Nessa hora não há como viverdes como outrora. Agora, à Luz do Amor, 
haveis de agir acertadamente. Antes andáveis nas trevas, mas agora tendes 
a Nova Lei e andais na Luz. Agora é Meu Espírito que haveis de obedecer. E 
Ele vos santifica e como santificados haveis de querer e agir santamente. Não 
podeis agir como outrora quando ainda estáveis no pecado e não conhecíeis a 
Luz.  

É uma nova linguagem essa que escutais e entendeis. Ela é viva, eficaz 
e atuante em vós. Veio Meu Filho Jesus e vos falou tudo. Vem  Meu Espírito e 
faz Suas Palavras serem Vivas e atuantes em vossas vidas.   

 Deixai-as penetrar profundamente no âmago de vosso ser. Com elas é 
o Paizinho

que entra, é a Trindade que se faz em vós. 
 Admiti essa linguagem dentro de vós e admiti Meus mistérios e Meus 

apelos, pois vos levo em frente na ação atuante e dignificadora do homem e do 
universo que o rodeia nesta obra de instalação do Meu Plano Santo de Amor.              
Não queirais mais viver como se a morte fosse lei para vós. Ao contrário, vivei a 
Lei da Vida, da Vida em Abundância. Penetrai no mistério do Amor Uno e Trino 
e sede felizes.

E agora queirais ou não, haveis de seguir-Me, pois para isso fostes es-
colhidos e havereis de enfrentar com garra todos os obstáculos e desafios que se 
vos apresenta quando da instalação deste Novo que cresce assustadoramente 
porque é como a massa levedada. Uma vez pronta ela cresce e se faz grande.

Haveis de ter a certeza que o Caminho é este. Pela adoção do Meu 
Plano em vós, cresceis, vos tornais Grandes em Mim, pois cresceis no Amor e 
na Obediência ao Pai. 

  Vosso poder é o Poder do Amor e contra Ele não há quem se levante, 
não há quem se arvore juiz quando é o Amor, o Rei. 

Permiti que o Amor reine
Permiti que o Rei seja em vós, em toda sua magnificência e resplendor.              

Que o Amor reine e impere, agora e sempre, perenemente.
Abençoa-vos vosso Pai Celestial.
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Comungai do Meu Amor. 
 Ó como desejei partilhar convosco este momento, da chegada do Amor 

na vossa alma. 
 Ó  como desejei partilhar convosco, de viva voz, estes acontecimentos 

que ora presenciais! Eu em vós e vós em Mim, numa consubstancial união, do 
corpo e da alma Comigo. 

Revelo-vos todos os passos que devereis seguir e mostro-vos toda Ver-
dade sempre, não havendo em Mim nenhuma insegurança quanto ao segui-
mento da caminhada de instalação do Meu Governo Novo, no mundo, pois é 
Minha Autoridade que se faz e vos governa a todos, na pessoa, na família, no 
trabalho e no governo. 

A Unidade de Amor se completa agora. E é essa Unidade que é Gov-
erno agora. Conseguistes acolher o Governo Novo e é este acontecimento que 
quero que celebreis Comigo: a  Trindade Santíssima instalando-se como Gov-
erno Novo no mundo todo. Ele agora se faz plenamente. Nele há muito bem 
que precisa se derramar no mundo. Sua Luz precisa esparzir e atingir a todos.             
Há abundância de bênçãos e graças que está prestes a derramar-se sobre a hu-
manidade e é mister que haja um grupo preparado para acolhê-la para que nada 
se perca, mas tudo seja canalizado no manancial de água viva que jorra sobre 
a humanidade em torrente  de Sabedoria, Força e Poder, vindo do alto, para 
vos reabastecer e fortalecer nesta nova investida que se inicia, que é o começo 
concreto do Meu Governo sobre vós, gerindo vossos negócios e governando-vos 
por inteiro. 

  Nada ficará oculto e ninguém escapará ao Meu chamado, à Minha voz 
todos se prosternarão, grandes ou pequenos e é Um só rebanho em torno do 
Pastor. Nesse pastoreio assume a mulher como Meu Governo Novo e sob Minha 
Autoridade vos regerá

Havereis de estar sob suas ordens e na obediência da Minha Autoridade 
que de viva voz se assenta na pessoa da Irmã Gertrudes Grossl, vosso atual 
presidente. 

O Dom da Unidade só se derramará no mundo se este Governo hu-
mano, escolhido por Mim e conforme a Minha Vontade assumir no concreto os 
trabalhos que ora determino. Estai atentos, pois presenciais acontecimentos 
aterradores que vos farão optar por Mim, saindo de vossa indolência milenar 
para prostrar-se diante do Trono Poderoso e Santo Senhor que chega até  vós 
concretamente e agora vos apascenta.
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Sede fiéis a Mim, pequeno rebanho. Não vos esqueçais dos novos en-
sinamentos que recebestes deste Carisma, que se resumem no Amor ao Pai 
acima de tudo e como decorrência desse Amor, amar-vos como irmãos, no seio 
da família, celebrando a União Trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com 
Maria, os anjos e santos. É a Unidade Trina a Promessa que vos faço que como 
Dom se derramará em vossas famílias. Sereis atraídos para a Luz e vivereis a 
felicidade e a paz aqui e agora e este tempo está prestes a acontecer e já não há 
como retroceder, pois agora a Minha permanência entre vós é eterna e indelével 
e será cada vez mais forte e Minha voz virá sobre vós, como Mestre e Amigo, 
ensinando-vos, consolando-vos, orientando-vos. 

Quem vê a Mim, vê o Pai e aquele que Me ama é amado por Meu Pai, 
formamos uma Unidade de Amor em vós, tão perfeita que se chama Vida, Vida 
em abundância em vosso meio.

 Amai-vos, amai-vos, amai-vos.
Minha Santa  Presença já se fez em vosso meio. 
 É a Presença Santa do Deus Uno e Trino em vosso meio e nada vos 

amedronte.
 Em vós a Presença Trinitária sempre vence, e é Autoridade daqui para 

frente. Administrar-vos-ei com poder e força, dando Vida Nova a vossos em-
preendimentos. 

 Segui firmes, pois este é o caminho da paz universal. Estou de vós bem 
perto.

 Abertamente vos apresentarei ao mundo como Minhas testemunhas. 
Haverá um tempo de espera, mas de trabalho intenso e só então a Verdade será 
proclamada ao mundo.      

                                                             
             Irmã Gertrudes,  
Nesse momento recomeças teu chamado inicial: “Deixa as 99 justas vai 

em busca daquela que se perdeu”. 
Filha querida, o Pai de novo te convoca para estares ao lado daquela 

ovelha que se perdeu entre os espinhos nas escarpas pedregosas. Se faz ne-
cessário de novo iniciares a semeadura para mais tarde veres os trigais maduros 
e viçosos.
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Além de muito trabalho em Lages, farás missões-relâmpago no Nor-
deste ou outro lugar qualquer para onde te enviar. Estás a Meu serviço e basta 
ires onde te envio e tudo se faz. És Minha mensageira oficial e em ti desponta o 
mundo novo.

Vai, uma vez mais! Soergue os abatidos! Dá alento ao que não tem mais 
vida, acolhe o peregrino, dá de comer ao que não tem pão! De graça recebestes, 
de graça dai.

Nada te faltará, sê feliz ali onde te coloco pois é ali que preciso de ti.            
Poderás pensar que o que estás a fazer é muito simples e que onde tu estás tudo 
é tão precário porém e nessa hora que realizo grandes coisas através de ti pela 
tua obediência à Minha voz. Portanto, segue em frente nessa caminhada vito-
riosa. Um dia é diferente do outro. Não precisarás mais parar, agora é só seguir. 
O  Deus da Paz  te acompanha perenemente.

Reconduza Meus filhos de volta para Mim.
Leva-os a  reatar a amizade Comigo.
Amai-Me de todo coração, acima de tudo.
O amor fraterno vos vem se sois fiéis ao amor a Mim. O amor ao irmão é 

um presente que recebeis gratuitamente por estardes em consonância Comigo, 
em íntimo amor Comigo, em doce colóquio coração a coração com vosso Paiz-
inho. Que nosso coração, o Meu e o vosso, unido num só, bata no mesmo com-
passo. Sede Um Comigo. Vossa Unidade de Amor Comigo é o que mais quero 
de vós agora.

Por isso preciso de ti, Gertrudes querida, para que Meus filhos apren-
dam a conhecer-Me, grandes e pequenos, quero a todos com igual Amor.

O Deus da Unidade está contigo. Através de ti realizo prodígios mara-
vilhosos pois encarnas o Carisma da Minha Providência sobre a terra. Uma só 
coisa é necessária e peço de ti e de toda a equipe que governará contigo: docili-
dade e obediência à Minha Santíssima Vontade.

 Estou a revelar-te segredos inimagináveis para o humano, 
os quais perpassarás  para o mundo no momento oportuno. São no-
vas leis de vida, novos ensinamentos, novos “modus vivendi” na paz, no 
amor e na alegria. Simplesmente haveis de conviver com vosso Deus
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e Pai, na calma e na serenidade. Buscai-Me pois estais de Mim bem perto. Eu 
estou em vós e vós estais em Mim e isso se faz em plenitude de Vida.

 A Vida está em ti, Gertrudes e consequentemente no mun do e de ti pe-
direi contas quanto ao cumprimento da Minha Vontade Soberana pois vivemos 
em intimidade absoluta e sabes sempre muito bem o que desejo de ti e dos Meus 
filhos.

 Darás a volta ao mundo. Tanto entrarás como sairás. Se faz o mistério 
do Divino no humano e do humano no Divino, no Amor. É chegado o tempo da 
plenitude do ser. O ser É em Deus, se faz a Unidade plena do ser com seu Deus 
e Pai. Se faz a Vida Divina em cada ser. Rompe-se definitivamente o jugo da 
treva e da morte e Deus É em vós e em toda a natureza. Realiza-se o maior 
milagre de todos os tempos, o maior feito de todos os séculos, tão esperado e 
previsto por reis e profetas: A Vida sendo em vós.

 Sou o Caminho,  a Verdade e a Vida e por Mim chegais ao Pai. Entro em 
forma de força e poder e desejo Reinar entre vós.

 Nenhum esforço vosso é em vão e tudo acontece conforme Minha Divi-
na Vontade. Na graça e no Amor do Pai, do Filho e de Espírito Santo estais mer-
gulhados. Deixai-vos possuir pela Graça que se manifesta em vós grandemente.

Me faço presente em meio a humanidade da forma como ela é, tal como 
ela se encontra, caminho entre Meu povo, Me faço Um com ele, santamente Me 
apresento e instalo Minha Unidade.

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como governo que vos abençoa com 
Maria e os anjos e santos.

   

Filhos queridos !
É o Paizinho que se comunica convosco.
Chega para vós o tempo propício.
É agora que toma posse o Novo Governo. O Novo Governo 

constituído passa a exercer plenos poderes e a governar-vos interina-
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mente em todos os setores de vossa vida familiar, social, trabalho e governo.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se levantam em uníssono sobre a 

face da terra. Sua voz é pleno poder sobre vós e o que Minha Palavra proclama é 
Lei e se faz. Minha Palavra é Viva, é Vida, é eficaz e santa. Ela semeia a Justiça, 
a Paz, a Sabedoria. 

Deus é. Assim como digo se faz. É o Governo Novo para o Novo Tempo 
que se inicia neste final de século.

É o Pai que passa a Governar-vos neste Novo Tempo, impondo-vos a 
Sua Lei. É a Trindade Santíssima que vem dizer-vos que só o Amor é a força e 
poder de ora em diante. 

Vinde, filhos Meus, é o Pai que vos chama. Vinde colher onde não 
semeastes e comer dos frutos que não plantastes. Tudo vos está preparado. 
Podeis fazer a refeição. O banquete está à mesa. É saborear e deliciar-vos com 
Ele.

É a Trindade Santíssima que vos fala e vos convoca para serdes Um 
com Ela. 

É o Deus de Israel, o Deus de Isac, o  Deus de Jacó, o Deus Conosco, 
é o mesmo ontem, hoje e sempre.

É Ele  que se faz Vida e Verdade no meio de vós. 
Ele se aproxima de vós como Pai, o Paizinho que só vos quer amar e 

dar-se por inteiro a vós. É a Sua Essência Trinitária que comungais. E Ele é em 
vós. Comungais Sua Santa Presença que se faz inteiramente e eternamente.

É agora o tempo e não haverá outro. Não haverá outra chance para 
voltardes ao Pai. É agora o tempo de entrardes em Sua Santa Presença, ent-
rardes Nele e serdes acolhidos por Ele e vos tornardes Um com Ele e Nele. E 
haveis de manifestardes Sua Santa Presença em vós e através de vós. Sou Eu 
que digo em alta voz:

Bendito e louvado seja a todo momento o Santíssimo Sacramento, o 
Pão Vivo descido do céu. Exultai de alegria ! Louvor ! Louvor ! Louvor !

Louvor ao Santo três vezes Santo que se faz no meio de vós. 
Terra inteira, cantai louvores e aclamai porque o Deus Santo se faz no 

meio de vós ! É a Nova Vida que se inicia, a Vida Eterna, a Vida da Graça, a 
Comunhão com o Pai e o Filho na Unidade do Espírito Santo.
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É a Comunhão Trinitária que se apresenta agora. É o Pai, o Filho Jesus 
e o Espírito Santo dando-se em alimento de Vida Eterna.

É o Deus da Paz que comungais. É a Trindade Santíssima que se dá em 
alimento, puro, santo e verdadeiro e quer partilhar convosco de Sua Unidade. É 
Ela que assim fala convosco e vos abençoa e vos unge para que, assinalados 
com o sinal Trinitário da Minha Presença possais permanecer perpetuamente na 
Vida Eterna, na Vida da Graça, no Dom do Santo, três vezes Santo Senhor, o 
Rei dos séculos. 

Comungastes o cálice do sacrifício até aqui. Agora comungai do cálice 
do Amor. Partilhais o cálice do Amor. É o Dom da Vida que se faz através desta 
Comunhão que é a eternidade em vós, o eterno em vós, a Presença Santa do 
Deus Uno e Trino.

Sou Eu mesmo, crede!
Sou Eu que estou no meio de vós. Eu mesmo Me anuncio para vós pois 

tenho poder para isso. Sou o Amor chegando e só Ele vos governará e irá reger 
todos os povos. Anuncio-vos o Tempo que já começa, é a plenitude dos tempos, 
é a entrada no Divino, a entrada na Luz.

Entrais na Luz do mundo que é o Sacramento Vivo, o Deus É em vós. 
Mergulhais no Divino e Santo Senhor nesse Novo Tempo de paz, de amor e vida 
em abundância.

A humanidade chega a um descanso merecido no qual verá crescer os 
frutos do Bem. Ela chega ao paraíso preparado para o homem ser feliz e sab-
orear da árvore da Vida. 

Agora o Deus Trindade É em cada pessoa, em cada família, na igreja, 
na firma e no governo em toda a face da terra. Tomo posse de tudo. Tudo a Mim 
pertence e Reino sobre tudo e sobre todos. 

Por um mistério de Amor envolvo o mundo e Me aposso dele inteira-
mente. 

Uso duas criaturas seladas por este Carisma da Comunidade Aliança 
Divina e predestinadas para serem vanguardeiros deste Novo Tempo, escolhi-
das que são para iniciarem no humano o Novo Governo. 

Através deles tomo posse do mundo. Através da pessoa da Ger-
trudes e da pessoa do Zulmar, Eu Me apresento e é necessário tes-
temunhar seus nomes ao mundo. O mundo não os conhece, mas Eu 
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os conheço e sei que são dóceis e obedientes a Mim, são porta-vozes da Minha 
voz e condutores do Meu Plano de Amor. Eles formam o casal escolhido para 
estar à frente neste Novo Governo. Através da Minha intervenção, a eles dou 
poder para assumirem esse Novo Governo. É diretamente de Mim que parte a 
Unção Santa que os acompanha e da qual são dispensadores.

Este casal santo está implantando o Novo Tempo na face da terra: nova 
pessoa, nova família, novo dinheiro, novo governo, novo trabalho na nova igreja 
que é cada um de vós renovado pelo poder do Espírito Santo. Tudo é renovado 
pelo poder deste Carisma, no qual este casal está inserido para vos apresenta-
rem a Verdade que precisa ser acatada pois Ela é agora realidade pois por eles 
já foi acolhida.

E foi justamente para estardes firmes nesta hora tão sagrada para to-
dos, sem titubear nem vacilar que vos tirei de vossas antigas funções que eram 
nobres e boas e vos coloquei nesse mister para trabalhardes Comigo nesta obra 
e estive caminhando convosco durante todos esses anos realizando prodígios e 
vos acostumando com Minha Santa Presença. 

Foi justamente para estes momentos de Minha manifestação pessoal 
ao mundo que vos preparei durante todo esse tempo e estou sempre ao vosso 
lado e embora atravesseis agora por caminhos difíceis nada tendes a temer, 
pois é o Pai que está a realizar tudo, é vosso Paizinho e tudo sai conforme a Sua 
Vontade. 

Todo o Carisma é de grande proveito para  a humanidade ainda mais 
quando ele vem acompanhado de uma missão específica como essa de comple-
tar o Plano de salvação e reconduzir os filhos de volta ao Pai.

A Irmã Gertrudes é a pessoa abençoada por Mim para estar à frente 
neste Carisma. Ela foi chamada por Mim, desde o útero materno, para encarnar 
a Verdade neste Carisma da Comunidade Aliança Divina e embora sendo Irmã 
consagrada de votos perpétuos. Precisou desligar-se do Carisma inicial a que 
pertencia (Divina Providência).

Como este Carisma da Comunidade Aliança Divina é de lei-
gos e para leigos, a Irmã Gertrudes precisou deixar a vida religiosa con-
sagrada e passar a viver com leigos, junto ao povo, da forma como
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eles vivem, tudo fazendo sob Meu apelo, goza de ótima reputação, é a Gertrudes 
do povo Meu. Leva uma vida assalariada, nada tendo pessoalmente em seu 
nome. Dou testemunha dela pois ela também sempre Me testemunhou diante 
de vós. 

É a mulher forte deste final de milênio e o seu Sim salvaguardou a 
destruição total de toda a humanidade. O mundo ter-se-ia destruído totalmente 
neste final do século do terror, não fora o seu Sim dado sempre, a cada minuto, 
por todos esses anos, sempre sabendo A Quem ela seguia. Sempre olhando 
para a Luz não titubeou, nem vacilou nas horas em que não foi entendida pelos 
consagrados ou autoridades, nas horas que, abandonada por todos, caminhou 
sozinha. 

Mesmo assim se manteve firme, íntegra, de cabeça erguida, sabendo 
A Quem ela servia, desbravando o caminho da Santidade reservado para todos.

“Sede Santos, como vosso Pai Celestial é Santo”. E assim abre-se com 
chave de ouro a Santidade para o mundo e que assim seja ! Amém .    

O que Maria foi na vida de Jesus, a Gertrudes é na vida do Espírito 
Santo. Tanto uma como outra, humanas, mas com missão divina, ambas servas 
do Senhor, dispostas sempre a dizer o Sim. Uma é continuação da outra, para 
atrair o Bem e esmagar o mal. Maria foi a mulher forte na linha de Jesus, na sua 
missão e Gertrudes é a mulher forte na linha do Espírito Santo, na sua manifesta-
ção aos homens, na sua missão. 

Uma ajudando a outra, ambas sendo fiéis ao Pai para que o Bem, a 
Santidade, pudesse ser implantada na alma humana. É toda uma Sabedoria 
Divina que desce do céu e chega à terra no tempo presente, através desta serva 
escolhida.

Portanto, Maria e Gertrudes se unem, se abraçam e formam uma uni-
dade de Amor, a Mulher Santa, inserida no Divino, auxiliando o Pai no seu Plano 
de Salvação que agora já é vitória, pois tudo está consumado, tudo está con-
cretizado. O homem e a mulher são santos pois o Santo, três vezes Santo, foi 
acolhido pela alma humana e feito está e que assim seja.

Santidade! Gritem os quatro cantos do mundo!
Vida ! Amor ! Paz ! E tudo o que é o Bem seja proclamado. O bem está 

implantado eternamente.
Venceu o Bem, aleluia e a vida é. 
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Agora o Santo, três vezes Santo, já pode pisar a face da terra e falar 
com seus filhos e viver a seu lado. 

Paz ! Paz ! Paz ! Muita Paz ! Pois o Bem é aceito, o Pai é acolhido por 
seus filhos, aleluia ! A Vida é e a esperança se faz.  Raiou o novo dia para a 
humanidade, brilhou o sol, a Luz do mundo que é Meu Filho Jesus ressuscitado 
entre vós, não mais pregado a uma cruz ou preso no Tabernáculo, mas livre em 
cada filho Meu.

Por isso a humanidade inteira pode exultar de alegria nesta hora num 
grande Magnificat do Tempo Presente, quando tudo foi realizado, quando os 
poderosos caem e os humildes são elevados, quando se instala o Novo Governo 
na justiça e na paz e a Trindade Santíssima passa a reger os povos. E só a Ela 
haveis de prestar obediência.

Bendito o que vem em nome do Senhor, aleluia! Hosana nas alturas!
O Rei das alturas, o Santo Senhor passa a governar.
Vinde todos! É o Senhor que chega, na assembléia dos justos, na as-

sembléia dos fiéis.
Abençoo-vos para mais esta missão.
Estou convosco desde o princípio. Sou o Paizinho e vos amo muito.
Que todas as bênçãos do céu estejam sobre a terra, agora e sempre.

   

 
Queridos filhos!
É vosso Pai que se manifesta hoje. Desejo falar-vos do Meu novo tempo 

que se aproxima cada vez mais. Nele adentrais mansamente. Estais em Mim, 
por isso nada vos acontece ou perturba. Desejo inserir-vos e ao mundo também, 
nesse novo tempo, pelo Amor, por isso me comunico convosco e vos oriento. 
Não vos canseis, pois de fazer o Bem porque é a partir da Comunidade que 
governo o mundo, realizando os negócios que determino a vós realizar, o mundo
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inteiro é atingido, pois é assim que irei Me infiltrando e adentrando em todas as 
áreas: política, econômica, administrativa ou de produção.

Eu irei intrometendo-Me paulatinamente, uma vez que tudo está em 
Minhas mãos, sob Meu controle, faço e desfaço, realizo e faço por cumprir 
Minhas ordens e outorgo Minhas Leis que se hão de cumprir obrigatoriamente e 
necessariamente, todos voltarão a Mim para vivê-las.

Haverá só esse caminho para a Ressurreição: a acolhida da Lei do Dízi-
mo, único imposto que estará em vigor no tempo oportuno para toda a humani-
dade. Essa é a porta pela qual adentrais em Mim. Estando em Mim tendes tudo.

Farei vigorar essa Lei do Dízimo, com determinação e entusiasmo, 
primeiro no Brasil, que é o berço do Carisma da  Comunidade Aliança Divina. A 
seguir o mundo todo, conhece, vê, acolhe e recebe. Será uma reviravolta, muito 
grande, uma “revolução” no bom sentido, em tudo, porque tudo sairá do lugar, 
isto é, desocupará o lugar para que somente Eu possa reinar. 

Haverá desassossego em todas os ambientes, inconformismo e oscila-
ção, falta de paz, muita falta de paz e tranqüilidade, será aterradora a angústia 
nos dias que virão e as pessoas virão correndo, aos milhares pedindo ajuda, 
porque, na hora certa, sou adentrar, isso vos garanto.

Prefiro que ninguém sofra e que tudo aconteça pelo Amor, mas que o 
Amor vai entrar e ocupar o espaço que Me pertence. Ah, isso vai, custe o que 
custar, todos me verão e todos Me conhecerão e ouvirão a Minha voz e estarão 
Comigo e haverá um só rebanho e um só Pastor.

Não vos falo de uma coisa longínqua distante da realidade, só em ter-
mos espirituais, mas falo-vos da vossa Pátria em termos atuais e concretos, da 
forma como, pela força do Amor será reestruturada totalmente.

Não tenhais medo pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar-
vos o Reino. Desejo ser a vitória na acolhida do Carisma pela força do Amor, 
sem catástrofe, na docilidade e obediência, desejo reinar na justiça e na paz. Eu 
Sou a Justiça e adentro em cada um de vós, conquistando os espaços que Me 
pertencem.
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De uma forma ou de outra todos serão conduzidos à obediência e do 
que era, nada restará mas o que se verá é um país novo, livre, reestruturado, 
sadio, tranqüilo e pacífico.

É o momento da restauração da amizade Comigo. Entrais em perfeita 
comunhão com Meu Filho Jesus que comunga a cada um de vós para Nele 
serdes presença viva de Amor. 

Passais a viver a Santidade que é Minha Presença Trinitária em vós. É 
o Tudo em vós, é o tesouro que alcançais. Essa Presença Trinitária vos reveste 
por dentro e por fora. É na Santidade que adentrais, isto é, vos achegais ao 
trono de Deus que é o Criador de tudo e quer ser amado e acolhido como Pai, o 
Paizinho Querido que ama e acolhe a todos sem distinção. 

Antes de mais nada, acolhei-Me como Pai, pois foi essa a missão do 
Meu Filho junto a vós, apresentar-Me como Paizinho e reconduzir-vos para Mim.

E hoje já tendes condições de acolher-Me e conviver Comigo em vosso 
templo santo  que é a Minha Morada Sagrada em vós. Só agora a salvação se 
completa plenamente, quando chega à terra o Pai, o Filho e o Espírito Santo e 
Um e Mesmo Dom. 

Restauro-vos para adentrardes nesse novo tempo de pureza e santi-
dade que se inicia onde ninguém entraria, não fosse a Minha intervenção glo-
riosa através desse Carisma, na pessoa da Irmã Gertrudes. Não fora ela, não 
atingiríeis a plenificação em vida, isto é, a contemplação da Minha Face, a vossa 
entrada no Meu trono de glória, a participação do Meu Reino de Amor que é a 
Comunhão Trinitária em vós. 

É esse o tempo do Espírito Santo sobre a face da terra. Assim como 
enviei, Jesus, Meu  Filho que teve que nascer no vosso meio, gerado pela mul-
her e concebido pelo Espírito Santo pelo misterioso desígnio da Minha Vontade, 
assim também, agora que chegou o momento oportuno, segundo a presciência 
da Minha magnânima vontade, vos envio o Meu Espírito Santo para continuar a 
Missão de Jesus junto a vós e pelo mistério inefável da Minha bondade também 
foi gerado na mulher que O entrega ao mundo no tempo concebido e determi-
nado por Mim.

Ela concebe das Minhas mãos e nela O faço ressurgir para vós. Nela é 
concebido o Divino e Santo Amor para que Ele seja em vós Espírito e Vida.
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O Amor é gerado para o mundo e se torna adulto e é entregue para vós 
agora, a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Amor do 
Pai e do Filho. 

Meu Filho vos disse: “Muitas coisas tenho ainda a dizer-vos mas não as 
podeis suportar agora”. Pois essa é uma das Verdades, Verdadeira, que agora 
tendes condição de aceitar e acolher porque chegou o tempo certo. Esse é o 
tempo de muitas revelações que o mundo precisa acolher, custe o que custar, 
doa a quem doer. 

Assim como Maria foi a mulher forte do tempo de Jesus, a Gertrudes é 
a mulher forte do tempo do Espírito Santo. 

Não é mais possível a humanidade continuar na cegueira que esteve 
todos esses anos, desconhecendo os tesouros espirituais da graça santificante, 
que tem a seu dispor e deles pode usufruir em abundância para si e sua família. 
É a graça que salva e santifica e está aí para vós. É o poder do Amor que se 
derrama, que cura e restaura a todos. 

É o Meu Espírito de Santidade chegando e esparzindo sobre vós 
abundância de vida e graça sobre graça como chuva de Amor sobre toda a 
humanidade. 

Todos poderão testemunhá-la porque todos receberão abundante-
mente. É a Vida Trinitária acontecendo em vós. É o Amor do Pai e do Filho que é 
Vida em vós agora e se faz mister viverdes o Dom que repousa indelével sobre 
vós agora e em vós recai tal qual chuva de dons, de bênçãos e graças, que vos 
perpassa totalmente e plenamente como o ar que respirais, possuindo-vos por 
inteiro.

 Assim é em vós agora a Pessoa do Espírito Santo, um fogo que vos 
inflama e aquece vosso coração para ser só Amor que salva, cura, liberta. Dele 
dou testemunho para que creiais que Ele está em vosso meio e vos possui por 
inteiro. Ele toma posse do universo e dentro e fora de vós, é Vida e Verdade, é 
Luz e Amor.

 O Amor em Pessoa está entre vós. Dou testemunho Dele, pela Sua 
Santa Presença em Verdade e Vida e também pelas obras que realiza em vosso 
meio.

 Sou Eu e Meu Filho em vós, doando-se em Amor. Meu Fil-
ho restaura em vós a imagem e semelhança que sois de Mim. É o 
próprio Espírito Santo que tudo isso realiza. Ele é em vós essa plenitude
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de Amor que experimentais e na qual chegais nesse tempo exato, que é a época 
própria para a Vinda do Espírito Santo em Pessoa sobre vós e vossa família. 

 É o cumprimento da Minha Promessa feita sobre vós. Desejo ardente-
mente ser Amor em vós, vos possuir por inteiro.  Sou vosso Paizinho querido e 
estou muito perto de vós. Sou o Amor em vós, o Tudo em vós. Emano para vós 
em profusão a Minha Providência. Não tendes receio, pois sou Bom para com 
todos, sou misericórdia e Amor infinito.

 Vinde a Mim ! Voltai a Mim ! Vos chamo de volta, atendei-Me !
 Sou Eu ! Sou o Pai, Sou o Filho, Sou o Espírito Santo, Sou o Amor em 

três Pessoas distintas, mas Um Mesmo Deus e Pai que se manifesta a vós agora 
e sempre.

 Por graça adentrais nesse tempo de Santidade e podeis vivê-lo ple-
namente. Porque uns foram fiéis a todos os meus pedidos e exigências, todos 
recebem. Uns foram encarregados de trabalhar nesse Carisma e edificá-lo, mas 
agora lá na frente e daqui para a frente todos recebem. Ele se faz por si. É o 
próprio Espírito Santo que é Vida e Verdade em cada um de vós.

 Sede solidários com a Promessa de vosso Pai. Acolhei-a ! Ei-la que já 
está em vosso meio. É Deus que chega à terra para governá-la e ser Um con-
vosco.

 É o Reinado do Pai que se inicia concretamente. É o Pai que toma 
posse de tudo o que é vosso e é vosso Governo. 

 Sem Mim nada podeis, mas em Mim podeis tudo porque Eu Sou o Tudo 
em vós. 

 Eu vos oriento. Nada vos faça perder a Paz que é Minha Vida em vós. 
Agora já é tudo Amor e a vossa vida  é só felicidade, amor e alegria. Basta 
crerdes e assim será. Basta acreditardes, para alcançardes, pois o Pai está junto 
de vós, bem perto de vosso coração, de vosso entendimento, de vossa alma, 
e sente os vossos sentimentos e ouve a vossa voz e atende os vossos dese-
jos, pois é solidário convosco, vos ama incondicionalmente. Sois Um Comigo 
plenamente. Atingis o cume da montanha, chegais à Minha Morada Santa e 
estando em Mim, tendes tudo.Assim como pensais, assim  é. Assim como de-
sejais, assim acontece, porque Eu Sou em vós e isso é poder e força, é ação e
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concretização. A palavra se faz. O pensamento se faz. O desejo se realiza e 
se cumpre.  Por isso só em plena purificação adentrais a esse novo tempo, um 
tempo santo, onde tudo se faz e a bondade é e se espalha em tudo e em todos. 
É o Santo três vezes Santo no meio de vós, vindo das alturas onde se susteve 
até aqui, se faz agora Presença Santa no meio de vós.

 É a plena posse da terra com tudo que nela existe, pelo Pai, pelo Filho 
e pelo Espírito Santo, Um e Mesmo Deus e Pai, Criador de todas as coisas.

 É a vida plena da Graça que agora se inicia. Se optais por ela, assim 
é. Se optais pela alegria, pois assim é. Se optais pela vida, pela felicidade, pela 
paz, pelo amor, pela abundância, pela providência, pela saúde, assim é.

 Enfim, se optais pelo Bem, assim é e acontece. E tudo o que pedirdes 
ao Pai, a Mim que ora vos falo, no Nome do Espírito Santo, recebereis. No Nome 
do Espírito Santo sois Amor e Nele e com Ele tendes Tudo, pois com Ele mergul-
hais na Minha Unidade Santa, que é força e poder em vós. Com Ele mergulhais 
na Unidade Trinitária que é o Amor em vós, participando da Minha Vida Divina e 
Comigo sois poder, força e ação.

 Estais nesse Caminho novo Comigo e neste Caminho que é Cristo em 
vós acolho cada um, individualmente porque cada um de vós é único e impor-
tante para Mim.

 Por amor a vós, criei todo o Bem que está aí à vossa disposição para 
dele usufruirdes gratuitamente. Por amor a vós, no tempo oportuno, vos enviei 
Meu Filho para salvar-vos e apresentar-Me a vós e por amor a vós, restauro-vos 
agora nesse novo tempo dado ao Meu Espírito para reconduzir-vos de volta a 
Mim e vos acolho no Meu Coração de Pai.

 Restauro cada um de vós, à Minha imagem e semelhança para serdes 
Um Comigo, vosso Deus e Pai.

 Sois herdeiros da Promessa feita a Meu Filho Jesus e fazeis aliança  
Comigo agora que adentrais no Meu Reino de Amor. Aliança de fidelidade e 
amor, de paz e reconciliação com vosso Deus e Pai. 

 É festa, é alegria, é louvor, é regozijo, pois fazeis Aliança Eter-
na com a Trindade Santíssima, pois adentrais à Vida Eterna, que ago-
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ra é em vós. Sois mais que merecedores, pois sois filhos da Luz e nela mergul-
hais por inteiro.

 Regozijai-vos e exultai pois se cumpre sobre vós a Promessa da Vida 
Eterna. 

 Cantai de gozo e alegria, pois Santo é o Nome do Senhor que se aproxi-
ma de vós e convosco sela esta aliança de Vida. Amo-vos intensamente e desejo 
ser aceito e entendido. Compreendei a Minha linguagem que é de Amor. Só 
Amor.

           Buscai-Me pelo Amor. Por favor, buscai-Me pelo Amor. 
 Eis-Me aqui para doar-Me por inteiro a vós. Sou o Amor.
 O centro de vossas atenções, deve ser o Pai. A Meu e vosso Paizinho 

toda a adoração e glorificação.
 O vosso coração deve ser um mesmo pulsar com o Seu Coração. Es-

tando em união com Ele tendes Tudo. Olhai para Ele com espírito despojado e 
silencioso, dia e noite sem parar. Assim vos ensinei quando estive convosco: 
adorar o Pai em espírito e verdade, sereis Luz e sal para o mundo.

 Assim vos falo de novo. Atendei a Minha voz. Olhai para o Pai. Sede 
adoração perpétua em vosso ser. Quedai-vos em silencioso Amor pelo Pai. Ele 
só quer o vosso coração. Humilhai-vos diante Dele que é o Tudo em vós. Ele é 
a providência que vos guia e vos conduz. Tende Um mesmo coração Comigo 
para ser adoração viva, sacrário vivo do Altíssimo, qual vela acesa que jamais 
se extingue, assim deve ser o vosso coração em amor ardente por Mim que vos 
conduzo ao Pai e vos inundo com Meu Espírito Santificador.

 O próprio Espírito é essa adoração contínua em vós. Estando onde es-
tiverdes, Ele será em vós essa chama acesa.

 É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, Um e mesmo Deus em vós para 
sempre segundo a Sua vontade. 

 Servir, deve ser a vossa atitude de vida. Amar deve ser vosso alimento. 
Sou Aquele que vos sacia desde o amanhecer, até o anoitecer e em vosso re-
pouso vos acalento e acaricio.

 O pulsar do vosso coração deve ser o pulsar do Meu Cora-
ção, vosso olhar, o Meu olhar, vosso pensar, o Meu pensar, vosso sen-
tir, o Meu sentir, vosso falar, o Meu falar, vossos passos deverão ser os 
Meus passos, vosso ser, o Meu ser. Vosso pensamento é Meu pensa-
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mento que é só amor, adoração, só louvor e glorificação, ao Pai, Uno e Trino 
Deus.

 “E tudo o que fizerdes a um destes pequeninos é a Mim que o fazeis”.
 Com quanto amor, pois haveis de servir e doar-vos continuamente aspi-

rando receber do alto, os bens espirituais para que Eu possa esparzi-los através 
de vós para o mundo inteiro.

 Não há dono, nem doação, mas o servir, servir sempre.
 Todos serão Um e haverá um só rebanho e um só Pastor e todos  de-

verão estar sob Minha Autoridade que Sou o Senhor do céu e da terra, vosso Pai 
Celestial.

 “Olhai os lírios do campo e os pássaros do céu, não semeiam nem cei-
fam mas vosso Pai Celestial os alimenta”. Não valeis vós muito mais do que eles 
? Permiti pois o Amor Providencial de vosso Pai vos cuidar também. 

 Se visto tão lindamente a erva do campo, como não vestirei a vós, filhos 
queridos?

 Será que tendes condição de aumentar um só côvado à vossa altura?
 Não é melhor, portanto, serdes dóceis e obedientes Àquele que pode 

dar e tirar e vos abandonardes nos braços deste pai que vos conhece  por dentro 
e por fora e sabe o que é melhor para vós, cuidando para que nada vos falte e 
vivais cumulados de benefícios?

 Por que quereis apegar-vos às coisas da terra?  Não percebeis que 
vosso Pai está à vossa porta para doar-vos riqueza muito maior do que imagi-
nais, tesouro incomensurável a vossos olhos?

 “Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto 
mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lho pedirem”.

 Entendei a Minha linguagem, portanto e sede detentores da Promessa 
do Pai e pedi que o Espírito Santo se derrame sobre as famílias. 

 A família está como está e chegou ao caos total porque viveu até hoje 
necessitada da riqueza que é o Espírito Santo, a Promessa do Pai, e que agora 
se cumpre sobre todos vós.

E que se faça agora ! Assim seja ! Abençoo-vos a todos.
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Filhos queridos,
 PAZ, PAZ, PAZ !
 Estou entrando na humanidade. 
 O mundo todo se torna uma bênção neste momento em que vosso Pai 

pisa a face da terra. Tudo o que está no ar e no mar, tudo o que está sobre a terra 
ou embaixo dela está abençoado pela chegada da Bênção, que é o próprio Pai 
na face da terra. Céu e terra se ligam, se unem e tudo o que o Pai é, tudo o que 
Jesus é e tudo o que o Espírito Santo é, está agora aqui convosco celebrando a 
Unidade Trinitária entre vós. 

 Lembrai-vos de que vos dizia, quando estava ainda convosco, que um 
dia voltaria a ver-vos outra vez e cearia convosco, quando o Reino de Meu Pai 
fosse concretamente instalado?

 Digo-vos, pois, chegou esta hora.
 Estou aqui entre vós agora e prescindo o tempo de estar entre vós para 

comungarmos desde já da Paz que vim trazer-vos.
 É o paraíso, a Fonte de Amor, do Ser em Deus, que se abre para a 

humanidade. E se estiverdes unidos à Fonte usufruireis das delícias do Filho 
Unigênito do Pai.

 É o alvorecer de uma Era Santa em que todos se darão as mãos como 
irmãos. O Caminho está pronto. A estrada foi aberta. E Jesus pode passar por 
toda a vossa história e curar tudo. 

 O Espírito Santo pode passar e renovar tudo. E o Pai pode passar e 
recriar tudo. Tudo está pronto. A Trindade Santíssima pode ser Amor em todos, 
a partir de agora, quando se faz a Unidade na face da terra e tudo se completa.

 Concluiu-se o Carisma e tudo o que pedi à Irmã Gertrudes se realiza. O 
Plano do Pai se completa quando assumo o Governo do mundo e tomo posse de 
tudo e de todos na face da terra como Governo Único e Indelével e Indestrutível. 

 É o Governo Novo que é empossado e passa a existir de fato na pessoa 
da Irmã Gertrudes e na pessoa do Zulmar, numa unidade de Amor, Paz, Bênção 
para a humanidade.

 Abre-se o Novo Tempo de Graça, Paz e Serenidade para toda 
a face da terra. Findam-se as guerras interiores ( dentro de vós ) e ex-
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teriores ( entre os irmãos ) e brilha a Paz como recompensa que dou para vós an-
tecipadamente, por este Carisma ter conseguido concluir-se conforme a Minha 
Vontade e no tempo certo.

 Bênçãos, bênçãos, bênçãos e agradecimentos para vós pelos trabalhos 
que fizestes.

 Foram dias e noites sem conta, entregues a Mim com muito Amor. Agora 
o Carisma completou-se e podeis colher seus frutos.

 Exulta, Irmã Gertrudes, Minha pequena, Minha amada, Minha compan-
heira de todas as horas!

 A aurora de um novo dia surge, o primeiro dia, o Dia Eterno, que nunca 
findará, pois vosso Pai ficará sempre convosco eternamente, num eterno aman-
hecer. Não haverá mais separação. Pai e filhos ficarão sempre unidos num eter-
no abraço. 

 É a Aliança dos filhos com o Pai que se conclui nesse dia eternamente. 
Para sempre o Pai É em vós, É em vossa família, É em vossa empresa 

e É governo sobre vós.
Agora é só o Bem para sempre. É a hora da Bênção que é o Pai entre 

vós. É condição imprescindível para o Pai estar em vós, que só o Bem reine. 
Agora Ele É. Agora é só a Bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Estais inseridos no Bem, implantados em Mim e selais concretamente a 
Aliança Comigo, vosso Deus e Pai. Tendes, pois agora, o direito de permanecer 
em Mim e por essa Aliança que realizais Comigo, tudo o que pedirdes a Mim, 
vô-lo farei pois estais unidos a Mim, vosso Paizinho que tanto vos ama. 

Nesta Aliança que coloco em vossa mão, celebro o começo, o início do 
Meu Reinado sobre vós. Agora é o Pai que governa a cada um de vós, é o Bem 
que vos conduz, pois mergulhais na Minha Bênção e vos inseris completamente 
em Mim. Selais Aliança Comigo e é Comigo que vos comprometeis de ora em 
diante.

Por um passe de mágica a humanidade passa do estado de pecado ao 
estado de graça. É a guerra da benevolência divina. O vencedor é Deus e se as-
senta no trono como vosso Rei e reina sobre vós. É o trono de glória que sobre 
vós se assenta. É glorificado Seu Nome no céu e na terra eternamente.
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Os querubins e serafins, os anjos e santos com toda a terra cantam o 
Seu louvor sem fim. 

É infindável a felicidade, a paz, o amor, agora é só ser feliz. Pois a feli-
cidade é, e tudo o que é o Bem, é em vós agora e sempre.

Vós antecedeis no tempo para viverdes a benevolência do Todo Poder-
oso, para encarnardes o Jesus Vivo e Tudo o que Ele É. 

Não sois vós que vindes ao Seu encontro, mas Ele que chega até vós 
e vai ao vosso encontro para Nele verdes as Verdades que falou, as bondades 
das bem-aventuranças que passais a usufruir plenamente inserindo-vos defini-
tivamente no Divino.

Deus É em vós agora.
Buscai-Me e Me achareis e encontrareis em vós o Jesus Vivo que se 

apresenta em Verdade e Vida em meio a todos.
Sou Eu que chego para reger-vos. Sou Eu que tomo posse de vós e de 

tudo o que é vosso em Verdade e Vida.
Não vos preocupeis com nada, pequeno rebanho, pois é do agrado do 

Pai dar-vos o Reino, inserir-vos em Mim. Vinde a Mim e bebei do manancial da 
Minha bondade e da Minha complacência.

Outrora fostes pescadores de homens, hoje vos faço pescadores de 
almas. É o tempo. Soou o tempo da humanidade Ser em Deus.

Participai da Minha Vida Divina, filhos queridos meus. Eu estando em 
vós e vós permanecendo em Mim, comungais da Minha Unidade e a vossa feli-
cidade é completa e é perfeita a vossa amizade Comigo. 

Filhos queridos Meus, que bom estar convosco! Que bom celebrarmos 
nossa união plena, nossa amizade refeita, nosso Amor.

Que alegria ! Que Vida ! Que paz ! Tudo é bênção. Tudo é graça. Tudo 
é Amor. 

Exultai de alegria, filhos queridos Meus, pois entrais na Bênção e agora 
vossa vida é só gozo, paz e felicidade. 

Vivei, filhos queridos, vivei na alegria e no amor.
Que a Bênção se faça assim na terra como no céu, amém. 
E que a Vida seja eternamente, assim seja.
Agora, comungai a Minha Santa Presença em vossa mesa. A mesa de 

vosso lar é a mesa sagrada onde celebro convosco a ceia sagrada. 
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Acolhei-Me no meio de vós com o coração cheio de ardor e zelo para 
com vosso Paizinho que entre vós é a Unidade de Amor em Seu Filho Jesus e 
o Espírito de Amor.

E que a Unidade seja.
Um só rebanho e um só Pastor para sempre. E que se faça. 
Partilhai a Nossa Presença em vós e sede Um conosco. Abençôo a 

vossa família e estou à mesa convosco e participo de vossa refeição comendo 
convosco no vosso dia a dia.

É um mistério que deveis aceitar e é uma realidade verdadeira.
Agora que o Espírito Santo está em vós e em vosso meio, Me faço 

Presença permanente ceando convosco em vossa mesa junto à vossa família 
e Tudo o que Sou, É entre vós, por pura graça e benevolência de um Deus que 
é Amor, é Pai e mais que Pai, é Paizinho vosso e vos vê como realmente sois e 
mesmo assim vos ama incondicionalmente.

Convosco partilho a Pão e o Vinho simbolizados no alimento que ti-
verdes em vossa mesa. Entre vós mesmos, partilhai a Minha Santa Presença 
entre vós amando-vos intensamente como irmãos em Meu Filho Jesus, filhos 
que sois do mesmo Pai. E esse Amor vos refaz a cada dia. Amai a si mesmos e 
a vossos irmãos e estai em paz convosco mesmos e com vossos irmãos e sereis 
perfeitos no Amor Comigo.

Participai da ceia sagrada que é amar-Me intensamente nesse colóquio 
Comigo e nessa convivência com vossos irmãos.

São grandes verdades essas que chegam para vós agora. A celebração 
daqui para a frente é na família. Agora que o Espírito Santo está entre vós, Ele 
mesmo se encarrega de ofertar tudo ao Pai num ofertório perene, constante e 
eficaz. Ele se encarrega de realizar o Amor entre vós, de renovar, de transformar 
tudo em bênçãos, bênçãos, bênçãos.

Até agora Jesus precisou sempre de novo imolar-se, dia após dia, 
minuto a minuto, até se completar o sacrifício. Agora o Sacrifício Eterno está 
consumado e a humanidade está redimida de sua culpa para sempre. Toda a 
humanidade volta ao estado de Graça inicial como o primeiro dia da criação. E 
a Santidade pode ser em cada pessoa. E no mundo também tudo é santificado.
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E o Espírito Santo pode vir e uma vez Ele sendo em vós, a Lei Nova é e 
tudo começa a ser Novo, Santo, abençoado porque o Amor está entre vós.

A Trindade Santíssima se faz Vida e Verdade em vosso meio e renova 
vossa pessoa, vossa família, vossa empresa e vossa comunidade. 

Haveis de entregar vossas mini-verdades para receber as grandes Ver-
dades de Deus. Agora o Santo, Santo, Santo se faz em vós realmente. Tudo é 
Santo. Tudo está Santificado e o Dom Divino É.

Acolhei-O ! Ele se faz em vós.  É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Um e 
Mesmo Deus que se faz em vós nesse momento.

É a Vida sendo em vós plenamente. É a Transfiguração que se realiza. 
São mistérios que haveis de aceitar. Vivei-os de todo coração e com toda simpli-
cidade. É o Pai que vos pede.

Sede simples e dóceis, humildes e pequenos. Assim deveis caminhar na 
esperança de que tudo isso um dia se realizará em vós.

Através desta comunidade exerço Minha atuação no mundo. 
Assim, o Dom da absolvição que vos acompanha nesse Carisma, tem 

o encargo de purificar vossas histórias  e esse Dom por si só irá realizando a 
purificação na pessoa pelo poder do Espírito de Amor. Mas, precisais porém, 
estar unidos à Videira Verdadeira, aceitando a Irmã Gertrudes e o Zulmar como 
Unidade Governamental sobre vós. Só assim podereis usufruir desse benefício, 
se estiverdes ligados a Mim. Fora da Videira Verdadeira não tereis Vida no Meu 
Reino de Amor. 

Portanto, haveis de estar unidos a Ela para desfrutar de suas delícias.
Achegai-vos a Mim,  vosso Paizinho. Sou Eu que vos conduzo. A San-

tidade acontece à medida que Me acolheis, pois Eu Sou a Santidade em vós e 
transpareço através de vós. Vosso Paizinho agora quer Ser em vós. Através de 
Meu Filho fui apresentado a vós, mas através de Meu Espírito desejo Ser em 
vós. E Me utilizo desta comunidade para vos anunciar Minhas Grandes Verdades 
para vós que é meu Governo se instalando no mundo. 

Agora a Comunidade Aliança Divina é uma mini-cidade, um mini-estado 
e um mini-país.
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Vosso Pai governando a Comunidade todos os lugares do mundo são 
atingidos. Assim, o que se faz  ali, se faz no mundo por graça e benevolência de 
um Deus Amor. 

Por isso, a Comunidade precisa estar impregnada do Amor Puro e San-
to, mergulhada no Amor Trinitário, o Deus Uno e Trino sendo Vida e Verdade em 
seus trabalhos, em seus afazeres e encargos.

A Comunidade será o parâmetro que servirá de base aos povos. Nela 
todos virão abastecer-se, nesta fonte todos buscarão da água da vida. Dela par-
te a Providência do Pai para todos os povos e nações. 

O mundo todo fará esse mesmo trabalho e passará a governar sua ci-
dade, seu estado, seu país conforme Governo a Comunidade. As leis implanta-
das nela serão Verdades para todos os povos.

EU SOU REI e todos Me proclamarão como tal.
Uso um ou outro como instrumento de Minha ação no mundo, mas Eu 

Sou Rei e passo a dirigir todos os povos e gerir seus negócios daqui para frente. 
Nesta data, Meu Governo está instalado e passo a Governar com toda força e 
poder. 

É mister pois, que tudo se cumpra conforme a Minha Santíssima Von-
tade pois pequenos gestos têm repercussão grandiosa.

É a Bênção que chega para todos.
Uma vez se fazendo na Comunidade, se faz no mundo. Uma vez o trab-

alho realizado ali, se concretiza no mundo. Também no mundo empresarial e na 
área dos negócios estou presente.

Assim, pois, todas as transações comerciais que são ali realizadas tem 
seu objetivo, sua missão e sua repercussão no governo do mundo. Tudo o que 
vos peço haveis de realizar pois é desta forma que entro em todas as áreas e em 
todos os lugares. Atinjo o homem no seu todo e também onde ele vive e trabalha. 

Cada gesto vosso, sendo em Mim não se extingue. Assim foi com Meu 
Filho Jesus, os gestos que fazia, as atitudes que tomava, as palavras que dizia 
se perpetuaram porque jamais se extingue um ato de Amor em Mim.

Por isso, a partir daqui, da Belém Nova que é Lages, Minha cidade, 
implanto o Governo do mundo. 

As sementes aqui colhidas na sede de Meu Governo Novo se espal-
harão pelo mundo todo.
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Não tenhais pressa que tudo se realize. Ide devagar, jogando semente 
por semente na calma e na paz, na certeza de estar agindo conforme a Minha 
vontade.

Repito: não tenhais pressa, pois é para o bem do mundo que trabalhais, 
para que ele não sofra e receba de graça.

Estai, portanto, em paz, mas agi com firmeza pois é a Minha intervenção 
que se realiza passo por passo.

Sede um só coração, um só amor, um só espírito, um só poder em Mim.
Quando o mundo acordar já estará tudo pronto. Vai receber de graça. É 

o saborear. O mundo vai saborear as delícias do Bem Amado.
Um prepara a terra e joga a semente. Outro rega. Outro colhe o grão. E 

há o que prepara o pão para o outro saborear. O mundo vai saborear as delícias 
do Reino Novo. Vai fartar-se dos seus bens.

Assim foi com Jesus quando humanamente esteve entre vós realizando 
Sua missão. Ele vos entregou tudo pronto. A obra que Ele fez concretamente foi 
naquela época mas vos acompanha eternamente pois é realização de Deus, de 
vosso Pai e para Mim é sempre presente, é sempre hoje em Mim.

Assim, Jesus é sempre o Sacramento, é sempre o Perdão, é sempre a 
Misericórdia, é sempre o Pão da Vida, é sempre a Verdade, é sempre o Caminho 
para o Pai, é sempre o Amor. 

  Eternamente assim se fez e jamais se extingue essa chama. 
Tudo o que Jesus é, se faz em vós, tanto para os que vivem como para os que 
já partiram. Todas as almas que vivem ou já viveram recebem da graça que é 
Jesus, Vida e Ressurreição em vós.

Assim também agora, o Amor é Pessoa entre vós e é Paz para todos e 
vive eternamente em vós. E esta obra que o Espírito Santo realiza entre vós é 
feita agora, nesse tempo, mas repercute eternamente.

É a Minha intervenção que se realiza nesse Tempo Santo, através de 
Meu Espírito Santo na pessoa da Irmã Gertrudes. Todos os momentos pelos 
quais passou, no decurso de todos esses anos, minuto a minuto, desde que a 
convoquei para a realização desta obra, têm seu significado e a sua repercussão 
na complementação do Plano de Salvação.



87

Nenhum segundo será esquecido, nenhum sofrimento foi em vão, mas 
tudo, tudo, tudo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, todo o tempo, 
com muito amor, acolhi como oferta em Minha mão direita que é agora o Teu 
braço protetor, filha querida, ao te levantares diante das nações. Nada temas, 
estou sempre contigo.

São gestos e ações que valem para a vida inteira, pois são feitos em 
Mim.

São gestos concretos de Amor do Criador para a criatura e da criatura 
para com o Criador.

A Irmã Gertrudes foi escolhida para, no tempo de agora, acolher o Meu 
Amor e perpassá-Lo para vós. Esse Amor é a Pessoa do Espírito Santo que já 
está entre vós. Portanto, ela inaugura para vós o Novo Tempo, o Tempo da San-
tificação que é o encontro com o Santificador. E este Carisma acolhe a todos e 
vos prepara para este Momento, o Momento do encontro com o Espírito Santo. 
Todos vós sois chamados, ninguém será excluído. 

Acolho a todos, todos, todos. Muitos não agüentarão passar pela santi-
ficação em vida, preferirão partir. Mas todos terão a chance porque não excluo 
ninguém. Só que vou precisar peneirar vossas ações, separando o joio do trigo, 
pois é condição imprescindível para entrar no Divino, para mergulhar na Santi-
dade, estar vivendo a perfeição em Mim. É o julgamento ao vivo pelo qual todos 
precisarão passar. Desde o maior ao menor. Todos precisarão apresentar-se 
diante de Mim nesta hora. 

Nesse Novo Tempo só entrarão os que estiverem santificados. E agora 
sim, isso é possível, em vida, porque o pecado deixou de existir. Findou o Sac-
rifício. Completou-se eternamente. Pois se assim não fosse o Espírito Santo não 
poderia vir.

Mas agora Ele já veio, já está entre vós, Aquele que haveria de vir san-
tificar os vivos e os mortos, o Enviado do Pai já está entre vós.

Esta Verdade anunciada para os povos, será notícia mais sensacional 
do século capaz de fazer tudo parar, tudo silenciar. E na época certa ela será 
propagada. O que se diz e se faz agora no segredo, será propagado em alta voz, 
para que o mundo todo saiba e conheça.

Será a Minha voz e haveis de escutar e acatar porque o que Eu disser 
será Lei e haveis de cumprir se quiserdes viver. 

Toda a humanidade tomará conhecimento quando a Minha manifesta-
ção e intervenção se completar.
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E muitos se apresentarão para perguntar: és Tu realmente o Enviado do 
Pai ou havemos de esperar outro?

Pois grande será a descrença, o ceticismo, a dificuldade em crer, mas 
não importa. O que realmente é necessário é que sejais obedientes para o Plano 
se completar como desejo. De uma forma ou de outra, todos em todos os lugar-
es, serão conduzidos à obediência e do que era, nada restará mas será uma 
terra nova, reestruturada, livre e sadia. Assim será cada país. 

Tudo o que vos peço haveis de realizar pois esperei até agora para que 
assim acontecesse e não tenho outros, nesse momento só tenho a vós, só posso 
contar convosco pois  para esta finalidade vos preparei e é desta forma que entro 
em todas as áreas e em todos os lugares. Conto com a  vossa bondade.

O importante é que Ele já veio e vós credes e testemunhais  Sua Pre-
sença em vós. Deixai-Me agir, pois, o mais é Comigo. Comigo está a Justiça e 
esta fará por cumprir, doa a quem doer, custe o que custar.

 Recebo cada um com a mesma dignidade de filho. Não faço distinção. 
Em Meu Filho Jesus vos acolho a todos como filhos queridos Meus, irmãos entre 
si. Vos recebo e tendes direito à herança conquistada para vós por alto preço. 
Sois Meus herdeiros, herdeiros da graça, herdeiros do Amor que é a Minha Uni-
dade em vós.

Não tem preço, não tem dinheiro que pague o resgate de vossa alma de 
volta a Mim, unida a Mim para sempre. 

Simbolicamente haveis de doar quantia que desejardes estabelecido o 
mínimo no mundo pessoal, familiar e empresarial.

E Eu digo a vós: Pagai o resgate para que o mundo também receba 
todo o Bem.

Já resgatastes o passado. Agora resgatai o presente que vós bem sa-
beis como está.

É o Banco do Pai que acolhe como Instituição Financeira do Novo Gov-
erno e que precisa estar de pé. Tudo o que está no mundo e que é benefício, 
para o homem deve continuar de pé, também o dinheiro. Este será partilhado e 
não ficará mais nas mãos de alguns. Todos terão em abundância, para todos é 
a Providência do Pai. 

A  finalidade  do  resgate  não  é  tão   importante   como   vosso   gesto   
de obediência em favor do mundo. São vossas crianças e vossos jovens que 
resgatais. 
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Acolhei, pois com Amor esse novo gesto de Amor e Carinho para Comi-
go e com vossos irmãos . Ninguém se salva sozinho.

Vede ! Foi a caminhada para dentro de vós que fizestes. Chegastes à 
Terra Prometida. O mundo agora é vosso e nele podeis viver e dominar como 
filhos queridos Meus. Há todo um plano elaborado desde toda a eternidade para 
que isso se fizesse.

Vos mandei os profetas. Vos mandei Meu próprio Filho. E agora vos 
mando Aquele que vai ensinar-vos toda a Verdade a respeito de Mim e de Meu 
Filho Jesus.

O Espírito Santificador chega a vós neste Momento, já tem condições 
propícias de chegar a vós porque o caminho foi aberto.

Acolhei-O. Ele é de todos vós. É para todos a Minha Promessa, a Minha 
Riqueza é toda vossa. É o Pão Partilhado em abundância, igualmente para to-
dos sem faltar ninguém. Pois todos vós sois igualmente filhos queridos Meus. E 
Eu aqui estou para acolher a cada um no Meu regaço, no Meu coração, podeis 
descansar no vosso Paizinho.

Chegou a vós os tempos de refrigério. A humanidade merece esse des-
canso em Mim, pois muito trabalhou desde os primórdios, tentando acertar o 
caminho. E agora este caminho está feito, está pronto, se abre totalmente para 
vós e podeis sentar Comigo nesse descanso, nessa paz,     

Vos testemunho que Sou Eu porque vos falo com autoridade, como 
Quem realmente tem poder.

 Testemunho Meu poder sobre vós porque faço acontecer o que digo, 
tanto na vossa pessoa, como na vossa família ou empresa e também no mundo, 
todo o caos já está sob controle. Não há mais o perigo do desfecho final desa-
gradável. Mas tende certeza da paz, muita paz para o mundo todo.

Não é assim na vossa Comunidade ? Não há paz ? Calma ? Equilíbrio 
? Trabalho?

Pois assim é no mundo. Confiai uma vez mais.
E todo esse espaço ocupado pela Comunidade Aliança Divina, repre-

senta a alma da pessoa. 
E tudo o que se realiza ali, se realiza na alma da pessoa, passo  por 

passo. E a partir dela que governo agora e Meu poder é invencível.
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E só a partir da alma, a pessoa é força e poder e toda vossa batalha e 
vossa luta foi para que Eu pudesse tomar posse de vossa alma completamente, 
cercá-la e a partir dela, governar-vos.

Por isso toda essa caminhada é a complementação do Plano de Salva-
ção.

Os profetas vos anunciaram este momento solene da chegada da cria-
tura à sua própria alma, o Meu Trono Santo. Meu Filho Jesus deu continuidade 
ao Plano resgatando vossa salvação com a própria vida.

 Como resgate, por vós, deu a própria vida para salvar-vos. E vós ainda 
achais que vos peço muito.

Sendo Deus, se fez homem e vem fazer Sua missão e vos anuncia que 
após Ele viria Outro que vos ensinaria toda a Verdade e vos anunciaria as coisas 
que iriam vir. Se faz portanto agora a concretização das revelações anunciadas 
naquela época pois neste final de século as pessoas já têm condições de supor-
tar as revelações, as Verdades ao serem preparadas pelo Espírito Santificador, 
o Enviado do Pai.

Com Ele chegais a um estado de alma, totalmente novo, puro e santo. 
Enaltecedor.

A alma silencia em Deus, no Pai, no Paizinho querido.       
É nesse estágio que chegais e é a bondade das bem-aventuranças que 

havereis de  viver.
São esses tesouros, essas riquezas que o Espírito Santo vos vem 

mostrar e ensinar. Se tendes Ele, tendes Tudo. Se encontrais o Pai, o mais vos 
chega por acréscimo. Isto vos provam as aves do céu e as flores dos campos.

O Plano de Salvação não pára. Sempre tem continuidade.
Se o homem fosse santificado apenas dentro de si, como iria agüentar 

viver no mundo contaminado como está ?  Assim se faz a caminhada dentro de 
vós, como fora nos bens materiais. 

É necessário ir purificando tudo simultaneamente e isso, misteriosa-
mente o Paráclito vem realizando no decurso desses anos todos. 

É essa o obra do Espírito Santo e a missão que Ele  realiza através da 
pessoa da Irmã Gertrudes, minha serva querida: tornar o mundo santo para que 
o próprio Espírito Santo possa nele habitar e governar.
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Esta serva pela humildade da obediência fez grandes coisas em Mim e 
através dela regerei as nações com cetro de ferro.

Por isso, reis e príncipes se curvarão diante desta Minha filha querida. 
Ela traz na cabeça a coroa da Justiça e ergue para o mundo o estandarte da 
Vitória, sobre ela coloco toda a Minha afeição, toda Minha complacência. 

Ela se levantará como rainha diante de vós e todos diante dela se pros-
ternarão. Curvarão a cabeça, pois é a Minha Sabedoria que regerá os povos e 
é diante de Mim que vos apresentais. Sobre ela acento todo o Meu poder para 
governar-vos e dirigir-vos conforme a Minha Vontade e seu braço direito fará a 
Justiça acontecer diante das nações.

É Minha rainha que se assenta diante de vós. Acolhei-a. É vosso Pai 
que vos pede.

Acolhei-a se quiserdes viver, ir em frente, pois nela é o Espírito Santo 
que haveis de acolher. Os que não aceitaram Jesus foram perdoados, mas os 
que não aceitarem meu Espírito Santo não terá perdão, pois Ele é o próprio Bem 
e não haverá outro caminho para vós chegardes ao Pai.     

Portanto, vos digo: Não são mais homens tolos no seu desvario, na sua 
loucura que governarão as nações, mas Minha Sabedoria regerá os povos com 
cetro de ferro.

Fora com os governos que aí estão. Fora  com tudo o que eles repre-
sentam.

Fora com todo desvario, a loucura que realizam. Fora com seus impos-
tos e suas taxas.

Fora com toda opressão e tirania. Não mais existam diante de Mim tais 
coisas. Fora! Fora!

Cessai de fazer o mal, tiranos opressores. Basta. Basta de uma vez por 
todas de oprimir e massacrar o irmão. É o fim do governo velho. Que se faça.

O Novo Governo se levanta com força e poder marcado com o sinal da 
fé. Ide em frente, povo escolhido. É necessário ir arriscando, ir labutando nesse 
vaivém.

É Deus mesmo que se comunica convosco. É o governo que o próprio 
Espírito Santo realiza na Paz e no Amor.
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Filhos do Pai !
Já sabeis aonde ir.
Buscai beber da fonte que nunca se esgota. Desfrutai da sua beleza. 
Onde mais haveis de encontrar tanto esplendor?
Nela contemplareis o Pai e o Filho em um Dom absoluto e santo, que sai 

das alturas e sobre vós se derrama e nunca se esgota.
É uma água viva que jamais se extingue pois procede do Bem e para 

vós se dirige continuamente.
Qual árvore altaneira, sombreosa e produtiva em vós se implanta  desde 

a raiz para florescer em suave odor  na primavera.
Assim é o Dom que caminha convosco agora, Sacrário Santo do Deus 

Vivo. Sois cada um de vós a Belém Nova, o Presépio Vivo, a Manjedoura Per-
feita da Presença de Deus, o Sumo Bem para todos. 

Estais de posse do segredo. A chave vos foi dada e a porta  está aberta 
para todos.

Era necessário que assim fosse e precisais aceitar, pois assim foi da 
minha vontade, que toda a humanidade recebesse num abrir e fechar de olhos a 
Presença do Dom em sua vida.

É o Santo que vem das alturas e sobre vós se derrama e se faz carne 
como vós. Não mais um Deus distante, longínquo, inescrutável e inacessível, 
mas um Deus Presente em tudo, que caminha ao vosso lado e se inebria com a 
beleza das coisas criadas por Ele. Participa de vossa vida dentro de vós e fora 
de vós, nos vossos trabalhos e nos vossos negócios aqui e ali, sempre.

É o Santo três vezes Santo que entra no humano, repito, se faz carne 
como sois de carne.

Ele entra na vossa matéria, no vosso físico, na vossa humanidade assim 
como sois. Como sois de carne, assim agora Ele se faz carne. Houve o tempo 
para o Senhor das alturas, o Deus Vivo, ser Pão Consagrado. Mas findou-se 
esse tempo porque agora Ele se faz Presença Santificadora em cada um. Ele 
toma posse de cada ser em espírito e vida.

Toma posse do espírito e da alma e além da alma, assim como 
do psiquismo e do físico. Assume e comanda tanto o interior como o
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exterior da pessoa e assim se congrega o mundo pessoal, familiar, comunidade, 
o  trabalho e a empresa como doação e o Governo como órgão organizador na 
prestação de serviço.

É a Segunda vinda do Senhor que agora vem para governar a terra e se 
utiliza de alguns para realizar seu intento. EU VIM PARA SERVIR .

Toda essa movimentação da Comunidade Aliança Divina, através das 
inúmeras viagens e vários negócios bem sucedidos, bem como dos trabalhos ali 
realizados foi para que se fizesse a acolhida do Dom.

 Foi necessário o Bem ser acolhido, pois foi muito grande o derrama-
mento de dons sobre esse Carisma. Ele se fez dentro e fora da pessoa. O Dom 
se derramou em forma de dons de serviço, modalidades de trabalho, obediência 
nos negócios, organização da empresa, nas construções e no acabamento e no 
desempenho governamental que ora se inicia, tudo para servir a família.

O próprio Dom se derrama por inteiro por isso foi necessário tanta movi-
mentação para acolhê-Lo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que em Um e 
mesmo Dom se faz sobre a Comunidade e o mundo.

Este Carisma veio para ser Governo dos povos. O próprio Pai e o próprio 
Filho se apresentam. A personificação do Pai se faz através da pessoa da Irmã 
Gertrudes e a personificação do Filho se faz através da pessoa do Zulmar. 

À pessoa da Irmã Gertrudes se deve o mérito da elaboração deste Ca-
risma que foi a acolhida do Dom por excelência.

A própria Pessoa do Santo três vezes Santo foi se fazendo aos poucos, 
no decurso desses vinte e poucos anos, na pessoa da Irmã Gertrudes que O 
acolhe em sua  carne na qual o Senhor vai se imprimindo paulatinamente passo 
por passo, célula por célula foi se gravando e se fazendo nela a Divindade.

E a Irmã Gertrudes, portadora de uma graça toda especial para estar à 
frente deste Carisma, no discernimento e na ação, foi dócil e obediente e deixou-
se usar pelo Senhor, filha dileta do Pai, acolheu-O no seu físico, psíquico, es-
pírito e alma por inteiro. 

E para que o mundo pudesse recebê-Lo, ela O perpassa à pessoa do Zul-
mar que O acolhe em nome da humanidade que O recebe de graça. Ele acolhe o
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Divino por toda a humanidade para que ela o receba na gratuidade total, 
por desígnio da Sabedoria Divina.

Agora, o Divino sendo,  a Irmã Gertrudes e o Zulmar são vitoriosos no 
Bem, pois trouxeram para a humanidade a Segunda vinda gloriosa do Senhor, 
que agora se apresenta em Sua Magnificência. Este casal tem muito a ver com 
o mundo.

Para Irmã Gertrudes foram minutos, horas e dias de lágrimas, dor e 
sofrimento, noites sem fim de vigília e oração, horas e horas de obscuridade e 
incerteza que por sua vez lhe valeram desfrutar agora de muita alegria, felicidade 
e gozo no Santo Espírito.

É a primeira pessoa na humanidade a fazer a experiência de viver o 
próprio Dom como mérito de sua obediência irrestrita ao Pai. Ela é mergulha-
da na Sabedoria Divina e nada lhe fica obscuro, mas tudo se lhe manifesta às 
claras. Nada ficou para trás para ser feito, tudo foi realizado conforme a mag-
nânima vontade de vosso Paizinho querido

O próprio Filho Jesus transfere e insere na Irmã Gertrudes toda a com-
placência que recebeu do Paizinho. Ela, por sua vez, a perpassa ao mundo na 
pessoa do Zulmar. 

Assim estais Comigo desde o princípio e por toda a eternidade. 
Este é o casal escolhido e preparado para esta missão. Vos acolho, bem 

como a humanidade inteira, no Meu regaço e vos faço participantes da Minha 
Vida Divina, plena de graça e luz. 

Vossa missão, Irmã Gertrudes e Zulmar foi árdua e difícil, pois tivestes 
que assumir o mundo ( do mal ) e transformá-lo em bênçãos. Tivestes que as-
sumir a família para salvá-la do caos em que se encontrava. 

Tal como num teatro, representastes todos os papéis, ora como pais, 
ora como filhos, ora como empregado, ora como empresário, ora como governo. 
E tudo foi sendo recriado, transformado e santificado. 

O mundo todo se transforma em bênçãos e graças. Vivestes os conflitos 
de todas as idades, raças, credos e camadas sociais, conflitos morais e sociais, 
de instrução ou profissão. Agistes em todas as áreas do governo aos governa-
dos. Do abortado ao ancião, todos foram atingidos. 

Este Carisma foi ao passado salvar e ressuscitar os que já partiram e foi 
ao futuro implantar o Novo Governo do mundo.



95

Foi de longo alcance esse trabalho que agora se encontra em vias de 
acabamento no que concerne à elaboração do Carisma, plenamente coroado de 
êxito e sucesso. 

Parabenizo-vos mais pela acolhida do Bem do que pela eliminação do 
mal. Pois agora é que estais sendo realmente Vitória, quando conseguis implan-
tar o Bem à custa de qualquer sacrifício enfrentando todos os impasses e bar-
reiras, continuais firmes e persistentes. Sois realmente Vitória quando acolheis a 
própria Santidade, o Deus É, o Santo, Santo, Santo na face da terra.

Vibrai, cantai e exultai de alegria, anunciai aos habitantes dos quatro 
cantos do mundo, pois em todos vós é grande a Presença do magnífico Senhor 
das alturas, Rei.

Assim se fez porque cumpristes todos os Meus apelos e ordens e che-
gastes ao tempo atual, ao tempo presente restaurando a pessoa, a família, o 
trabalho e o Governo e seus próprios ambientes para viverem a dignidade de 
filhos do Pai. 

Todos os átomos foram atingidos pela mão recriadora do Pai que renova 
tudo em segundos por este maravilhoso mister do qual ora tomais conhecimento.

Agora toda a natureza é bela e a família pode habitar tranqüila esse 
paraíso recriado pelo Pai.

A família recebeu do Pai, por este Carisma, uma atenção especial, de-
volvendo-lhe a dignidade inicial da família de Nazaré, bênçãos e graças especi-
ais nela foram sendo derramadas em profusão.

Novos enfoques surgem para o surgimento de uma nova sociedade 
onde a família possa habitar santamente e usufruir das delícias do Reino do Pai, 
a Sua Divina Providência.

É em torno da família que tem sentido existir a empresa e o governo. 
Empresa e governo existem para servir a família e não vice-versa.

À família é devolvida sua dignidade de célula-mãe da sociedade, gera-
dora de filhos do Pai, ricos em saúde e santidade. Cada pai, cada mãe em seu 
lar é profeta, sacerdote, rei, pastor.

Cada família vive o mistério da família de Nazaré, o Divino se insere 
nela com grande intensidade e poder. O Bem sobrepuja tudo.  O Dom É e se faz 
inexoravelmente. 

Tudo isso a humanidade deve a este Carisma que tem a sua frente a 
conduzi-lo na atualidade a Irmã Gertrudes e o Zulmar, casal
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escolhido por Mim para assumir um matrimônio puro e santo diante de Mim, 
como desígnio, missão e tarefa. 

Arriscando suas vidas e sua reputação, compreenderam o grande sig-
nificado do apelo recebido e disseram Sim ao chamado do Pai, Sim ao compro-
misso de Me testemunhar ao mundo.

 Atravessaram perigos sem fim em busca da Verdade que sempre foi 
vencedora. Sem questionamento, diante do obscuro, mas buscando sempre 
obedecer ao Pai, partiram e retornaram à casa-mãe, incontáveis vezes para no-
vas realizações, novos negócios, novos empreendimentos em todas as áreas, 
em todo o tempo, em todo o mundo sob o Governo do Pai. 

Não mediram esforços e o cansaço não os desanimou, pois a Luz que 
os guiava sempre, foi mais forte. De cabeça erguida conservaram-se puros, sem 
mancha alguma e chegaram até o fim. Fim este que é mais um começo, pois 
significou inserir, colocar a humanidade toda num novo patamar, num novo es-
tágio: a santidade.

É como colocar a toda a humanidade, com tudo o que ela tem e é, nos 
braços do Pai, no trono do Maravilhoso e três vezes Santo Senhor. O mundo 
todo, a humanidade toda é inserida no Divino, na Santidade por obra santa da 
graça, tendo à frente destes acontecimentos, este casal abençoado por Mim, 
Irmã Gertrudes e Zulmar, com o qual Me congratulo agora que os apresento ao 
mundo, dignos filhos do Pai, sem pecado e sem mancha, como renovadores da 
Minha Igreja  (cada pessoa ) e restauradores de uma estrutura milenar, arcaica e 
viciada, comprometida com o pecado que infelizmente, por todo o tempo esteve 
de bem com o mal.

 Mas agora basta. Estou de posse de vossa história e estais sob Meu 
Governo Santo e nada mais tendes a fazer que arrumar as malas e partir. 

Para onde?
Para o Novo Tempo, a Nova Vida, optar pelo Bem, só o Bem e chegar à 

santidade acolhendo o Novo Governo.
Assim é e que assim se faça na paz e no amor, amém.
Fala convosco o Deus da Vitória e da Conquista.
Estais numa grande olimpíada. E o  Bem  é  vencedor  sempre  e  se  

estais
Nele sempre sois vencedores. Inaugurais o Novo Tempo da Paz.
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O Dom se faz em vós e é a partir da alma que se manifesta tomando 
posse de toda vossa história, todo vosso pensar, todo vosso sentir, todo vosso 
querer e vosso agir.

É o Paizinho que simplesmente age dentro de vós como Senhor abso-
luto. Somente Eu, Sumo Bem, Sou Valor em vós. Vos tornais a morada do Deus 
que faz bonitas todas as coisas.

É a mais esplêndida das intervenções do Pai sobre a humanidade, so-
bre cada criatura, porque agora veio para ficar, Ser Presença Eterna na criatura 
que criou para ser rei da criação. 

Vossa alma plenificada da Graça tudo em vós se plenifica. A  Luz se 
acende em todo vosso ser.

A vós todo bem e toda graça agora e sempre. 

   

Filhos queridos !
Assim como Jesus, ao passar pelo meio de vós convocou apóstolos e 

discípulos para auxiliá-Lo no seu projeto, assim também Meu  Espírito na Sua 
vinda passa pelo meio de vós e convoca alguns para ajudá-Lo no Seu projeto e 
os une, em Comunidade.

Assim desde 1968, o Espírito Santo vem efetivamente trabalhando na 
surdina para a realização deste Plano, que é apresentar o Pai e Jesus ao mundo 
e inseri-Los em vossa humanidade.

Onde está o Pai, está o Filho e onde está o Filho está também o Pai. As-
sim é vossa alma agora habitada por Deus. Vossa alma é o tabernáculo no qual 
se implanta o Amor, o Pai e o Filho numa Unidade sem fim.

Assim desfaço todos os planos e um só Plano se levanta: Meu Plano de 
Governo sobre vós. Trabalhei horas, dias, meses, anos para chegardes aonde 
estais. 

Agora é Minha hora. E o Meu Governo se implanta, a Unidade se le-
vanta como Rei e vai governar o mundo no Amor.
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Fora com vossa autoridade fajuta, em nome de quem governais para a 
pessoa, a família, a sociedade, estar do jeito que está?

 Que governo fazeis?
O governo da promoção pessoal, o governo de encher os bolsos?
Que governo sois? Governais, se isso pode ser chamado de governo, 

melhor seria dizer desgoverno, pois é uma desordem total, uma coisa errada 
puxa a outra, uma atitude incoerente e pecaminosa puxa a outra e assim vai.

Digo, governais povos doentes, alquebrados, oprimidos dos pés à ca-
beça, por dentro e por fora; e vós também estais em desequilíbrio total. 

Cobrais altos impostos dos quais não lhes dais o retorno nem da milési-
ma parte em melhorias em geral. E ainda achais que fazeis bem.

Aonde vos levam vossos interesses, vossos desequilíbrios? Vos levan-
tais como governo para quê ? Para oprimir ?

Agora basta de brincar de teatro diante de povos inteiros atirados à 
miséria e ao lixo. Por interesses econômicos lançais irmãos contra irmãos em 
contendas intermináveis só para satisfazer vosso ego, vossos interesses mes-
quinhos.

Mas agora basta de encenação, tanto nos palácios, como nas igrejas, 
como nas câmaras de senadores, deputados e vereadores. 

Fora ! Fora ! Fora, com vossos discursos incompetentes. Fora com vos-
sas leis. Fora com vossos projetos pecaminosos que favorecem uma só classe. 
Fora com presidente, governador e prefeito. Não preciso dos vossos serviços 
para administrar uma sociedade sadia e educada no amor e na partilha.

Não preciso de governos incoerentes e insensatos que governam por 
trás de portas fechadas e sigilosas.

Não são pessoas que vos dizem estas coisas, SOU EU, vosso Deus e 
Pai. Agora venho tomar posse do que é Meu: cada filho. Agora venho recriar e 
salvar a família tão pisada e massacrada para que ela seja um hino  de louvor e 
glorificação a Mim. Sobre ela vou governar, ah isso garanto e a família Me será 
dócil.

É a hora da Verdade e nada vai ficar oculto e nenhuma letra do que falei 
vai deixar de cumprir-se.
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Mas tudo a seu tempo virá a descoberto e tudo  o que falei há de se 
realizar e de se cumprir.

Este é o século da Luz para a humanidade. Todos os povos terão o seu 
crédito Comigo. Todos me acolherão, Me receberão e diante de Mim curvarão a 
cabeça e Minha vontade há de se cumprir.

Minha Lei há que se cumprir, assim como todas as normas e preceitos 
que Eu determinar.

Não foi em vão vosso trabalho Comigo, Comunidade Aliança Divina, 
pois agora estou de pé e ninguém mais Me derruba. Agora Sou o Governo e a 
lei para vós. 

Comunico-Me convosco a cada passo e estou sempre ao vosso lado, 
à vossa frente, atrás de vós, em cima, embaixo, dentro e fora de vós, dos pés 
à cabeça vos envolvo e enfim vos tenho por inteiro. E também estou em vós 
por inteiro. Falo-vos a vossa linguagem simples e clara para que Me entendam, 
Me compreendam e Me conheçam. E conhecendo-Me, Me amem incondicional-
mente, pois estou em vós e vós em Mim. 

Como se estivésseis mergulhados nas águas do oceano, assim estais 
mergulhados em Mim. Para onde fordes e onde olhardes, ali estarei Eu. Mesmo 
nas horas de incerteza caminhareis seguros, pois sempre irei convosco. 

É a Minha Paz que vos chega. Muita Paz, muita Luz.
É a Minha Luz que penetra em todos os lugares e vai trazer à tona, tudo 

o que está escondido. O que fazeis de portas fechadas será visto às claras. 
Agora não haverá escapatória para ninguém.
Durante todos esses anos em que o Carisma foi se fazendo, mantive-

Me em segredo, só Me revelando aos membros da Comunidade Aliança Divina, 
que tem esse nome sob Minha inspiração e sempre esteve aberta à participação 
de qualquer pessoa, de qualquer idade, cor, raça e credo em todo o tempo de 
sua existência. 

Suponho que agora já estais maduros a ponto de ouvir revelações im-
portantes que vos farão dar uma guinada de 180 graus. Haveis de mudar vossos 
conceitos e preconceitos e tudo fazei para estar em consonância Comigo, cora-
ção a coração, olhos fixos no Meu olhar, sem se desviar.
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Olhai só para Mim, como farol que vos guia e vos atrai. Só para Mim, 
olhai.

Haverá muita mudança no mundo. Novas estruturas se erguem e a 
estrutura milenar cai definitivamente cedendo lugar à Nova Estrutura, tanto na 
pessoa, como na família, como na empresa, como na Igreja, como no governo. 
Mudanças radicais acontecerão. Findaram-se as divisões.

Há um só rebanho e um só pastor. 
Haverá um só Governo na terra. O Meu Governo. Só a Mim haveis de 

obedecer. Só a Mim prestareis culto e devoção. Eu que sou vosso Deus e Pai.
A Comunidade Aliança Divina agregada pelo Espírito Santificador que 

sempre priorizou a confecção do Carisma representa a amostragem do mundo 
para Mim. Ela tanto é uma grande família, como uma grande empresa, como um 
grande estado ou um grande país. A partir dele exerço meu Governo de fato e 
em toda e qualquer área implanto Minhas Leis que haverão de ser seguidas e 
obedecidas. 

Meu Governo é bem diferente deste que está aí e que cai definitiva-
mente. Meu Governo é Amor e congrega todos os irmãos.

Chegou a Minha hora de implantar a Verdade em cada um. É o Divino 
acontecendo, se fazendo. Vos cerco de todos os lados e não podeis mais es-
capar à Minha Justiça. 

Já é o Espírito de Amor que domina tudo em todos os lugares. 
O Pai é vencedor, a partir do Seu Trono de glória.
A Verdade vence ! O Bem vence ! Deus é a Vitória !
Só com o Carisma pronto, tenho condições de fazer-vos tais revelações.
Em vida, ninguém até agora chegara ao espírito e à alma. Nem Jesus 

conseguiu chegar terminando Sua missão no psiquismo, quando delegou ao 
Espírito Santo a tarefa, a missão da continuidade de Sua obra, pois ao entrar 
no espírito e na alma seria morto. Portanto, até o tempo presente, o espírito e 
a alma eram vulneráveis ao mal. Só agora ele é totalmente vencido para todo o 
sempre, eternamente.

Só agora o Bem toma posse do espírito e da alma e o Pai se le-
vanta como Deus Uno e Trino, Vencedor. E Maria Santíssima, por
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obra do Espírito Santo, concebeu Jesus no físico mas no espírito e na alma Ele 
ainda não fora concebido. Com a vinda definitiva do Espírito Santo Prometido se 
completaria o mistério da Santíssima Trindade. 

Não fora através de uma mulher, este Carisma não teria conseguido se 
completar. 

Maria com Jesus chega até um ponto quando entrega a continuidade da 
caminhada à Irmã Gertrudes com o Espírito Santo. Novamente o Divino precisou 
do humano para se manifestar ao mundo. 

Só a mulher pode gerar, por isso nela se faz o mistério que envolve este 
Carisma que como um filho precisou ir sendo gerado em seu seio, célula por 
célula, passo por passo. 

Primeiro o Espírito Santo é gerado para o mundo, a seguir o Pai é gera-
do e também Jesus é gerado neste Carisma e a Trindade Santíssima pode se 
manifestar ao mundo.

Realmente o Espírito Santo para se apresentar ao mundo precisou ser 
concebido no seio de uma mulher. Assim também o Pai foi concebido e o Filho 
Jesus foi concebido, por obra da Graça Santificadora do Espírito Santo que é 
pródiga neste Carisma pois conforme os desígnios do Pai, completou-se o tempo 
para o mistério se manifestar.

E este Carisma é por excelência a Presença do Espírito Santo.
Assim pela ação vivificante do Espírito Santo, o espírito da mulher é 

fecundado e gera o Divino para a humanidade. É a partir do espírito e da alma 
esta fecundação. O espírito e também a alma concebe o Divino que agora é uma 
realidade vital para toda a humanidade.

Agora, a partir da alma, todo vosso ser é fértil e podeis amar com toda 
força e poder. Todo vosso ser ama, pois é a partir da alma que Deus se implanta, 
se faz em vós a Vida em abundância.

Uma vez gerada, é a partir da alma, que esta Vida Divina é implantada 
em vós.

É o Santo, Santo, Santo que uma vez concebido, é gerado agora e é 
Santidade em vós, é Amor, é Vida e ali deseja ser adorado e amado, reveren-
ciado.

Agora realmente vossa alma é o Templo Santo onde habita Deus.
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E que se faça ! E que se cumpra !  Que em vós essa vida seja concebida.
Que este mistério, assim como se realizou na Irmã Gertrudes, se realize 

em vós e no mundo.
E que todos recebam e que todos acolham o Divino.
Que assim seja, amém. 
    

           
Filhos queridos, sou vosso Pai !  E o que mais esse Pai deseja é am-

ar-vos. Amar-vos. Amar-vos. Amar-vos.
Ama-Me também de todo vosso coração e de toda vossa alma, com 

todas as vossas forças.  Sede Um Comigo. Eu em vós e vós em Mim numa 
Unidade perfeita  com a Trindade Santa.

Filhos queridos, agora vos tenho de volta. Cada um de vós é um filho 
muito especial para Mim, único e insubstituível. 

Estai sempre em Mim. Permanecei em Mim.
Chamo a cada um pelo nome, és Meu. Aceitai portanto viver na graça. 

Aceitai a paz, a verdadeira Paz que é a Minha Unidade em vós. Ela caminha 
convosco. Crede, fora de Mim não há Vida, não há Amor, não há Paz. Fora de 
Mim sois como galhos secos atirados ao léu. Não havendo vínculo com a Videira 
Verdadeira, estais soltos, à mercê dos ventos. Só vos sentireis úteis e vivos, em 
Mim. Fora de Mim não subsistireis e será grande a vossa ruína. Será um gemer 
sem fim. 

Por isso no Meu coração de Pai, já acolho a todos agora, pois sem 
Mim não vivereis. Já estais em Mim, definitivamente cercados e isolados, bem 
protegidos. 

Agora só o Bem é vencedor. Vos fecho de todos os lados e vos prendo a 
Mim. Só em Mim encontrareis o manancial que flui para vós em Sabedoria, força 
e poder. Já chegais na fonte verdadeira em que bebereis tranqüilamente. Está 
chegando aquela hora em que ninguém ajuda ninguém, ninguém ensina alguém. 
Um não pode ajudar o outro. Só a Sabedoria vinda do alto. 



103

É o julgamento ao vivo pelo qual atravessareis, mais dia menos dia. Es-
tai alerta, que esse dia não vos pegue de improviso, mas com o coração pronto 
e a alma cheia de amor.

Minha alma se compraz em amar. Tanto vos amei que vos dei Meu 
próprio Filho, Meu Filho Único para atrair-vos a Mim, aceitando fosse Ele prega-
do em um madeiro.

Amei-vos tanto, que em Meu Filho Jesus me doei a vós por inteiro. 
Vosso Pai só sabe amar. Sou doação plena e total. Jesus é a extensão do Meu 
Amor por vós, a extensão de Mim mesmo. Por isso Me faço Um convosco nesta 
hora que é a Hora escolhida por Mim para esse evento maravilhoso da Minha 
completa intervenção no eterno que há em vós.

Habito agora a vossa eternidade, a parte de vosso ser em que vos asse-
melháveis a Mim mas que ainda não a possuía. Vossa alma ainda não era hab-
itada por Mim.

Por isso vos mandei Jesus que mesmo em morte tomou posse de vossa 
alma resgatando-a para Mim e entregando-a salva. Eu não habitava vossa alma. 
Meu Filho Jesus ao ser obediente ao Plano que tracei para Ele, garantiu-Me 
esse direito de tomar posse da alma humana. Seu Sangue derramado sobre vós, 
lavou tudo o que impedia Minha Vinda e Permanência entre vós. A Vinda de Meu 
Filho não foi um fim mas um começo.

Apenas instituiu a lei que agora venho aperfeiçoar e santificar. 
Chego a vós agora implantando a lei e ela se faz por inteiro e ninguém 

pode viver fora dela. Minha Lei é o Amor, que Sou Eu vosso Deus que se imprime 
em vós, gravado indelével em vós Me implanto em vós

 Eu Sou o Amor e agora Me faço em cada um de vós gratuitamente.
Não é mais a misericórdia. A misericórdia foi Meu Filho Jesus que vos 

doei, vos entreguei. 
Agora é a gratuidade total, pois Jesus já pagou o preço que merecíeis. 

Já pagou vosso preço.
É gratuitamente que Me implanto em vós e faço de vossa alma, Minha 

Morada Permanente e Verdadeira.
Agora o Eterno É em vós definitivamente.
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Se soubésseis quem é o Pai. Ah, se soubésseis quem é o Pai, voltaríeis 
correndo para ele. 

Um minuto com o Pai vale mais que mil anos fora Dele. 
Oh, como sois tardos em compreender e até quando permanecereis em 

vossos questionamentos  tolos e inúteis ?
Um só é o Amor e uma só é a Verdade, o Caminho e a Vida.
Voltai a Mim o quanto antes. Sede prudentes e amai vossas vidas que 

poderão ainda ser tão bem vividas. 
Oh, povos! Oh, homens, deponde vossa razão e deixai falar vosso cora-

ção voltando para Mim enquanto é tempo. 
Estou em vós e vós em Mim.
Falou convosco o Deus do Amor e da Conquista.

   
 Filhos queridos !
 É o Pai que vos ama muito que fala convosco.
Procuro levá-los a um entendimento total das grandes verdades que 

vos revelo.
Assim é que durante todo o tempo compreendido desde a Vinda de Meu 

Filho até agora, o matrimônio, instituído por Ele, não estava ainda na Graça, não 
tinha ainda sido santificado, pois era apenas seguir um preceito de unir a carne 
legalmente com direito de fazer o que bem quisessem.

E foi assim até agora no século XX. O Sacramento propriamente dito, 
que é meu Filho em cada ser, não se fazia completamente. Era apenas início. 
Com Jesus apenas iniciou-se a celebração entre dois seres.

Apenas foi instituído, mas não era ainda Vida e Santidade pois carecia, 
para se completar da Vinda Gloriosa do Senhor e para tanto era imprescindível a 
Vinda do Espírito Santo encarregado de tudo completar, vem fazer coisas maio-
res que Jesus fez e ensinar toda a Verdade.



105

E quem é a Verdade senão Jesus Vivo em cada pessoa ?
E só com a Presença do Espírito, o Sacramento, Jesus Vivo, teve 

condição de prosseguir seu Caminho atingindo o psiquismo, o espírito e a alma.
Eu Sou o Caminho, e só agora Sou Completo em cada pessoa, como 

Caminho pronto para o Pai.
Eu Sou o Caminho para cada pessoa chegar ao Pai. Só agora haveis 

de conhecer a Mim e a Meu Pai em toda a Sua Magnificência. Só agora haveis 
de conviver com o Paizinho querido que vim apresentar-vos quando da Minha 
primeira vinda.

Eu sabia que o Caminho até o Paizinho não estava pronto por isso, ao 
despedir-Me dos apóstolos outorgava ao Espírito Santo o encargo de continu-
ador da caminhada que iniciava para levar todos de volta ao Pai.

Foi necessário tempo e paciência, pois se apenas apresentei o Pai e já 
fui morto pela humanidade. A humanidade não queria saber do Pai até hoje e 
nem de Mim, pois querem viver conforme suas leis e preceitos, seu ego e von-
tade e não conforme o Paizinho.

E quem agora nesse tempo mesmo quer Deus e Sua Justiça? Deus não 
pensa conforme o humano. O que para o humano pode ser absurdo, para Deus 
pode ser Justiça. Ninguém acolheria o Pai. 

Assim, pois o Espírito Santo viria convencer o mundo descrente sobre o 
Pai e Seu  Filho Jesus.

Agora que o Espírito Santo vem, o Sacramento se faz por completo, 
chegando ao espírito e à alma. Ele completa em cada  filho, a Ressurreição de 
Jesus.

Agora a Sua Vida em Abundância acontece a partir da alma, atingindo 
e espírito, o psíquico e o físico. Todo vosso ser passa a ser morada de Deus, 
templo santo do Pai.

Com isso o matrimônio adquire novo performance, pois passa a signifi-
car Aliança com o Pai e não com o homem. A união de dois seres começa a partir 
da alma, quando selam Aliança com Deus, compromisso com o Pai. 

Só agora o matrimônio é santificado desde o físico, (também o sexo), 
psiquismo (pensamentos, sentimentos, desejos), espírito e alma.

Os esposos ao fazerem essa Aliança com Deuscomprome-
tem-se a amá-Lo e obedecê-Lo acima de tudo, isto é, aceitam viver ple-
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namente e intensamente, a Vida na Graça, o primeiro mandamento e em conse-
qüência o segundo mandamento completa a Unidade.

Ver o próprio Irmão Jesus no outro, esposo, esposa, filho, empregado, 
patrão, como realidade vital,  a celebração do Amor.   

E não só os esposos selam esta significativa Aliança, mas toda a família 
faz a Aliança Trinitária comprometendo-se com o Pai.

Assim sendo cada pai, cada mãe, cada filho é santo, pois se completa 
nesse tempo a Aliança Trinitária do Pai com seus filhos. 

É Deus tomando posse de seus filhos, cercando-os definitivamente de 
todos os lados numa proteção total e incomensurável.

É Aba, Aba, que chega. Aba, Paizinho. É, portanto, o Pai que se com-
promete com cada filho, é Ele que assume cada um. A humanidade jamais teria 
condições de se comprometer com o Pai, não fora o Pai vir antes comprometer-
se com ela.

Quero atraí-los todos a Mim e venho implantar no mundo a Minha Justiça 
que é Jesus Ser o Sacramento Vivo em cada ser, em cada filho. 

Esta é a Minha Justiça,  a  vida em vós e a Vida em Abundância, a 
Videira Verdadeira.

Cada pai, cada filho, cada irmão é essa essência de amor, essa Vida, 
essa Santidade, essa Presença Santa, o Sacramento por excelência.

A Comunidade Aliança Divina avança no tempo por ser receptora e aux-
iliar na realização e divulgação do Carisma para leigos e já vive este mistério da 
União Plena com Deus a partir da alma. Só ali a humanidade é poder de ora em 
diante. 

Este Carisma veio diretamente para ajudar a família a ser santa, a em-
presa e o governo a santificarem-se a partir do Pai. Onde o Pai entra tudo se 
torna Santo.

Não é mais a pessoa, a família, a empresa, o governo santificar-se para 
receber Deus, mas sim com este Carisma e por ele, o Pai entra e santifica tudo.

É a Presença do Pai em cada um, a Santidade. É um novo modo de ver 
e ser a partir deste Carisma que não é nada mais, nada menos que a grande 
intervenção de Deus tão esperada através dos tempos e que se completa agora 
nesta Aliança, que é Sua Presença Santa.

Com a coleta e a mistura de vossas alianças recolhi e desfiz toda a 
divisão entre irmãos. O ouro (vosso amor ) foi provado ao fogo.
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Só após firmarem Aliança Comigo, Jesus pode vir Segunda vez. Não 
fosse vosso despojamento e vossa disponibilidade em recolher o resgate em 
dinheiro, e Meu Filho não teria podido vir.

“Bem aventurados vós que crestes, pois em vós se hão de cumprir as 
coisas que da parte do Senhor te foram ditas”. Parabéns à Irmã Gertrudes por 
levar em frente esta Minha Hora, não fora sua garra e destemor de sempre ir em 
frente, Eu não teria vencido.

Mas agora sou Vencedor.
Vinde a Mim, filhos Meus ! Quero atraí-los todos a Mim !
É vosso Pai que aqui está e quer receber todos de volta. Vinde a Mim, 

amo-vos imensamente e sou grato por tudo o que vós sois. Sou grato por Me 
receberdes e por partilhardes vossos bens.

Sou grato pelo Dízimo que vós recolheis através do qual posso ser 
providência de Amor incondicional sobre vós.

Sou grato por se fazer a Unidade através da acolhida que Me dão na 
pessoa da Irmã Gertrudes e do Zulmar.

Sou o Deus agradecido por Eu poder ser em vós essa Unidade de Amor 
e Paz que tanto sonhei, que tanto augurei que acontecesse.

Filhos queridos, estou aqui.
Essa é a carta que escrevo a vós, é a forma através da qual Me comu-

nico convosco. Aceitai-a com bondade e docilidade.
Meu Espírito vos chega por obra da Graça. Ele é o Amor em vós. É a 

pessoa do Amor em vós e que agora vos acompanha passo por passo, vos ab-
raça, vos beija, vos preenche, vos unge e santifica. 

É obra santa esta que vedes.
É o século do Amor que se inicia. Agora é o Amor, só o Amor que reina, 

nada mais.
Não conseguireis mais habitar fora de Mim. E em Mim é Amor, é Paz, é 

Vida, é Alegria, é Bênçãos sem fim e Graças abundantes.
Inaugurei novos tempos e novos rumos para a humanidade, novo que-

rer e novo sentir. 
Estai em paz, é vosso Pai que vos deseja. Estai na Minha paz.
Abençôo-vos imensamente.       
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Filhos queridos!
Eis o grande mistério desta grande intervenção de Deus nesse tempo 

de agora que é o tempo presente.
Não só corpo se une, mas também espírito e alma se congregam num 

só coração com o Pai e o Filho.
Se faz o Corpo Místico de Cristo, o Sacramento Vivo presente no lar. 
É o sacerdócio santo no lar, o sacerdócio leigo que se inicia e se avan-

taja no tempo. Nos pais e nos filhos se faz a nova Lei, “sede santos como Eu Sou 
santo”, tudo o que Jesus É, o pai, a mãe, o filho é, porque o Pai dá tudo, tudo.

Por Jesus, com Jesus e em Jesus toda a complacência do Pai é der-
ramada sobre os filhos, graça sobre graça. 

Tudo por obra deste Carisma que é a Santidade entrando no lar, é a 
própria Pessoa do Espírito Santo, a Luz que ilumina a todos aspergindo Sa-
bedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Temor do Senhor e a Ciência de 
Deus e o Conhecimento.

Ali na mesa do lar se celebra a Vida em Abundância. Através do ali-
mento que ali se partilha, Jesus entra em cada filho e é providência de Amor, 
Vida e Santidade.

Já se fez o grande Ofertório da humanidade ao Pai, quando tudo lhe 
foi entregue pelo Espírito de Amor. É a última missa celebrada onde todos os 
povos se unem em torno de Um Só Deus, Um Só Senhor e se dão as mãos 
como irmãos. 

É a grande consagração da humanidade toda ao Pai. É a grande missa 
onde todos os povos participam juntos em uníssono louvando e glorificando ao 
Pai.

Na última ceia o Corpo e o Sangue de Jesus transubstanciam-se em 
Pão e Vinho. É a primeira missa celebrada por Ele quando inicia Sua permanên-
cia entre vós como Pão Consagrado renovando Sua Paixão a cada Nova Euca-
ristia celebrada. 

E assim, através deste mistério Jesus foi através dos tempos comple-
tando seu sacrifício de expiação.

Neste tempo de agora, completam-se as oferendas ao Pai e todas as 
ofertas foram transformadas, toda a humanidade ofertada foi transformada e 
renovada. Celebra-se pois a última missa universal. Agora completou-se defini-
tivamente o sacrifício expiatório do Corpo e Sangue de Cristo.
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E não precisa mais haver sacrifício, mas sim a glorificação de Jesus 
quando Ele se apresenta glorioso, vitorioso. E se faz a partir da alma, a ascen-
são de Jesus ao céu.

 Portanto, com a mais absoluta certeza não mais precisais buscar o 
Cristo como Pão Consagrado, que se partilha como Sacramento Eucarístico. Até 
agora foi assim. Mas hoje Jesus é o próprio Sacramento que se faz vivo presente 
em vós. Não precisais mais o Pão Eucarístico quando o próprio Cristo Jesus se 
apresenta e é Ressurreição e Vida em vós agora. 

Agora o Sacramento é carne como vós e está presente em vosso lar tão 
verdadeiro como esteve até este tempo presente nos altares através da Consa-
gração do Seu Corpo e do Seu Sangue.

Ouvi, pois povos todos! Completou-se o tempo de Meu Filho Ser Pão 
Consagrado, nas Igrejas. Agora Ele é Pessoa em vossa pessoa, é Vida em vos-
sa vida, é Presença em vosso lar.

O Sacramento se completou e se unificou. Batismo, Crisma, Confissão, 
Comunhão, Ordem, Matrimônio e Unção, tiveram sua utilidade e seu valor incon-
testável e imutável até agora. Foram o caminho à busca do Caminho. Mas agora 
como dizia, haveis de dar uma guinada de 180 graus e acolher as grandes mu-
danças que advém do conhecimento da Verdade que vos chega com a comple-
mentação deste Carisma.

Todos os Sacramentos condensaram-se em Um: Um Só é o Sacramen-
to, Jesus vivo em cada pessoa.

Eu dei tudo. Tudo. 
Um só é o Caminho. Um só é o Pastor. Ele vive e vós viveis. Já não 

tendes mais necessidade dos  sinais, quando Jesus é a Presença Viva em vós. 
Pela ação vivificante do Espírito Santo todas as ofertas se transformaram no 
Corpo Glorioso do Senhor e a Sua Ascensão ao Pai se completa.

“Vou e volto a vós ! Ainda um pouco de tempo e já não Me vereis. E 
depois mais um pouco de tempo e Me tornareis a ver”. 

Completam-se estas palavras de Jesus nesse tempo de agora, quando 
Ele entra em todos os lares e em todos os lugares.

Em todos Jesus é Ressurreição e Vida, Santidade. Isso agora 
se faz realmente, verdadeiramente. Meu Filho Jesus é o Irmão que Eu 
dei para cada filho Meu. Esta é a época esperada em que Jesus, meu
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Filho, personifica-se em cada filho Meu, tornando-o Minha imagem e 
semelhança. 

Jesus em vós é esta imagem e semelhança  e só com Sua ajuda podeis 
chegar a ser esta imagem. Por isto O entreguei a vós como Irmão. E vede como 
O recebestes e O tratastes, tão longe estáveis de Mim, que crucificastes o próprio 
Deus. 

Vos dei Jesus para atrair-vos a Mim e o que fizestes com Ele ? E o que 
fazes com Minha imagem ainda hoje ?

Esta é pois a época, determinada por Mim através dos tempos, para Eu 
acolher cada filho como Minha própria imagem. E só através de Jesus que é o 
Caminho, chegais a Mim e a Verdade se faz em vós.

É vosso Irmão primogênito e para isso veio a vós, para vos auxiliar neste 
mistério da acolhida do Divino, para que não perecêsseis, mas tivésseis a Vida 
Eterna em Mim, isto é, para que chegásseis à Unidade do Pai e do Filho em vós.

“Me tornareis a ver porque vou para junto do Pai”. É a Sua ascensão que 
se completa agora.

“Eu vivo e vós viveis”. É agora que acontece na alma este mistério da 
ascensão de Jesus ao Pai. E se faz na alma a alegria da glorificação de Jesus. 
“E vossa alegria será completa”. Todos os irmãos se dão as mãos por isso se 
completa a vossa alegria.

Jesus assumiu vossa humanidade para mostrar-vos que era possível 
assumirdes a Minha Divindade, pois  com Sua entrega, com a entrega de Seu 
Espírito ao Pai Ele purificou vossa humanidade e inseriu nela o Divino, a sua 
transparência.

Jesus imprimiu-se em vossa carne quando assumiu vossa humanidade 
e isso se faz agora neste tempo em que se levanta como Rei e personifica-se em 
vós.

“Tudo é possível ao que crê”. Só que agora mesmo que não creiais, o Di-
vino se faz em vós pela Graça. É pela Graça que Tudo se faz agora, quer queirais 
ou não. Que se faça em cada um agora essa Vida que é Cristo, Irmão e Amigo, 
Meu Filho Amado. Amém.

Como Decreto e Lei aceitai viver esse preceito da Nova Vida Divina em 
vós. 

Assim seja ! 
Falou convosco o Pai da Luz  
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 Filhos Meus !
Há muito tempo desejo falar-vos e comunicar-Me convosco.
É o Pai que deseja falar-vos para conduzir-vos por caminhos santos.
Até agora não vivestes o Bem. Ele veio, mas não foi recebido por vós.
A partir de agora, desta Minha nova intervenção na humanidade, é que 

haveis de conhecê-Lo e vivê-Lo.
Em Jesus houve Minha grande intervenção e no Espírito está aconte-

cendo Minha outra grande intervenção. Tanto uma como outra, poderosa, eficaz 
e abrangente, inusitada e salutar para vossas almas.

Vede o caminho que estais a percorrer através da serva escolhida para 
Minha intervenção através do Espírito. Houve toda uma caminhada que já se 
desenrola há vários anos desde os primeiros sinais dados a ela.

E até um certo ponto da caminhada, a Irmã Gertrudes e a Comunidade 
Aliança Divina caminharam juntas. Foi quando passaram pela linha de Jesus e 
realizaram a Evangelização.

Quando, porém, iniciou-se a sua missão propriamente dita, junto ao Es-
pírito Santo, avançou sozinha.

Teve que ir em nome de todos vós, fazendo sempre a opção radical, de 
obedecer só ao próprio Deus e Pai que vos fala. E neste afã sempre lhe dei uns 
poucos para acompanhá-la mais de perto.

A mulher portanto sempre esteve à frente deste Carisma conduzindo a 
todos e dando o discernimento a tudo. 

Do espírito em diante não havia caminho. A missa, o grande ofertório de 
Meu Filho, chegara até ali, porque a humanidade não teve condição de acolhê-
Lo antes. 

Agora é que esse caminho haveria de se fazer, através da mulher e do 
Espírito Santo, Pessoa que viria, já tendo sido anunciada por Jesus e prometida 
pelo Pai, realizar uma caminhada que completaria a que Jesus fez, quando hu-
manamente esteve entre os homens.

Agora pois,  é o Espírito Santo a Pessoa Divina que vos en-
vio para nova caminhada, nova missão, nova intervenção, a última do 
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Pai, pois se completa agora o Divino em vós e chegais a Santidade, já 
podendo conviver com o Pai, conversar Comigo num colóquio sem igual, numa 
amizade e num Amor Verdadeiro e Santo.

Mesmo nas horas obscuras nunca a mulher desanimou nem parou, mas 
caminhou sempre enfrentando inúmeros perigos e desafios para si e para os out-
ros, abrindo portas de ferro e bronze fechadas totalmente para o Amor. Rompeu 
com todas as estruturas da pessoa, da família, da Igreja e do governo. Tudo foi 
sendo renovado e santificado. Do que era velho e arcaico nada mais existe. Só 
o Bem agora é vencedor.

Passou pelo inferno em vida e enfrentou o próprio maligno vencendo-o 
definitivamente e exterminando para sempre o mal da face da terra.

Chegou até a morte e além da morte, ela foi purificar e santificar todos 
e em nome do Amor reconduzi-los ao Pai mesmo após haverem partido. Até os 
abortados foram reconduzidos a Mim. Do inferno e do purgatório nada mais ex-
iste, pois todos foram salvos e recriados à imagem e semelhança do Pai.

Irmã Gertrudes sempre enfrentou tudo, sem vacilar, porque a segurei 
pela mão para atravessar os abismos do desconhecido. Precisei dela para com-
pletar em Espírito a missão salvífica que Meu Filho iniciou.

Foi pois o próprio Espírito Santo, personificado na pessoa dela, a reali-
zar missão tão grandiosa, inimaginável à mente humana.

Ser humano algum teria condição de fazer o que a mulher fez e chegar 
onde ela chegou sem a presença contínua e ininterrupta da Pessoa do Espírito 
Santificador e Eterno sem a Sua Poderosa Intervenção e Contribuição à humani-
dade.

Isso porque o caminho através do espírito até chegar à alma era missão 
do Espírito Santo, anunciada desde a Vinda de Jesus e que agora chegou ao seu 
apogeu e urge se completar totalmente.

É urgente que creiais nesta Verdade. Pois o Espírito Santo não pode 
passar em vão ao vosso lado. Meu Filho veio e não fizestes caso do que Ele 
disse e continuastes em vosso desvario mas agora com o Espírito da Verdade 
não será mais assim.     Na linha de Jesus todo pecado foi perdoado sempre. 
Mas com o Espírito Santo não há perdão,
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pois não há pecado, não existe mais condenação sobre ninguém pois o conde-
nador extinguiu-se para sempre. Quem portanto ousará pecar contra o Espírito 
da Verdade ? Ainda terá paz ? Terá sossego ?  A própria falha recairá contra si 
mesmo e então haverá choro e ranger de dentes.  

Pois quando a Luz veio e não foi recebida, havia desculpa. Mas agora 
vem o Testemunho da Luz e suas obras mais grandiosas que as anteriores pois 
antes aconteciam os milagres para provar que Meu Filho era O Enviado de Minha 
parte, mas agora é O Milagre dos milagres, o próprio Senhor se apresenta, o 
Santo três vezes Santo se personifica em vós quando o Espírito faz acontecer a 
própria Graça na alma.

Agora não é mais a apresentação do Pai, mas sim a Personificação do 
Pai em vós. É muito grandioso e inusitado esse fato. É transcendental, é só para 
os fortes, os que realmente tiveram coragem de optar.

Optais pela Verdade, em vossa empresa, em vosso governo, em vossa 
família ?

Viveis a Verdade em vós mesmos ?
Sabei, pois que fora do Espírito da Verdade nada subsiste.
Ou vossa empresa se enquadra nos moldes traçados por Mim ou ela 

não poderá resistir. Pois passo renovando tudo e enquadrando tudo na Minha 
Lei. Ou viveis a Lei ou não subsistireis. 

Estais em Mim ?  Já viveis o Amor a Mim incondicionalmente mais do 
que a vossas riquezas ? Trabalhais por Amor a Mim, unicamente como glorifica-
ção de vosso viver ?  Partilhais vossos lucros ?  Por que escondeis vossos lucros 
e vosso dinheiro ?  Por que  não trabalhais às claras, tudo a descoberto ?  

Sonhais muito alto para vosso bolso por isso fazeis valer o jogo de inter-
esses e vos estressais o suficiente para quase enlouquecerdes. 

Até quando vos aturarei raça de incrédulos, víboras que sois, comeis 
uns aos outros, tolos que sois, pois vejo tudo. De Mim nada escondeis do que 
fazeis.

Acordai, saí de vosso sono, de vossa acomodação, de vos-
sa preguiça, de vossa usura, hoje mesmo, se quiserdes viver e ces-
sai de enganar-Me. Pois hoje Me apresento a vós com toda força e 
poder e agora nada mais poderá deter-Me no afã de  implantar a Minha Justi-
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ça. Humanamente, nada mais podeis fazer por vós mesmos. Só se entrardes no 
Divino e Santo Amor. Só conseguireis fazer alguma coisa se vos santificardes e 
entrardes na Minha Graça.

Vos dei a Irmã Gertrudes para auxiliá-los  a  voltar a Mim.  Que mais 
quereis ?  Vos dei uma pessoa humana como vós para servir de ponte para 
chegardes a Mim. Por que não a escutais ? Há quanto tempo ela profetiza entre 
vós e não a escutais ?

Que quereis, ó humanidade se vos dei Meu Filho e agora Meu Espírito 
está entre vós ?

A Irmã Gertrudes está de mãos dadas Comigo, em nome de todos vós, 
entregando-me vossas petições. E todas as Minhas intervenções na pessoa da 
Irmã Gertrudes são efetivadas para que as mesmas se façam no mundo. 

Ela é a receptora da Graça Divina e mais, ela atrai para a terra, as bên-
çãos divinas. Assim da mesma forma que o Pai está inserido nela, personificado 
em sua pessoa, assim estará personificando-se em vós, inserindo-se em vós, à 
medida que O acolheis, à medida que o mistério se realiza em vós. E é para o 
mundo inteiro. Quanto mais fordes simples e dóceis melhor.

Assim também com Seu Filho Jesus, pois agora é o tempo da acolhida 
do Uno e Trino Deus.

Ninguém mais vai poder conviver com o mal. Deus entrou verdadeira-
mente em vossa alma, tomando posse de todo vosso ser, assim como de vossa 
família, de vossa empresa e do governo. E está agora em vós, ó humanidade 
inteira assim como está no céu regendo os povos.

Tendes pois a irmã Gertrudes a vosso lado. Deponde vossas armas e 
acolhei-a em Meu Nome. Ela é Minha intérprete.                                                                                                         

  Filhos queridos!
Cada criatura é uma oferta de Amor ao Pai querido. Por esse Carisma 

toda a humanidade é ofertada ao Pai em louvor e glorificação.
O Pai só deseja Amar, só sabe Amar e a pessoa acolhendo o Pai
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já é Amor para os outros. O que vos permite ser Amor para o outro não é vosso 
desejo e anseio de amar, mas é a Presença do Pai em vós, a Presença do Amor 
em vós. Se acolheis o Pai e Ele mora em vós, sois Amor. Amor que salva, Amor 
que transforma, recria e santifica. 

É o Espírito Santo em vós que realiza estas maravilhas. É Ele que vos 
ensina tudo e vos ajuda a acolher o Pai, acolher o Filho.

Por vós mesmos nada sois e nada sabeis, mas é o Espírito Santo em 
vós a Sabedoria que vos ensina e vos anima, vos soergue e vos eleva à estatura 
de Cristo, vosso Irmão, filhos do Pai muito Amado. 

Ó filhos queridos ! Quão longe de Mim estáveis e com quanto Amor vos 
acolho agora. A mesa é farta. Fartai-vos dos bens da Minha Casa agora que 
chegastes, agora que estais em Mim, celebremos as núpcias da Unidade.

Ó filhos queridos, vos recebo de coração aberto. Sou Vosso Paizinho, 
Sou Vosso Amor. Sou Vossa Luz.

Que se encha de zelo vosso coração, para que esta chama de Amor se 
acenda cada vez mais. Amém. 

   

  Filhos Meus !
Agora já estou tão próximo de vós, que já não sabeis se Sou Eu ou 

vós, tanto estou em vós e vós em Mim que é grande nossa Unidade de Amor, é 
Verdadeira.

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um e Mesmo Deus e Senhor de tudo 
que vos envolve e plenifica. E já é tão verdadeira em vós esta Unidade, que 
como o sol se levanta e se põe a cada dia fielmente, como lei que vos beneficia 
e independente de vossa vontade e de vosso querer ele age.

Assim, Meu Espírito Santo em vós agora como Santidade, é Alguém que 
vos beneficia grandemente e é uma Lei do Pai sobre vós agora e que Ele seja 
em vós de ora em diante, plenamente.



116

Que se faça a Verdadeira Luz sobre vós agora, ó filhos queridos.
Tão grande é a Minha Fidelidade para convosco que não hesitei em dar-

vos Meu Filho Único e com Ele toda riqueza, toda providência emana de Minhas 
Mãos. Não hesitei em dar-vos Meu Filho Único para que tudo vos fosse dado por 
Ele. Tudo. Tudo vos chega através de Meu Filho Jesus.

Acolhei-O ! Estou sempre ao vosso lado. Estou em vós e vós em Mim e 
agora a Unidade é perfeita.

Trabalhastes incansavelmente para que ela se fizesse.
Agora Ela deseja governar-vos, ser Lei em vós e no meio de vós.
É a Unidade Trinitária que se apresenta a vós nesse momento como 

Único Governo, Única Lei, o Amor. O Amor sendo Pessoa, habita em vós e entre 
vós deseja ser Governo.

Amor-Pessoa que vos habita e deseja ser Governo. Governo Santo, vos 
levando à Santidade, vos acolhendo na Santidade.

Eu Sou Santo e vos acolho em Mim, vos acolho em Meu coração.
Sou Deus Amor e de novo vos resgato pelo poder do Meu Espírito en-

tregando-vos a Verdade Absoluta.
Meu Espírito É entre vós, por obra deste Carisma dado à humanidade 

no tempo atual para salvá-la do caos e reconduzi-la de volta a Mim. Este Ca-
risma é a Verdade e tem à sua frente Gertrudes Grossl como rainha de todos 
os povos e nações no tempo atual. Eu a elejo como pacificadora das nações, a 
condutora de todos os povos. Todos os povos a ela deverão obediência, pois é 
a Unidade Trinitária que se apresenta como rainha e reinará sobre toda terra e 
haverá um só rebanho e um só Pastor.

Sou Eu conduzindo todos os povos e nações à Paz e ao Amor, através 
deste Carisma, por isso haveis de acolher a Irmã Gertrudes como Minha 
porta-voz,  por ser ela a pessoa que escolhi para comunicar-Me convosco. 
Acolhendo-a estais acolhendo a Unidade Trinitária em vós e em vossa nação.

Povos todos, ouvi. É vosso Pai que vos fala. Vos enviei Meu 
Filho e não fizestes caso Dele, nem de Seus ensinamentos pois
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progredistes demais em vosso desmando e em vosso desvario e por vossa 
vontade e vossa força ou poder o mal nunca iria cessar e jamais sairíeis dele. 
Mas sob Meu poder e por Minha intervenção agora estais no Bem plenamente. 
Pois vos envio agora Meu Espírito Santo por este Carisma, no apogeu da Obra 
de Salvação da humanidade, sinal e Presença Santa dos três vezes Santo 
Senhor entre vós.

Meu Espírito vem como Verdade implantar-se em vós e banir de vós 
toda mentira, vem como Santidade eliminando de vós tudo o que não é Santo.

Só assim chegareis ao conhecimento da Verdade que Sou Eu em vós 
e vós em Mim numa comunhão perfeita alma à alma, coração a coração numa 
Unidade Verdadeira. 

Paz para todos vós!
É a Paz, o Amor e a Alegria que se apresenta em vós como Pessoa e 

deseja ser acolhida e aceita. 
É a própria Presença do Espírito Santo em vós e entre vós. Através 

deste Carisma, Meu Espírito realiza toda Sua Obra e agora se implanta como 
Governo e lei para todos sem distinção, nem retrocesso.

Toda a humanidade chega ao mesmo nível, ao mesmo patamar, não 
há como voltar atrás, retroceder no tempo pois o Caminho é um só para todos. 
Todos poderão ser santos, o Espírito Santo em vós é a Santidade e Ele é para 
todos igualmente, desde o maior ao menor. É a Salvação que se conclui e 
todos são atingidos. Em todos brilhará a Luz.

Sou um Deus Fiel e cumpro o que digo. Em Jesus vos dei todo um 
ensinamento pelo seu falar e agir e em Meu Espírito vos dou também todo um 
esclarecimento permitindo que os ensinamentos de Meu Filho agora se façam 
em vós, sejam Vida em vós e que a própria Ressurreição aconteça em vós.

Meu Filho Jesus, Vida em vós.
Eu vosso Pai, Vida em vós.
Esta é a Obra de Meu Espírito Santo, fazer-nos ressurgir em vós como 

Unidade Vivificante, Vida e Verdade, Presença Santa do três vezes Santo.
É a Vida Verdadeira que está em vós agora. É a Minha Presença Trini-

tária que em vós é Vida em abundância, providência e santidade.
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É o Meu Calor que vos aquece num abraço paternal.
Vinde, vinde todos!
Conheço a cada um pelo nome. Amo a todos vós igualmente. Sois Meus 

eleitos, Meus filhos queridos, raça escolhida, Meus herdeiros, herdeiros de Meu 
Trono de Glória.

Sois Meus escolhidos e acolho a cada um de vós como filho querido em 
Jesus Cristo, Meu Filho Unigênito. Sou vosso Pai. Sois criaturas do céu. O céu 
se faz em vós. Céu e terra se encontram e há júbilo eterno, infinito, uma alegria 
sem igual, eterna na qual se aliam anjos e santos num perene louvor e glorifica-
ção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

É sem saída, o lugar onde vos introduzi e agora vos encontrais. Ou 
vos santificais ou não viveis. Ou amais e acolheis a Unidade Trinitária ou não 
existireis mais.

É a hora. Por isso vos peço Acolhei-Me e vivei. Aceitai a Graça que se 
derrama sobre vós como chuva benfazeja.

Aceitai o Eterno. O céu se encontra em vós. É o Divino em vós. É o 
Eterno em vós, a Presença Santa que em vós habita.

Sois o templo santo, a morada do Altíssimo. Tendes o céu em vós.
Só Eu sou vosso Deus e Pai e habito em vosso santo templo. Estou 

inteiro em vós dos pés à cabeça, por dentro e por fora. Faço parte de todo vosso 
exterior e também vosso interior. E estou também nas coisas materiais e no meio 
ambiente em que viveis. Estou na água, no fogo, no ar, no mar, nos alimentos, 
nas máquinas e utensílios, no dinheiro, nas repartições e nas firmas, nas ruas, 
no trabalho e no lazer. Estou em todo lugar, em tudo e em todos.

Tudo respira Minha Santa Presença. Por isso estais mergulhados em 
Mim e Eu estou mergulhado em vós, tão forte é a Minha Presença em vós e tão 
grande é a interação que existe entre nós.

Sois a transparência do Deus-Amor.
Se  faz em vós as bem aventuranças que Meu Filho Jesus veio trazer-

vos, por isso sois tão felizes e agraciados com todas as bem-aventuranças e 
com toda a Minha complacência.

Em Meu Filho Jesus sois Meus herdeiros, por isso o Amor se faz em vós 
Vida e Verdade. 

Meu Espírito Santo em vós habita, é o céu na terra. Amém.
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Sou  vosso Paizinho.
Eis que se faz  a verdadeira Paz sobre vós.
É o Meu Espírito Santo vosso apoio e sustentáculo. Ele se faz em vós 

Luz e Verdade para vos dirigir e vos encaminhar no cumprimento da Minha Pala-
vra, do Meu Plano Santo de Amor para toda a humanidade que poderia destruir-
se inteiramente, mas está totalmente salva do caos por obra e merecimento 
deste Carisma que se vos apresenta em Luz e Verdade, Sabedoria e Entendi-
mento.

É o próprio Pai na face da terra que se faz em vós agora que tudo está 
santificado na pessoa, na família com seu trabalho e no governo.

Cada vez mais, descortina-se o mistério da Minha Apresentação ao 
mundo, que antes não Me conhecia, mas que agora poderá conviver Comigo 
num mistério de Amor inusitado e simples, santo e verdadeiro.

Venho a vós em Santidade e Presença, peculiar para cada um. É o mis-
tério do Pão e do Vinho que agora é Presença Santa em vós e entre vós. Jesus 
ressuscita em cada um de vós e com Ele na Unidade de Meu Espírito formamos 
a Unidade Trinitária em vós que é a Presença do Santo três vezes Santo em 
vossa família, em vossa empresa e em tudo ao que tendes e que fazeis.

É a Presença da Trindade Santíssima em todos vós e em todas as coi-
sas. Em tudo, também no dinheiro.

Cada átomo, cada célula respira em si a Presença Trinitária que tomou 
posse de tudo no mundo para que de ora em diante só Ela possa ser Governo 
na terra.

Sabei que todos vossos atos e atitudes são a projeção do que está 
dentro de vós. Todos os acontecimentos exteriores são fruto do que está dentro 
de vós.

E agora a Trindade Santíssima tomou posse de tudo isso. 
 Só Ela agora é Governo em vós, na vossa família, na vossa empresa, 

no vosso trabalho.
Só a Trindade Santíssima é para vós Luz e Força, Autoridade e Poder. 

Poder Santo, Autoridade Santa em cada um de vós. O Santificado É agora em 
vós, Poder, Força, Vida e Verdade, Santidade.
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Agora todos reconhecerão onde está a Verdade, Verdadeira Luz, porque 
Ela brilha enormemente e sua claridade irradia-se para a terra inteira.

A terra é plena de Luz e ela penetra em tudo. Tudo há de se fazer con-
forme Minha vontade, Meu desejo, senão não conseguireis mais ser autoridade 
nem para vós mesmos nem para os outros, ninguém conseguirá ser patrão nem 
governo sem Minha Autoridade à vossa frente. Minha Autoridade é a espinha 
dorsal em cada um, sem ela não ficareis de pé. Com ela sois mais que vence-
dores, pois estou em vós e vós em Mim em perfeita sintonia de amizade e de 
amor.

É o Santo, Santo, Santo, humanado que em vós é Presença Santa e 
Verdadeira, Autoridade plena de Amor e Paz vos conduzindo no Bem. Amém.        

 Sou vosso Deus e Pai !  E é com Amor que vos falo, é com Amor que 
vos busco. É com Amor que Me faço presente em vós e entre vós, é com Amor. 
Tudo haveis de fazer com Amor e por Amor. Partilho convosco cada instante, 
cada minuto de vossa vida. Amor é Pessoa Divina que se faz em vós, por Graça, 
nesse tempo.

Eu  estou em vós e vós em Mim, é esta a Unidade Verdadeira.
Este “estar em Deus”, Ser Nele, acolhê-Lo em vós é a maior felicidade 

que possais almejar. A vossa alma canta e louva numa alegria sem fim. Se estais 
em Mim, chegais à Verdade e tendes Tudo. E não há riqueza que se compare 
à vossa alma inserida em Mim, aos momentos de colóquio amoroso coração a 
coração com vosso Paizinho. Sou o Puro Amor.

Vosso Pai é só Amor para convosco, filhos queridos. Sois lindos, nesse 
Amor Puro e Santo . Nada mais tendes a pedir ou desejar que a Graça de estar 
sempre em Mim, pois vos preencho totalmente e tudo sei a vosso respeito e de 
tudo o que precisais.
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Sou vosso maior Amigo e só tenho para convosco, palavras de Paz e 
Alegria. Sou vossa alegria plena. Sempre vos oriento e vos conduzo pela mão, 
pois sois meus filhos queridos.

Só em Mim haveis de encontrar tudo o que desejais e que buscais. 
Estando em Mim estais em eterna adoração, em perene louvor, numa exultação 
sem fim.

Partilho convosco cada instante, cada minuto de vossa vida. Sou Pre-
sença Viva em vosso espírito, em vossa alma, em vossos sentimentos unidos 
aos Meus e em vossos pensamentos, no vosso querer e no vosso agir, no vosso 
ser e no vosso estar. 

Penetro em tudo, sou ação e doação. Tomo posse de todo vosso ser, 
vosso querer e vosso agir. Desejo que sejais doação no Amor em todos os mo-
mentos, dentro e fora de vós, sendo Amor a Mim e aos irmãos. Amor sem fim, 
doação total. 

Cada gesto vosso de Amor-Doação salva e santifica. Vos plenifico no 
Amor com Minha Santa Presença em vós, Amor é Aquele que mora em vós, e 
Amar é a resposta dada ao irmão, Daquele que vive dentro de vós.      

Aba, Aba, Aba, Paizinho Querido, assim falai Comigo, como crianças 
com seu papai, numa perfeita liberdade, numa profunda amizade, num Amor 
eterno, límpido e eficaz.  Amai-Me e vivereis. Amém. 

   
Hoje é o próprio Espírito Santo que vos fala e vos enche 

de coragem para testemunhar a Verdade que Sou Eu em vós.
Acolhei-Me, é a hora
Haveis de aceitar a Verdade se quiserdes viver. Não há como não 

aceitá-La. Ela é como a água, como o sol, como o ar, imprescindível à vida. 
Se estais mergulhados Nela não há como ficar fora Dela. E esta é a Verdade 
deste tempo neste final de século, não podeis mais viver sem Amor e sem Amar 
porque Ele é Pessoa Real entre vós e SE FAZ inexoravelmente sobre vós. 
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  Soou o tempo. Não há como fugir, ficar fora Dele, não há como escapar 
às suas ordens, às suas leis e argumentos.

O Bem venceu e o Espírito Santo habita em vós eternamente. Ele vos 
ensina a conhecer e acolher a Pessoa do Pai e a Pessoa do Filho e suas leis. E 
isso é tudo. Se tendes a Unidade do Pai e do Filho em vós, tendes tudo, o mais 
virá por acréscimo e benevolência da Providência Divina. 

Agora quem reina é o Espírito da Verdade, o Deus Santo que entrou em 
tudo e agora é Rei pelos séculos dos séculos.

Nada mais há que impeça a humanidade ser feliz, santa e pacífica. En-
fim a humanidade chega à morada do Dom.

O Dom se faz e é a própria Pessoa do Espírito Santo que se manifesta a 
partir da alma tomando posse de toda vossa pessoa vos envolvendo totalmente, 
assim como toda vossa história, todo vosso querer, vosso pensar e agir cada 
minuto, cada dia.

Estando mergulhados nesse Amor Santo até vossos pensamentos cura-
rão, até o que pensardes agirá.

Ó povos, ó homens estais de posse de um novo poder, o poder do Amor.
Estando nesse Amor, assim como ordenardes se fará. É diferente esse 

Amor pois não é a pessoa agindo mas sim o Espírito Santo que age em vós e 
no mundo e realiza tudo. É a própria Trindade Santíssima que realiza todos os 
vossos desejos e anseios mais ocultos. Quanto mais despojados de si mesmos 
e despreocupados, livres e felizes estiverdes, mais poderosos sereis em Mim.

É a Pessoa Amor que vos possui e realiza vosso querer e sentir. Sois 
Força e Poder em Mim. Aquilo que disserdes e ordenardes se fará. 

É agora, pois uma hora decisiva e só os fortes poderão agüentar. Pois 
haveis de entrar no Bem, custe o que custar. Só assim podereis ser testemunho 
da Verdade que Sou Eu em vós agindo, Cristo Jesus Vivo entre vós.

A Luz do Tabernáculo agora está acesa em cada um de vós em intensa 
vigília de Amor e louvor. No Espírito Santo sois adoração e reverência contínua 
ao Pai e ao Filho. É uma eterna missa a vossa alma, em glória e louvor eterno.
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Vossa vida já é um louvor ao Pai. Vosso viver, vosso existir já é adora-
ção ao Pai.

Céu e terra se encontram em máxima adoração e reverência ao Pai e ao 
Filho, num momento solene em que todos se prostram em agradecimento pela 
chegada do Dom, o Espírito Santo que por Graça se faz em cada um de vós.

Aleluia, aleluia, aleluia ! Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo toda glória 
pelos séculos sem fim. Amém.                  

                                                 
Filhos queridos !
Novas Leis serão proclamadas à Luz da Verdade, não conforme o 

homem mas conforme Deus, segundo o pensar do vosso Pai, segundo Minha 
Justiça e Meu Amor.

A Minha Justiça é diferente da vossa e haveis de inserir-vos nela se 
quiserdes viver, porque a Minha Lei é perfeita e ajuda os simples e puros de 
alma e coração. O vosso Pai é Amor e onde está o Amor não pode haver falha 
nem erro, nem engano, nem trapaça, pois vós sois Meus fiéis filhos, dignos filhos 
Meus, solidários a Mim, eleitos do Meu Coração.

A Lei do vosso Pai é justa e todos devem segui-la. Não aceitar Minha Lei 
agora é como deixar de lado a água pura e preferir água suja. É inconcebível.  É 
que todo Amor que Jesus É, se derrama em vós agora. E não conseguireis mais 
ser como éreis pois o Amor vos inundou, vos preencheu e tudo o que Meu Filho 
falou, agora haverá de SER.

A Fonte de Água Viva está a vosso dispor. É só beber da água pura. E 
não há como fugir Dele pois Ele é Presença Vivificante em cada um de vós. Ag-
ora é que se farão as bem-aventuranças que Jesus proclamou sobre vós e tudo 
o que Meu Filho falou, todas as Suas Palavras serão Vida em vós e serão Lei.
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Sede puros de coração, isto é, permiti que a pureza de Jesus seja em 
vós.

Sede pobres de espírito, isto é, permiti que a pobreza, o despojamento 
de Jesus seja em vós. Que Seu olhar sempre fixo em Mim, seja em vós.

Sede mansos e pacíficos, isto é, dai-vos as mãos uns aos outros, aman-
do-vos como irmãos, na paz e na serenidade, usufruindo das Minhas riquezas, 
da Minha providência e bênção.

Permiti pois que toda riqueza, toda ventura, toda felicidade, toda santi-
dade e doação que Jesus É, seja em vós agora. Toda Sua Autoridade e Poder, 
seja em vós agora bem como todo Seu Amor e Vida.

Tudo o que Jesus É, vos é dado agora como Lei. 
É a Belém Nova acontecendo, é o Novo Nascimento de Deus no homem 

e do homem em Deus.
Se faz a Vida Divina em cada ser.
Jesus é concebido na alma humana e nasce em cada um de vós e acon-

tece o Irmão em vós. Agora se fará a fraternidade universal e todos dar-se-ão as 
mãos, amando-se como irmãos. 

É a Paz acontecendo porque Ela é acolhida e aceita. Ela é o próprio Je-
sus em Pessoa no meio de vós e em vós. É o mundo na Paz e a Paz no mundo.

É o suave anoitecer deste século calmo e pacífico. Não fora este Ca-
risma e tudo seria diferente.

Filhos Meus, se pudesse vos escreveria com Meu Coração, aliás Jesus 
é a carta que vos escrevi com Meu próprio Coração pois através Dele, Me doei 
inteiramente a vós. Sabeis, pois, como vos amo e quanto sois importantes para 
Mim que vos doei Meu próprio Filho, Filho Único.

Acolhei Jesus agora. Permiti, filhos queridos que Jesus Pureza, Paz, 
Mansidão, Justiça, Santidade, Pobreza, Doação, Vida, Verdade e Amor seja em 
vós agora.

Acolhei Jesus e Tudo o que Jesus É, seja em vós agora, como Vida e 
como Lei.

E que se faça. E que assim seja.
Falou convosco o Deus da Verdade e da Paz.



125

Valeu a pena ficardes do lado do Bem, do lado do Amor pois agora po-
dereis usufruir Dele com todos os direitos.

Sois mensageiros da Paz, sois portadores do Amor.
Carregais com júbilo as tábuas da salvação para todos os povos, que é 

este Carisma encarnando o Espírito Santo, a Verdade Absoluta, a voz do Pai e 
do Filho entre vós.

Não cesso de chamar-vos e conclamar-vos a aderir ao Meu Plano Santo 
de Amor para a união de todos os povos. Pois é muito importante a Unidade 
acontecer pois há um só rebanho e um só Pastor entre vós.

Portanto, é necessário acontecer a Unidade do Pai e do Filho em vós. É 
bonito ser dócil e acolher-Nos pois sois herdeiros de tão grande Bem.

Permiti que a Bondade Absoluta se faça em vós, pois é a hora e não há 
como voltar atrás. Só o Bem existe e vai entrar em tudo.

Acolhei a Unidade Trinitária, é o Pai, o Filho  e o Espírito Santo batendo 
à vossa porta.

É assim que o Pai vos chama:
Vinde, filhos queridos do Meu Coração.
Na alegria vos entrego todos os bens, tanto os simples como os dura-

douros, são vossos. Desfrutai deles, ó povos, ó homens. Sou vosso Pastor. Sou 
vosso Irmão.

Falou convosco Jesus de Nazaré.

Sou Eu que vos falo. 
Sou o Amor, já me conheceis. 
Falo-vos hoje para que tenhais a felicidade em Mim no amanhã.
A Minha Justiça é diferente da vossa. A minha Justiça é, no 

tempo atual, o Carisma acontecer em plenitude em cada um de vós. A 
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Minha Justiça é o Divino acontecendo em vós plenamente, é Jesus, 
Meu Filho Unigênito levantando-se em cada filho Meu, é a Santíssima Trindade, 
o Santo, três vezes Santo, sendo adorado e venerado em cada ser.

Torno a frisar, filhos queridos, onde chegastes, o mal não mais existe. 
Acabou. E este Carisma que é o único e superior a todos os outros carismas, 
avançou no tempo para poder acolher o Amor entre os homens pois nesse tem-
po em que haverá choro e ranger de dentes, a única arma é o Amor. Só o Amor. 
Amor Pessoa: a terceira Pessoa da Santíssima Trindade deseja ser em vós e 
precisa ser acolhida nesse tempo.

Entrais na Santidade que é justamente isto: acolher o Santo, acolher o 
Bem. É a Era Nova que se inicia, onde só existe o Bem e este precisa ser acol-
hido. Se fostes incansáveis e garridos lutadores no combate férreo ao mal, com 
quanto mais presteza haveis de acolher o Bem, acolher o Novo.

Alcançastes a Terra Prometida. Nela pisais. Pisais na terra que mana 
leite e mel, bondade e justiça.

É o sol da Justiça que avistais e que se aproxima mais e mais de vós.
Vós sois Amor porque o Pai é Amor. É obrigação de cada filho, “ser 

Amor”. Amais o Pai e sois amados por Ele na gratuidade, sem esforço, nem 
cobrança. O Amor É de fato e de Verdade. Positivamente isso acontece, porque 
a força do Bem é maior. Sois atraídos, sois sugados por Ele. É o Pai que vem a 
vós e vos leva até Ele.

Por vosso próprio esforço nada sois e nada faríeis em prol do Bem e da 
Justiça. Mas a força superior como um sol, vem do alto. E é poderosa e eficiente, 
nunca pára e nem se cansa. Como um ímã vos atrai mais e mais, cada dia, cada 
hora, cada minuto é importante nesta época em que a grande vitória é do Amor.

Não há mais combate, só vitória. Cessou a luta. Agora é só gozar o 
Amor Pleno da Trindade Santa em vós. 

Ó filhos queridos ! Voltai enquanto é tempo !
Eu vos acolho no Meu Reino de Amor. A que se fazer acontecer o Amor, 

selar definitivamente a Promessa feita a vós.
A humanidade inteira se reúne, através de vós, em torno da grande 

manifestação do Senhor, o DEUS É.
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Ó povos do mundo inteiro ! Ó povos da América Latina ! Estais em Deus.
Quais são, portanto, os frutos que produzis, ó sociedade atual ?
Produzis frutos de paz e por que então as contendas ?
Produzis frutos de Amor e por que então, o ódio assola vosso país, 

vosso continente ?
Produzis frutos de justiça e por que tanta desigualdade, tanta dispari-

dade, tanta disputa em todos os setores ?
Ó povos do mundo ouvi !
Ouvi-Me povos dos cinco continentes.
Ai de vós, se quiserdes enfrentar o término deste século, sem estardes 

quites com a Lei do Pai. Ai de vós se não acolherdes essa Lei. Só através dela 
voltareis a Mim. E fora dela ninguém poderá fazer nada por vós.  Ai de vós, 
se vos puserdes a caminho na escalada da montanha se não estiverdes ligados 
à videira verdadeira, presos a Mim pelo cumprimento da Minha Lei. Estando 
nessa Lei Maior nada subsistirá contra vós, fora dela vós não subsistireis mais.

Ai de vós se fordes encontrados sem a veste nupcial.
Ouvistes o que vos disse ?
“Passará o céu e a terra mas as Minhas Palavras não passarão”. Pois 

assim é. Precisais compartilhar vosso ganho Comigo. E vos digo e repito, filhos 
queridos, a Lei do Dízimo precisa ser cumprida à risca, sob pena de perderdes 
tudo o que tendes, sob pena de não passardes por Meu Olhar de Pai. Sois Meus 
eleitos, filhos queridos.

Conheço os que escolhi.
Sou Eu mesmo que vos falo.  É vosso Paizinho que aqui está a concla-

mar-vos bem de perto: Voltai a Mim. Vinde a Mim, todos vós, filhos queridos, o 
caminho agora está pronto.

Nada há que vos impeça de retornardes a Mim, serenamente.
Meu Filho vos trouxe e vos mereceu a salvação mas, nesse tempo, 

fostes vós que merecestes este paraíso que vos dou através da dedicada serva 
Gertrudes, Minha filha querida, filha de predileção, eleita para, diante de vós, ir à 
frente sustentando e dando apoio a este Carisma que coloca cada filho diante de 
Mim para o abraço de acolhida na hora em que marco com ferro em brasa, cada 
filho Meu. Cada filho é perpassado por este fogo de Amor que é Minha Santa 
Presença, a Presença da Trindade Santíssima em cada um de vós.
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Irmã Gertrudes, você está apta a enfrentar o terceiro milênio.  
Você começa a viver a Minha Ressurreição Plena e Verdadeira

O Carisma começa a ser em plenitude em você que é a primícia de 
todos os viventes para este novo tempo que se inicia, tempo de santidade e paz. 

É a Minha Lei que apresento ao mundo através de você e há que ser 
cumprida. Fora dela não haverá salvação e não haverá outra que a iguale.

Precisas estar muito atenta, pois de um e de outro lado procurarão 
dissuadi-la para que se desvie dos objetivos que tracei para seguires, desde o 
começo do Carisma.

Fique firme, não se desvie nem para lá nem para cá. A Lei do Dízimo 
precisa ser proclamada do alto das torres das grandes catedrais.

A Verdade é uma só e todos deverão segui-la, pobres ou ricos, diante de 
Mim são todos iguais, carentes que estão da Minha Salvação. 

Como irmão de Jesus, se derrama sobre vós, toda a complacência, todo 
Amor do Coração do Pai, toda Sua riqueza, toda Sua providência.

Filhos herdeiros !  Se aproxima o tempo em que haveis de viver o Dom 
em profusão, viver o Amor, viver de Amor. 

O Amor será tanto que haveis de vos alimentar de Amor, sorvê-lo com 
toda intensidade.

Vem a hora e esta já chegou entre vós, Minha hora, a hora da Minha 
justiça entre vós.

Ei-Lo, Jesus Vivo que era e que é.
Acolhei-O. Ele é em vós a Minha Providência, o Deus É, o Amor, a 

Justiça Verdadeira, o Tudo em vós.
 Sois ricos, ricos, ricos, tendes o Tudo em vós. Como filhos queridos 

tendes direito à complacência do Pai. 
 Cantai, soltai brados de alegria, porque o Senhor chega até vós, o Santo 

Senhor, o Três vezes Santo, faz Sua morada em vós e entre vós. Acolhei e 
acreditai neste mistério que se faz em vós.

 Fostes merecedores pela obediência e docilidade. Desfrutai Dele 
desde já. Ele chega até vós e vós chegais até Ele e acontece a fusão do
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humano e o Divino, sem destruição nem catástrofes, tudo no Amor, sem dano 
algum, céu e terra se encontram no início da era da Santidade. Vivei o Divino. Só 
a força do Amor do Pai e do Filho é mais forte que tudo. Só Ela vence e é vitória 
entre vós.

 Tanto no mundo pessoal como no mundo material, tanto na sociedade 
como na família, no trabalho, no governo, em todo tempo e lugar, Deus Pai en-
trou como Único Soberano na face da terra, Único Senhor, Único Rei. Nele se 
unificou tudo.

Só Ele é Graça, Poder, Santidade e Ele dá a quem quer.
Só Eu Sou vosso Deus, único Deus e haveis de prostrar-vos diante de 

Mim.
Meus filhos reconhecer-Me-ão.
Sou o Pai, o Paizinho querido, mas venho com toda Autoridade semear 

e plantar, ceifar toda a eira, limpar o terreno para nele fazer Minha morada. Meu 
campo está arado e pronto para a semeadura.

Por Ordem Real, desejo que Minha lei do Dízimo seja cumprida por 
ordem do Rei, Único Soberano na face da terra.

É a Autoridade da Trindade Santíssima que vos fala: Que todos tenham 
o Amor de fato e de direito.

E que assim seja e que se faça. Amém.

     

 
Gertrudes,
Quando não virem as palavras em tua boca, apenas Me adore, pois o 

Meu silêncio já está acontecendo nestes que Me são fiéis e te acompanham.
Neles já “se faz” a adoração para que o mundo receba no Amor.
É  muito Amor. É muito Amor que precisa ser acolhido. 
Portanto, daqui para frente, dispensai vosso tempo em Amar e acolher 

o Amor. 
Vibrai, vibrai muito, isso sim, pois haverá muitos momentos de efusão 

do Meu Espírito em que a euforia será geral.
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Antes, durante a adoração à Minha pessoa havia muita consternação, 
sabes porquê.

Mas agora, que tudo foi reparado na tua pessoa, a adoração a Mim é 
muita Vida.

É eficaz. É produtiva, é muita Paz, é muito Amor, é geradora de Vida 
plena, de Graça e Bênção. Curas e mais curas acontecerão durante o silêncio 
em Mim pois Me faço presente Vivo e Real, atuando.

Agora o povo será um grande louvor, uma grande glorificação a Mim, 
pois o louvor é, a glorificação é e a palavra se faz.

O mesmo povo que gritou “crucifica-O”! Agora pede perdão. E ao apre-
sentar-Se Meu Filho, explode o Amor. Há um estrondo de glorificação, de Amor 
e efusão do Espírito.

Confirma-se a Verdade que é Jesus, o Filho de Deus entre vós.
Assim também com Jesus, o Pai É o Amor por excelência, no meio de 

vós.
É muita Vida Divina. É muita Vida em Deus. É muito Amor de Deus 

Criador e Redentor. 
Na Unidade do Espírito Santo que agora é Pessoa Viva e Real no vosso 

meio.
Assim seja. Amém.

 
   
 Filhos queridos !
 Povos do mundo inteiro, ouvi-Me. Vinde a Mim todos vós que estais 

aflitos e sobrecarregados e Eu vos aliviarei.
 Fala convosco, o Pai que tanto vos ama. Vós estais sem rumo porque 

vos distanciastes muito de Mim, vos afastastes da Verdade, que Sou Eu em vós 
e vós em Mim, Trindade Santíssima que se apresenta a vós neste momento. É a 
hora da Verdade.

 Só em Mim encontrareis a Verdade e a Paz. Segui a Minha Lei e encon-
trareis a Vida, o Gozo e a Felicidade dos filhos de Deus. 

Prestai atenção e ouvi-Me.
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Sabiamente vos fala o Senhor Deus acerca dos acontecimentos que 
agora presenciais e vedes acontecer. Agora é o tempo em que o Amor vai gov-
ernar-vos. Quero entrar no vosso dinheiro, na vossa empresa e a vós dar todo 
Meu Amor, toda a Minha complacência, da qual sois merecedores por Meu Filho 
Jesus.

 O Pai que vos fala só pode ser Amor e Providência entre vós. Vosso 
Paizinho só pode ser o Bem em vós e entre vós, ser Vida, ser Unidade e Santi-
dade.

 Eu vos seguro no colo, ó empresários do Meu coração e como filhinhos 
queridos que sois, só quero o Bem para vós  e vossa empresa, só quero cumu-
lar-vos da abundância e da fartura para serdes providência para as famílias que 
tanto amo e que desejo integrar, reintegrar, renovar, abençoar, santificar. Desejo 
o melhor para a família e isso, em termos econômicos virá através de vós. Pois 
sobre todos, todos vós, espalho as sementes da providência e da abundância 
em todos os sentidos.

 Vede se podeis contar as aves do céu, os peixes do mar, os grãos de 
areia da praia, a imensidão de átomos que vivifica o cosmos.

 Filhos queridos, se vos achegardes ao vosso Paizinho, vereis o quanto 
posso ser Providência no vosso dinheiro, perante vosso coração leal, sincero, 
agradecido, amoroso e desapegado. Anseio pelo vosso coração no Meu Cora-
ção, no mesmo bater, no mesmo pulsar. Anseio SER em vós, Vida e Abundância.

 Vosso Pai só quer o Bem para vós e vossa empresa e tudo o que extrap-
ola  esta Verdade, haveis de renunciar porque não é Deus em vossos negócios.

 Acolhei Deus nos vossos negócios, Deus na vossa empresa, Deus em 
vosso dinheiro.

 É a firma das firmas que vos pede isto. Eu Sou a Firma que conserta 
vossa empresa. Aderi ao Bem, ao Sumo Bem, nesse momento, pois desejo sug-
ar de vossa empresa tudo o que a impede de progredir. Tudo o que não presta, 
todo lixo, Eu acolho e transformo e reverto em bênçãos e graças para vós e 
vossa empresa.

 Eu vos asseguro que só tereis a lucrar com vosso gesto de adesão pois é 
vosso Pai que vos pede isto e que só será possível, se estiverdes em Mim, em per-
feita consonância Comigo, vivendo a Minha Lei que é Santa para todos os povos
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Eu Sou a Verdade e a Vida, povos todos dos quatro cantos do mundo.
 Eu Sou a Lei e só em Mim, encontrareis glória e poder.
Vinde a Mim, pois é o tempo da reconciliação dos filhos com o Pai, o 

tempo das bem-aventuranças se fazerem em vós, se concretizarem em vossas 
vidas, o tempo em que o Sacramento Vivo se faz em vós, o tempo do Amor em 
Abundância que tudo conserta, perdoa, santifica e transforma.

Eu vos faço Amigos do Pai. Eu vos faço merecedores da fortuna, graça 
do Pai, pelo vosso gesto de  obediência e docilidade à Minha Vontade no mo-
mento oportuno, na hora desejada. Eu vos faço sabedores da Minha Lei, em 
primeira mão, da qual sereis os primeiros a usufruir o poder, os benefícios, as 
bênçãos e graças, as benevolências do Pai.

Eu vos seguro pela mão e vos conduzo aos verdes prados onde haveis 
de repousar.

Irmãos, assim vos chamo, Sou Eu entre vós hoje e sempre. Sou Jesus 
Vivo que Me faço presente entre vós agora como Pessoa, como Vida Plena.

Acolhei-Me, irmãos Meus como Presença Santa, como Segunda Pes-
soa da Santíssima Trindade, a Comunhão do Pai e do Filho, que se faz em todas 
as vossas células até o âmago do vosso ser. Sou esta Vida em Abundância que 
tudo vivifica em vós. Sou o Amor partilhado entre vós. Celebrai Comigo o Amor. 
Estou em vós numa Unidade Perfeita e vos abençôo muito e vos amo imensa-
mente.

Acolhei-Me, ó povos, ó homens ! Acolhei-Me, ó empresários do Meu 
coração !  É a hora.

Também no mundo material, Minha Vida vai entrando, vai longe, atingin-
do tudo, entrando em tudo, nos fios, nos maquinários, nos computadores, nas 
escritas, na contabilidade em geral, nas ciências, na medicina. Em todos os ra-
mos, em todas as situações, em todos os trabalhos e profissões, Eu entro e 
celebro convosco a Vida, o Amor.

Entro em vossos pensamentos e nas intenções do vosso coração e aí 
celebro a Unidade convosco e partilho convosco do Meu Coração. Pois Sou Eu 
mesmo entrando em tudo e em todos e dirigindo-vos em vosso modo de ser e 
agir.
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Estou a santificar-vos e a santificar tudo o que vos rodeia, o mundo em 
que viveis. Celebro convosco um pacto de amizade, desde que estejais conso-
antes com Minha Lei. E tudo o que pedirdes ao Pai em Meu Nome, vô-los darei 
para que a Minha alegria esteja em vós e a vossa felicidade seja perfeita.

Tudo o que for conforme a vontade do Pai, vô-los darei para que estejais 
em Mim e Eu em vós numa perfeita sintonia de Amor e Amizade. E nem precisais 
pedir o que necessitardes, pois já é da Minha onisciência providenciar tudo para 
vós antes de o pedirdes.

Sempre tendes a vosso dispor o sol para vos aquecer, a chuva para 
vos revigorar a vida, a água em profusão, enfim toda a natureza sempre a vosso 
dispor.

Sou  Eu Me doando a vós, noite e dia, sem cessar, Sou Presença Viva 
a vos servir. Abençôo sem cessar o mundo que vos cerca para que vivais felizes 
nele.

Em vós Sou a Vida, o Amor, o Bem, a Alegria, a Saúde, a Paz, a Bon-
dade, a Felicidade, a Ternura, a Abundância, a Providência, a Unidade, a Liber-
dade, a Bênção, enfim o Tudo.

De tudo o que Sou e Tenho vos dou e podeis usufruir em profusão, sa-
biamente da abundância que Sou. 

Vede quanta semente tem cada fruto!
A fraternidade vos fará nadar na abundância de tudo o que existe. Amai-

vos como irmãos e o mais vos será dado em acréscimo. É isso que precisais, 
amar, amar, amar.

Se amardes vosso Paizinho e a vós mesmos como irmãos tereis Tudo 
pois estareis mergulhados em Mim que sou Um manancial de Amor. O que vos 
peço, não é o vosso dinheiro, é o vosso Amor, o vosso coração fiel a Mim. Porém, 
acolho vosso dinheiro como forma de entregardes com simplicidade, a Mim, tudo 
o que vos impede ser feliz, progredir, amar.

É a décima parte que Me pertence.
Com a décima parte daquilo que recebeis mensalmente, pagais todos 

os favores que vos dou e ainda vos  cumulo em dobro, triplo, infinitamente, de 
bênçãos e graças em profusão.

É esse o valor infinito do Dízimo, o retorno das bênçãos e gra-
ças para vós, em troca daquilo que Me ofertais. Do que tendes e do 
que recebeis, a décima parte Me pertence, para poder acolher tudo o
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 que não é Bem em vossas vidas e em vossas empresas. Haveis de ser dó-
ceis se quiserdes continuar de pé, se quiserdes ver vossa firma prosperar.

Eu não preciso da vossa riqueza, não preciso de vosso dinheiro, mas 
quero ser bênção para vós e vossa empresa, ser Vida, Me doar a vós, ajudar-
vos.

Só quero o vosso bem, pois Sou o Senhor de tudo e tudo Me pertence. 
Até vós mesmos Me pertenceis, sois propriedade Minha. Só o que quero é SER 
vosso Amigo, Me doar a vós, pois Sou Doação Plena.

E nesse momento exato do tempo atual, preciso do vosso sim, da vossa 
adesão ao Meu Plano Santo de Amor, preciso de vossa obediência irrestrita para 
que se realize e se complete esse intercâmbio de Amor e Amizade, a Unidade 
do Pai com seus filhos.

Vos associais a Mim, vosso Deus e Pai.
Agora que Sou Pessoalmente entre vós, preciso manusear o dinheiro 

como objeto que nos liga concretamente, para que se solidifique cada vez mais 
o elo que nos prende. 

E para que essa Lei do Dízimo, pedra que os construtores rejeitaram, 
se torne a pedra angular, acolhei a Minha Lei. Eu vos sustento, vos nutro e vos 
conduzo pela mão.

Entro no mundo através deste Carisma que é o Carisma dos carismas. 
É a grande Missa que celebro convosco e com a humanidade inteira. É a Missa 
eterna, sem fim, que se completa no tempo, dentro de vós. É o Amor sendo em 
plenitude. É o Amor se doando, agindo, se entregando todo a vós.

É o sacrifício propiciatório. É o Espírito do Pai e do Filho que é Vivo e 
permanece entre vós agora e sempre.

Bem-aventurados sois vós que Me conheceis e que Me acolheis no mo-
mento propício. É a hora da Verdade e ela soará para todos, grandes e peque-
nos, todos haverão de adentrar e passar por ela.

Só em vós encontrei acolhida e só em Mim encontrareis glória e salva-
ção. Por isso vos abençôo tanto e vos agracio com Meus benefícios.

Através de vós se realiza o ofertório vivo de toda a humani-
dade ao Pai. É o Espírito que em vós habita, que realiza esse mistério de
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transformar as vossas oferendas, transformar a água em vinho, transformar o 
que não é amor, em Amor, Presença verdadeira do Amor Pessoa.

Vós sois o templo onde habito e é o mesmo Espírito que expulsa os 
vendilhões desse templo, expulsa o que não é o Bem, afasta as preocupações 
descabíveis e exageradas que vos inibe e escraviza, vos cansa e vos deixa 
bobos e tolos.

É o Espírito Santo, a Sabedoria infinita do Pai, que vos possui e vos 
torna puros de espírito e de alma para verdes e glorificardes ao Meu e vosso Pai. 
Vos torna pastores, aptos a trabalhar no Meu Reino de Amor.

Ah, se voltardes a Mim, se mergulhardes em Mim, desfrutareis de todos 
os tesouros da Graça do Meu Santíssimo Coração. 

É o Dízimo que celebro convosco, esse encontro de Amizade e Amor 
entre Eu e vós,  a Missa Eterna, que nunca termina, o encontro dos irmãos para 
glorificar o seu Deus, nos tempos atuais. É o sacrifício oblativo, se é que assim 
precisa ser chamado. Não há mais sacrifício expiatório. Findou-se o tempo para 
ele existir. Minha missão entre vós, completou-se.

Agora só o Bem reina e é só louvor, glorificação e Amor, pois começa 
nesta era a Missão do Espírito Santo e Ele realiza tudo. Ele vos fará conhecer a 
Mim e a Meu Pai e quão longe estáveis de Nós e de nossa Lei.

É agora, esta Celebração do Dízimo que vos peço, neste tempo atual e 
é assim que desejo que partilheis de ora em diante perante Deus e os irmãos. 

O Dízimo não é algo de ontem, algo ultrapassado que não precisa vigo-
rar mais. Mas, é a Lei do Pai que Meu Espírito se encarrega de fazer vigorar 
nesse tempo aprazível, com toda força e vigor, com toda pujança, com toda 
potência de ação e doação que ela é. 

Meu Espírito vos faz conhecedores e seguidores da Minha Lei. Afora 
esta celebração do Dízimo que é útil e eficaz para vós e vossa empresa, não 
haverá outra forma que vos ligue a Mim, outro começo não haverá, pois assim é 
do Meu desejo reconstruir Minha Igreja e que assim seja e que a Minha Vontade 
se cumpra desde agora e para sempre.
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Todas as outras formas de culto e celebração que ora persistam, estão 
vazias da Minha Santa Presença. Assim se faz, pois é a Minha Lei que desejo 
implantar e ela se realiza inexoravelmente entre vós.

Cada um de vós é a Igreja que desejo salvar, a Igreja de carne, cujo 
coração precisa ser Amor. Só por este Caminho, que Sou Eu em vós, chegareis 
ao Pai.

Findou-se a escravidão para vós. Agora sois eleitos e acolhidos como 
filhos de Deus, herdeiros da Promessa do Pai e tudo isso vos basta. Se tendes 
Deus, tendes Tudo. Fora de Mim, não sois nada, estareis no vazio total.

Como fareis ? Onde ireis ?     
Existe entre vós, o Profeta, eleito por Mim, poderoso em obras, que na 

Minha onisciência e Sabedoria irá mostrar-vos o Caminho. Aderi a ele e sereis 
salvos, vós empresários e vossas famílias, pois é para vós que falo neste mo-
mento. E digo-vos mais, acolhei a Família d o Profeta, digna e santa que, tal qual 
o Profeta passa a ser usada por Mim, para através dela, Eu realizar grandes 
coisas.

Assim fazendo, estais cumprindo toda Lei, se estiverdes na Minha Paz, 
cumprindo a Lei do Amor. É a grande celebração do Pai com seus filhos, com a 
humanidade inteira.

É o sacrifício do Compromisso Comigo, vosso Deus e Pai. É o intercâm-
bio de Amor, Eu em vós e vós em Mim, que se faz em vós nesse momento, por 
obra da Graça e por benevolência de vosso Paizinho-Mãe, neste tempo em que 
tudo se torna santo, pelo mistério da Santa Presença do Pai e o Filho entre vós.

Gertrudes Grossl, filha querida !
Eu te chamo pelo nome e sobre tua cabeça repousa a coroa de purís-

simo ouro. E sobre teus ombros pesa a responsabilidade da Minha ação no 
mundo, também em termos financeiros e governamentais, nos tempos atuais.

Assim também na área espiritual és Autoridade em Meu Nome, como 
grande reformadora da igreja. É a ti que cumulo de bênçãos e graças para ires 
à frente de Meu povo, conduzindo-o de volta a Mim, no repouso da Terra Pro-
metida, o Reino de Amor, anunciado por Meu Filho Jesus, que Sou Eu em vós e 
vós em Mim, num alento suave e santo, no descanso sabático prometido a todos 
vós.
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Valente guerreira, tens à tua frente o exército da Paz para dirigires e 
conclamares a lutar pelo Amor e pela Justiça.

Estás semeando em Minhas searas. Estás renovando e reconstruindo 
toda a estrutura mundial da família, da empresa e da sociedade, arcaica e com-
prometida com o mal e nela implantando Minha Lei.

Tens o compromisso Comigo de implantar a Lei do Amor em toda estru-
tura e que assim seja.

Quando o mundo acordar tudo estará pronto. Através de ti, este Carisma 
completa a caminhada de conversão, libertação, purificação, santificação e bên-
ção, que a humanidade realiza.

Agora estás diante da empresa e dos empresários.
Agi, agi, Gertrudes querida, em todos os sentidos. Agi com rapidez e 

Autoridade pois é de Mim que emana o poder para plantares, edificares e con-
struíres. Tens nas mãos a arma mais poderosa que vence o universo, o Amor e 
com Ele reinarás sobre tudo e sobre todos. 

Sou Eu mesmo diante de ti, agindo com passos largos e fortes.
Em ti me faço pequeno com os pequenos e grande, com os grandes da 

terra.
Me faço Governo Absoluto para reinar com toda Autoridade e poder, 

diante de tudo e de todos.
 Diante de vosso Deus e Pai todos vos curvareis a cabeça e haveis de 

dobrar o joelho, pois chego diante de vós com  toda majestade e esplendor.
Dai glórias e hosanas e retumbai em louvor diante do Senhor dos Exér-

citos que chega com todo furor. Abri alas para o Senhor passar, ó valentes da 
terra.

Eis que chego com poder e força para Reinar sobre vós. Só a Mim 
haveis de obedecer se quiserdes viver. A implantação deste Carisma já é vitória 
no mundo todo. É a Minha mão que se levanta para reinar.

Quero todos vós, ó empresários no meu Reino de Amor partilhando a 
Justiça e o Direito. Asseguro-vos que haveis de lutar muito para chegardes à 
conversão. Mas, lutai sem desanimar, que em vós serei Vencedor.
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Sabei, povos todos, que é o Senhor agindo. Buscai vosso Deus de todo 
vosso coração e entendimento, de toda vossa alma, pois Eu me deixo encontrar 
por todos os que Me buscam com sinceridade.

Vossa empresa será cumulada de benefícios, agora que a Nova Firma 
passa a existir em vias de fato e de direito.

Gertrudes, organizai a Nova Empresa. Que ela passe a funcionar nor-
malmente em vias de fato e que os que nela se doam, recebam devidamente 
seus honorários. Agi com Justiça e igualdade.

A Meu chamado, vos agregastes em torno a Mim, não para fazer fortuna 
ou viver no luxo, mas sim para cumprir Minha Santíssima Vontade nessa missão 
de instalar o Governo Novo neste local em que estais a viver juntos. 

Estou sempre ao vosso lado e vos protejo muito e desejo que não vos 
falte coisa alguma do que for mister precisardes para vosso deleite, segurança 
e felicidade.

Quero-vos seguros e tranqüilos na Paz e no Amor. 
Abençôo o Zulmar com bênçãos especiais por ser o vanguardeiro da 

Justiça e do Direito nesse Novo Tempo.
Confio a vós, Meu dinheiro, administrai-o com carinho e Amor. A terceira 

Pessoa da Santíssima Trindade já está agindo.
Já é o Amor que governa a Nova Empresa e vos asseguro, de fato e 

em Verdade, que Ele realiza maravilhas entre vós, portentos inimagináveis à 
mente humana, estão acontecendo entre vós. Sou Eu este Governo Novo que 
através da Gertrudes e do Zulmar penetra as profundidades de vossa empresa, 
restaurando-a completamente e nela implantando todo Bem.

Converto-a das trevas à Luz, para que possa prosperar com dignidade 
e sabedoria e ser fonte de progresso para seus empregados.

E através do trabalho dos computadores, é a Minha mão agindo de fato 
e em Verdade. Através do vosso trabalho entro em todos os lugares.

Sou Eu, vosso Deus, filhos queridos, que atinjo o mundo com vossa 
obediência. É a Mim que seguis.

E de hoje em diante tudo o que acontece é pela Vontade do 
Pai. Força alguma lhe é superior, coisa alguma poderá projetar engodo 
ou astúcia em vosso meio. A força contrária à vida, perde todo e qua-
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qualquer poder. Totalmente está destruída e eliminada para sempre, toda e 
qualquer raiz.

Nada mais existe que possa prejudicar a partilha na empresa.
Só o Bem é Sacerdote, Profeta, Rei e Pastor na empresa nova, na famí-

lia, na sociedade e governo como tal.
Jesus é Vivo no mundo dos negócios e está purificando tudo, salvando 

vossa empresa do caos.
O Governo do Pai é Vivo e tem diretrizes a seguir e metas a atingir. 
Igualdade, fraternidade, totalidade e Unidade. Todos. Todos. Todos. Mas 

Um só Senhor. E que contra o Meu poder ninguém se levante, pois vou dar de 
dedo na obra contrária à Vida e Minha mão se levantará promissora, espalhando 
a Providência, como o lavrador espalha a semente, ela dará frutos abundantes 
por toda terra arada e preparada para receber-Me.

E ai de quem se levantar contra Mim, vos asseguro, não ficará de pé. 
Pois é Meu Amor e Minha Complacência que desejo fazer chegar a vós e nin-
guém pode recusar Minha Essência, pois sois Meus filhos e Me haveis de acol-
her.

Não é vontade humana que se apresenta a vós, mas a Vontade Divina. 
É Deus que se faz Pessoa e chega a vós em Santidade e Humildade, desejando 
ser acolhido, amado e aceito.

Já vos dizia, que só os fortes, os chamados e escolhidos iriam agüentar 
esse Novo Tempo, tão forte ele é. É todo o Reino de Meu Filho que chega a vós 
agora.

Viveis o futuro, no presente, sem dificuldade alguma, para que esse 
Novo Tempo passe a vigorar desde já.  

Felizes vós que fostes os chamados e escolhidos. Logo, logo vereis 
chuvas de bênçãos e alegrias caírem sobre vós, no contentamento de fazer a 
Vontade desse que vos fala. 

O resultado da ação humana de Meu Filho Jesus no início dos séculos, 
se concretiza agora em vias de fato. O Reino se faz. É o Amor agindo. 

Através de vosso Dízimo posso ajudar-vos, pois mediante as ações e 
transações Eu entro no dinheiro e conserto tudo na empresa.  Vossas empresas 
estavam todas destinadas à falência, pois elas não estavam ligadas a Mim.
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E agora é de Mim que parte o dinheiro, pois o tenho em Minhas mãos e 
quero dá-lo a vós em profusão para que ele produza frutos de Vida e Abundância.

Meu dinheiro só alimentará a Vida e o que for contrário à vida, perecerá 
para sempre.

Filhos queridos, sede dóceis, pois é assim que posso agir. Conto con-
vosco, noite e dia, pois sois Meu exército de salvação, cuja arma é o Amor e esse 
ninguém vos rouba e o possuís para toda a eternidade, em abundância. 

É de dentro de vós que vem a força, por isso aquietai-vos a Mim. Em 
Mim sede força e poder.

Não queirais tirar partido de vossa doação e entrega a Mim, a Meu ser-
viço. Pois a maior riqueza que alguém ousa almejar é o Meu Amor e esse já está 
entre vós, é a Paz na alma e essa já a tendes, é a Vida em abundância e essa 
já a possuís, é o Meu Espírito Santo, Paráclito, vosso Intercessor, vosso Amigo 
e Companheiro de todas as horas.

É a Santíssima Trindade, o Deus Uno e Trino, o vosso Senhor e Mestre, 
o vosso Governo, o vosso Amor, o Tudo que haveis de almejar.

Filhos amados do Pai, buscai portanto, adquirir as coisas do alto na 
Minha Sabedoria pois sois cidadãos do infinito e o mais que precisardes será 
dado em acréscimo.

Não procureis ajuntar tesouros aqui onde a traça corrói e a ferrugem 
destrói. Entesourai para o alto. Enchei-vos do Meu Espírito Santo que vos dôo 
em profusão.

O Santo dos Santos se encontra entre vós, o Senhor dos Senhores e 
realiza maravilhas e essa é a maior riqueza, o maior poder que alguém possa 
almejar e desejar.

Vinde, participai e acolhei a Promessa neste Novo Tempo.
Felizes sois vós. Ditosos os olhos que vêem o que vós vedes e os ouvi-

dos que ouvem o que vós ouvis.
Filhos queridos, fora de Mim, não há felicidade para vós, por mais rique-

zas e títulos que houverdes ajuntado, pois vos chamei à Vida, vos chamei pelo 
nome, para concretizardes vossa missão junto a esse Carisma do Novo Tempo.             
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Sou vosso Pai !
Nesta hora dou continuidade às Minhas manifestações, só que agora 

bem mais de perto.
Digo-vos o quanto estou feliz de estar em vós e comunicar-Me con-

vosco, poder participar convosco da Ceia de Amor, que felicidade !
Como estou feliz de estar aqui. Uso a vossa linguagem pois formamos 

Unidade, Eu em vós e vós em Mim. Portanto posso cumprimentar-vos assim: Oi, 
filhos ! Tudo bem convosco ?

É vosso Paizinho que vos abraça.
É só por estes, felizes momentos iniciais de encontro entre Nós, de  ver-

dadeira Unidade entre o Pai e Seus filhos, digo-vos já valeu a pena tudo o que 
tivestes de passar e sofrer humanamente para chegardes até aqui; e agora po-
dermos cear juntos, rir, cantar.

Que alegria ! Que felicidade !
O Bem maior ser aceito no meio de vós e já estar convivendo convosco.
Falo-vos novamente do Meu Reino de Amor que implanto entre vós. 

Fazeis a caminhada do Reino Novo, Reino de Paz e Amor. Sois um povo in-
crustado na Sabedoria Divina e na temência a Deus. Sois um povo Novo, rico de 
bênçãos e graças abundantes.

Estais na direção do Governo do mundo e por isso é tão pródiga a Minha 
Sabedoria sobre vós. Sois Meu povo eleito para grandes realizações, realiza-
ções sobrenaturais. Por isso não sois compreendidos pela maioria. 

Sei que foi difícil e doloroso para vós chegardes até aqui, mas daqui 
para frente só alegria, só vida, só amor e tudo será muito simples, pois não 
agireis pelo poder dos homens mas pelo Poder de Deus e nada será conforme a 
justiça dos homens mas segundo a Justiça do Justo e Verdadeiro e Sua Santís-
sima Vontade.

Tudo o que for conforme a Minha Santa Vontade, assim será. E que 
assim seja.

E que tudo e todos Me obedeçam.
Toda natureza e todo ser esteja sob Meu Domínio, agora e sempre, por 

toda a eternidade. E que assim seja.
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Governo o mundo a partir do Meu trono de glória e conforme Meu plano, 
neste Carisma, uso pessoas para a vós manifestar a Minha vontade.   

 Me obedeçam ! É a palavra de ordem agora e que se faça.
O Justo juiz aqui está para a hora do julgamento.
Filhos, o que fizestes com vosso irmão ?
O que fizestes com Meu Filho Jesus que vos entreguei para fazer-Me 

conhecido e amado ? 
Vede o que fizestes com Meu Filho, com Meu Puro Amor ?
Repito, ó humanidade inteira do ontem e do hoje, como agistes com o 

Amor do Meu Coração que vos doei em Meu Filho Jesus e os dois mil anos de 
Suas Palavras ?

Não fizestes nada e nem teríeis condição de o fazer. Ante a Minha Pre-
sença nesta hora, ficaríeis mudos e bobos, sem ter o que dizer nem o que pen-
sar, fugiríeis e morreríeis de pavor diante de Mim. 

E o Amor não é amado, ainda hoje vos pergunto: Caim, onde está teu 
irmão Abel?

Empresários, grandes magnatas, chefes disto ou daquilo, autoridades, 
governos que representais o povo e dizeis estar a seu favor.

Repito-vos agora : Caim, onde está teu irmão Abel ?       
O que fizestes do sangue do justo que sobre vós derramou ontem, hoje 

e sempre? 
Onde e como estão vossos irmãos ?
Filhos, digo-vos, como Pai-Mãe amoroso que Sou, nenhum de vós con-

seguiria enfrentar esta hora, sem desequilibrar, porque ela é muito forte. Pois um 
Deus desce à terra só para Amar e não é recebido pelo povo, pela família, pela 
pessoa. É muito sério o fato de não terdes feito caso Dele e nestes dois mil anos 
Suas Palavras não terem feito eco em vossos ouvidos e continuais tão duros e 
insensíveis como se Ele não tivesse vindo.

Vossas empresas operando apenas para dar lucro a alguns, para fa-
vorecer uma minoria, tornaram-se verdadeiras sinagogas de Satanás.

Ó homens poderosos acordai enquanto é tempo, pois a vossa hora che-
gou. E já não há mais tempo, pois já se faz o julgamento ao vivo. 
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Agora haveis de Me compreender, compreender a linguagem do Amor 
e amar. 

Ainda bem que esta hora do julgamento vos foi abreviada por este Ca-
risma na pessoa do Zulmar, suportando toda Minha ira contra vós. Pois nenhum 
de vós mereceu a salvação, pois não aceitastes o Salvador.

Só a Mãe teve a graça de dizer “sim “ e por isso foi tão agraciada.
Ó famílias, digo-vos senão fosse dado este Carisma para chegardes 

passo a passo à Minha presença, ninguém agüentaria. Pois Sou Amor Puro e 
vós éreis o contrário.

Ó filhos, filhos, filhos ainda bem que tivestes este casal dócil à vossa 
frente com este Carisma, Gertrudes e Zulmar para assumir por vós a conseqüên-
cia dos vossos atos e agora já posso estar aqui convosco celebrando o Amor.  

  Este casal angariou para vós o Novo Sobrenome, pois perten-
ceis agora à Família Trinitária. Cada um de vós pertence a Mim, pois Gertrudes 
Trindade e Zulmar Trindade, o primeiro casal do Novo Reino vos dão esse di-
reito. Seu alcance de Amor em Mim, vos mereceu esse entrelaçamento com a 
Trindade Santíssima.

Deus sempre precisa do humano para realizar. Sois portanto, filhos de 
Deus, irmãos de Jesus e fazeis parte da Família Trinitária.

Ainda bem que este Carisma fez tudo por vós. Agora é só ceardes, é só 
beberdes, tudo está pronto.

Ó filhos, filhos !
Agora as palavras de Meu Filho se farão sobre vós, independente de 

vossa vontade e ninguém poderá escapar delas, pois falarão dentro de vós e 
serão força e poder. Ai de quem não aceitar Minha Lei ou jogar pedras num Ca-
risma tão grandioso e poderoso como este que conclui o plano de salvação para 
vós e celebra a Eterna Aliança entre o céu e a terra, entre a criatura e o Criador.   

   Quem não aceitar Meu Reino, como criança Nele não entrará. 
Agora nem podeis mais escapar ou ficar fora, pois estou aqui solen-

emente. E sois Meus filhos amados nos quais deposito toda complacência que 
está em Meu Filho Jesus. Sois herdeiros da Graça e do Amor. 
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Não haveis, pois, de vacilar nem titubear mas haveis de ter pressa para 
entrar neste Reino Novo. Basta dizer Sim.

Apenas enfrentareis desafios constantes pois estais entre a cruz e a 
espada.

E de novo vos falo para animar-vos e conclamar-vos a pegar sempre 
de novo as armas do Amor para continuardes o Caminho onde Sou Vencedor. 

A humanidade ainda não tomou conhecimento deste grande acontec-
imento,  desta intervenção sobrenatural que envolve vossa caminhada.

Gertrudes Grossl é a mulher guerreira, a grande revolucionária deste 
século que reformou e renovou toda pessoa e toda sociedade, a nível espiritual 
e material, na obscuridade e no anonimato, no silêncio do Carisma, realiza a rev-
olução branca, que devolve a Paz à pessoa e à humanidade sem derramamento 
de sangue.

A Bandeira Branca da Paz e da Vitória tremula altaneira à frente deste 
Carisma vitorioso e tão maravilhoso como maravilhosa é esta mulher destemida 
que à frente de toda a humanidade não esmoreceu, mas foi em frente. Mesmo 
quando todos estavam contra ela não parou nem vacilou mas escolheu  unica-
mente a Deus. Não desafiou Deus mas obedeceu sempre. E aí está o resultado 
de sua conquista: Sem luta nem luto, os irmãos se encontram e se abraçam na 
Unidade e na Paz.

Vitória ! Vitória ! Vitória !
Hosana ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo !
Tudo concluído e a Trindade é na face da terra.
Tudo o que Gertrudes e Zulmar tiverem de enfrentar lhes será tido em 

conta de Justiça. Assim como suas famílias e a Comunidade. 
Em toda terra, governo algum conseguiu realizar a Unidade e a Paz até 

hoje e quanta guerra e quanta luta e morte de irmãos.
Só diante da grande guerrilheira, diante deste grande Carisma de Sal-

vação e entronização do Pai e do Filho no meio de vós, diante do Grande Ad-
vogado Paráclito Espírito Santo que está entre vós, diante do Grande Poder de 
Deus que se mostra a vós pela Lei do Dízimo, a humanidade inteira se rende e 
se curva, aceitando o Poderio de Deus como Senhor de tudo e de todos.

Todas as potestades do céu descem à terra para serem vitória nesta 
luta final.
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E o Amor vence.
É muito poder. É todo poder do alto sobre ti, Gertrudes Trindade e sobre 

vós, ó homens, por isso vos rendeis ante Sua Majestade.
Tendes a bênção do Deus Todo Poderoso cada minuto de vossas vidas. 

Tranqüilizai-vos pois, pequeno rebanho, bem o sabeis, nada vem de vós mas 
tudo o que acontece provém de Mim e se assim vos falo é para que o mundo 
saiba e creia. 

E na vossa Comunidade até nos menores gestos estou Me manifes-
tando.

Estais vivendo a Comunhão dos Santos, celebrais a plena Unção Comi-
go. 

De ora em diante só o Amor é Governo em vós e faço todos os povos 
um só Coração e uma só alma e em uníssona adoração a Mim, Comigo, em Mim 
e por Mim tudo vencereis.

Estais entrando no mais alto e santo poder que procede de Mim e para 
vós se dirige e precisa ser acolhido, pois agora já é inerente a vós.

Cada um de vós, agora, é como criança que seguro em meu colo e 
podeis gozar e usufruir da bondade do Pai, do Paizinho.

Estais de posse da terra prometida a vossos pais. Mergulhais na fonte 
de eterna glória.

Gertrudes, estou muito contente contigo à testa de Meu Governo. Con-
verso um pouco contigo, agora, publicamente, como sempre conversamos.

Bem no início do chamado que te fiz, não tinhas consciência, de como 
seria esta caminhada, se era dentro ou fora de vós. Não sabias nada. Para onde 
ir. Como fazer. Por onde começar. Mas desde este início permaneceste fiel à 
Minha voz. E hoje a caminhada floresce como um lindo jardim, viçosa e altaneira.

Quantos instrumentos precisaste usar para a ceifa e quantas armas 
tiveste que dispor para combater os lobos vorazes que se apresentavam.

Contra todos os argumentos, permaneceste fiel à Minha voz, filha queri-
da.

Todas as lutas e vicissitudes que enfrentaste, não arrefece-
ram o teu Amor e a tua fidelidade. Ao contrário, os desafios foram tornan-
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do-te cada dia mais forte e fizeram de ti um baluarte para as nações. És o Meu 
Mensageiro predileto, Minha bela, Minha querida, Minha namorada, Minha noiva, 
Minha preferida esposa através da qual posso Me manifestar ao mundo.

Gertrudes, filha querida, estais passando por área perigosíssima, por-
tanto tenha cautela. Ninguém a vê mas sei da tua existência. Caminhas sozinha 
ao encontro de grandes icebergs que precisam ser transformados em  águas 
mansas e tranqüilas para não causarem prejuízo a ninguém. 

Abençôo a todos os que te servem
Continua reunindo-te com seus ministros os quais foram assinalados 

por Mim e são agraciados a cada instante que a Mim se dedicam.           
 Muitos estão em missão no mundo em Meu Nome.
Zulmar é teu braço direito. Onde ele for e o que disser assim será. Tra-

balha contigo diariamente neste mister de construir um Mundo Novo. Não o dia 
todo mas algumas horas de serviço, bastam.

Não declino outros nomes para preservá-los, pois já conheço seus co-
rações e sei que dariam a vida por Mim e jamais te deixariam só neste Carisma. 
Por isso abençôo alguns de modo especial pela sua doação, disponibilidade e 
entrega.  E também toda Comunidade seja abençoada. Assim como tua família 
seja e louvada e abençoada pelos serviços prestados ao Carisma. Todos sem 
excluir ninguém, recebam a bênção do Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito 
Santo. E que assim seja.

Filha, permanece firme, pois sabes o quanto és útil e importante para 
Mim neste desfecho final. No princípio eras “chamada”, agora és a “abençoada”.

Não penses que estás parada ou realizando pouco ou que de alguma 
forma os acontecimentos poderiam ser diferentes. É que na altura em que te 
encontras, dás passos de gigante mas o mundo, aonde ele está, precisa ir passo 
por passo tal como tiveste que fazer desde o começo.
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E tudo está se fazendo conforme a Minha vontade, conforme Meus de-
sígnios e em Mim não haveis de ter pressa em estar aqui ou ali ou de ver grandes 
coisas realizadas, pois em Mim os menores gestos que fazeis, os mais humildes 
e simples trabalhos que realizais têm enorme peso e grande repercussão para 
os planos do Pai no mundo. Não estais só, mas Eu estou convosco.

 Querida filha, representas toda a humanidade diante de Mim. Vês quan-
to és importante a Meus olhos. Esteja sempre Comigo.

Fica cada dia mais e mais em Mim para que a humanidade receba no 
Amor. Falo assim para que se faça no mundo e ele receba pois conheço teu 
coração e sei que estás sempre em Mim. 

E vós não admireis se falo sempre com a Gertrudes, numa linguagem 
simples e amiga. É que ela vos precede aos Meus olhos, vos representa diante 
de Mim. É Minha confidente neste Plano e todos os Meus segredos estão de-
positados nela. É pela nossa sintonia, pelo nosso Amor que se realizam coisas 
inimagináveis a olhos humanos.  São verdadeiras explosões de Amor que são 
detonadas no mundo, que acontecem pelo contato que tens Comigo, coração a 
coração. Só realizo, através de ti, pelo poder do Carisma.

Sou Eu que realizo, mas preciso de ti, filha querida, no Meu Governo 
que é cada dia mais sólido e forte, cada dia mais Amor, Mansidão e Paz. E se 
assim falo contigo é para que o mundo saiba.

As lutas aos poucos vão cessar. Assim como sem lutas Eu Me rendi no 
Monte das Oliveiras, agora também na Minha hora, cessam as contendas e o 
Bem entra em tudo e em todos.

Concluiu-se o momento da salvação. Agora já o Bem reina e impera e é 
vencedor em tudo e em todos.

A Verdade não se vai. Ela imprime-se em vós. Ela permanece aqui, 
permanece em vós em Pessoa. Amor é seu nome e por Ele todo Bem acontece. 
Ele assume a natureza humana como Pessoa Viva e Verdadeira, fogo de Amor 
que não se extingue jamais.

É a Pessoa do Pai, Deus Pai-Mãe, Presença constante do Deus Uno e 
Trino em vós e que gera este Amor forte e poderoso que tudo renova e constrói.

Com Maria, todos vós, ó humanidade inteira estais sendo construídos 
de novo. Sois mansos o suficiente para acolher-Me e fortes o suficiente para 
permanecer em Mim. 
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Meu Governo é cada um de vós inserido em Mim, no Amor Puro e San-
to. Já sois adultos na fé em Mim. Sois valorosos soldados, servos fiéis com os 
quais posso contar, tal como o foi Maria, assim sois vós.

Maria, a Mãe segurou os braços do Pai até hoje para que não destruísse 
a humanidade. E agora, com Ela os braços do Pai vos abraçam neste encontro 
eterno dos filhos com o Paizinho. E são as mãos fortes do Deus Pai-Mãe que 
seguram vossas mãos. Com a Mãe, o Pai aqui está convosco filhos queridos.

Parece impossível que numa humanidade tão conturbada como esta, 
Deus tenha podido entrar. Mas foram momentos, horas, dias, meses, anos que 
passamos juntos, Eu em vós e vós em Mim, neste afã de preparar a vós e ao 
mundo para acolher o Dom, acolher o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Um e 
mesmo Deus, Um e mesmo Amor.

Foi a reconstrução da humanidade, tijolo por tijolo, em seu universo inte-
rior e exterior. Sois um universo dentro e fora de vós, lindo, maravilhoso. 

E tanto fora de vós, na sociedade, como dentro de vós, tudo foi transfor-
mado e renovado pela mão forte do Pai, através deste Carisma. Cada célula do 
vosso corpo passou pela Ressurreição.

Como ? Quando ? Onde  ? Por quê ?
Tantas interrogações haveis de ter, mas agora não há mais tempo para 

perguntas nem para respostas. Passou esse tempo tanto de questionar como 
de perguntar. 

Também já não é mais tempo de acolher porque o Pai já foi acolhido.
Agora é o Tempo Santo de ser em Deus. É Deus que vem a cada pes-

soa e É nela e isso basta. Independente de raça, cor, religião, posição social, 
idade, pobre ou rico, Ele chega para todos. Deus se instala em cada um de vós 
e faz do vosso corpo a Sua morada.

A Luz ocupa o Seu lugar nos templos vivos que sois vós. 
É muito Amor, muito Amor.
Cada pessoa é única para Deus e merecedora de um Carisma tão mara-

vilhoso e grandioso pois cada pessoa apresenta-se sozinha diante do Pai. Cada 
pessoa é propriedade do Pai e é um universo maravilhoso que mergulhado em 
Mim é força e poder no Amor, na Paz, no Bem. 
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E tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo o que está 
ligado no céu resplandece sobre a terra.

A Minha Presença agora se faz verdadeira dentro de vós e no mundo.
Celebro dentro de vós. Celebro o Amor, a Vida, a Santidade, o SER em 

Mim, o ESTAR em Mim neste Novo Tempo. 
Santa, Santa, Santa é a Minha Presença em vós, Verdadeira, Perene, 

Solene, cheia de Luz, de brilho e cores. Divina e humana.
É assim que toda família recebe a visita de Deus, do Deus Santo, do 

Deus Trino. E toda família na face da terra está santificada, pois o Deus Santo É 
nela. E toda família é Amor pois o Deus Amor É nela. A Autoridade vem de Deus 
para a família, que agora precisa viver a Santidade, o Amor, a Vida, a Providên-
cia, a Saúde, a Alegria, enfim Tudo o que Sou.

Podeis contar sempre Comigo. 
Enquanto havia tempo, Meu Filho vos dizia: “ ou estais Comigo ou estais 

contra Mim”. Mas agora não há mais tempo e estar contra. Nesse Novo Tempo, 
obrigatoriamente haveis de estar a Meu favor, pois não há mais oportunidade de 
optar.

A opção já aconteceu. Toda a humanidade já optou por Mim e é urgente 
viverdes Deus, serdes em Deus. E feliz de quem diz o Sim como Maria. Este é 
agraciado e embarca rápido e começa a viagem tranqüilo e feliz. Pois vivestes 
até agora tão erradamente que só o mais alto e santo poder poderia vir e con-
sertar tudo.

Só em um Carisma, trabalhando já a anos no meio de vós, Deus foi 
Vencedor, englobando tudo, pessoa, família, sociedade e mundo, envolvendo 
bens materiais e dinheiro ao mesmo tempo que espírito e alma, vivenciando 
todas as dificuldades e situações que a pessoa, família, empresa e governo 
atravessam.

Vendo, revendo, assumindo, organizando, consertando daqui e dali, fa-
zendo verdadeira pilhagem no mal, o Bem fez sucesso e foi vencedor.

Agora o Pai recria tudo e todos.
Por vós mesmos jamais consertaríeis vossa pessoa, vossa família, vos-

sa sociedade e vosso governo. Estáveis todos irremediavelmente condenados 
ao inferno, sem escapar ninguém. 
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Vendestes o Justo e soltastes Barrabás e vivestes até agora o estrago 
desta opção errada e falsa. E ainda pedistes a desgraça sobre vossas famílias 
quando dissestes: “Caia sobre nós o Seu sangue e sobre nossos filhos”. E aí 
está o Justo diante de vós. Seu Santíssimo Sangue vos lavou por inteiro mesmo 
sem o quererdes, todos fostes salvos e agora estais sendo santificados pela 
Minha Presença em vós, independente de vossa vontade.

E Eu Sou já é realidade em vós e em vossas famílias. Aplaude de pé 
este Carisma que teve coragem de ir em frente e não mediu esforços para auxil-
iar-Me nesta grande guerra e nesta batalha final onde o mal foi extinto completa-
mente e só existe o Bem. E não existe mais inferno nem purgatório só o Paraíso.

Nem a pessoa, nem a família, nem a empresa ou o governo conseguirão 
fazer o mal, pois sem raiz que o sustente, volta-se imediatamente contra quem 
o pratica.

Se intentarem fazer o contrário do Bem, não mais o conseguirão porque 
grandes ou pequenos todos haveis de arcar com a conseqüência dos vossos 
próprios atos.

Ninguém vai poder agüentar sem estar no Bem, estar em Deus, pois 
estou entrando como Rei, tanto em vossa empresa, como em vosso governo e 
em cada um de vós, Vencedor.

Cessou ! Cessou ! Cessou definitivamente toda treva. Eternamente ces-
sou.

Só o Bem. E Ele entra com todo vigor, com toda fortaleza de ânimo, com 
toda alma. E a Vida entrou vitoriosamente e definitivamente e para sempre. E 
para todos. 

Todos, todos, todos tereis o direito à Vida em abundância, a Vida em 
Mim.

E como já vos disse, todos vós já estais diante de Mim, em Minha San-
ta Presença, pois o Carisma já optou por Mim, já Me acolheu no vosso lugar, 
mesmo sem o saberdes de sua existência e bem antes de acordardes do vosso 
sono milenar.

Haverá para cada um de vós, um instante de consciência em vossa 
alma quando haveis de dizer Sim ao Amor, Sim à Vida, mas agora a Verdade já 
é realidade e deve ser proclamada de cima dos telhados e ninguém se calará.
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Todas as famílias da face da terra erguer-se-ão num hino de louvor ao 
Pai porque chegou o Meu Tempo, o Tempo de Eu Ser Adorado e Amado, o Tem-
po Santo onde Reino em toda terra pelos séculos sem fim.

Uma família foi usada para ser transportada de Curitiba a  Lages, onde 
reside o Governo Novo e aí servir-Me dócil e obediente em espírito e verdade, 
representando todas as famílias da face da terra, desde o passado, até o pre-
sente e futuro. Com a chegada desta família no Governo Novo nasce a Nova 
Firma e o Novo Trabalho e todas as profissões são abençoadas e santificadas e 
começa o trabalho no Amor. Através desta família, Deus Pai novamente abençoa 
o trabalho de vossas mãos e entra nos computadores e em todas as máquinas e 
equipamentos de vossas empresas.

Também entra no dinheiro, nos salários e em todas as transações com-
erciais e abençoa tudo derramando sobre a família a Sua Providência. 

Portanto, por mais difícil que tenha sido para esta família do Nelson e 
da Lúcia se transferirem para o Governo Novo, com sua casa; e com suas filhas 
e genros, o Bem que adveio para todas as famílias da humanidade supera em 
muito o sacrifício que fizeram. 

 Pois preservastes a vida do Profeta deste Carisma, pois  ela veio para a 
família.

Gertrudes deu a vida pela família. 
 Existe alegria maior, mérito maior do que este de terdes ajudado a sal-

var a família do caos?
 Por que maior felicidade do que esta de poderdes festejar juntos a 

vitória final com o Profeta cheio de  vigor ao vosso lado ?
Nem tendes consciência ainda do bem maior que fizestes doando-vos 

desta forma. E jamais conseguireis entender ou sentir tudo o que a Gertrudes 
teve de passar e enfrentar para que a família não sucumbisse e o Bem fosse 
vitória.

E se assim vos falo é para agradecer vossos serviços e vossa disponibi-
lidade. Digo-vos, só lucrastes com vossa doação e ainda recebereis imensos 
benefícios. 

E vos abençôo muito. Transfiro-vos de volta para Curitiba com Vida e 
Vida em abundância. Estais em Mim e Eu em vós.

Não fosse a vossa obediência teríeis que dar a própria vida em
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defesa do Carisma pois desde toda eternidade fostes escolhidos para esta 
missão de representar as famílias sem prejuízo algum para vós, nesse momento 
da caminhada que prossegue veloz enquanto ainda há necessidade de limpar 
a eira.

Luciana ! Vinícius ! Lucimara ! Luís ! Shirlei ! Marlon ! Lúcia ! Nelson ! 
estais livres do compromisso com o Carisma porque todas as famílias já foram 
salvas e o Pai já É em todas.

Fostes sábios e felizes, obedecendo porque agora agracio-vos com as 
bênçãos e graças necessárias para viverdes felizes e em paz. O Bem É em vós.

Nelson, agora vossa família está consertada. Deus sempre age para o 
Bem.

Vossos filhos são livres para escolher, ficar em Lages ou voltar para 
Curitiba. 

O que precisava acontecer através deles já se fez. A Minha providência 
os acompanhará assim como todo Meu Amor.

Lúcia, seja saudável !
Olhe para Mim, que sou Teu Deus e Pai e te unjo eternamente. Te amo 

muito.
Agora vossos filhos são livres de permanecerem aqui ou ali, lá ou cá. O 

importante é que se cumpriu diante de Deus o que havia de cumprir-se através 
de vós.

Assim também usei a família ... e outras famílias mais e ainda vou pre-
cisar de vós e outras tantas famílias.

E que o Bem seja em cada um de vós e que desça sobre esta família 
agraciada com uma  ordem do céu, a bênção do Deus Todo Poderoso, Pai, Filho 
e Espírito Santo.

Gertrudes, Minha filha, não te preocupes com os que não querem ir em 
frente. Foi assim desde o início. Sempre chegam novos, chamados para servir.

Começa o Paraíso aqui e agora onde todos são felizes e irmãos. 
Vosso Pai-Mãe vos resgatou e vos trouxe à Luz. Sois de novo gerados 

no Amor, filhos queridos. Vos amo muito, sou vosso Pai, vosso Paizinho agora 
entre vós.

Habito em vós e em vossas famílias, sois meus templos vivos, templos 
de carne, Minha Igreja viva, a menina dos Meus olhos. Vos amo, amo, amo, 
muito, muito.
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Filhos queridos, vos amo muito. Só sei amar-vos. Vos fiz voltar à Vida, 
à Vida em abundância.

Comigo sois Amor. A Comunhão do Amor está em vós e convosco é Uni-
dade. Comungais Minha Santa Presença em vós, a Videira Verdadeira, a árvore 
da Vida que vos sustenta, vos instrui e direciona.

Filhos amados, filhos queridos !
Estamos de volta, lado a lado, frente a frente, no mesmo mister, no 

mesmo intuito de tornar todos os povos uma só alma e um só coração Comigo, 
reunindo todos em torno a Mim, numa fraternidade universal.

Gertrudes, filha querida, começa Novo Tempo para ti, o Governo do 
Bem. Te unjo e te direciono a cada instante conforme a Minha vontade. 

A Comunidade com a Nova Firma e seus funcionários, o Banco do Pai, 
as Irmãs contemplativas leigas, a família, o casal, a viúva, o estrangeiro em 
vossa cada perfazem a amostragem completa e perfeita do Governo no mundo.

Agora, a partir do Bem irás governar em Meu Nome, do menor ao maior 
e assim como disseres, assim será.

A palavra de ordem será daqui para frente: Ouço e obedeço.
Tuas palavras serão Vida e Verdade porque uso tua boca mas Sou Eu 

que falo às nações e proclamo Minhas Normas e Leis. 
E ai de vós, ó homens, se não obedecerdes o Paizinho porque agora 

não há mais tempo para pensar nem para optar. Agora Sou Eu que entro como 
Governo em vós e haveis de Me obedecer.

Toda pessoa, toda família, toda empresa, todo governo precisa obe-
decer. Não há mais como não ser dócil porque já estou em vós e Sou Vida e 
Verdade, Sou Pessoa Viva em vós e entre vós e reino perenemente.

 Sois santos não há como escapardes à Santidade porque Ela é iner-
ente à vossa própria vida.

Não há, pois, como retroceder. Haveis de olhar para o Bem, falar do 
Bem, fazer o Bem, propagar o Bem, sempre.

O Espírito do Senhor está sobre vós e não se desvia um instan-
te, estais cercados de todos os lados, bem como vossa firma e vosso 
governo. O Espírito do Pai está sobre vosso empreendimento, vosso 
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trabalho, vosso dinheiro e não podeis mais fazer outra coisa a não ser o Bem. 
É só Amar.

E não há como não amar, porque o Amor É Pessoa em vós, Santíssima 
Pessoa que vos comunga, que vos possui e é governo em vós.

O Amor-Pessoa vos capacita a servir ao Pai, a amá-Lo e adorá-Lo com 
toda plenitude de alma e toda força do vosso coração, com inteligência de vossa 
mente e aquiescência da vossa vontade. Penetrais no Pai e em Sua providência 
de Amor.

Agora é que ides conhecer o Pai e revenciá-Lo, assim como a Seu Filho 
porque o Espírito do Pai vos habita gratuitamente        

Vede quão intenso e extenso é o Amor do Pai que em Maria é vossa 
Mãe, em Jesus é vosso Irmão e no Espírito Santo é vossa família.

Toda grandeza e magnanimidade do Pai vos será esclarecida e mostra-
da a partir de agora e vereis quanto é delicioso viver no Pai, habitar o Paraíso.

Quando, de novo, ficais a olhar para Mim, rios de água viva, de amor, de 
paz, de providência correm para vós e vos sustentam e vos soerguem.

De novo voltais para Mim. De Mim saístes e para Mim, voltais.
Que maravilha vossa obediência em olhar para Mim, nosso convívio 

juntos passo a passo, coração a Coração, Eu em vós e vós em Mim, numa 
sintonia perfeita de Amor e Amizade. Grandeza de coração, grandeza de alma, 
entregue a Mim, ligada a Mim, sustentada em Mim, noite e dia, em todo tempo, 
a qualquer hora. 

Este contato Comigo, este  aconchego mútuo, esta entrega constante, 
este Amor Nosso de cada dia é que tornará vosso trabalho diário mais produtivo, 
santificado e abençoado.

  Estando em Mim, aí então nada mais vos deterá, sereis van-
guardeiros de todo Bem, reis da criação.

Que vosso coração despojado de todos os seres e coisas se volte a 
cada instante para Mim. Que vosso coração livre de tudo e de todos viva pulsan-
do continuamente, no mesmo compasso que o Meu num louvor e numa ternura, 
numa adoração expontânea , perene, de eficácia para toda a humanidade.

Só estando em Mim, vivereis, sereis força e enfrentareis o que há de 
vir. Só no Meu Amor, no Amor do meu Coração, no contínuo convívio e colóquio 
Comigo vosso Deus e Pai.
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Não procureis saber nada ou questionar isso ou aquilo. Apenas, olhai 
para Mim e ide em frente, custe o que custar. Não busqueis em homens, nem 
em idéias, filosofias, tratados ou leis humanas vossa força, mas em Mim. Só em 
Mim reside vossa força, vosso poder e vosso Amor. 

Por mais difícil ou impossível que seja o que desejais, fazei vosso pe-
dido e vos darei em dobro, triplo, quádruplo. Um por mil. É a abundância do Pai 
que recebeis. O Tudo é vosso.

Uma vez mergulhados em Mim, inseridos em Mim, tudo vos é possível.
Fazei a experiência, digo-vos de viva voz.
Crede e como acreditares, será.
É muita providência.  É muito Amor. É muita vida em tudo e em todos.
É um Novo Tempo com muita vibração, de muita alegria e de muita 

satisfação.
O Tudo em vós.
Todos Me verão e todos Me amarão, pois estão abertas as comportas 

da Minha Providência.
Toda Sabedoria do Pai estará em vós assim como todo o Amor, toda 

Alegria, toda Vida, toda Beleza, toda Ternura, toda Doçura que o Pai É estará 
em vós.

Tudo o que o Pai É será em vós daqui para frente, pois foi assim no 
começo da criação.

É um novo começo para o mundo. Começais no Pai Providência. Sois 
ricos, ricos, ricos. Sois reis de toda Minha criação. 

O Pai sempre quis que os filhos tivessem tudo e gozassem do bom e do 
melhor no Paraíso que se iniciava. Queria que desfrutassem do verdadeiro gozo 
de estar Nele, em contínua adoração em Sua Santíssima Presença.

Porém, o humano optou erradamente deixando de olhar para o Divino e 
Santo Amor. E só agora, de novo, voltais a olhar para Mim. Vossa alma repleta 
de Amor, Me acolhe e Me ama. Sois pura delícia em Mim.

É delicioso estar convosco, filhos queridos, é delicioso cear convosco e 
provar o delicioso manjar da Nossa Comunhão Eterna.
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Saboreai, saboreai a Minha Santa Presença em vós, pois será para 
sempre, infinita daqui para frente.

Tendes comunhão recíproca Comigo quando estais totalmente mergul-
hados em Mim, na Minha imensidão, na Minha providência, na Minha santidade, 
na Minha eternidade.

Melhor estar em Mim, não é ?
Todo vosso ser,  dos pés à cabeça, célula por célula, se deixa possuir 

por Mim, Me acolhe docilmente e vibra de Amor, de Vida, de Alegria. Não mais 
homens mas anjos. Entrais na formosura dos anjos, o doce manjar dos anjos, o 
ESTAR EM MIM, eternamente.

SER EM MIM, verdadeira santidade, maturidade cristã, vivência do 
Novo Reino como atitude de vida. Não para serdes notados ou distinguidos pe-
los outros mas permaneceis em Minha Presença, pela delícia que é a Comunhão 
Comigo, pelo prazer de viver em Deus, as vinte e quatro horas do dia, sempre. 
Pelo prazer de usufruir da Minha Providência, o TER e o PODER em Mim.

Pelo prazer de buscar primeiro o gozo Trinitário e então por extensão 
usufruir das delícias deste Reino Trinitário que se faz em vós e no mundo.

Soou o Tempo Santo em que todo ser optou por Mim, toda criatura optou 
por Deus, na natureza, por Sua Sabedoria, Sua Vida, Seu Ser, Seu Amor.

A voz do Pai soará em vós e em todas as Suas obras. Tudo está “pos-
suído” pela Sabedoria Divina e agirá com inteligência.

A Trindade Santíssima tomou posse de tudo e Sua voz se ouvirá nas 
águas, nos céus, nos ventos, no sol, no dia, na noite, sobre as águas e embaixo 
da água, na terra, em toda natureza, aves, peixes, animais, plantas, flores e 
frutos.

Em tudo Deus falará para vós, pois estou em tudo, em todo átomo que 
está no universo.

Grande e poderoso é Deus, haveis de dizer. Grande e poderosa, magní-
fica, esplendorosa é Sua Presença. Santa, santa, santa é a Presença da Santís-
sima Trindade em vós. Verdadeira. Solene. Cheia de Vida. Cheia de Amor. De 
Amor que explode em cada irmão neste momento de Ressurreição, pois se a 
voz do Pai vos emocionará a partir de uma flor, como então, há de vibrar vosso 
coração nesta explosão de Amor ao irmão
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É a explosão do SER em Deus.
Irmão amará irmão em muita Vida. É muita Vida, muita Vida para todos. 

É a Minha Providência de uns para com os outros.
Se fez essa hora para a Comunidade e o mundo e todos recebem. 

Ninguém poderá ficar fora, ninguém poderá não viver este momento. Não tem 
retorno esta estrada, ela só vai, não tem volta. E é só felicidade, só alegria, só 
Amor, só paz.

Vida e Vida em  abundância para todos.
Resplandece a aurora para a humanidade. Surge o Sol Nascente, 

começa o Amor entre irmãos. E tudo o que Meu Filho Jesus vos disse, agora É.
E é lindo. É lindo. É  lindo !
Irmãos unidos em torno ao Irmão, o Justo, o Santo, o Verdadeiro.
  Ei-Lo que chega em vós, solenemente.
É a hora do julgamento para o mundo. Agora escolheis Jesus. Optais 

por Jesus. Sim a Jesus. Sim ao Bem. Sim à Vida. 
Aclamai a Jesus, povos todos. Sim ! Retumbai de alegria. 
Sim à Saúde e à Beleza e toda formosura dos Anjos e Santos. 
Sim ! Sim ! Sim !
O Sim de Maria se concretiza em vós. Sim para a Vontade de Deus, o 

Plano de Deus em vós.
Assim falei à Gertrudes:
“Deixa as noventa e nove justas e vai em busca daquela que se perdeu”.
Gertrudes, estás completando a missão que te dei naquela hora. 
A ovelha perdida era a família.
Obedecendo-Me, a encontraste. Encontrando-a ferida, curaste-lhe as 

chagas, entregando-a de volta para Mim, sã e salva.
Obrigado, filha querida. Obrigado por encontrar e salvar Minha ovel-

hinha perdida. 
O Espírito Santo na tua pessoa, realiza todo o trabalho de busca, encon-

tro, resgate, salvamento, libertação e cura. Enfim, a ovelha está salva, camin-
hando já na Santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Rios de água viva jorrarão para vós, famílias dos povos.
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Agora é o tempo em que tudo se congrega dentro de vós.
A Autoridade do Carisma ainda não foi transferida, mas vem do alto o 

poder sobre vós.
Em uníssono, vozes de louvor se levantam em coro celestial, louvando 

e glorificando, vosso Pai Criador.   
São as famílias salvas que louvam e bendizem o Pai eternamente. 
Agora na família tudo será vida, equilíbrio, paz, bênção, sabedoria.
Tudo se organiza na família. Agora definitivamente, a Família Trinitária 

toma posse da vossa família e é urgente que o Bem aconteça em tudo e em 
todos.

A família é o Meu Santuário. É nela que Eu moro. É nela que habita a 
Trindade Santíssima, protegendo-a, cuidando-a como a mãe a embalar o filho no 
berço, direcionando-a e abençoando-a.  Eu sou o Governo na família.

Rica, média, pobre, paupérrima, todas foram visitadas por Mim e as-
sistidas por Minha Providência.

 Do centro aos bairros e até à periferia, de norte a sul, do leste ao oeste   
todas foram visitadas, transformadas, abençoadas e santificadas pelo Governo.  

Eu Sou Rei e dirijo a família. Agora ela está sob Meu domínio e é força 
e poder no Bem. E ai de quem  se levantar contra ela, pois está  protegida  e 
salvaguardada por Mim. Está imunizada de todo e qualquer vírus pois Eu Sou a 
Saúde na família e quero todos vós, sadios.

Sadios, sadios, sadios ! Quero toda família saudável ! Em Mim sois 
saúde, filhos.

E ide em frente no Bem. Só o Amor, só o Amor.
Assim, a vocação, o chamado, a profissão, o trabalho, os empreendi-

mentos, os negócios, o dinheiro, tudo está em Minhas mãos, abençoado e santi-
ficado pela Minha Presença e vai prosperar ser abundância para todos. 

Até as empresas inseridas em Mim, terão seus objetivos definidos pelo 
Novo Governo e vão ser solidárias com as famílias.

Irmão ama irmão, patrão é solidário com o empregado, pois o Irmão 
Maior está em cada um, mora em ser, como Vida Nova.
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Agora o Irmão Justo, o Verdadeiro, é na família e também na firma e 
tudo vai ter Vida e prosperar, pois a Minha Providência É. O Amor entrou em 
tudo, crede.

É a Minha Providência se espalhando sobre a  face da terra.
Assim, neste Governo Novo, as empresas em geral, deverão rever seus 

objetivos e seus fins. Pois a razão de ser da  firma no Novo é, antes de mais 
nada, produzir o Bem, produzir instrumentos úteis e benéficos à humanidade e 
a seguir ela deve gerar o sustento, a manutenção das famílias que lhe servem 
sendo solidária e obediente à Lei do Dízimo, como primícias e bênçãos para si 
mesma e para os que a ela estão ligados.

Não mais amontoar capital nas mãos só de alguns, mas partilhar os 
lucros com a certeza de que, se sois providência para o empregado, Deus é 
Providência para vós, de um por mil.

Só assim tereis Vida e vida em abundância, em vossas empresas e 
podereis contar com a Minha Providência em vossos empreendimentos.

É a partilha no Amor. Se um tem, o outro irmão também pode ter pois 
o Meu desejo é que todos tenham em abundância. Vida digna para todos, sem 
distinção. As classes vão desaparecer, não há necessidade de haver rico e po-
bre, mas há precisão e obrigatoriedade de todos terem para viverem dignamente 
felizes na Paz e no Amor.

Quem tem demais é porque de alguma forma explora alguém, ou já 
usurpou a riqueza no passado e isso não é  Amor. 

Ai de quem for encontrado assim. Ai de quem na hora do julgamento 
estiver explorando alguém.

Haverá rigor na separação do trigo e do joio.
E aos que foram fiéis à Minha Lei, direi: Vinde, possuí o Meu Reino pois 

fostes fiéis em vossos negócios. E atrairei todos a Mim e abençoados sereis 
todos vós que fostes solidários com Minha Lei e fiéis às Minhas Ordens e haverá 
um só rebanho e um só Pastor.

Filhos empresários, vosso Pai vos ama muito.
Se tendes a Minha Providência em vossas mãos, abri-a para vossos 

irmãos. É vosso Pai que vos pede em Amor, nesta hora que é muito importante, 
pois a repercussão dos vossos atos é para o mundo inteiro.
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Pois vos digo de viva voz: Toda firma que não estiver a serviço da famí-
lia, gerando o Bem e promovendo a Saúde e a Paz, vai cair. Só ficarão de pé, as 
que estiverem ligadas a Mim, alicerçadas em Mim, olhando para Mim.

Quem vos avisa é a Minha Providência de Amor e Bênção, pois o Bem 
entra em tudo agora e chegará a hora para todos.

Sou vosso Amigo e assim como estou em vós, quero que estejais todos 
em Mim.

Este encontro com os empresários em Lages foi um início, um começo 
no Bem. Num futuro bem próximo haveis de vos reunir novamente, para que de 
novo, Eu possa manifestar-Me a vós, demonstrar-vos o Meu poder  e derramar 
sobre vossas empresas a Minha Bênção e o Meu Amor.

Meu Governo está sob vossa cabeça.
É a Trindade Santíssima que vos conclama a obedecer Minha Lei e 

Minhas Ordens, como um começo no Bem. Vossa obediência será o funda-
mento, o alicerce do Governo Novo, na sociedade que surge, onde só o Bem é 
Vencedor.

Gertrudes, tu me amas ?
Então, apascenta os meus cordeiros. Apascenta os que Me são fiéis e 

estarás apascentando o mundo todo. Quando falo de ti, suponho sempre que o 
Zulmar está do teu lado, trabalhando contigo na Minha vinha.

Trabalhas apenas com uma amostra do que é o mundo empresarial mas 
exerces o Meu poder sobre todas as empresas do Universo.

A amplitude deste Carisma é de trezentos e sessenta graus. Faço simul-
taneamente Aliança com todos os povos da terra.

Minha Unidade abrange tudo e todos os governos e povos dando a volta 
ao mundo.

Realizo de tempo em tempo esta volta, onde completaram-se as linhas, 
indo de Lages à Mafra e Curitiba e o Governo Trinitário se levanta cada dia mais 
forte, audaz e altaneiro.

Gertrudes, tens algumas empresas que Me são fiéis e Me servem. Bas-
ta estas para que todas recebam Minhas Ordens e a Nova Lei que regerá os 
destinos da sociedade mundial na atualidade, a Lei do Dízimo. 
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Esta Lei está imbuída de um poder sobrenatural e precisará ser res-
peitada e cumprida. Por isso quanto antes as firmas aderirem a Ela, melhor, pois 
é Meu Governo Trinitário que está à porta.

É o Governo Trinitário que se apresenta a vós declarando a Lei do 
Dízimo como única Lei que haveis de obedecer, como proposta de Amor, como 
Bênção do Pai sobre todos vós, como Providência em vossas famílias e vossos 
negócios e também em vossas empresas, como Vida, Paz, Saúde, Tranqüilidade 
e tudo o que Deus é. 

É a vossa resposta de Amor ao Paizinho querido e de adesão ao Novo 
Governo Trinitário que se inicia.

Celebrai o Dízimo como único recolhimento. Pois todo o dinheiro do 
mundo já está em Minhas mãos abençoado e santificado e só poderá ser usado 
para fazer o Bem.

É uma grande tarefa administrá-lo sabiamente. Só por intervenção div-
ina isso acontece e todos recebem as bênçãos advindas desta celebração na 
partilha do vosso dinheiro. O mundo inteiro é beneficiado com vossa obediência 
nesta hora.

E assim também acontece com o trabalho que passa por uma organiza-
ção e recebe novamente a bênção do Pai. Todo trabalho será feito na Sabedoria 
Divina e não será a quantidade de trabalho que haveis de fazer que vos dará 
prazer e alegria mas a obediência àquilo que o Pai vos ordenar. É um novo en-
foque do trabalho, guiado pela Sabedoria do Pai, que será todo ele, abençoado 
e santificado. E vossas mãos santificam tudo o que é tocado por vós. Todo vosso 
trabalho diário será prazer e gozo no Espírito Santo que vos iluminará e conduz-
irá sabiamente.

Minhas Ordens e Minha Lei não serão jugo sobre vós mas uma exten-
são do Meu Amor, da Minha Ternura pois o Amor transborda sobre vós agora. 

Então não é que  Eu queira impor alguma coisa sobre vós, impor obe-
diência, por exemplo, mas é por Amor que a obediência acontece e se faz, assim 
como todas as outras Verdades. 

Assim é por Amor que trabalhais e negociais, é por Amor que passeais e 
descansais, é por Amor que gerais a vida, é por Amor que instruís vossos filhos 
e estudais, é por Amor que haveis de fazer todas as vossas ações do dia a dia. 
Tudo por Amor.
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É muito Amor, muito Amor, muito Amor.
A mínima ação, se for por Amor, terá grandíssimo merecimento diante 

de Deus.
Tomai consciência, pois dos vossos gestos e vossas atitudes.
É o Amor do Meu Coração que move vosso coração no vosso sentir e 

amar, no vosso olhar, no vosso ouvir e no vosso falar, move vossos pés e vossas 
mãos e assim todo vosso ser é movido pelo Amor.

É o Amor Pessoa, o Centro da Árvore da Vida, o sentido para todo vosso 
movimento.

É o paraíso que se inicia.
Será tudo novo no convívio com a santidade.
Filha, tens nas mãos, a chave.
Abre para todos sem distinção.
Abre para todo aquele que te procurar e assim estarás abrindo para o 

mundo.
Eu sou a Ressurreição e a Vida e estou entre vós em Vida e Verdade, 

Pessoa verdadeira que veio para ficar sempre convosco.
Agora ninguém mais pode querer ser governo no lar, na empresa e no 

governo. Só o Amor Pessoa é Governo entre vós.
Só a Trindade Santíssima é o Governo Todo Poderoso de cada um de 

vós, de vossa família, vossa empresa e na sociedade.
É tudo novo o que se inicia agora no Amor de Deus que chega a vós.
É o momento em que o Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chega 

até à Gertrudes e perpassa para vós através do Zulmar e atinge a tudo e a todos. 
Todos recebem igualmente sem dano algum.

Até agora, a Mãe segurou os braços do Pai para que este Amor Apaixo-
nado, não se derramasse antes da hora. Mas cumpriu-se o tempo de espera e 
este é o momento em que os braços do Pai se movimentam, na pessoa  de Je-
sus e na pessoa do Espírito Santo, se abrindo num caudal de Bênçãos e Graças, 
com Maria e com Gertrudes se derramam sobre toda a humanidade.

Toda criatura recebe com Maria e com Gertrudes esse manancial de 
Bênçãos e Graças.

Maria e Gertrudes se fundem agora quando se faz a Plenitude da Missão 
do filho, na pessoa do Espírito Santo.
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É um momento de graça para a humanidade, esse encontro de ambas, 
filhas diletas do Pai.

As duas sem sobrenome do mundo, apenas Maria Gertrudes Trindade.
Duas mulheres com a missão divina, que se encontram neste Carisma. 

Ambas são Mães deste Plano, neste mistério: Maria Mãe de Jesus e Gertrudes 
Mãe do Espírito Santo.

Maria gera na carne e Gertrudes gera no espírito pela graça se fez uma 
e outra concepção e é também pela graça que haveis de acolher esse mistério 
da Presença da Trindade Santíssima no meio de vós.

O dogma de fé é a Presença Trinitária neste Carisma.
Gertrudes A concebe para a humanidade e agora a Santíssima Trindade 

É Presença real no vosso meio. Mistério inefável da graça.
EU SOU REI !
É o Governo Trinitário que se inicia.
Gertrudes Mãe da Trindade Santíssima.
Ave, cheia de graça !
Momento solene para a humanidade, as núpcias do homem com Deus.
Gertrudes com este Carisma deu abertura para a Trindade Santíssima 

poder ser em vós. E agora é realidade no meio de vós, a Presença do Deus Todo 
Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

E que se faça.
E que com o Sim de Gertrudes se faça a “Presença Trinitária” em todos 

vós.
Mistério tanto mais relevante como mais soberano e inatingível ao hu-

mano.
Desde o ventre materno, ainda no berço foi escolhida e chamada para 

ser a Mãe.
Gertrudes Me testemunha diante de vós e seu testemunho é verdadeiro.
Por isso nela todos vós sois agraciados e abençoados com Minha Pre-

sença.
Deus Pai quer ser Amado por vós na pessoa da Gertrudes. Com ela 

converso na Minha Unidade e vos santifico.
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Também com ela todos vós sois atraídos a Mim e nela a Verdade que 
Sou se manifesta na terra a todos vós. 

Com ela, por ela e nela todos vós participais do Meu trono de glória.
É vosso Paizinho que assim se manifesta a vós. Amém. 
Vos abençôo muito. Alegria !

   
  

Filhos queridos !
Vinde a Mim todos vós !
Na realidade, é um grande e imenso Bem que estais a receber, pois 

nossa Unidade em vós é perfeita, Eu em vós e vós em Mim numa sintonia de 
Amor sem fim. É a Trindade Santíssima atuando em vós como Governo vitorioso 
noite e dia, sempre.

Este que toma posse de vós é a Unção Santa que por Graça acontece 
em vós e perpassa todo vosso ser, iluminando-o, inundando-o de Luz.

Esta Unção Santa atinge todas as áreas de vosso ser, desde o físico, 
acalmando-o, até o psiquismo, equilibrando-o, chegando ao espírito e à alma, a 
completa Paz. A vossa alma é a Presença de Deus em vós e tudo o que é Vida 
em vós, é alma e é Deus. Deus, portanto está presente em cada átomo do vosso 
ser.

E já não sois mais vós que viveis mas Eu é que vivo em vós plenamente.
São os Dons infusos que se tornam realidade e Verdade em vós, quan-

do vos tornais a morada do Dom.
O Dom sendo em vós Vida e Verdade todos os dons acontecem. Ele, o 

Santo, três vezes Santo
É o Dom em vós, é a Unção Santa em vós, Presença Santa que cura e 

que liberta, que salva e que recria, que dá nova vida a tudo e a todos.
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 Que alegria, filhos Meus, que alegria haveis de sentir agora que estais 
entrando na Terra Prometida a vossos pais e a vós hoje, com toda tranqüilidade 
porque o Deus Verdadeiro não se desdiz.

Eu sempre cumpro o que prometo e fora de Mim não há felicidade para 
vós. Eu Sou Jesus, o Manso Cordeiro de Deus que estou entre vós em Espírito 
e Verdade. Caminho ao vosso lado a todo momento e Eu vos digo, se crerdes, 
vivereis.

Haverá um momento de Luz para cada ser, um momento de Graça, de 
salvação, pois amo a todos e quero todos em torno a Mim. Oxalá ouvísseis hoje 
a Minha voz, quão junto de vós estou, pois já somos Um, somos Unidade Perene 
na face da terra.

A cada instante comprometo-Me convosco e já não sois vós que viveis, 
repito, Eu é que vivo em vós. Sou  Vida  e  Verdade e assim quero ser amado e 
adorado, pois vos apresento ao Pai como oferta de Amor, Amor em Abundância, 
que retorna a vós em profusão de Providência de Bênçãos e Graças.

Todo Meu Ser É em vós e nesse tempo chega a vós, verdadeiramente, 
todo Meu Amor, todo manancial de Amor do Meu Coração é vosso hoje e sem-
pre. Cumpro o que prometo.

             Ah, se todos cressem nessa Verdade e como desejo que ela 
chegue a todos. Como desejo que todos acolham o Amor, o Divino Amor, Amor 
Irmão.

             Que todos sejam perpassados por esse Amor. Que haja Vida, 
Vida, Vida em abundância em todos vós, agora e sempre.

             Existe uma celebração que Deus faz em cada ser. É a celebração 
da Vida, da Vida em abundância. É a celebração Trinitária, o Amor do Pai e do 
Filho se completando em cada ser. É o louvor perene e eterno da criatura para 
com seu Criador. É a glorificação do Pai que é Pai e Mãe. É a Vida Trinitária 
em cada ser. É o Amor sublime e forte que rompe com todas as estruturas, no 
silêncio, no secreto, derruba os ferrolhos das portas e entra com todo fulgor e 
majestade. Aleluia ! Aleluia!

 Paz e Bem.
 Vós sois a extensão do Meu Ser. Tudo o que Sou, dou a vós, pois se 

completa o tempo para o mistério se realizar. É o Amor em plenitude de Graça e 
Bênção que quer ser em cada um de vós e agora já se faz.
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A Sabedoria é o Amor em vós, é a Sua Santa Presença que agora já se 
faz, nesse momento solene tão esperado pela humanidade.

Chegou a vós de mansinho, como brisa suave, encontrou acolhida entre 
vós e a mesa posta e sentou-se para cear convosco. 

E agora, o Amor é Vida e Verdade, é Pessoa Santa entre vós. Concluiu-
se o Tempo de espera, para a apresentação ao mundo, da terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade que se faz entre vós calmamente, sem nenhum obstáculo, 
Ela se apresenta em santidade e poder. Mistério inefável e verdadeiro da Graça 
entre vós, que fostes os escolhidos para a apresentação da Promessa deste Pai 
Mãe entre vós.

A Terceira Pessoa da Santíssima Trindade é realidade em cada ser.  A 
Santidade é acolhida na face da terra e em cada ser. É Presença Viva por obra 
da Graça e pelo Mistério encarnado na Irmã Gertrudes, possuidora da Revela-
ção da Promessa para o século atual.

No tempo certo e oportuno, ela chega a vós, através deste Carisma e 
agora é Governo em vós. É o Espírito Santo que chega, o Espírito da  Verdade 
que agora dá de dedo em toda mentira dentro e fora de vós e se apresenta como 
Rei e Senhor de tudo e de todos.

  Ai de vós, se vos desviardes para lá ou para cá, pois não haverá 
outro plano a não ser esse, que haveis de aderir o quanto antes. Findou-se a 
época, o espaço, o tempo de pedir perdão e arrepender-se.

 Também não é mais hora de optar, mas já é hora de aderir, de ser santi-
dade. É a hora do ser em Deus e nada mais, o resto é resto. Não mais represen-
tação, não mais pompa de cargos ou de chefia, tudo isso é resto agora. O que 
conta daqui para a frente, é o Amor em vós, é vossa Amizade Comigo, coração a 
Coração, é vossa sintonia de Amor, de Unidade, de Paz com o Verdadeiro Deus 
da Sabedoria e Entendimento.

A época é de muita seriedade.
Vós mesmos colhereis o que plantardes. Sobre vós se assenta a Ciên-

cia Divina e sobre vós mesmos recairá a conseqüência de vossos atos. Se forem 
atos de Amor e Doação colhereis os frutos de carinho e da ternura de vosso 
Deus e Pai mas se vossa colheita não revela o Bem é porque vossos atos e 
atitudes não estão impregnadas do Amor do Pai e então haverá choro e ranger 
de dentes e gemereis nas trevas exteriores, por vossa livre opção de não aderir 
ao Bem.
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Agora é a era do Espírito da Verdade que vai governar-vos e colocar 
Ordem dentro e fora de vós, dentro e fora de vossa casa, em vossos bens e 
trabalho.

Haverá equilíbrio e paz, pois a Força que chega é muito grande, inco-
mensurável. É a Força Trinitária e contra ela não há poder algum que se levante. 
Todo poder humano cai e como pó se extingue. Só um poder será Rei Absoluto, 
o poder do Uno e Trino Deus, colocado agora e sobre esta Nova Empresa como 
Dom de Serviço para a humanidade. E contra esse Poder e essa Força não há 
argumento ou questionamento mas obediência pois é honra para vós e não um 
jugo, poder servir a Mim, um só Senhor e Rei,  Único, o Verdadeiro Deus.

Digo-vos, provo e comprovo Minha Presença entre vós pelas Minhas 
obras, cheias de Sabedoria e Entendimento.

Ai de vós que Me conheceis, se vacilardes agora que conto convosco 
mais do que nunca, depois de tantos anos de convivência Comigo, com tantas 
realizações entre vós.

Ide em frente, pequeno rebanho, pois o Bem precisa ir avançando como 
as águas caudalosas de uma grande correnteza vão avançando rio abaixo, sem 
saber onde vão chegar, apenas obedecendo o curso do rio, assim também o 
Novo, não pode parar pois há tempo certo para tudo, cada acontecimento está 
escrito nos planos do vosso Pai, para se fazer, acontecer e implantar-se em meio 
à sociedade e o mundo.

A família precisa demais desse momento de Graça e todo trabalho daqui 
para frente está santificado.

 E tanto o empresário como o operário precisam formar-se nesse novo 
que é a Nova Lei e acolher o Bem Maior para continuarem a subsistir e prosperar 
em seus empreendimentos. Desde que tenham como fim único amar a Deus 
acima de tudo e ao próximo como a si mesmo.

Não há Lei Maior do que esta: Amar e Servir. Não há outra razão ou 
finalidade de existir uma firma senão amar e glorificar ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo em tudo o que faz e produz. 

É a busca do Bem e o encontro com Ele não é utopia, mas re-
alidade e por isso nada Me faz retroceder ou parar, pois é o Amor que pre-
cisa ser implantado em vossa firma, em vossa empresa e o que Me leva a



168

a apressar-vos tanto na instalação desta Nova Empresa é o fato da Unidade pre-
cisar completar-se também na empresa, no trabalho, onde já Me levanto como 
Rei Soberano, Único Senhor. 

 Na pessoa a Trindade Santíssima já é Governo Absoluto, mas na firma 
urge que Ela se faça em plenitude. E preciso de vosso consentimento para con-
tinuar a agir, para a implantação do Meu Plano de Amor em vossa empresa, em 
vosso trabalho. Há tempo para tudo mas continuai sem esmorecer. 

Haverá dois tempos, o primeiro a instalação e o segundo a implantação. 
Somente cumprindo-se esses dois tempos é que havereis de ter paz.        

A Irmã Gertrudes é a figura (pessoa)  de destaque, pois nela Me faço Rei 
e Senhor para instalar e implantar a nova firma.

Haverá um só Governo, o Meu e exercê-lo-ei através da mulher. Quer 
queirais ou não havereis de curvar-vos ante Meu Trono que existe entre vós 
desde agora e para sempre.

Todos vós, ó empresários haveis de converter vosso coração e olhar 
só para Mim e obedecer Minhas Leis, se quiserdes existir como tal. Não haverá 
outro Senhor entre vós, senão este que vos fala, o Rei dos reis e Senhor dos 
Senhores, o Santo três vezes Santo.

Vos aclararei o Caminho, vos darei Paz e vos conduzirei à Verdade e à 
Justiça para que possais de um amanhecer ao outro estar vivendo a tranqüili-
dade tendo desde já a felicidade de uma vida santificada já aqui na terra.

No tempo presente Eu vos suscitei um profeta, poderoso em obras, para 
vos anunciar as coisas que haveriam de acontecer, para vos falar das coisas do 
Meu Reino e vos ensinar a conhecer-Me e amar-Me.

Profeta este que vos fala do Meu Reino que agora é deste mundo, desta 
geração, e o faz acontecer entre vós. Meu Reino é aqui e agora e já está cres-
cido e frondoso em vosso meio.

Irmã Gertrudes é seu nome. Assim como ela Me apresenta a vós, Eu 
também a apresento como a mulher escolhida para instalar esse Reino de Amor 
entre vós.

Sabei, filha querida que não estais levando a humanidade para 
um lugar novo mas para um Momento Especial de Graça e Bênção
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para toda a humanidade, um momento esperado por todos os povos e que será 
visto apenas por uns poucos escolhidos pois nem todos agüentarão tão forte Ele 
É.

É um novo tempo onde só a Santidade conta. E a Santidade é viver o 
Amor do Santo três vezes Santo, o Uno e Trino Deus.

Por isso estais a vigiar diante de Mim, junto com toda a humanidade que 
é uma extensão de vós, a Me adorar e glorificar por obras e em Verdade.

Só existiu uma Belém e uma Jerusalém para Jesus nascer e fazer sua 
missão. Só existiu um Gólgota onde Jesus repousou Sua Cruz. Assim também 
só existe uma Lages que é o berço deste Carisma e sede do Governo Novo, a 
partir da qual o Senhor governa com Justiça.

E só existe uma Gertrudes, a mulher através da qual o Senhor fala Sua 
Nova Lei e por ela, com ela e nela, a implanta na pessoa, na empresa e no gov-
erno. E passa a vigorar a partir de agora; desde já e para sempre ela passa a 
existir de fato e de direito. E a partir de agora a Nova Lei se firma na pessoa, na 
família, na empresa e no governo.

Só o Amor é Lei de ora em diante desde agora e para sempre.
Nasce a Nova Firma.
A entidade é dirigida pela esposa Gertrudes Grossl cognominada a 

Rainha, defensora  da lei e da Justiça entre os povos, em nome de Deus Pai, 
única mulher a receber tal honra no século atual, diretamente do Pai.

Senhora Rainha é seu nome pois Me faço conhecido e amado através 
dela.

Nenhuma mulher recebeu tamanha honra vinda do Pai e por inteira obe-
diência a Mim foi implantando o Carisma, sendo que até hoje conduz esse re-
banho como uma comunidade para que a Aliança Divina do Pai com seus filhos 
se completasse, céu e terra se unissem e a pessoa pudesse entrar na santidade 
com toda segurança e paz.

De ora em diante há um novo passo a se fazer, a nova etapa a se cum-
prir, é um novo momento que se inicia, ou seja a Aliança Divina do Pai com a 
empresa, o trabalho.

A Trindade Santíssima implanta-se no mundo material para que o 
homem uma vez santificado, possa  viver e trabalhar num ambiente santo.
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Esse território que pisais é o Novo Estado, de onde parte o Governo 
para o mundo.

E aí se fará a amostragem de como serão geridas e gerenciadas e como 
se auto-afirmarão as empresas do mundo todo.

  Serão forjadas  leis e normas que precisarão ser obedecidas 
pois tudo o que não suscitar vida não se erguerá mais, cairá para sempre, tanto 
com relação àquilo que produz como em relação aos agentes da produção.

Em tudo e em todos implantar-se-á a Minha Lei, o Amor em plenitude de 
Sabedoria e Graça.

Sabei também, para vosso esclarecimento vos digo que todo vosso tra-
balho estará repartido em três tempos: no primeiro, a vossa dedicação dirigir-se-
á para a pessoa completando-se a Aliança Divina com a Comunidade. No se-
gundo, a vossa dedicação dirigir-se-á para a empresa, completando-se a Aliança 
Divina com a Nova Empresa. E no terceiro tempo, vossa dedicação dirigir-se-á 
para o governo e a Aliança Divina completar-se-á com o Governo Novo.

E agora, ide em frente, pequeno rebanho pois estais aptos a trabalhar 
na mudança e transformação social em vias de fato, concretamente pois estais 
imbuídos da Força e Poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

   

Meus filhos queridos !
É o Pai que vos fala de perto.
É assim que Me achego a vós, de mansinho, silenciosamente, calma-

mente, sem atropelos.
Como num passe de mágica, sois revestidos pela Minha Santa Presen-

ça, sois atraídos a Mim, vos envolvo, inteiramente. Agora o tesouro vos pertence.
Sede totalmente dependentes de Mim e Eu realizarei em vós. Buscai-

Me e Me encontrareis, pois estou de vós bem perto.
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Estou em vós sempre, mas só estando puros e muito puros é que haveis 
de Me perceber e Me receber.

O tempo urge e haveis de estar bem preparados. Pois aos poucos 
haveis de sentir muita calma e paz, segurança e tranqüilidade até vos deparar 
com o silêncio do Pai, o descanso em Sua Santa Presença. Isso se faz natural-
mente, agora que vosso Paizinho está ao vosso lado.

Tal como o dia vai amanhecendo suavemente, graciosamente, gradati-
vamente, na calma, mas com todo vigor e esplendor, deixando para trás o sereno 
e a escuridão da noite, para ir atingindo a cerração da alvorada, até desabrochar 
na claridade total de um novo dia. Assim também se faz com vossa santidade.

 Calmamente os dons vão desabrochando em vós, como botões de 
flores e vai acontecendo em vós a paz, a tranqüilidade, a temperança, o equilí-
brio, o Amor, a Vida enfim Tudo o que Deus é. E assim como o amanhecer vai 
avançando e não retrocede até se fazer dia claro, também dentro de vós o Pai 
em Sua Grandeza e Magnificência, está acontecendo realmente e, inexoravel-
mente está se levantando  até ser em vós, Presença Viva.

Quanto mais fordes dóceis em acolher-Me mais simples será para vós.
E falo assim tanto para a pessoa, como para a família, a empresa, a 

comunidade e o governo.
Todos precisam acolher-Me e conhecer-Me. Em suave colóquio vou Me 

manifestando e chegando de mansinho, sem susto algum.
É muito grande o Deus que chega a vós, por isso para acolher-Me 

haveis de ser como criancinhas.
A Minha Presença por inteiro, a Presença da Santidade em vós, vai se 

incrustando em vós de forma tão perfeita que não se pode distinguir até onde 
Deus chega em vós e  até onde vós chegais em Deus. Pois Deus está todo em 
vós e vós estais por inteiro em Deus.

É suave esse encontro, como o rumorejar das águas do regato, como o 
farfalhar das palmeiras e o ti-ti-ti dos pássaros alimentando seus filhotes. 

É silêncio e é Presença. Presença  de Vida, de Vida Eterna.
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Filhos queridos, segui o exemplo de vosso Amado Irmão Legítimo Jesus, 
que gostava de encontrar-se Comigo a sós e ter momentos de íntima adoração. 
Pois acima  de tudo Eu Me revelo na paz, na calma, no sossego, na tranqüilidade 
benfazeja, no silêncio da contemplação da Minha Face.

E vou Me revelando aos poucos, sem murmúrio algum, sem apego al-
gum, na pobreza total do humano, na ausência da riqueza de preocupações 
desnecessárias, na felicidade do desapego, felicidade de não ter nada e ter Tudo 
ao mesmo tempo, quando só Deus basta, só Deus é dono de tudo, só Ele é 
Grande, Grande, Grande em vós. E para Ele correis sempre como Jesus, voltais 
sempre à casa do Pai para completar-se em vós Sua obra, até vos tornardes Sua 
Imagem e Semelhança.

Aí me vereis face a face.
É a pobreza total, a pobreza de espírito. 
Vossas faculdades e vosso espírito nada almejam. Então Eu posso Ser 

Tudo em vós. Posso Ser Presença. Posso ser grande quando sois pequeninin-
hos. E a amizade da criatura com o Criador vai acontecendo. O Pai vai se reve-
lando na adoração constante, contínua do Espírito de Amor, o qual vos direciona 
para a contemplação da Unidade Verdadeira dentro de vós, num murmúrio con-
stante Aba, Aba, Paizinho.

É um gorjeio dentro de vós, como a natureza em festa, em glorificação 
sem fim. 

É a vivência do Pai e do Filho na Sua morada celeste. O céu em vós, a 
morada do Dom, o trono do Altíssimo Senhor, Santo, Santo, Santo em vosso ser.

Para chegardes à Santidade, à Divindade, ao Trono do Altíssimo dentro 
de vós, haveis de estar puros de corpo e alma para que se calem em vós todas 
as vozes. Acalmar-se. Silenciar, silenciar, silenciar.

Vosso físico, psíquico, espírito e alma silenciam. Vossa alma é o silêncio 
de Deus. A natureza se cala. Só Deus fala.

Então Eu posso ser em vós, docilmente. Por isso vos digo, silenciai e 
acalmai vossa mente, ensinando-a a olhar só para o Bem, curai e educai vossos 
sentimentos que devem ser perfeitos como perfeitos são os sentimentos de 
vosso Pai.
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Haveis de ser criancinhas nos braços do Pai, como ensinou-vos o Deus 
Filho, que veio a vós em tanto despojamento para dizer-vos que só assim veríeis 
Meu Reino. E o Reino do Pai a que se referia, é essa vivência em vós do Amor 
do Pai e do Filho em Unidade com o Espírito de Amor

É o Governo Divino que assim se manifesta agora, na Sua essência, e 
quer que sejais limpos de corpo e de alma para que de imediato possais acolhê-
Lo.

Vossa mente purificada é a Faculdade da Sabedoria Divina, o manancial 
da vossa instrução, onde o Pai tudo vos ensina porque ali Ele reside.

Vosso corpo é a obra-prima da criação do Pai. É a maior riqueza que 
poderíeis almejar possuir, pois é a Morada de Deus, o Templo da Santíssima 
Trindade.

Pensai e meditai, filhos queridos, sois templos de Deus, o  Pai habita em 
vós, o Filho habita em vós. O Espírito habita em vós.

Quereis riqueza maior do que esta ?
Se sois tanto em Deus e tão importantes para Ele, o Pai não haveria de 

querer que fôsseis  sempre totalmente felizes ?
Quereis ser mais ricos do que sois, tendo Deus Altíssimo em vós e o 

universo inteiro à vossa disposição ?
E como conseqüência de serdes a  Morada do Dom, sois participantes 

da Sabedoria Divina, da Sua Onisciência e Complacência e da Sua Providência.
Sois, portanto, ricos, ricos, ricos.
Tendes em vós, Jesus, Meu Dileto Filho, que é Minha Providência e 

Minha Justiça, que quereis mais?
Sois paupérrimos e pequenos demais se pensais que riqueza é um pun-

hadinho de dinheiro em vossas mãos. 
Quem quis vosso sofrimento ?
Jamais o Pai quis que sofrêsseis.
Vivestes amargurados na dor e na doença, no trabalho escravizador 

com um governo opressor, porque vos afastastes de Mim.
Quão tardos sois. Quão vazio é vosso interior. Quão imbecis sois, tolos, 

loucos e bobos vos tornou o mal, induzindo-vos a odiar uns aos outros e até 
matar vossos irmãos para ter mais dinheiro.
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Dinheiro, dinheiro, dinheiro.
É só o que tendes nas vossas mentes e no vosso coração. Dia e   noite 

correis desenfreadamente atrás do dinheiro e quanto mais tendes mais quereis, 
mais ajuntais, mais amontoais.

E não partilhais.
Egoisticamente quereis só para vós. Vosso coração fechou-se. Não par-

tilhais.
Que irmãos sois ? Que irmandade sois ? Viveis a fraternidade que Meu 

Filho veio trazer-vos?
Em que mãos esteve vosso dinheiro todo esse tempo, que só deu frutos 

de miséria, egoísmo e morte ?
Desde os primeiros tempos desta era o dinheiro esteve nas mãos do 

mal que vos prendeu e escravizou e teve todo domínio sobre vós. Por esta razão 
causou tanta desordem e fostes seduzidos por ele todo esse tempo.

Amastes o dinheiro e ele passou a ser a razão de vossas vidas e vos 
esquecestes de Deus.

O egoísmo e a competição, a busca desenfreada de riqueza material, 
o consumismo cada vez mais intenso vos abobou  passando a ser a razão de 
vossa existência.

Estais presos em pequenas coisas, em miserinhas e vos descuidais to-
talmente do Bem Maior que é o Amor a Mim e a vossos irmãos. Não há amor em 
vosso coração, apenas interesse de serdes servidos e bem servidos. 

O irmão para vós é apenas um número, apenas um código e nada mais. 
Ele não é de carne e osso. O que para vós importa é ter, ter, ter, cada vez mais. 

No vosso bolso quanto mais, melhor.
Amorteceram vossos sentimentos fraternos e arrefeceu-se vosso amor 

ao Criador que tudo criou para todos em profusão e abundância.
Ó Governos do mundo, ó filhos queridos voltai a Mim.
Quão tardo sois se vos descuidais da riqueza que não passa e que 

perdura para sempre.
Quão tolos e bobos sois, se vos descuidais de vossos irmãos e vos 

apegais na matéria.
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O que fizestes do Amor que chegou a Vós com Meu Filho Jesus ?  
Matastes o Amor e optastes pelo mal que teve o campo aberto para agir, 

utilizando-se do dinheiro. 
E quanta desordem fizestes e quanta desordem vos atingiu.
A Família desintegrou-se, assim também a sociedade é um desequilí-

brio sem igual. 
Pais e filhos, patrões e empregados, governo e governados, uns contra 

os outros, num desmando total. Ninguém tem autoridade alguma para fazer o 
que quer que seja. 

Se cumprem as profecias anunciadas por Meu Filho Jesus para esse 
tempo, quando irmão atirar-se-á contra irmão, seja na família, na empresa ou no 
governo, na sociedade como um todo.

Se completam as profecias sobre os últimos tempos que são estes que 
viveis.

Ah, se Eu não tivesse vindo para em segredo consertar tudo antes da 
hora final, vos digo, a destruição seria total. Vos destruiríeis uns aos outros total-
mente. Não sobraria ninguém. 

Ah, se não vos acordardes enquanto é tempo. O tempo urge, filhos que-
ridos, acordai.

Bem vos digo ainda em tempo, pois na hora propícia, no momento opor-
tuno vou chicotear vosso ego, vosso egoísmo, vossa burrice e tolice.

Vou acordar-vos do letárgico sono de dois mil anos.
Pois até as aves do céu fazem ninhos para seus filhotes e vós, ó podero-

sos do mundo, ó governos miseráveis, tolos e fracos, não cuidais do inocente e 
procurais apenas satisfazer vossos apetites e encher vossos bolsos.

Ó empresários insensatos. Ó governos insensatos.
Quem vos ensinou a fugir de Mim e esconder-vos como Caim ?
E  quanto prejudicastes vossos irmãos tanto nas ciências, como nas 

químicas, como nas invenções. Mas agora basta.
Todo mal que praticardes voltar-se-á contra vós mesmos. Não con-

seguireis mais fazer o mal ou olhar para o mal. Eu vos proíbo.
Não conseguireis mais esconder-vos de Mim. Um clamor subiu aos céus 

desde os remotos tempos.  E todo esse tempo o sangue inocente clama por vós.
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Quão tarde vos acordastes para a Vida, para a realidade do Amor- Pes-
soa.

Não são palavras que irão converter-vos e vos trazer à Vida, é Minha 
Presença Real.

E agora vos digo: Em nome do Amor, Eu vos proíbo, fazer o mal ou olhar 
para o mal.

É uma ordem. E haveis de obedecer-Me. Olhai somente para o Bem.
Caminhai agora para dentro de vós mesmos e examinai vossas vidas e 

os atos que praticais.
Examinai-vos. Como viveis, o que falais, em que pensais, quais os 

vossos desejos e intenções do vosso coração.
No mal, sois homem e mulher mortos. No mal sois governos mortos.
Se não viverdes conforme vos diz o Senhor, vosso Deus, conforme Sua 

Santíssima Vontade sobre vossas vidas, não mais conseguireis viver.
Voltai à Vida, Eu vos digo.
É o Governo Divino que se manifesta e vos salva.
Voltai a Mim ! Vinde a Mim !
Só estando em Mim, tereis Vida.
Tendes  Meu Filho Jesus.
Olhai para Jesus. Contemplai-O.  Ele é vosso Salvador. É Ele que salva 

todas as situações difíceis em que vos encontrais. Com Sua morte, Ele adquiriu 
o direito sobre vossos sofrimentos, Ele comprou vosso pecado com Sua Cruz, 
vos devolvendo a Vida, a Vida Divina.

Portanto, sede sábios, não olhando mais para a desordem.
Olhai para Jesus. Olhai para Jesus que vos salva de tudo. E sede Suas 

mãos, instrumentos de salvação em favor de vossos irmãos.
Deixai-vos usar por Mim e sede totalmente submissos a Mim e ao Meu 

Amor. 
Olhai somente para Mim e amai-Me acima de tudo. Só Eu posso realizar 

na vida de cada um de vós. Por vós mesmos nada sois e nada conseguireis 
realizar. 

Como governos do mundo sois todos falidos e miseráveis e não con-
seguireis mais governar com vossas próprias forças. Toda vossa falsidade virá 
às claras no momento em que a Verdade entrar.
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Estais totalmente perdidos se quiserdes persistir em vossos desman-
dos. Do modo como estais  e viveis, não conseguireis mais ajudar-vos. Será um 
cego guiando outro cego e cairão juntos na mesma sarjeta.

É a voz do Pai que se manifesta agora, nesse tempo.
Vergai vossa cabeça ante o Governo Novo que se inicia. É o Governo 

Divino que se manifesta. Inclinai-vos diante Dele. 
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Único Deus, Único Senhor que vos 

governa. É o Governo Novo que tem nas mãos todas as soluções. É Ele que 
agora se levanta diante de vós.

Passou-se o que era velho e o Novo Tempo se inicia.
Olhai para o Único Senhor que pode ajudar-vos, a Unidade Trinitária, o 

Deus das alturas, que agora está bem próximo de vós.
Acolhei este Governo que vos apresento em Meu Nome.
É o Governo Atual que vos rege: a pessoa da Gertrudes Grossl e a pes-

soa do Zulmar Couto. 
Eles são instrumentos em Minhas mãos. Na Minha Sabedoria vos gov-

ernam. Eu os encaminho para vós para vos ajudar e vos conduzir em meu Nome. 
Quero ajudar-vos grandemente e realizar muito em vós, por isso acolhei 

esse Governo que vos entrego, que vos conduzirá a Mim.
Sede solidários uns com os outros e amai-vos como vos amo.
A salvação é para todos igualmente. Mas Me utilizo de alguns para es-

tarem diante de Mim.
Chamo a filha Gertrudes e o filho Zulmar para estarem diante de vós. Só 

a Mim haveis de obedecer. 
Igualmente chamo a cada um para Me prestar seus serviços. 
E em Nome do Amor vos abençoo e vos envio aos povos do mundo 

inteiro como Governo Atual. Faço recair sobre vós toda Minha Sabedoria e toda 
Minha Complacência.

Ser esse governo diante de vós é uma ordem.
Assim como é uma ordem para vós, acolhê-los em Meu Nome.
Gertrudes é eleita por Mim, a Mãe da época atual, do Novo Tempo que 

se inicia.
Praza aos céus abençoá-la eternamente. 
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Estai atentos para o muito que tenho ainda a realizar. Ficai contentes 
de Me servir.

Comungai Minha Presença entre vós. Olhai para o Único Senhor que 
vos pode ajudar, o Deus das alturas. Não vos apegueis a nada nem a ninguém. 
Só Deus vos basta. Não mais existirá  a miséria onde estiver a Minha Providên-
cia. Só Deus é abundância. Só Deus é Providência.

Sede totalmente dependentes de Mim e Eu vos aliviarei tirando de vós, 
vosso jugo.

Só Eu sou a Providência em vossas vidas e em vossos governos. 
É o Governo Divino que vos conduz, vos salva e santifica. É Ele o Sen-

hor de tudo.
De que vos valeria terdes o mundo inteiro se viésseis a perder vossa 

alma ?
Assim é que venho dirigir vossas vidas encaminhando-vos para o Bem, 

salvaguardando aquilo que é eterno em vós, vossa alma imortal.
Estando vossa alma em Deus, tudo o mais vos será dado em acréscimo.
E o Governo Divino é só Amor. Fora deste Amor não subsistireis. Tendes 

o tesouro em vós mesmos.
Então não sabeis quão valiosos sois para Mim, a ponto de vos dar Meu 

Único Filho, Meu Filho Unigênito para vos resgatar ?
Em vós mesmos tendes a Graça, a Santidade, o Amor, a Vida. Em Mim, 

sois riquíssimos e poderosos, é só quererdes Me buscar, pois em Mim encerro 
todos os tesouros da Graça e encontrando-Me encontrais Tudo.

Ó homens, ó povos, não sabeis ainda o que sois para Mim e o que 
tendes em vós. Sois o Sacrário do Altíssimo, sois morada da Luz. O Reino da 
Paz, da Concórdia, do Amor é dentro de vós mesmos.

Acolhei-Me, filhos queridos e tereis chegado ao tesouro. Volvei vosso 
olhar para Mim que sou vosso Pai que tanto vos amo, que tanto providencio para 
vós. Quero vos cativar, quero vos conquistar.

Tenho as maravilhas de um mundo novo e bonito para vos entregar.
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Olhai os verdes campos, os prados em flor, as montanhas, as águas, o 
ar, o sol e todo ser vivente. 

Vede que tudo criei para vós e vos coloquei no meio de tanta beleza, 
como rei da criação.

E vede que cuido de tudo e como Sou Providência para tudo e para 
todos.

Vede como Sou Providência em vossas vidas se estais em Mim.
Ó filhos queridos, o sol sabe a hora de se por, as águas do mar aceitam 

o limite das areias mas vós não Me conheceis.
O que sabeis de Mim ? Não Me conheceis por isso não Me amais.
Se conhecêsseis o Dom que sou e Quem é que vos pede acolhida, cer-

tamente  seríeis como crianças, viríeis correndo para Meus braços.
Ó filhos de todos os credos. Ó governos religiosos. Quão longe estais 

de Mim. Vos afastastes da Verdade e agora pagais duras penas impostas por 
vós mesmos.

Quem vos ensinou a pensar que posso querer que sofrais, ou que sejais 
pobres ou doentes ? Achais que vos quero falidos e fracassados ?

Sois tolos e bobos, de inteligência mínima se pensais assim. Vossa in-
teligência é curta demais.

Nunca a Sabedoria Divina desejaria para vós tamanho jugo ou vos en-
sinaria tal disparate.

Fostes enganados todo esse tempo pelo pai da mentira que já extinguiu-
se para sempre.

Mas agora haveis de colher os frutos decorrentes de vossa atitude, de 
vossa opção.

Não foi o Bem, a Sabedoria Infinita que quis que estivésseis como es-
tais, que vos ensinou a agir como agis, a estar  divididos entre si, disputando as 
coisas sagradas através da Palavra Escrita, julgando-vos e condenando-vos, 
tendo abertamente atitudes de não-amor para com vossos irmãos.

É muita pobreza pensardes assim, é muita miséria agirdes assim.
Por isso vos dizia desde o começo deste Carisma que haveríeis de dar 

uma guinada de trezentos e sessenta graus para voltar a Mim e que só os fortes 
iriam agüentar.
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Os de cabeça feita, os auto-suficientes em seus conceitos e preconcei-
tos irão gemer para aceitar. 

Mas vão ter que Me aceitar custe o que custar.
Fazeis guerras religiosas disputando lugares sagrados, pensando que 

Me agradais. E optastes pelo dinheiro por isso vossa religiosidade tornou-se 
puro comércio. E no meio disso tudo, ainda vos reservais o direito de invocar o 
Meu Nome. Mas era tempo mesmo de Eu chegar, pisando a terra e ver o que 
fizestes com Minha Vinha.

Quão longe de Mim a encontro. Quão destruída está. Matastes o Senhor 
da Vinha e agora vós chegais à morte.

Filhos queridos, como vos encontro. Até hoje ninguém viveu o Bem. 
Ninguém Me amou e ninguém Me aceitou.

Até a Igreja de Pedro foi enganada até as entranhas. E agora há de 
chorar arrependida o desvio de tantos filhos, há de gemer seu desconcerto.

Até agora não vivestes o Bem. Andastes a esmo, no escuro, debatendo-
se de lá para cá e daqui para lá, fazendo tentativas para acertar.

Vós desviastes do Caminho que Sou Eu, não sabendo mais qual o certo 
e o errado. Agíeis mal, pensando estar fazendo o Bem. Entregastes o Justo que 
foi vendido por trinta moedas.

A humanidade trocou Deus pelo dinheiro e por dois mil anos viu e sentiu 
o resultado de sua opção.

Optastes pelo mal e agora é a Hora do Julgamento do qual ninguém vai 
escapar.

Todos haverão de prestar contas do que fizeram com Meu Filho Jesus.
E agora infantilmente quereis consertar vossas estruturas arcaicas 

como se quisésseis por vinho novo em odres velhos.
  Não vai dar mais. Colocar remendo novo em roupas velhas, 

não vai dar, não. 
Como vos disse o Profeta Isaías desse tempo:  “Toda cabeça está  en-

ferma 
e todo coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça 

não há nele coisa sã”.
Todo o povo está doente, quando vos dei Jesus para curar todos os 

vossos males.
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Onde haveis de chegar como vosso governo humano, ó Igreja secular! 
Vosso rebanho está abatido dos pés à cabeça, totalmente desviado e sem rumo, 
perdido, sem saber fazer o certo, sem conhecer o Bem.

Sois governados por vossa própria cabeça enferma e não conseguireis 
mais chegar a lugar algum. Por vós mesmos, não achareis a solução para os 
problemas mundiais, para os anseios da família e da sociedade, para os desa-
fios do trabalho e das invenções.

Não se age assim como estais agindo. Perdestes a sintonia com vosso 
Deus e Pai. 

Só o Deus  Vivo  é  Grande.  Imponente. Majestoso. Poderoso. Espe-
tacular.

 Magnífico.
Fora de Mim, não haverá Vida. Se não Me aceitardes caminhareis para 

a morte.
Só Jesus  é solução para tudo e se levanta contra todos os vossos argu-

mentos. Agora não tendes outra saída, senão optar pelo Amor.
Outrora vendestes o Amor, optando pelo dinheiro, agora no início do 

Novo Tempo Santo, optai por Ele que está entre vós, glorioso, vitorioso, vence-
dor.

Optai por Jesus se quiserdes viver. Pois agora o Caminho está feito, 
está pronto. E só andando neste Caminho, iniciado por Jesus e concluído pelo 
Espírito Santo, dentro de vós mesmos, é que encontrareis sentido para vossas 
vidas, porque encontrareis a Vida e a Vida em Abundância.

Vossas estruturas vão ruir, bem próximo está o tempo e só em Mim 
encontrareis refúgio.

Vos omitistes não querendo conhecer a Verdade não querendo dialogar. 
Agora já é tarde e a hora soará para cada um de vós, governos e governados.

O desequilíbrio será total para quem não estiver em Mim.
Curvai vossa cabeça ante Meu Poder e a Verdade iminente que se vos 

apresenta.
Eu Sou a Verdade. Eu Sou Jesus de Nazaré.
Eu te vi. Direi a cada um de vós e vos mando aquilo que quiserdes.
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Acolhei-Me e aceitai-Me como criancinhas no colo da mãe, pois Me faço 
Presença em vós.

Eu Sou a Mãe da Glória e vos apresento Meu Filho Glorioso, Vitorioso. 
Sou a Mãe da Igreja que é cada um de vós. De novo Me apresento como Rainha 
e como Mãe diante das nações, ao lado de Meu Filho, quero ser força de Amor 
em vós. Tudo o que disse de Mim, se realiza, pois tenho nas Minhas mãos todo 
poder de intercessão para auxiliar cada filho Meu na volta para o Pai.

Eu Sou Jesus, filho de Maria e estamos entre vós num idílio de Amor e 
Felicidade de sentir feita a caminhada e cumprida a missão que é coroada de 
brilho e esplendor.    

Por isso, nosso louvor a vós que acolhestes, nossa homenagem de 
agradecimento extensivo a toda a humanidade, mas primeiro à mulher, forte e 
corajosa, que desbravou o Caminho para todos vós.

Gertrudes Grossl, Jesus e Maria te agradecem e te envolvem em sua 
plenitude pois és a primeira pessoa a entrar na Santidade ainda em vida, abrindo 
o Caminho para todos os viventes.

Maria É em ti, querida filha.
No Meu Sim, deste o teu Sim, minuto a minuto e foste em frente, até 

chegares. Agora aceita o Meu abraço de agradecimento no momento do nosso 
encontro em que acontece a fusão de nossas vidas, Eu em ti e tu em Mim -  Ma-
ria Gertrudes - a mulher, a mãe que ajuda o Filho ressuscitar glorioso em cada 
filho seu.

Está coroada de glória a missão da mulher na face da terra, pois Maria 
foi vencedora e Seu Filho triunfou glorioso.

Pois Jesus e Maria, igualmente em sua plenitude envolvem toda a hu-
manidade que agora entra na Santificação sem dano algum, gratuitamente, a 
graça acontece e vós mergulhais em Nosso Divino e Santo Amor.

Toda a humanidade está renovada pela Graça, pelo Amor.
A Mãe acontece em cada filho.
A excelsa Rainha se faz em cada filho seu. É magnífica esta hora, este 

encontro. A Mãe assume toda a humanidade e a entrega ao Pai, que acolhe a 
todos no seu Amor.

Vitória ! Vitória ! Vitória !
O universo inteiro está nas mãos do Pai. 
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Terminou o tempo de espera. Agora já é o Novo Tempo.
E não é mais o momento de dialogar, de questionar, de criticar, de deci-

dir-se e de acolher.
Agora haveis de SER em Mim, Unidade Verdadeira, pois já estou entre 

vós, já fui acolhido por todos na pessoa de alguns que foram adiante e fizeram 
a caminhada.

  Haveis de Ser em Mim, Vida e Verdade. Vida que é Meu Filho 
Jesus e Verdade que é Meu Espírito Santo.

O Governo Divino, o Pai, está entre vós, e apenas por uma brecha o 
Bem Maior pode entrar – a Obediência de uma mulher, simples e pertinaz – e 
agora Eu posso Ser o Tudo em vós.

A Igreja de Jesus Cristo que é cada filho Meu, está salva e salvaguar-
dada para sempre.

Na simplicidade e na obediência, a caminhada do Espírito Santo se re-
aliza e se conclui dentro e fora de vós. Tanto dentro de vós, vosso universo 
espiritual, como fora de vós, o universo material, foi sendo renovado. 

 E agora, o Paráclito da humanidade, Aquele que haveria de vir, anun-
ciado por Jesus, já se encontra convosco.

 A Pessoa do Espírito Santo, a terceira Pessoa da Santíssima Trindade 
está convosco, definitivamente, na vossa família, na vossa comunidade, na vos-
sa empresa e no governo.

 A vivência do Carisma e todo seu desenvolvimento foi a preparação 
para a sua chegada.

 Por misterioso desígnio da Providência o Espírito Santo através da mul-
her, inicia e conclui esta caminhada do Carisma, refazendo a caminhada do Pai 
na vida dos profetas, trazendo o governo para o Novo Tempo, junto com todo 
povo que esperava a salvação.

 Igualmente o Espírito Santo refaz a caminhada de Jesus na Sua Igreja, 
completando a salvação para todos os povos. E se realiza neste tempo toda 
a caminhada do Espírito Santo na família, sendo coroada de êxito e entrando 
vitoriosa no Novo Tempo.

  As três caminhadas, as três linhas deste Carisma, a caminhada 
do Pai, a caminhada do Filho e a caminhada do Espírito Santo se unem no cen-
tro do universo e se faz para a terra inteira, um só rebanho e um só Pastor.

 E a Unidade Trinitária se levanta como Governo Divino para todos os 
povos. E que assim seja.
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O Carisma encarregou-se de limpar e purificar toda a humanidade, san-
tificando-a e agora ela volta serena e tranqüila à casa do Pai.

 O que poderia ter sido o cataclisma final foi acolhido e transformado em 
bênçãos e graças. E até a natureza serena e se acalma.

Tudo é paz em profusão.
E Gertrudes, vive o mistério, de ainda em vida, ser elevada ao céu, 

dando a vida pelo Carisma. Ainda em vida, estando na terra, faz a experiência do 
céu, quando participa plenamente da União Trinitária junto com Maria, Mãe de 
todos os viventes. É o pleno gozo do espírito, já renovado, já santificado. 

Está à frente e é seguida por toda a humanidade. Participa do gozo 
celeste e o acolhe por toda criatura.

Vive os mistérios de Deus, como presente por encarnar e viver este 
Carisma plenamente.

Dia e noite, durante anos a fio, o Carisma trabalhou nas searas para 
agora colheres e vos saciardes.

Vosso Pai quis precisar de vós, filhos  amados e fostes muito solidários.
Através da filha Gertrudes que vos precede diante de Mim, chego agora 

para a humanidade inteira e vos entrego a maior revelação do século – o Ca-
risma da Comunidade Aliança Divina como Dogma de Fé.

O Carisma dos Carismas na inauguração do Novo Tempo passa a ser 
Dogma de Fé e o mundo inteiro precisa acolher esse Dogma e vivê-lo.

É a autoridade do Pai que se manifesta neste momento solene e que 
precisa ficar registrada.

O Carisma passa a ser Dogma de Fé. Viver esse Dogma é uma ordem.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um e mesmo Dom em cada um de 

vós.
É a Unidade Trinitária que se manifesta e se faz em cada um de vós. E 

que se faça e que assim seja.
É uma ordem.
A Sede da Comunidade Aliança Divina onde nasceu este Ca-

risma, e o local onde acontece a manifestação das Minhas revela-
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ções neste Governo Divino, está no Brasil, Estado de Santa Catarina, cidade de 
Lages, Bairro Coral, Rua Primeiro de Maio.

Filhos queridos, Eu vos revelo ao mundo neste momento, pois não fos-
tes vós que Me escolhestes, mas Eu vos escolhi e preparei para agora serdes os 
vanguardeiros das Minhas revelações.

Fostes sempre solidários Comigo na luta para vencer o mal e implantar 
o Bem, agora sou solidário convosco pois com vossa fidelidade adquiristes o 
direito de ser depositários das Minhas revelações.

Através da querida, querida, querida filha Gertrudes, Me manifesto ao 
mundo e todos devem saber e todos precisam Me conhecer, pois amo a todos 
igualmente e todos sois igualmente Meus filhos queridos.

A Verdade que agora desejo que chegue a vós é que este Carisma 
como Dogma, se faz, em cada um de vós, independente de quererdes ou não.

É a partilha do Bem, a partilha do Dom.
Deus se parte e se reparte convosco e ao mesmo tempo é Uno em cada 

um de vós.
Agora haveis de vos encontrar Comigo, custe o que custar e a Verdade 

será anunciada aos quatro ventos, de dia e de noite, ela será proclamada para 
que todos possam escutá-la e dela tomem conhecimento. 

Pois no Novo Tempo que se descortina é a Palavra Viva, a Lei para 
todos.

Tal como na criação do mundo, por seis dias o Verbo manifestou-se cri-
ando todos os seres, trazendo-os à vida, à luz, agora de novo, por determinado 
espaço de tempo reservado ao Senhor, o mesmo Verbo de Deus, recria todos os 
seres, dando vida nova a toda a humanidade.

O Verbo se faz carne e habita entre vós.
E Sua Palavra é lei e ordem.
E toda a natureza se rende e se queda em louvor e adoração diante do 

grandioso Senhor. 
 Vossos atos e vossas atitudes, vosso comportamento, vosso modo de 

ser e agir, vossos pensamentos e sentimentos e as emoções
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do vosso coração, enfim, tudo em vós também deve render-se ao Pai Criador.
 Tudo em vós deve ser conforme o Pai. Vosso Pai é puro Amor então 

obrigatoriamente haveis de ser Amor, por serdes Sua imagem e semelhança.
 De Mim, só haveis de esperar Amor, pois o que mais quero é vos amar, 

amar, amar sempre.
 Amai ! Amai sempre ! Vossa arma é o Amor. Agora Deus, vosso Pai, 

quer precisar de vós, ó homens, para fazerdes o Bem, espalhardes boas ações, 
em grande dose, carregadas de Sabedoria, na medida cheia, transbordante. 
Precisa de vossa mente para pensardes conforme Ele pensa.

 Precisa de vosso coração para Amar conforme Ele ama. Eu preciso de 
vossa vida para que a Minha Vida possa SER em vós, filhos queridos. 

 Crescei no Amor. Erguei-vos até Mim. Santidade para vós. É uma or-
dem. Santificai-vos.

 E em nome do Amor, expulso do meio de vós, toda atitude contrária ao 
Amor, à Vida, à Santidade que Sou Eu em vós.

 Que a Vida Divina seja, pelo poder e em Nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

 A partir de agora, cada átomo de vosso ser está santificado e com toda 
a natureza em festa, une-se em hinos de louvor e glorificação ao Pai, ao Filho e 
ao Espírito Santo, junto com Maria e os Anjos e Santos.

 A luz chega ao mundo e é acolhida por todos e se faz um grande glória 
entre o céu e a terra.

 Glorificado seja o Nome do Pai. Glorificado seja o Nome do Filho. Glori-
ficado seja o Nome do Espírito Santo de Amor. 

E que vosso Pai seja em tudo e em todos.
Santificado seja o Nome do Senhor no céu e na terra, em cada criatura 

que respira, em cada ser, na humanidade inteira.
Fostes gerados pelo Amor e sois pelo Amor conduzidos. Vosso com-

promisso, portanto, é com o Amor. Até agora não aprendestes nada do que Meu 
Filho veio ensinar-vos. Estou a ensinar-vos o b-a, ba do Novo Tempo, quando 
haveis de viver e por em prática tudo o que Meu Filho vos falou e vos ensinou.
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É o início agora, apenas o começo que estais a viver.
Tudo vai ser diferente, à medida que prosseguirdes e adentrardes no 

Amor. Pois passais do velho para o Novo Tempo, passais do não-amor e da 
morte para o Amor e a Vida.

Estais adentrando a um estágio superior de Vida, onde a Vida É e a 
Palavra É e o Amor vos une a todos em torno de Mim.

Pelo poder da Trindade Santíssima, em nome do Amor, proclamarás 
Minhas Leis diante de todos os povos.

Poder e força vos estão sendo dados do alto à medida que prosseguis 
e avançais nesta caminhada.

Meu Divino Espírito vos acompanha sempre. 
Zulmar, chegou a hora da ação no mundo. Preciso passar em revista 

todo Meu exército. Reúne todos os convocados para auxiliar-te e abençoa-os 
em Meu Nome.

Deves supervisionar a máquina administrativa, fazendo-a funcionar. 
Tudo e todos ficam sob teu controle para que se fortaleça a Unidade.

Estou passando em cada firma, realizando, confirmando e legalizando 
Meu governo.

As firmas anexadas a Mim, através da Contabilidade são uma 
amostragem para vós, de como é Meu governo no mundo, pacífico e cheio de 
Sabedoria.

Para governar os povos, não há necessidade de se fazer grande alarido 
e ufanações, mas na quietude, na obediência à Minha vontade na complementa-
ção deste Meu Plano, nas vossas pequenas e silenciosas realizações, por serem 
no Amor, elas se concretizam e têm grande repercussão em todo universo. 

 Zulmar, exerce o poder à frente da assessoria administrativa.
 Em Meu Nome passa nas firmas fazendo a abordagem dos problemas 

e entregando a solução para todas as situações, que é Meu Filho Jesus, que fica 
na firma para resolver e solucionar todos os contratempos.

 Jesus é a solução para tudo. Olhando para Jesus haverão de colher 
o manancial de informações necessárias para o bom desenvolvimento da em-
presa.

Cada atitude, cada gesto no Amor, terá grande repercussão, não im-
porta o tipo de serviço.
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Exemplo do que vos falo, é a Contadoria, a nova firma que administrais. 
Com ela entram nesse Governo Novo todas as profissões.

 Todas as questões que se referem ao ramo profissional, empresarial, 
de empreendimentos, prestações de serviço ou empregatício, estão encerradas 
nesta Firma.

Presta muita atenção, portanto, nos mínimos detalhes do andamento 
desta Nova Firma, gerenciando-a com muito carinho e Amor.

Só o Amor vence tudo, tudo, tudo, mesmo as situações mais difíceis 
e complicadas da área governamental, nacional ou internacional e até na área 
jurídica, uma vez o Amor entrando, tudo SE FAZ e se realiza.

O Amor é o Pai e o Filho na Unidade do Espírito Santo, que se faz pre-
sente em tudo. Sou vosso Paizinho e és para Mim um filho muito querido.

Zulmar, ao lado da Gertrudes, fica diante do Meu rebanho.
Filhos queridos, Eu vos conclamo a escutardes o que vos falo.
 Minha Palavra Viva ditará as Leis  tanto no governo, como na Igreja e na 

família.
 O Governo Divino entra na lei política, na lei eclesial e  na lei familiar e 

social e dá Suas ordens como suprema autoridade.
 Minha Justiça plena se fará e o Santo dos Santos se erguerá em cada 

um de vós.
 Toda benevolência do Pai, toda Minha justiça se derrama sobre vós 

porque fostes solidários Comigo e assim como digo, será.
 Toda Minha autoridade chega a vós pela pessoa da Gertrudes, a qual 

assume Meu Governo Divino, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
para reinar diante dos povos e nações como rainha.

 Gertrudes, filha querida, reina em Meu Nome.
Coloco Minhas Palavras em tua boca para proclamares Minha Lei para 

todos os povos.
Governa com autoridade e justiça. Ressuscita meus filhos. O Amor pre-

cisa SER em todos.
E em Meu Nome, recolhe os Dízimos dos filhos que te envio.
É um pedido, mas também é uma ordem a qual deverás obedecer e 

cumprir.
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Governa Meu povo e resgata Meus filhos para a Santidade, a Ressur-
reição.

A Santidade é para todos como ordem e como Lei e esta é a Minha 
Justiça – Ressurreição para todos.

Amai-vos como irmãos, filhos do mesmo Pai-Mãe, herdeiros e merece-
dores de todos os direitos de cidadania e vida digna e feliz.

Minha Lei vos dá todos os direitos adquiridos com Meu próprio sangue. 
Fraternidade. Igualdade para todos. E Unidade do Pai e do Filho em 

vós.
Ressuscito em cada célula, em cada átomo do vosso ser. Toda vossa 

carne é Ressurreição em Mim.
Todo vosso ser está impregnado pela Minha Santa Presença, pela Vida 

que Sou, pela Minha Ressurreição em vós, do físico até a alma e em toda na-
tureza que vos rodeia.

Vibrai de Amor por Mim, pois Sou em vós.
Agora é um tempo muito forte em que o Reino do Pai acontece real-

mente em vós. SE FAZ.
Ó filhos, ó homens, quanto estou feliz de estar convosco e como é 

grande Meu Amor por vós.
Onde estáveis e quanto esperei por vós?
Já estou bem perto e preciso atrair vossos olhares para Mim.
Ó humanidade, vem para a graça, vem para o Amor.
Mergulhai no Amor. No Meu Amor.
Só o Amor, só o Amor vos impulsiona a prosseguir daqui para frente.
Acolhei Minhas Palavras e perseverai no Meu Amor.
O Pai vos ama, filhos queridos. E é ardente Meu Amor por vós.
À medida que entregardes vossos sentimentos humanos, Eu posso 

Amar em vosso coração, SER em vossa vida, independente de vosso querer.
Vos curo e liberto, filhos de boa vontade.
Pois Meu Pai vos ama imensamente e o que mais desejo é que sejais 

Uno Comigo, o que mais quero é que Eu esteja em vós e vós em Mim.
Deu-Me todo poder para que Eu vos faça ressurgir para a Unidade.
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E Me utilizo do Dízimo para com poder e força passar dentro de vós, 
limpando, purificando e santificando tudo.

O Dízimo é o Pai, como dono da Vinha, passando dentro de vós e reali-
zando a colheita. Ele passa pedindo contas amorosamente e recolhendo os dez 
por cento, do que fizestes em dois mil anos de Cristianismo.  

Sim, Meus irmãos queridos, o Dízimo é o poder do Pai, passando dentro 
de vós.

 A celebração, pois no tempo de agora, é dentro de vós, não mais fora, 
mas sim dentro de vós, pois o Dízimo comunga vossos sentimentos, anseios e 
inquietações, preocupações e problemas.

Vosso Pai Dízimo comunga vosso passado e torna vosso presente bo-
nito. 

O 10%  é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em tudo o que tendes, em tudo 
o que fazeis e em tudo o que sois, na vossa família, no vosso trabalho, no vosso 
estudo, no vosso lazer, na vossa comunidade e em vosso governo.

Dentro e fora de vós, o Dízimo santifica tudo.
Que beleza ! Que maravilha poderdes contar com tamanho poder.
Fácil, simples e acessível a todos.
Se tivésseis que cursar grandes faculdades ou ler imensos tratados fi-

losóficos para Me encontrar, seria bem mais difícil. Mas assim, com toda simpli-
cidade, vos achegais a Mim, vosso Deus e Pai.

Filhos de boa vontade, quanto vos amo.
Vós comungais a Santa Presença do Pai e do Filho em vós, a Unidade 

Perfeita. E vos encontrais tão próximo, tão perto de Mim que se estabelece a 
intercomunicação, Aba, Aba, Paizinho querido, te amo, Divino e Santo Amor.

Descanso em vós e Me deleito em vossa Santa Presença.
Santo, Santo, Santo é vosso Poder em Mim. Vosso ter em Mim é a 

Providência para vossos  filhos.
Vosso prazer em Mim é acolher cada filho que está em Mim.
Estar em vós, Divina Presença.
Descansar em vossa Santa Presença, Aba, Aba, Aba.
Estar em vossa Santíssima Unidade, Aba, Aba.
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E com Meus irmãos usufruir da vossa Divina Sabedoria, Aba, Aba. 
Mergulhar em vós, Divina Ciência, ser em vós, Presença Viva.
Ó Pai querido, que através do Dízimo, acolheis vossos filhos com todo 

Amor e reverência, Jesus vosso amado Filho vos agradece.
Obrigado, Pai ! Obrigado Paizinho querido. Pai, Mãe, Aba, Aba, a hu-

manidade vos agradece com júbilo e vos bendiz eternamente. Amém. 
Filhos queridos. Filhos queridos, quanto vos amei e vos amo e quanto 

esperei por vós e já estou aqui.
Filhos queridos, filhos queridos, agora começa o Novo Tempo e haveis 

de ser fortes para Minha autoridade, pois haverá muita renovação na Minha 
Vinha.

O Dízimo é Alguém, é o Pai. E a celebração que Me agrada é a oferta 
dos 10% de vossas colheitas.

Os tempos são outros e agora é o Dízimo, a oferta agradável ao Senhor.
De ora em diante, não haverá mais a celebração fora, mas sim dentro 

de vós.
A celebração da Missa fora de vós precisou acontecer e subsistir en-

quanto não se completara a caminhada de Jesus dentro de vós.
A oferta de Jesus a Mim, durou, trabalhou, sacrificou-se vivamente du-

rante dois mil anos. 
Mas agora com o desfecho deste Carisma já aconteceu o último Ofer-

tório de Jesus ao Pai e já se faz a Grande Consagração da humanidade, do 
universo ao Pai, por Maria, com Maria e em Maria.

Tudo está entregue ao Pai. Todos voltam ao Pai.
Concluiu-se eternamente o Sacrifício de Jesus agora que o Espírito 

Santo chega definitivamente para vós.
A coroação da missão do Espírito Santo entre vós, é a Ressurreição de 

Jesus em vós. E se Jesus é ressuscitado em cada filho Meu, concluiu-se o Seu 
Sacrifício.

Jesus agora é Providência Viva em vossas vidas. Aleluia.
Apegai-vos a Mim de todo coração, com todas as vossas forças e com 

toda energia de vossa alma.
Amai-Me desde o mais profundo de vosso ser. Amando o Dízimo, amais 

a Mim.
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Agora é o tempo em que vossa oferta se muda no corpo e no sangue de 
Jesus dentro de vós, na vossa alma.

É Jesus, o Meu Amor em vós.
O Amor que agrada vosso Paizinho é Jesus vivendo em vós, Seu Cora-

ção Divino pulsando em vós, sentindo em vós, amando em vós. Todo Seu Ser, 
sendo em vós.

“... Porque realizou em Mim, maravilhas...” disse Maria e falou por vós. 
Pois já não viveis por vós mesmos mas é Jesus que vive em vós.

Por isso toda palavra que sai de vossa boca está investida de poder e 
em vós e através de vós, quero realizar maravilhas. 

Sede Um Comigo, irmãos queridos. Já podeis desfrutar desta honra e 
deste direito. O Carisma concluído vos dá esse direito de gozardes plenamente 
o Divino em vós.

Bendita seja a Unidade Trinitária dentro de vós.
O Amor do Pai e do Filho seja louvado e adorado.
É a celebração no lar, a comunhão do Pai e do Filho em vossa família, 

em torno à vossa mesa.
É o alvorecer de um Novo Tempo, novíssimo, no qual haverão fortes 

acontecimentos, mudanças radicais pois já é o Amor que move o mundo e só os 
que estiverem preparados hão de agüentar.

 Haveis de mudar vossa cabeça, os tempos são outros. Já se faz a Uni-
dade do Pai e do Filho, Sua presença em vós, no vosso lar, em vossas empresas 
e no governo.

 Em tudo se ergue a Santidade e se sobe a Nós em uníssono vossas 
vozes de louvor e gratidão por tudo o que tendes e tudo o que sois. É muito 
agradável para Nós vossa oferta, vossa entrega, vosso despojamento.

Em  Jesus, com Jesus e por Jesus fostes salvos e com a Pessoa do Es-
pírito Santo, retiro o opróbrio que pesa sobre vós, ó humanidade inteira, de não 
ter acolhido Meu Filho e durante dois mil anos não ter vivido Seus ensinamentos.

O que fizestes do Amor ?
O Carisma prestou contas do que fizestes do Amor que vos entreguei.
Não fora o Carisma ninguém agüentaria de pé, a hora do julga-

mento. E foi o Carisma que absolveu toda vossa culpa, transformou e
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santificou vossas ofertas e agora tenho condições de vos atrair a Mim, com muito 
Amor.

Atingis a estatura de Cristo Jesus e vos elevo à altura de filhos Meus, 
herdeiros de toda graça e de toda bênção.

Minha filha Gertrudes é escolhida dentre vós como depositária de Minha 
Sabedoria e com ela também vós podeis usufruir de todo Bem, de todo Amor e 
de toda Graça que vos salva e santifica.

Tendes a Vida em vós mesmos. Usufruí desta alegria e confiai somente 
em Mim. Bendizei Meu Nome sem cessar.

Tendes Maria, a excelsa rainha de toda terra, nela mergulhais e por ela 
adentrais para viver a Santidade.

Vos dou Minha Mãe para ser vossa mãe que vos acompanha sempre. 
Ela é grata por tudo o que fazeis e realizais em favor do Bem e do Amor Divino.

Minha Providência agora está em vós, como Presença Viva e tudo o 
que Me pedirdes, pensardes e desejardes vô-lo darei de bom coração para que 
tenhais a paz em Mim. E nem precisais Me pedir, pois vos conheço e sei do que 
necessitais.

Tudo faço para que tenhais alegria e felicidade em Mim. 
Minha Santíssima Presença já vos comunga plenamente. Quando Me 

dou a vós, quando Me entrego a vós, quando Me faço em vós, já é Minha Es-
sência absorvendo tudo o que tendes e tudo o que sois.

Me faço presente em vós, faço morada em vós, Eu em vós e vós em 
Mim, numa perfeita sintonia de Amor e Amizade, Coração a coração.

Agora é luta, Meu povo! Permanecei fortes em Mim.
É hora de saborear Deus. Saborear o Pai. Deus se dá em alimento a 

partir de dentro, a partir da alma e vos farta de bens porque a Sua Providência 
incomensurável é Seu próprio Filho em vós.

Na Antiga Aliança, Eu vos disse: “Voltai a Mim e Eu voltarei a vós”.
Na Nova Aliança, Eu vos disse: “Eis Meu Filho muito amado, em Quem 

ponho toda Minha afeição”.
E na Eterna Aliança, através deste Carisma, vos digo: “Eis-Me aqui, fil-

hos queridos, vosso Pai vos acolhe de braços abertos, com o Coração cheio de 
Amor e saudade. Vosso Pai é só Amor por vós, só Amor, só Amor”.
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Eis-Me aqui. Estou entre vós. Façamos festa, são as núpcias do Pai 
com Seus filhos. É só Amor.

Aba, Aba, Aba, está entre vós. É a hora.
Cantemos, bailemos, dancemos. O Pai, o  Paizinho está entre vós.
É o povo do mundo inteiro que Me recebe, que recebe a Vida.
Habiemos fiesta !
Que se abram Meus reservatórios. Pois o coração de vosso Pai se abre 

totalmente para vos acolher a todos, todos, todos.
Acolho a todos vós, num ninho de Amor. 
Crianças, velhos, jovens e adultos, pobres e ricos, todas as raças e 

todos os credos.
Acolho a todos. A salvação é para todos.
É a hora. Meu Coração está aberto.
Podem entrar. Vamos cear. Vamos festejar. Pois o que seria preciso se 

fazer, já foi feito e agora a Vida É entre vós, a Verdade É, a Justiça É, as bem-
aventuranças e toda Minha complacência É, agora que o Sacramento Verda-
deiro É Vida e Luz em vossa vida.

Chegou a vós e se faz Presença Verdadeira. Vitória.
A família pode bailar. A família pode dançar feliz. É a dança da família.
É vitória. É vitória.
A Vida é maravilhosa.
Com a Antiga Aliança exclamai: “Sede bendito, Senhor Deus de nossos 

pais, digno de louvor e de eterna glória.
Com a Nova Aliança exclamai: “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, 

porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador”.
Com a Eterna Aliança exclamai: Aba, Aba, Aba, Paizinho querido, está 

entre nós.
E com Maria, cantai, vibrai: “Minha alma glorifica ao Senhor, Meu es-

pírito exulta de alegria em Deus, Meu Salvador.
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Filhos Meus !
Sou Eu que estou a comunicar-Me convosco pois são estes os tempos 

da Minha Grande Manifestação ao mundo.  
 São Verdades que proclamo que precisam ser ditas e anunciadas entre 

vós.
 A partir de agora vou reger o mundo a partir deste Carisma e conviver 

convosco como um pai convive com seus filhos.
Essa é a hora do Amor. É a hora do Amor governar a face da terra. É 

a hora em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem visitar-vos e fazer morada 
convosco.

E por meio deste Carisma entrareis na Graça e brilhareis como luzeiros 
do mundo. É o Carisma da Comunidade Aliança Divina através do qual a pessoa 
entra no Divino, acolhe a Graça  no Amor.

É o presente que vos dou, mundo moderno.
Esta é a hora da Verdade e ela brilhará como diadema em vossa fronte.
Estai pois cientes disto que vos falo: Meus filhos só vão entrar no Amor, 

na Graça, na Vida se for por este Carisma. 
Vosso Pai Celestial está saudoso de vós e se aproxima para dar-vos o 

abraço de acolhida cheio de carinho e de ternura.
É a hora em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos acolhem no seio da 

Santíssima Trindade. É a hora do poder, do grande Poder Trinitário se fazer em 
vós, como força e ajuda para serdes vitória, sempre, na vivência deste Carisma 
que é o Amor para todos.

E à frente deste Carisma está a pessoa da Irmã Gertrudes, a qual faço 
Minha Representante Legal, nos moldes da Minha Lei Santa para todos os po-
vos e perante vossa justiça e governo humano – Gertrudes Grossl é Minha Rep-
resentante Legal.

Que se cumpra por ordem do Rei.
E que todos se prostrem diante do Rei, Único Soberano e Senhor de 

todos.
É a autoridade da Trindade Santíssima que vos fala. É o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo que se manifestam como Unidade de Amor na pessoa escolhida 
e vos falam e vos ditam as leis que precisam ser cumpridas sob pena de não 
continuardes a viver.
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Minha Lei do Dízimo, desejo que ela seja cumprida.
É o Pai que assim vos fala e alerta. Que ela se cumpra com poder e 

força.
Gertrudes, é mister que Eu esteja em ti e tu estejas em Mim para que 

Minha ação sobre ti possa se concretizar no mundo, pois tomo posse de todo teu 
ser e Me faço em Divindade sobre ti. Em teu ser, Eu Me diluo para que a nossa 
Unidade possa ser perfeita.

É a Unidade Trinitária que se manifesta através de ti para reger os po-
vos. É por misterioso desígnio que precisas acolher o mistério da Santíssima 
Trindade em ti, acolher todo esse poder, todo esse Amor em nome da humani-
dade inteira e em favor dela, como primeira pessoa humana que O acolhe, pois 
para isto te escolhi e te preparei desde teu nascimento.

Mistério este inexplicável, incompreensível para o mundo, compreensív-
el somente para ti que o perpassas e o testemunhas para a humanidade inteira 
na Sabedoria, nas obras e por feitos e portentos inimagináveis à mente humana, 
só possível mesmo a Deus Todo Poderoso.

Assim, derramo sobre ti, filha querida, todo poder Trinitário de Amor, de 
Sabedoria, de Bem e Justiça.

Toda Minha autoridade para reger os povos, faço recair sobre ti, filha es-
colhida. E te unjo com poder sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Que assim seja.

Sobre tua cabeça está uma coroa de finíssimo ouro e à tua mesa finís-
simo manjar para ser tua delícia.

Em teu ser está o Meu Coração para que possas Amar, Amar, Amar sem 
obstáculo ou medida.

Amar, Amar, Amar mais que o céu, mais que o ar, mais que o mar. Amar 
mais que a natureza em festa, mais que todos os viventes. Amar por todos e 
acima de todos.

Só Amar, Adorar, Venerar a Santíssima Trindade, o Amor do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.

Filha querida, é essa tua grande missão diante de Mim,  teu Paizinho 
querido.

Esta vigília de adoração, coração a coração, aonde fores, onde 
estiveres saibas que é a força desta nossa União, deste nosso Amor,
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que te sustentará  e sustentará o mundo, que te soerguerá e brilhará adiante de 
ti.

Filha querida, o Pai precisa de ti.
Desde o seio materno foste chamada para conceberes esse Amor Trini-

tário, para gerares o Bem sobre a face da terra, para ires em nome do Amor, 
implantando a Justiça e a Verdade.

Eu te protejo e te guardo neste afã. Toda glória que recebes de Mim, o 
perpassas ao Zulmar e assim a humanidade toda recebe. Nada retenhas para ti, 
a não ser o desejo inato de Me ser fiel e Me amar eternamente.

Gertrudes diante de Mim e Zulmar diante do mundo e todos do mesmo 
Bem, do mesmo Amor.

Desde todo sempre, este mistério inefável esteve nos Meus planos 
acontecer, porém só agora é o tempo santo, certo e oportuno, em que Ele se 
revela ao mundo com poder e força, entusiasmo e ação.

  Ação demolidora e construtora, isto é, o Bem foi sendo con-
struído, tijolo por tijolo e se implantando, paulatinamente grão de areia por grão 
de areia, sempre e cada vez mais, foi sendo a vitória sobre tudo e sobre todos.

E o clima de Amor e Paz que se faz é cada vez mais favorável. Em cada 
um que se dedica nesta obra brilha a luz da Verdade e a chama do Amor.

Abençôo o trabalho do Zulmar com muito poder e força e como também 
é incomensurável sua  contribuição para o mundo. 

Filho querido, tu és uma bênção para a humanidade . Continua neste 
afã a que te dedicas pois és o homem certo para isso. Não te detenhas nos prob-
lemas financeiros. Apenas diga, sim, sim ou não, não. Mas que teu coração es-
teja em Mim numa vigília constante pois desta Nossa União partirão as soluções.   

Meu filho, neste novo começo, Eu te abençôo em Nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo e coloco sobre tua cabeça a Minha Autoridade em todas as 
horas para decidires sempre em favor do Bem e do Amor. 

Domino a terra espiritualmente e também materialmente. Tudo agora 
tem o Meu Selo e volta para Mim carimbado com Minha Santa Presença.
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Ao selares Minha Presença  se faz e Eu santifico tudo. Tudo está santifi-
cado na face da terra e agora posso ir e vir e também agir livremente, pois estou 
em tudo e em todos com liberdade, autoridade e poder.

A Santíssima Trindade foi vencedora nesta hora e neste tempo previsto 
e agradeço a grande ajuda da irmã Gertrudes e a colaboração do Zulmar, incan-
sáveis servos, dóceis nesta luta da implantação do Bem.

A Trindade Santíssima foi vencedora. Salve a Trindade Santíssima. Ho-
sana. Glória. Aleluia.

Aleluia povos todos da terra. Glória. Glória. Louvor eterno pelos séculos 
sem fim, ao Criador Onipotente e Todo Poderoso.

O Pai se implantou como Governo. A Trindade Santíssima rege os po-
vos.

O Carisma venceu. Deus é vencedor. O Divino foi vitória sobre o hu-
mano. Aleluia.

Céu e terra se encontram e as almas todas se unem para enaltecer o 
Criador num grande amém, num glória eterno ao Pai, Deus Onipotente e   Todo 
Poderoso, o Santo Senhor das Alturas, Rei.

Assim é que assim seja.
Estou em tudo, nos governos nacionais e internacionais, na mais alta 

cúpula, no mundo empresarial, no setor bancário, nas sutilezas das máquinas 
nacionais e internacionais, em todo governo humano.

A Trindade Santíssima entrou e agora é Governo em tudo, é Força e 
Poder do Bem e do Amor.

Agora havereis de prestar contas do não Amor. Não mais conseguireis 
errar ou fazer o mal, porque ele já não existe. Cessou porque chegou o final dos 
tempos do mal e ele não existe mais.

Só o Bem passa a vigorar agora como Lei pois o Pai Amor toma posse 
de toda terra definitivamente e eternamente. Só o Bem é governo agora.

Tudo volta às mãos do Criador Onipotente, Deus Pai Todo Poderoso e 
Onisciente, que tudo pode e tudo sabe e que agora e para sempre, é Rei Único 
e Absoluto, Senhor do céu e da terra.

O Bem supera. A Graça vence. É vitória final, total.
É a escalada da Santidade que se inicia. É o Novo Tempo da Graça e da 

Paz. E a humanidade vai ter que se prostrar diante desse Novo.
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É a luta que a humanidade vai travar para deixar o humano e perman-
ecer no Divino.

Só no Divino serão força e poder. Só vivendo a Minha Ressurreição 
poderão entrar nesse Novo Tempo. Só voltando e entrando na Santidade, viven-
ciando o Santo três vezes Santo, poderão viver a Minha Ressurreição e entrar 
nesse Novo Tempo de Graça e Paz. Por isso vos digo sempre, só os fortes 
agüentarão essa virada de século, esse início dos tempos quando haverá mu-
danças radicais.

Fala convosco o Deus da Paz, Pai, Filho e Espírito Santo em Um e 
mesmo Dom, Um e mesmo Ser Supremo, Criador e Recriador do céu e da terra, 
força incalculável de Amor e Poder do Bem em vós – Santíssima Trindade, Força 
Trina de Amor em vós.    

   É a Vida em Abundância chegando a vós, o carinho, a ternura 
do Pai três vezes Santo, que está em vós e entre vós agora como Amigo, Com-
panheiro, o Paizinho Querido.

Cantai, louvai, rendei graças. Achastes o Amor perdido por vós a 
milênios.

O Pai está de novo entre vós. É só cantar, ser feliz e se alegrar, bendizer 
e dar graças sem cessar ao Eternamente Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, o 
Deus É, o Deus Amor.

Rendei glórias à magnificência do Deus Todo Poderoso entre vós.
É o Paizinho que está entre vós agora, o Deus Uno e Trino, a Sabedoria 

incriada, a Ressurreição Trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Um e 
mesmo Dom de Amor que atinge a todos igualmente.

A Ressurreição da carne vivida por Meu Filho Jesus se faz em vós igual-
mente. Por graça, do humano passais ao Divino, num abrir e fechar de olhos.

Gratuitamente recebeis a Vida, mas para chegar a essa perfeição, 
quanto caminho percorrido.

E agora recebeis Jesus. Não apenas a partícula que O rep-
resenta, o Pão dado em comunhão, mas Ele mesmo, a própria Pes-
soa de Jesus é que comungais. Comungais a Sua Santa Presença Ver-
dadeira. Ele mesmo se revela a vós nesse tempo. Acolhei-O com muito 
Amor, de coração aberto, na certeza de O terdes Vivo entre vós agora. É a
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colheita, a grande colheita que a tanto esperáveis desde a semeadura e que 
agora se faz.

Sou Jesus de Nazaré, comungai Minha Santa Presença. Amém.
E com Jesus vos dou todos os bens tanto espirituais como materiais em 

todo tempo e lugar. Se tendes Jesus tendes Tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e 
sempre, sua missão de Amor é Eterna.

Até hoje precisou partilhar-se, doar-se como Pão, marcando, celebran-
do e eternizando Sua Presença à espera de o humano entrar na perfeição para 
recebê-Lo como Pessoa, como Presença Ressuscitada.

No humano não foi recebido de tal forma que mesmo Seus ensinamen-
tos não foram vividos e seguidos.

E nem poderíeis amar porque o Amor só agora está chegando, o Amor 
de Irmão, o Amor Pessoa, o Único Amor que é Vida daqui para frente. O Único 
Amor que precisais viver em vossa vida conjugal, em vossa família, na comuni-
dade é este Amor de Irmão.

Vós não Me amáveis, porque não Me conhecíeis. Agora vos apaixona-
reis por Mim e nosso Amor será de fato. Acontecerá dentro, no âmago de vossa 
alma, como centelha, como fogo abrasador que se espalha aquecendo a todos 
e se partilhando.

O caminho não tinha sido feito. E este caminho foi sendo aberto com 
Seu próprio Corpo doado por inteiro e partilhado até agora, nesse tempo atual.

Em morte completou Sua missão porque em vida ela não poderia se 
completar porque o humano não agüentaria tanta luz. Tanto que a “luz veio ao 
mundo” e não foi recebida.

Mas a luz foi abrindo caminho até que foi morto. Foi rompendo com as 
estruturas, eliminando preconceitos, denunciando o pecado. Passou pelo físico 
e o psiquismo e quando atingiu o espírito, foi morto.

O humano não teve condições de aceitá-Lo. Foi necessário toda uma 
caminhada de aperfeiçoamento para a humanidade acolher  o Divino. E isto vos 
custou dois mil anos de luta e sofrimento quando o sangue de um Deus se der-
ramou por inteiro sobre vós.

 Ó humanidade, quando vos acordareis e até quando vos aturarei se já 
a dois mil anos vos tirei do esterco, do monturo onde jazíeis e ainda recalcitrais 
contra Mim !
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Acordai enquanto é tempo.
 Jesus meu Filho vos foi dado a dois mil anos. É o tempo de estardes de 

pé pois a hora urge e ela  já chegou para vós e daqui a pouco não haverá mais 
tempo.

Por isso a promessa da vinda do Espírito Santo para fazer coisas maio-
res do que aquelas feitas por Jesus. 

Agora já é o Espírito Santo que vem! Já é o Espírito Santo que chega. 
Porque o Espírito Santo vem em espírito completar a missão de Jesus adent-
rando até a alma e além da alma, chegou aos infernos e atingiu o paraíso que foi 
dado ao homem, mas até hoje esteve desabitado. E ali planta a árvore do Bem 
que agora é realidade em cada um de vós.

Dentro e fora do ser, o Espírito Santo caminha e se movimenta e é uma 
realidade e ninguém O vê porque é espírito e ninguém O mata.

Jesus precisou ser morto, pois como Pessoa Humana Sua missão se 
completara. Sendo Deus Uno e Trino se doou por vós por um determinado tempo 
como Pessoa Humana para experimentar, conhecer e sentir o que o humano 
sente e vencer as forças que lutavam contra esse humano.

Agora volta a vós vitorioso como Pessoa Divina que É pelos séculos 
eternos.

Sua Ressurreição se perpetua em vós através dos tempos, mas só ag-
ora ela é possível de se fazer em vós, quando o Carisma atinge sua plenitude. 
Este Carisma imprime em vós o Cristo Ressuscitado.

E mais, a Própria Trindade Santíssima é Ressurreição em vós, por graça. 
Jesus vos mereceu este mistério, porque viveu-o como humano em plenitude. 

Ser humano algum poderia fazer acontecer essas Verdades maravilho-
sas entre vós. É Obra Divina o que acontece. O humano tem seu merecimento, 
porque fez como  Jesus, foi dócil e obediente, para a realização e implantação 
deste Carisma.

A Ressurreição é o corpo todo com as suas potencialidades ser  pos-
suído pelo Divino, ser penetrado por Ele, ser possuído por Deus, totalmente, 
ainda em vida entrar no Divino plenamente.
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A alma se funde em Deus de tal maneira que se unifica Nele. Todas as 
células do corpo são beneficiadas pelo espírito em luz, energia, força e poder. 
Poder de Vida e Vida em Abundância.

Isso é possível de se fazer na pessoa quando o ego cai totalmente, en-
existe e ela começa a viver as bem-aventuranças. A alma se torna pobre e então 
a verdadeira riqueza se faz como Dom.

O Espírito Santo toma posse do espírito da pessoa e domina plenamente 
como Único Senhor e a pessoa com Ele, se queda em adoração e reverência ao 
Pai, Paizinho.

O vosso ego inexistir, foi possível graças aos três dias de túmulo pelos 
quais passou Meu Filho, quando  sepultou consigo o querer humano, o ego, para 
vos dizer, vai ser possível viverdes a Vida Divina em vós,  para atrair a plena 
Ressurreição para vós, como  Meu mensageiro oficial. E agora Ela acontece 
realmente em vós.

Calculai a alegria e a vibração de Maria agora que vê a magnífica Obra 
de Seu Filho sendo acolhida pela humanidade inteira. É muita alegria pelos céus 
sem fim.

A Missa daqui para a frente se torna um Grande Glória ao Pai, ao Filho 
e ao Espírito Santo.

 Completou-se o Grande Ofertório de Jesus ao Pai que se fez por dois 
mil anos Vítima de Expiação por vós.

Se faz o Grande Silêncio na humanidade, quando o humano definitiva-
mente se rende e o Divino É e se faz.

Agora é só gozo e alegria !
Um magnífico louvor se faz ouvir pela humanidade inteira, no céu e na 

terra se expande num ecoar sem fim. 
Hosana. Hosana. Hosana. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

 
Quem vos fala é o espírito de profecia que procede, que vem do Pai.
Eu vos pergunto: Por que chegais a um nível de tanta perfeição em 

Deus ?
Isso é só o começo da transformação. A sociedade em que viveis, o 

vosso “modus vivendi” será todo modificado a partir de agora, a partir desta 
ressurreição do ser. Não conseguireis mais viver como vivíeis, não conseguireis 
mais não amar. Tereis a partir de agora uma vivência de irmãos, filhos do mesmo 
Pai.
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Tudo o que vos acontece sempre esteve nos Meus Planos. Por isso vos 
enviei Jesus para preparar-vos o Caminho.

Ele vos diz: “Eu sou o Caminho, a Ressurreição e a Vida”. A Ressur-
reição se faz verdade plena. E toda essa complacência que Jesus É, esse ser 
em Deus, ser no Pai que Meu Filho É e vive, é vosso agora.

Ele trouxe a vós quando saiu do Divino e veio no humano realizar a 
missão, merecer-vos essa dignidade.

A Santíssima Trindade se desintegrou no céu, por breve espaço de tem-
po, para permitir que Meu Filho vivesse o humano, vencesse o mal, pois vosso 
Pai não conhecia e nem conhece o não amor.

Foi preciso que Jesus vos fosse dado como humano para vencê-lo total-
mente, merecendo para vós toda Minha complacência, que tanto Eu ansiava dar-
vos mas não tinha como entregar-vos, porque não sabíeis acolher. Não sabíeis 
beber água Viva.

Só agora com este Carisma aprendeis a acolher o Dom. E estais agora 
a um passo do Dom ser plenitude em vós, o Santíssimo, o Diviníssimo Sacra-
mento, o Sacramento Vivo, Presença Santa, o Deus É.

Estais a caminho do encontro pleno com o Dom, ó povos, ó homens.
E este se abre plenamente para receber-vos.
Vinde, filhos queridos.
O Pai vos acolhe e com Jesus vos entrego toda Minha complacência. 

Acolhei-a.   É vossa. Jesus vosso Irmão, é vosso Amigo. Ei-Lo. 
No humano, Pilatos O entregou a vós. Agora, porém, Eu vô-Lo entrego 

no Divino e ninguém poderá matá-Lo ou pegá-Lo porque Ele Vive, é Pura Graça 
partilhada, é de todos. 

Jesus vive, filhos Meus.
Jesus vive em Minha Igreja reconstruída totalmente. Minha Igreja sois 

vós, filhos queridos, que agora tendes condição de ficar de pé. Agora vossos 
braços são como o ferro e vossos pés como o aço e em Mim estais firmes.

E atentai para esta Verdade, em Mim sois força e poder.
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Só agora chegais a isso, antes éreis como palha que o vento leva, como 
pena voáveis ao léu, sem destino, sem saber para onde íeis e o que fazer e 
como fazer para acertar, para viver no Bem.

Estáveis cegos, tendo olhos e surdos, tendo ouvidos e vossa boca fa-
lava mas ninguém escutava.

Mas agora encontrastes o Caminho e Ele está pronto. É só passar.
Agora é só festa, é só alegria, é só ser feliz, é só vida e felicidade. É 

mais que felicidade. É transparência do Amor. O que sois dentro extravasais fora 
de vós.

Agora é a felicidade total.
É a transubstanciação do Espírito Santo, que se partilha a vós como co-

munhão, o Amor do Pai e do Filho se doa a vós como partículas que se espalham 
como sementes de Bem, de Vida, de Amor.

Agora é comungar o Amor, o Pão do Amor, comê-Lo, bebê-Lo, sorvê-Lo  
na água cristalina da fonte que não se esgota.

O Espírito Santo, o Amor será vossa comunhão diária, vosso alimento, 
vosso Pão, o “Pão Vosso de cada dia” e assim todas as vossas células transfor-
mar-se-ão em Amor, serão Amor, Presença Santa.

Comungais o Amor. Comeis Amor. 
Célula por célula, o Carisma na pessoa da Irmã Gertrudes se desin-

tegrou e se desinstalou para ir para o mundo e ser partilhado na humanidade 
inteira.

Todos acolhem. Todos recebem do seu corpo partilhado como Carisma 
Vencedor, vitorioso para o século atual e eternamente. 

É o Espírito Santo, o Amor do Pai e do Filho, que na plenitude de Sua 
missão se doa a vós agora, através deste Carisma, na pessoa da Minha filha 
Gertrudes.

Celebrais a Vida, alimentando-vos do Amor. E Ele é em abundância. Ele 
é uma plenitude em vós. Comungais a Minha plenitude.

Meu Filho Jesus foi comunhão para vós até agora para propiciar que 
neste exato momento, o Espírito Santo seja comunhão para vós.

Momento Santo para toda a humanidade, quando o Santo três vezes 
Santo é acolhido como Santa Presença em vós. 
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É hora magnífica, sublime, prevista desde os primeiros tempos e muitos 
ansiaram por ela e a desejaram mais que o sol, mais que o ar. Se o Espírito 
Santo não fosse acolhido, a salvação não se completaria.

E é para vós que viveis na atualidade, que ela se apresenta porém, 
todos recebem independente de espaço ou tempo.

Comungai dela. Comungai o Amor que se apresenta a vós nesse Novo 
Tempo. É a comunhão do Espírito Santo para vós agora, pela distribuição deste 
Carisma e todos podem comungá-Lo, sorvê-Lo, comê-Lo porque Ele É na face 
da terra, realidade, força e poder – Terceira Pessoa da Santíssima Trindade - em 
vós e entre vós, no mundo.

É a terceira Pessoa da Santíssima Trindade que se doa através da Irmã 
Gertrudes.

Mistério inefável que se faz em vós e se cumpre nesse tempo.
O Bem explodiu e suas faíscas atingiram todo o universo.
O Espírito Santo, o Amor do Pai e do Filho, como Dom espalhou suas 

sementes e se partilhou para todos no universo inteiro, através da desintegração 
do corpo da Irmã Gertrudes como plenitude do Carisma e vitória final.

E todos podem comungá-Lo porque o Dom é para todos e ninguém O 
prende mais.

O Amor é livre.
Livremente comungais o Amor.
Nesse Novo Tempo comungais o Espírito Santo, Sua Santa Presença 

em vós. Ele é comunhão de Amor em vós.
É a Obra do Espírito Santo esta que se apresenta e ela foi toda implan-

tada na pessoa da Irmã Gertrudes, dileta filha escolhida. Em suas carnes o Ca-
risma foi sendo escrito, desenhado. Esta foi a solene acolhida do Espírito Santo 
na face da terra, numa explosão de Amor. Ele se apresenta como um Carisma 
que precisou gravar-Se e instalar-Se em alguém para a seguir ser de todos.

E num mistério inefável Sua Presença foi se fazendo e se  instalou num 
corpo humano para permitir que o humano pudesse acolhê-Lo. Acolher o Amor.

E esse mistério foi acontecendo na pessoa da Irmã Gertrudes, 
passo a passo, minuto a minuto, célula por célula, o seu corpo e seu
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espírito foi sendo purificado e santificado pelo Espírito Santo que dela toma pos-
se e a possui em plenitude, hasteando na alma humana a bandeira da vitória do 
Divino sobre o humano.

Deus é vencedor.
O Espírito Santo é vencedor.
Irmã Gertrudes é vencedora em nome de todos os viventes.
E a Vida agora é. O Carisma se expandiu para a humanidade inteira. 

Aleluia. Amém.
Assim é porque é da Minha Santa Vontade.
Tanto promulgo Minha Lei no Governo Civil como no Governo Espiritual 

e desejo que ela seja cumprida. 
E como digo: Assim seja.
E que se cumpra e que se faça. Por ordem real.
Levarei cada um à Santíssima Trindade.

   

Filhos Meus !
Confiastes em Mim, não vos decepcionarei. Estais a um passo da Ver-

dadeira Vida, da Verdadeira Paz.
Permanecei de pé, firmes, pois de hoje em diante, só a Verdade, nada 

mais que a Verdade será Lei entre vós.
Viveis um Tempo Novo, onde a graça é e o Bem é pródigo em benefícios 

para vós. Só o Bem irá reger os povos de ora em diante, só Ele é Governo e Lei 
entre vós.

E diante desse Governo Novo que se prosterna toda terra, pois é regido 
pela Minha Sabedoria e pela Minha Providência confirmado e como diz e faz, 
pensa ou ordena, assim É. É esse Governo Novo que executa Minhas Ordens e 
proclama Minhas Leis para vós, conforme a Minha Santíssima Vontade e Enten-
dimento. E na Sua Sabedoria haveis de viver.

E é em Nome do Amor que esse Governo Novo há de seguir em frente. 
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É em Nome do Amor que haveis de Governar a terra, Gertrudes, filha 
querida.

Em Nome do Amor. Só o Amor vos basta, ó habitantes de toda terra.
Prestai atenção, filhos queridos e sede agradecidos pois agora a Lei 

Santa se imprime em vós, indelével e se faz.
A Santidade se imprime em vós como Lei e se faz. É a graça agindo, é 

a graça atuando.
Toda benevolência do Pai e Sua complacência agora chegam a vós 

como lei. O Pai quer dar, dar, dar, dar  para todos. Doar-se inteiramente.
E na Sua Santidade haveis de viver. Por isso haveis de acolhê-Lo e viver 

Nele.
É Ele que vos adverte, filhos queridos.
Só o Amor é lei. Ou viveis a Santidade ou não continuareis a viver.
Ser Santo. Ser feliz. Ser Amor. Estar no Bem. Amar a tudo e a todos é 

Lei que haveis de viver em vós, se quiserdes permanecer de pé. Vivei em Mim 
e tranqüilizai-vos.

Vivei o Deus Vivo, o Deus Amigo, o Deus Pai, Paizinho vosso.
Vivei Deus, acolhei o Amor e despojai-vos de tudo o que vos povoa, tudo 

o que não é Deus em vós e vos afasta da perfeição. 
Fugi de tudo o que é velho e ultrapassado em vós. Vossos conceitos e 

idéias, vossos maus desejos, vossas más inclinações e tendências perversas, 
fugi de vossos maus pensamentos, tolos e iníquos, inúteis divagações e de-
pressões. Despojai-vos destas riquezas que só vos perturbam, cansam e vos 
preocupam.

Voltai a Mim, vinde a Mim.
Estou limpando tudo, lavando tudo em vós. O mundo inteiro está sendo 

lavado pela ação do Meu Espírito Santo.
O Mundo todo passa por esta lavação, tanto a pessoa, como a família, a 

empresa e o governo. Em tudo entra a Luz e a imperfeição aparece e tudo está 
ficando limpo, brilhante, equilibrado e calmo, pois uma onda de Amor passa e 
arranca  tudo o que não é Amor. E vem a bonança, a calma, a paz, pois Deus 
toma posse de tudo e reina com todo fulgor.
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Ó governos do mundo ! Falo a vós como um pai fala a seus filhos que-
ridos.

Ó quão longe estais de Mim. Ó quanto vos afastastes de Mim vos ar-
mando até os dentes para defender vossos tesouros que a traça corrói e a fer-
rugem destrói.

Ó quanta armamentação fabricastes para vos levantardes irmão contra 
irmão.

Ó quanto desmando nas vossas indústrias, nas vossas químicas e ciên-
cias.

O poder humano quis levantar-se como um deus e senhor de tudo. Mas 
não o conseguiu, pois se continuásseis em vossos desmandos estaria  bem 
próxima vossa destruição total, o caos final.

E não tendes outra saída, senão voltar a Mim.
Como quereis governar a outrem, se não conheceis a vós mesmos e 

nem a vós mesmos conseguis governar ?
Se não sois governo nem sobre vós mesmos, nem sobre vossas famí-

lias, como quereis ser governo para um povo ?
Com que autoridade vos arvorais como juiz terreno se não pondes leis 

em vós mesmos ?
Com que autoridade vos levantais como governo de povos e nações ?
Sois o senhor de quê ? Quem vos deu autoridade ? Que sabedoria hu-

mana formula vossas leis que beneficiam uns e prejudicam a maioria ?
Onde pensais que haveis de chegar com vossos discursos impregnados 

de mentira e engano ?
Ó como sois tardos em entender e perceber que não passais de bone-

cos nas mãos de toda uma estrutura falida que tende a cair mais cedo ou mais 
tarde.

Sois como troncos podres que qualquer vento derruba. Não tendes mais 
onde vos agarrar, onde vos apoiar, ou como sobreviver, pois a raiz que vos sus-
tenta de pé foi extinta. Acabou-se a escravidão. Não podeis mais firmar-vos em 
vossa própria sabedoria humana pois ela extinguiu-se e daqui para frente vossos 
pensamentos serão tolos, ultrapassados e vossos atos vão dar em nada. Pois 
a sabedoria humana não mais conseguirá levantar-se e não mais conseguirá 
governar.
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É a boca do Pai que fala. 
Só a Sabedoria Divina é Governo e Lei agora e sempre. E contra Ela não 

conseguireis levantar-vos mais, pois vive e reina com todo fulgor e majestade.
Ó governos dos povos ! Se já Me conhecêsseis e soubésseis Quem é  

que vos fala. Certamente abandonaríeis vossos caminhos, vossos desvarios e 
preocupações desnecessárias e viríeis correndo ao Meu encontro, para repou-
sar em Meus braços, felizes e serdes abençoados com a Sabedoria que vem de 
Mim.

Tomai, pois, cuidado, filhos queridos, é o Pai que vos adverte e instrui. 
Meu Filho já vos avisava que Meu Reino viria a vós. Desfrutai Dele. Acolhei-Me.

Vossos atos e atitudes são contraditórios, dizeis e vos desdizeis continu-
amente.

Promoveis a discórdia e a opressão quando deveríeis ser porta-vozes 
da Paz e da Liberdade. Vossa ignorância e ambigüidade voltar-se-á contra vós 
mesmos.

Estai, pois, atentos. Não vos firmeis em vossa própria sabedoria.
Pois desde agora e para sempre há um só rebanho e um só Pastor e já 

é a Unidade Trinitária o vosso Governo.
Nada fica fora de Mim, pois tudo e todos estais unidos a Mim e ninguém 

pode escapar à Minha voz. Onde estiverdes haveis de ouvi-la pois soará com 
força e poder, trazendo-vos de volta ao Amor.

Estou falando para todos os povos do mundo e não faço nenhuma dis-
tinção de pessoa ou governo, nem raça, nem língua, nem credo, nem posição.

Falo a Minha linguagem a todos igualmente e havereis de entender-Me.
Escutai a Minha voz. Falo a linguagem simples.
Filho querido, tu Me amas ?  Tu me amas ?
Olhai para dentro de vós mesmos, auscultai vosso coração e vede se 

ele é um só pulsar com o Meu Coração.
Despojai-vos de vosso homem velho, vossa empresa velha, vosso gov-

erno velho.
Em nome do Amor, vinde a Mim todos vós. Estai em Mim, no Meu Amor. 

Permanecei em Mim e vivei.
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Dai graças noite e dia sem cessar e acolhei o Divino e Santo Amor. Ac-
olhei o Sacramento Vivo em vós, o vosso mister, nos vossos trabalhos e ocupa-
ções, nos vossos pensamentos e sentimentos, pois cada um de vós é chamado 
para servir-Me no Amor. Amar é a vossa missão.

Não tendes outro coração a não ser o Meu Coração em vós para amar.
Amai como Eu vos amo. Amai de todo vosso coração e de todo vosso 

entendimento.
Amai-vos como Eu vos amo. Na gratuidade, no silêncio, na paz, na qui-

etude de vossa alma com a certeza de repousar em Mim.
Só Meu Filho é Vida em vós, é Providência em vós e em vossos negó-

cios.
Teve início a Nova Firma que se organiza cada dia mais e se mantém 

no Amor. Continuai o trabalho a que vos dedicais. Sou vosso sustento e apoio.
Bem depressa organizai-vos pois é o mundo que se apresenta.
A  Trindade Santíssima como Novo governo já organizado e em vigor, à 

disposição dos que O procuram e buscam, é reverenciada e adorada pelos que 
servem e Lhe são submissos.

A cúpula se reúne sob Minha direção e sob Minha tutela gerencia as 
empresas. Continuai dando assistência às firmas.

A Equipe de Assessoramento deve ficar firme dando apoio aos em-
presários. 

É a Trindade Santíssima que caminha com vossos pés nesta caminhada 
mensal. Dialogai com o empresário e abençoai sua firma e assim É e se faz.

Abençôo o trabalho de toda Equipe Governamental. Continuai reali-
zando a Minha vontade pois assim é do Meu agrado e é assim que governo o 
mundo.

É o Bem que se movimenta e se espalha.
Se organiza a paz no mundo e se estabelece o equilíbrio de todos os 

setores da vida pública e privada.
Assim como determino, se cumpre. É o governo do Pai sobre vós.
Oxalá, consigais acolhê-Lo e reverenciá-Lo, pois Ele é só abundância e 

providência para vós.
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É o Pai que vos fala com carinho, amor e ternura. É o Pai saudoso de 
vos rever, de vos ter em Seus braços no recôndito de Seu ser.

Esvaziai-vos de vós mesmos e permiti que Eu seja em vós.
É a boca do Pai que vos fala.
Quero vos dar a pureza do Meu Amor. Quero vos dar todos os tesouros 

da Graça abundante que sou Eu em vós e haveis de acolher-Me pois não há 
outro caminho a não ser este que vos apresento.

Eu só sei SER AMOR por vós.
É a Minha Essência Divina que vos atrai e vos suga. Sois Meus amados 

filhos e agora vos tenho de volta e quero vê-los vivendo o verdadeiro paraíso na 
terra, a vós reservado desde sempre, onde quero conviver convosco face a face, 
lado a lado no mais sublime Amor.

Ouvi o que vos digo. 
Deus, vosso Pai é tudo e faz parte de tudo.
Estais imersos em Deus e ao mesmo tempo, Deus está imerso em vós.
Formamos um todo, Eu em vós e vós em Mim.
Sois essência da essência. Sois Templo e Presença. Presença do Ver-

dadeiro Deus.
Eu sou a Unidade Verdadeira e venho ao mundo recuperar o que é Meu.
Deus Todo Poderoso é em vós, independente do que sois, sentis, pen-

sais ou imaginais. Sou muito mais que sentimento, pensamento, imaginação.
Sou Pessoa Viva entre vós. Eu sou a realidade em vós. Eu sou vosso 

Pai legítimo e vós sois Meus filhos legítimos.
Eu sou a Luz que vos ilumina, a Sabedoria incriada, a Força, a Vida, o 

Amor. Já estais vivendo a felicidade dos filhos de Deus, herdeiros  da Graça e 
da Benevolência do Pai.

Parai, descansai e vede quanto é grande a Minha Bondade para con-
vosco que estou sempre a ajudar-vos e proteger-vos em toda hora.

Uma coisa é verdes a fotografia, outra coisa é vos encontrardes frente 
a frente com a pessoa.

É isso o que está acontecendo convosco, o vosso encontro face a face 
com vosso Pai. E mais, vossa fusão com o Divino Amor, o encontro do vosso 
coração com o Coração do Pai, com o vosso Deus Pai-Mãe.
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Assim, vós estais fundindo-vos com o Pai. Vossos pensamentos, são os 
pensamentos do Pai, vossos desejos, são os desejos do Pai, vossos sentimen-
tos, são os sentimentos do Pai, vosso olhar, é o olhar do Pai, vosso falar, é o 
falar do Pai, vosso querer, é o querer do Pai, vosso coração, é o Coração do Pai, 
vosso Amor, é o Amor do Pai.

Pois o Pai se revela plenamente a vós quando chega a hora da glorifica-
ção de Jesus dentro de vós. Ele apresentou-Me a vós e agora tudo o que disse 
sobre Mim, se completa em vós.

É a consumação da Missão de Jesus, a Minha chegada na face da terra.
Quando da vinda de Jesus em humanidade, apresentou-Me a vós mas 

agora que o Santo Espírito chega, Jesus é glorificado em vós e o Pai É e se faz.
E o Espírito  que em vós habita é Santo e Ele transparece através de 

vós.
Foi para que se completasse esse mistério da apresentação do Espírito 

Santo através de vós, que vos enviei Meu Filho, que veio até vós e se fez hu-
mano, capacitando o humano, acolher o Divino.

Deus tornou-se carne de vossa carne na encarnação do Verbo, para 
que agora, vosso corpo divinizado pela Presença de Jesus, possa acolher o 
Espírito Santo, ser transformado e santificado, ser Templo e Presença do Santo, 
Santo, Santo.

O Espírito Santo É em vós Presença Santa. 
Galgais as alturas. É a época aprazível para este mistério ser revelado 

ao mundo, pois agora Ele já é em Verdade e Vida e ninguém mais poderá detê-
Lo pois a transformação já aconteceu.

O Amor tomou posse de tudo. Mudou-se a água em vinho.
E assim como Jesus se apresentou em Pessoa ao mundo, também 

agora o Espírito Santo é Pessoa em cada um de vós.
Dessa Verdade, eu mesmo dou testemunho a vós, pois o Espírito Santo 

foi acolhido no humano, gerado e concebido na pessoa da Gertrudes Grossl. Por 
obra da Graça tudo se fez e agora o Espírito Santo é Verdade e Vida em vós.

Foi para que o Mistério da Santíssima Trindade se revelasse ao mundo 
que Jesus, Meu Filho veio a  vós, possibilitando a chegada do Meu Espírito.
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Jesus vos disse que “muitas coisas não tendes condições de suportar 
agora... mas que o Espírito Santo viria a vós para vos falar toda Verdade”. E a 
Verdade já está entre vós.

Pois agora já tendes condição de suportá-La pois estais puros e sabeis 
acolhê-La em vós.

Viveis a transformação e agora tendes condição de viver a verdadeira 
felicidade dos filhos de Deus, herdeiros da Graça que é a Vida Divina em vós 
com todas as suas benevolências.

Sois Meus filhos queridos e em Mim não existe problema. Eu sou a 
solução para todas as vossas inquietações.

Da mesma forma que amo Jesus, Meu filho Primogênito, vos amo a vós, 
pois o Amor é um só e saístes de Mim porque em Jesus, com Jesus e por Jesus, 
todos vós sois escolhidos como filhos legítimos Meus, herdeiros também de toda 
Minha complacência.

E Meu Espírito que em vós repousa, clama a Mim, por vós, noite e dia, 
sem cessar, pois Ele em vós completa a Obra da Salvação e vos entrega a Mim, 
santificados. E tomais parte na Minha Unidade.

É a Santa Presença do Amor do Pai e do Filho em vós. Meu Espírito 
Santo em vós repousa perenemente.

Sois o Amor do Pai e do Filho e transpareceis a Divindade, pois agora 
Ela já pode SER em vós e se apresentar ao mundo, pois se faz o tempo propício 
e designado por Mim para que o Mistério transparecesse através de vós.

Tendes à vossa frente a precursora deste Mistério pois viveu-O em sua 
própria carne por isso pode anunciá-Lo a vós como “Feito Está”.

Por milênios esteve encoberta, escondida, mas agora o véu do templo 
rasgou-se, extinguiu-se o antigo tempo, concluiu-se o tempo de espera e Ela, a 
Divindade, está descoberta e pode ser vista a olho nu.

O Santo dos Santos se faz presente no mundo em Verdade e Graça, em 
todo Seu resplendor, assumindo novamente a forma humana, vem em espírito, 
agora nesse tempo, quando tudo é santo, tudo está santificado e tem condições 
de acolhê-Lo. Santifica tudo para poder Ser Santidade em cada um de vós.

O que aconteceu com Maria, acontece com cada um de vós. A hora é 
agora.
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O homem tem condição de acolher Deus. E ninguém poderá impedi-Lo 
pois Ele se faz Presença Santa em espírito sobre cada um de vós.    

O Plano do Pai não tem falha. Tudo foi acontecendo, passo a passo, 
conforme Sua magnânima vontade.

É o Espírito Santo, Vivo e Real,  a Santidade em cada um de vós, a força 
criadora e santificadora do Pai, está em vós.

Fazeis parte da Família Trinitária.
Participais da Vida Eterna. Sois um todo com a Trindade Santíssima. 

Sois Uno com o Pai  e o Filho, na Unidade do Espírito Santo, porque a Graça É.
A Terceira Pessoa da Santíssima Trindade É cada um de vós, pois 

nesse Tempo Santo, o Amor do Pai e do Filho personifica-se em vós por Graça, 
completando a Obra da Salvação, por desígnio do Pai Todo Poderoso.

É o apogeu da Obra salvífica da criação. 
O homem, imagem e semelhança do Pai é acolhido no Seio Trinitário e 

toma parte da Família Trinitária.
Com toda sustentação de um Carisma  Sobrenatural, se faz a dismitifi-

cação da Santíssima Trindade, pois Ela mesma vem e quer ser adorada e glori-
ficada com naturalidade e espontaneidade.

Assim estava previsto nos planos do Pai, que acontecesse no final dos 
tempos, a volta de cada filho ao Seio do Pai. Assim foi desde o princípio.

Havia intimidade e diálogo do Pai com os filhos. O Pai falava e os filhos 
escutavam. Mas, houve o rompimento dessa amizade que só agora é refeita, a 
intimidade com Deus, o colóquio coração a Coração e o homem é reintegrado no 
Seio da  Santíssima  Trindade. Novamente faz parte do Divino e passa a viver a 
vida na Graça, a convivência com o Pai.

Foi para que assim acontecesse que vos enviei meu Filho, como Camin-
ho, Verdade e Vida, como Luz na vossa vida, a preparar-vos para que pudésseis 
aceitar tamanha graça, para salvar-vos e vos reconciliar novamente Comigo.

Sois Santo no Santo Senhor.
Sois acolhidos como filhos do Pai.
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Confirmo o que digo e afirmo pelas obras que realizo no meio de vós, 
em todos os níveis sociais tanto na pessoa, como na empresa e no governo. 

E assim como digo, é.
A Luz chega até vós e sois mergulhados na Luz. A Trindade Santíssima 

é inserida em vós e vós sois inseridos na Trindade Santíssima. É a fusão do 
humano e o Divino.

Maria foi a primeira pessoa a viver este Mistério do Divino pois o Verbo 
Encarnou-se nela, gerando o Deus Menino na face da terra. Cumpriu a missão 
de trazer o Filho de Deus ao mundo e tornou-se a Mãe de todos os viventes.

E no tempo de agora a Providência novamente escolhe a mulher para 
realizar seus desígnios, elegendo a pessoa de Gertrudes Grossl como precon-
izadora do Divino em vós. Ela, por meio deste Carisma encarna, desvenda para 
vós, o Mistério do Divino e Santo Amor, no qual estais sendo inseridos, pouco a 
pouco, mas tendeis a Ele inexoravelmente e em breve espaço de tempo.

Como vanguardeira do Carisma que apresenta ao muno a missão que 
o Espírito Santo realiza na pessoa, na família, na Igreja, no trabalho e governo, 
merecidamente é intitulada “Rainha de todos os povos”.     

Por desígnio divino, Gertrudes Grossl concebe o Espírito Santo e O en-
carna possibilitando-O realizar Sua missão no mundo, tendo na mão a Bandeira 
da Vitória e na cabeça o resplendor da Sabedoria Divina.

Missão esta que por sua vez conclui a caminhada do Pai na vida dos 
profetas,  completando Sua missão, o Pai na vida de Jesus, completando Sua 
missão e agora, por este misterioso desígnio através desta mulher se faz a 
caminhada do Pai na vida do Espírito Santo, completando Sua missão conclu-
indo-se o Plano de Salvação para todos os povos.

Porque o Espírito Santo foi acolhido, de ora em diante vossos projetos 
vão frutificar e vicejar cada vez mais.

É o Pai no Governo, Jesus na Igreja e o Espírito Santo na Família e 
tudo é atingido pela Sabedoria Divina que se impregna em tudo e desabrocha a 
abundância e a providência em todos os setores pois Me faço Governo através 
do Dízimo que caminha convosco.



216

E haveis de frutificar cada vez mais.
É o Bem dando frutos abundantes.
É a família que foi agraciada com  este Carisma para sair do caos e 

entrar na Luz. Foi para que a família atingisse a estatura de Cristo que este Ca-
risma foi lhe entregue através da intrépida e destemida mulher que O apresenta 
ao mundo e realiza toda caminhada do Espírito Santo tanto na pessoa, como 
na família, na empresa como no governo se faz e se concretiza na conversão, 
libertação, purificação, renovação, transformação, perfeição e santificação.

O homem santificado inserido num ambiente de trabalho purificado, 
transformado e santificado, vivendo a santidade no lar, freqüenta uma  socie-
dade igualmente aperfeiçoada e santa. 

É o paraíso na terra e não é utopia, pois através deste Carisma isto já é 
possível e realidade entre vós.

Basta quererdes e assim é.
Por esta razão, este Carisma abrange o homem no seu todo, o que ele 

é, onde vive, o que faz, onde trabalha e por quem é governado. Tudo entra no 
Plano do Pai e é inserido no Novo Modo de ser deste Carisma, conforme a von-
tade do Pai sob a Lei do Amor.

O homem no seu todo é governado por um Colegiado Superior que Me 
é submisso em todo seu   mister, seguindo Minhas regras e obedecendo Minhas 
ordens. 

Presentemente na forma de estatutos que rege esta Comunidade – Em-
presa, esse Órgão Público tem sob sua direção, como chefe interino a pessoa 
de Gertrudes Grossl de fato e de direito.

O mesmo dá acesso a toda e qualquer pessoa, sem distinção alguma, 
se dele quiser fazer parte.

É o Governo do Pai que implanto através de vós. Portanto, permanecei 
firmes.

Gertrudes é a mulher que venceu todos os desafios tanto no mundo 
pessoal como no mundo social e político.

Nos tempos atuais, é a transformadora por excelência, pois inovou e 
renovou toda sociedade, tanto a pessoa inserida na família, como a família in-
serida na Comunidade, assim também a família levantando-se como objetivo 
primordial da empresa, bem como o governo político a serviço da empresa e da 
família.
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Por intervenção Divina, traçou as normas para uma sociedade justa, 
equilibrada e santa, fazendo prevalecer a Verdadeira Justiça Divina que é Cristo 
Ressuscitado em cada irmão.

Pessoa humana alguma, até hoje, na face da terra, foi agraciada com 
tamanha Graça e Sabedoria, pois recebe em si o Dom por excelência e tem o 
dever e a missão de perpassá-Lo a vós.

  Através deste Carisma da Comunidade Aliança Divina acolheu 
o Divino e Santo Amor e agora o Mistério da Presença Trinitária se faz nela por 
Graça e em Verdade, regendo os povos dos quatro cantos do mundo. 

Sob Meu poder, se faz a Ação Trinitária através desta pessoa.
Por misterioso desígnio, pois, o Governo do Pai se faz verdadeiramente 

através desta pessoa Gertrudes Grossl que vos apresento como emissária e 
vanguardeira de Minhas Leis e assim como ela deseja, pensa e fala assim SE 
FAZ. Pois ela é a Presença do Governo do Pai na face da terra e a Trindade 
Santíssima se apresenta através dela para acolher todos os filhos de volta ao 
Pai.

Eu sou a Trindade Santíssima e Me apresento a vós em Sabedoria, 
Força e Poder. 

Sou a Força e o Poder do Amor que entra em todos e está em tudo.
Sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Um e mesmo Deus e Senhor que 

é Vida em todos e atua em todos.
É a Palavra que agora se faz Vida. 
“Quem Me vê, vê o Pai”. “Eu e o Pai somos Um”.
É a Verdade que se faz em vós agora.
É a acolhida do Amor que esteve sempre convosco, mas não O con-

hecíeis. 
É o Pai, saudoso de vós, que chega a vós e vos conclama a dardes um 

passo a frente, em direção a Ele, dizendo Sim na luta para a implantação do 
Amor. Só Ele ficará de pé.

Diretamente ao Pai entregais vossas ofertas  que chegam a Mim como 
hinos de louvor e glorificação.

Eu acolho tudo na Amor do Meu Coração, na alegria de estarmos unidos 
eternamente. 

É uma simbiose perfeita, uma integração total, um entrelaçamento da 
criatura com seu Criador.
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Mistura-se o Pão e o Vinho (humano) e o Corpo e o Sangue do Senhor 
(divino). O humano e o Divino se encontram, se misturam, se entrelaçam num 
abraço carinhoso de chegada, se fundem num só Corpo e num só Espírito.

Deus chega à terra e se cumprem suas bem-aventuranças.
Céu e terra se unem no Amor.
Comungais o Divino e Santo Amor dentro de vós, perenemente.
Comungai Minha Unidade, filhos queridos.
Espalha-se o Bem para os quatro cantos do mundo porque o Pai foi 

acolhido. E nada mais existe que separe o homem de Deus. Todo caminho está 
aplainado. Tudo foi curado, purificado e santificado.

Chegais à perfeição do Amor.
  “Deus É em vós” se apresenta e é acolhido e é Ele que está a 

vos falar.
É o encontro do Pai com o Filho dentro de vós, em todas as vossas cé-

lulas, em todos os vossos pensamentos, em todo vosso querer, em todo vosso 
sentir, enfim em toda vossa alma.

Vossa alma é tudo o que ressurge, tudo o que é Vida e essa Vida Sou 
Eu, tomando posse de vós, Meus filhos queridos, Meus eleitos, Meu templo San-
to onde habito perenemente. Me faço Presença Santa em vós.

Sou a Pessoa do Espírito Santo que completo em vós a missão de Je-
sus.

Vos torno santos para acolherdes o Santo Senhor, o Deus das Alturas.
É o Mistério do Pão e do Vinho que se misturam ao Corpo e Sangue do 

Senhor dentro de vós.
É a celebração Eterna, a Luz que se acende perenemente, o sol na-

scente que veio visitar-vos que ora brilha como luzeiro no mundo todo.
É a realização da missão do Espírito Santo, a caminhada da acolhida do 

Divino dentro de vós.
O Santo das Alturas agora está dentro de vós, como Governo Interino. 

Praza aos céus nesta hora serdes dóceis e confiantes.
Chegais ao Templo Santo três vezes Santo, adorai-O e glorificai-O.
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Celebrai a comunhão Comigo.
Tomo posse do universo e Me reparto convosco.
Eu em vós e vós em Mim, celebro convosco o Amor em vossa família.
Eu sou o Pão Vivo que chega a vós nesse momento.
Partilhai do Pão Sagrado que é a comunhão do Pai e do Filho dentro 

de vós.
Entrai na felicidade total, no gozo da Vida Eterna em vós.
E Eu vos digo, em Mim, vivei.
Voltai à Vida, filhos Meus.
Eu vos acolho de braços abertos.
Só em Mim encontrareis segurança e paz.
Só Comigo voltais à Vida.
Eu vos ressuscito das trevas à Verdadeira Luz.
Ressurreição é a Minha Lei. Vida Nova. Santidade.
Agora se quiserdes viver, haveis de ser santos, pois não há outra vida a 

não ser a Minha Vida Divina em vós.
Não há outra Justiça, a não ser Jesus Cristo Ressuscitado em cada um 

de vós.
E não há outra Lei para vossa convivência fraterna a não ser “amai-vos 

uns aos outros como Eu vos tenho amado”.
Quanto mais entrardes no Divino e  Santo Poder mais sois humanos, 

sensíveis, dóceis para salvar. É a doação total, o Amor Presença do Coração 
Divino em vós, salvação para todos. 

Mergulhais no tempo do Santo Poder, galgais um novo patamar onde 
sois acolhidos como filhos de Deus e sois herdeiros legítimos de toda Sua for-
tuna, isto é, participais de Sua Vida Divina e do gozo reservado aos Santos, sois 
pertencentes ao Seu Reino de Amor e Paz. 

Esse é o tempo de voltar ao Pai, o tempo da acolhida.
Acolho, pois, de viva voz, a pessoa escolhida para ir à vossa frente 

desbravando o caminho e vos entregando a Mim.
Eu te acolho Gertrudes Grossl, como a Nova Lei.
A Lei do Amor. A Lei do Dízimo entra em vigor a partir do teu governo.
Gertrudes, filha querida do coração do Pai, de posse da Nova Lei, com 

Ela te comprometes na luta para firmar a base sólida da Nova Sociedade, por 
Santa missão.
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É missão Divina essa que tens.
Entra no Amor e com Ele, por Ele e Nele irás governar.
Entras na Nova Lei que assume novos rumos dentro da sociedade atu-

al, pois na Sabedoria Divina será direcionada para uma convivência fraterna, a 
vivência verdadeira de irmãos, filhos do mesmo Pai.

É a inserção da Nova Lei que começa agora. É o momento propício de 
implantá-La em tudo e em todos. Tudo a Ela se submete e tudo nela se trans-
forma pois Ela é Força, Poder e Majestade no mundo todo.

Agora a Verdade É e tudo virá às claras.
Assim, Meu Filho Jesus, para vós é Caminho, que agora está totalmente 

aberto, Verdade, que agora se faz e reina entre vós e Vida que vos ressuscita 
para a Vida da Graça, a Vida Eterna, a adoração contínua, ininterrupta do Santo 
três vezes Santo em vós.

Viveis o Amor verdadeiro e Santo. Viveis a Santidade em vós, em vos-
sas famílias e na vossa empresa.

E assim desejo que o governo também seja santificado, pois haveis de 
aderir à Nova Lei, pois a essa hora, nessa altura da caminhada, tudo a ela se 
submete.

É a Palavra que se levanta com Poder, é a Palavra de Deus que está 
de pé, diante de vós, a vos governar de ora em diante. A Palavra Viva é Lei em 
toda criatura.

Daqui para frente e por toda eternidade é o Verbo humanado que irá 
vos reger.

Pela Palavra tudo foi criado e tudo foi feito e pela Palavra agora tudo 
está sendo recriado e transformado.

O mundo está sendo refeito e tudo se cumpre pela Palavra de Poder.
É a Palavra que tem Força e Poder pela boca do profeta: Que se faça.
E assim É, para maior glória e honra da Santíssima Trindade, Deus Pai, 

Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim como digo, É.
Está eternamente selado o pacto de paz convosco, ó humanidade in-

teira.
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De ora em diante, vivereis. Vivereis no mais puro e santo Amor e isso 
vos basta, tudo o mais tereis por acréscimo. Essa é a Minha vontade sobre vós, 
a Minha promessa e Deus, vosso Pai, não se desdiz.

Chegais às alturas.
Vos encontrais com o verdadeiro Deus.
Participai do Meu Banquete e tomai lugar de honra.
Comungai o Amor. Participai de Minha Essência. É a celebração do 

Amor em vós.
  Essa comunhão sagrada é a presença da Unidade do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo.
É o banquete para o qual vos convido a tomar o lugar de honra, pois o 

mereceis. Vencestes. Fostes fiéis até o fim.
Permanecei em Mim. Estai em Mim. Celebrai. Celebrai as núpcias do 

Divino e Santo Amor.
Gertrudes e Zulmar, Eu vos abençôo e parabenizo neste dia e sempre. 
Festejai. Vencestes. É só festa. É só Luz.
Felicitai-vos. Alegrai-vos.
Festejai o grande dia do Nosso encontro, o Nosso casamento, a Nossa 

União eterna. O Deus Unidade é em vós.
Criador e criatura se unem. É o grande abraço da volta e da chegada.
Divino e humano se unem eternamente.
E o Amor é rei e o Amor é Lei para todo sempre.
Vitória ! Vitória ! Vitória !
Deus é vencedor.
Céu e terra se encontram num grande amém, num hosana sem fim.
Glória ! Glória ! Glória !
Deus é na face da terra.
Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
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Alô, humanidade !
Restaurada e feliz !
Filhos queridos do Meu Coração !
Oi turma unida a Mim ! 
 É vosso Pai que fala convosco. O Pai Nosso se faz na humanidade. O 

Pai Nosso de todos vós.
A autoridade do Pai se faz na família e acontece como Vida, Vivência e 

Verdade.
É o dedo de Deus na família. 
As profecias concluíram-se, completaram-se, agora já é a manifestação 

de Deus aos homens.
O Pai vosso pisa o chão que pisais. É uma realidade atual, significativa 

e grandiosa: Deus Pai está a vosso alcance com Sua Sabedoria e tudo o que 
Ele é.

Estou entrando passo a passo e assim como falo também ajo. Caminho 
com vossos pés e falo com vossa boca e Sou Eu mesmo que estou a pisar vosso 
chão.

E com Meu esguicho passo pela humanidade toda, em todos os setores, 
públicos e privados, limpando toda história, lavando vossa alma com Meu Cora-
ção cheio de Amor.

É este Amor do Meu Coração que vos cura sugando toda falta de fé.
 Ó filhos, filhos, filhos !
 Que cada minuto, cada hora, o dia todo, vossos pensamentos, vosso 

sentir e vosso ser esteja em Mim.
Que todo vosso tempo, seja um louvor a Mim, jovens queridos.
Eu vos pergunto, onde o homem vai se esconder da Santíssima Trin-

dade ?
Onde Eu não estou ?
Ó filhos queridos, onde Eu não estou, se Eu entrei em tudo e em todos, 

até dentro de vossas próprias células !?
Já nem precisais crer porque agora a Verdade É ! Magnífica ! Real ! 

Esplendorosa!
Agora precisais apenas viver em Mim, ser em Mim e se deliciar 

com Minha Santa Presença, cada um de vós, Minha Imagem e Seme-
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lhança. Como se cada lar fosse uma piscina, onde vos banhais na Minha San-
tidade, tão concreta ela é, tão poderosa é a Santíssima presença do Meu Ser 
em vós.

Se faz em vós o Meu Ser.
Filhos amigos, vivei em  Mim, como se o único interesse e objetivo de 

vossa vida seja estar em Mim e conviver Comigo. A hora tão esperada por vós já 
chegou. É agora que se faz o que falo.

Mergulhai pois em Mim. Lavai-vos em Mim, Deus Pai, Deus Filho, Deus 
Espírito Santo, Presença Verdadeira do Verdadeiro Deus.

Sede Um Comigo, Presença da Unidade em vós.
Aba, Aba, Paizinho querido, que sobre vós se derrama toda Bênção.
É obrigação vossa e compromisso sério acolhê-La agora, pois a Bênção 

e a Graça se fazem prodigamente sobre todos vós.
Com ou sem vossa permissão, Sou e Estou em Verdade, em cada ser, 

em cada família, nos vossos trabalhos e nos governos, com toda Minha autori-
dade e Minha presença de Santidade e agora a Vida É.

E com quanto Amor o Pai vos dá agora o Seu Espírito Santo. Eu anseio 
demais derramar em vós Meu Amor.

Filhos, filhos, filhos queridos !
Filhos empregados, filhos empresários, filhos desempregados, todos! 

Como anseio encher-vos da Vida do Meu Espírito Santo.
Ó realeza do Pai, Santa Presença em vosso ser.
Esta empresa é a verdadeira empresa, onde Sou o Patrão e servir-Me é 

vosso único objetivo e realização tanto como pessoa, família ou empresa.
Se sois Minha Imagem, quanto prazer Eu tenho de vê-los brilhar, espar-

zir Minha luz e Meu fogo de Amor.
E quanto mais em vós se faz a Presença de Jesus, mais se realiza a 

perpétua adoração, o êxtase da alma embebida em Deus, Aba, Aba, Paizinho e 
se completa a Unidade Trinitária.

E o Espírito Santo é Presença e Realeza em vós.
E se consuma a Vinda de Jesus prevista para este tempo pelos escritos 

proféticos.
Agora Deus é em Espírito, Verdade e Vida, tanto na pessoa, como na 

família, na empresa e no governo.
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Homem e mulher, imagem e semelhança do Pai.
A vida explodiu em vós.
E  vai ser um estrondo para o mundo. Deus Pessoa ! Deus Presença 

Real ! Vida !
Esta é a novidade do século atual. 
Deus extrapola os escritos e cerimônias, extrapola os altares e vai ao 

encontro do povo, vai a busca da família chão a chão e a encontra e vai em 
frente pois a caminhada não pára. Vai além do vosso entendimento.

E ao encontrar a ovelha perdida a alegria do Pastor é muito grande.
É muita festa. É muita alegria. É muita vida. É muita flor e muita cor. 
Aleluia !
Deus personificado em vós, carne da vossa carne, sangue de vosso 

sangue, como sois vós, assim está Deus aqui.
Deus Pessoa se fazendo em vós e entrando em tudo.
O Evangelho se faz e ficais cheios do Espírito Santo, Pessoa real no 

meio de vós, magnífica, esplendorosa, o encanto dos Anjos e Santos.
Se faz a adoração ao Pai, a adoração ao Filho e a adoração ao Espírito 

Santo, solenemente em vós, como Vida e realidade magnífica.
É a exaltação à Santíssima Trindade, o Amor Uno e Trino dentro de vós. 

É um momento solene para toda a humanidade, a aproximação com este Deus 
e Pai. Momento forte, significativo e decisivo.

Vosso Deus é fiel e não se desdiz.
E tudo o que Jesus falou a respeito do Pai, agora é.
É o temor do Senhor que toma posse de cada um de vós e já não que-

reis mais saber coisa alguma a não ser comungar esta Vida Divina em vós.
Comungar Minha Presença Trinitária em vós. Beber da Minha Força e 

do Meu Poder. Amar a Presença do Pai que se faz real e concreta, como real é 
o calor que emana de vosso ser.

Compartilhais do Meu Amor ao vivenciardes a celebração dentro de vós.
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É a Missa vivida dentro de vós, celebrada em vossa alma e a Trindade 
Santíssima se dá em alimento de Amor.

E se completa quando dentro de cada ser acontece a adoração ao Pai, 
ao Filho e ao Espírito Santo, neste momento em que se consuma o Carisma 
desta Comunidade.

Esta adoração em Espírito e Verdade é o apogeu desta caminhada, o 
sinal concreto de terdes chegado ao auge, ao cume da montanha. Agora, ó hu-
manidade, estais de mãos dadas com vosso Deus e Pai, que sabe tudo de vós, 
o que pensais, do que precisais, vos conhece e vos ama, vos ama muito, muito 
e tudo criou para vós e vos quer felizes, sadios, alegres.

Tudo o que vedes e ouvis ao vosso redor é sinal do Meu Amor por vós. 
No sol que ilumina e aquece, no ar que respirais, nas flores, nas cores, 

nos mares, nos seres, no vosso trabalho, em tudo comungais Minha Santíssima 
Presença, dentro e fora de vós.

É assim, portanto, que vou dando sinais e deixando marcas por onde 
passo para testemunhar a vós e ao mundo que Sou Eu, o Espírito de Amor que 
ora passo por vós, dando Vida Nova, alegre e feliz, sem preocupação ou angús-
tias, mas na Graça e no Amor.

 Gertrudes, lá no nordeste, Jesus te segurou pela mão e aqui no sul é o 
Pai que te segura pela mão.

 Por isso vai em frente, pois é na restruturação de uma nova sociedade 
que trabalhas, um “modus vivendi” totalmente no Bem, no carinho e ternura do 
Pai. 

 É um novo modelo de família e sociedade dirigida unicamente pelo 
Amor.

O Amor do irmão é muito forte, é muita força entre vós agora. E Eu 
agracio a todos com Tudo o que Meu Filho É. Toda Minha complacência faço 
repousar sobre vós. Meus vanguardeiros escolhidos, povo do Meu Coração.

Frutificai. Amai-Me, pois é a hora.
O Bem entra com todo fulgor na sociedade atual. Esta Vida Nova tem 

que ser em todos.
Aposentados. Acabou a vida velha. É Vida Nova. É um novo começo.
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Novíssimo. Nunca existiu antes. É só flores e cores. É Vida.
Mas a humanidade vai debater-se para largar. Vai espernear muito ai-

nda.
Mas a doença acabou. 
Gertrudes, filha querida !
Entra com toda Minha autoridade nos germes, vírus e bactérias. Acabou.
Nenhum ser, por minúsculo que seja, poderá ter vida se for para preju-

dicar a outrem.
Em nome do Amor, cesse de existir, tudo o que não gera vida.
É uma ordem real.
Tudo o que prejudica a Vida cesse de existir !
Só o Bem. Só a Vida. Só o Amor. 
É uma ordem !
E que atinja a tudo e a todos. E que assim seja. E que se faça.
Vitória !   A Vida venceu e Ela É.
É a autoridade real que assim fala. Amém.
E uma palavra basta, filha querida para dar fim à descrença.
Vai em frente. É a hora.
Já não és uma apenas, mas és Unidade com todos, te misturaste com 

o povo, estás no meio deles tremulando a bandeira da vitória, como a mulher 
revolucionária do século atual, que ajudou Meu povo a sair do caos, que renovou 
a família, a célula-mãe da sociedade.

A Minha guerreira por excelência, que combateu o bom combate em 
favor do Bem na pessoa, na família e na sociedade e em Mim foi vencedora, foi 
vitória. Para todos nós, pois agora somos Um.

Dia e noite labutou, dedicando-se nesta obra sempre, a escutar e dis-
cernir Minha vontade na qual é fiel cada instante.

Vosso Pai está agradecido a ti e a todos os que te servem
Gertrudes, diante de Mim, és Meu povo escolhido. Minha namorada. 

Minha mensageira preferida, Meu profeta do século atual.
E agora a Verdade é ! 
Minha Presença Trinitária ! 
O Amor do meu Coração !
É o remédio !
Uma palavra de ordem e tudo se faz !
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Tragam os documentos e queimem !
Cessou ! Aliviou !
Eu não vi Deus, haveis de dizer, mas basta a palavra de ordem.
Faça-se. E assim é.
Basta. Chega. E cessa tudo.
É Deus que entra agora. Deus Vida. Poder.
 

   

Abençôo-vos imensamente e tenho-vos no Meu Coração. Aba, Aba, 
Paizinho.

Agora trabalhais na Empresa do Novo Governo, transformando a quali-
dade de vida do Meu povo nos cinco continentes.

Com simples gestos de Amor realizados por vós, entrais nos países 
subjugados e miseráveis e aí plantais a melhoria das condições de vida destes 
povos.

Estais, portanto, “servindo” no exterior, dentro de vossa casa com todo 
conforto, curando todo desequilíbrio do mundo do trabalho que vós sabeis como 
está, condições sub-humanas nas firmas, exploração, desemprego, logros, falsi-
dades, mentiras, falta de ânimo e de vida, desnível salarial, um completo caos.

Portanto, filhos da Minha providência, a missão a que vos dedicais é sa-
grada e sublime e tem todo valor e poder diante de Mim, pois com mãos divinas 
a realizais pois Sou Eu que tudo faço por vós.

Vossas pequenas ações, haveis de praticá-las com Amor por Mim, com 
vosso coração cheio de Amor por Mim. Isso é que é importante agora, a sintonia 
Comigo, vosso Deus e Pai, sempre, para que Eu possa Me derramar por inteiro, 
sobre a humanidade toda. Alguns têm que ser os primeiros.

É obrigatório agora olhar só para Mim. Assim posso usar-vos sempre 
que necessitar. E pela obediência ao Meu governo, se faz em vós a Sabedoria, o 
Entendimento, o Amor, a Paz, enfim tudo o que este Governo Novo É.
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É o Espírito Santo de Amor que vos possui por inteiro, filhos do Meu 
Coração. Povos da humanidade toda.

Dai testemunho de Mim, pois Eu sou em vós e convosco comungo a 
humanidade inteira.

Amai-Me de todo vosso coração, pois a Trindade Santíssima vos possui.
A Gertrudes é este Governo Novo e a partir do Seio Trinitário governa o 

mundo em Meu Nome e pela Minha vontade.
Estai atentos para as Verdades que vos falo e sede dóceis. Pois é Jesus 

obediência em vós, o Espírito Sabedoria em vós e o Pai Amor Providência em 
vós. É Maria missionária em vós, caminhando pelas estradas do mundo.

Filhos, filhos queridos ! Povos todos dos quatro cantos da terra. Permiti 
que a Trindade Santíssima seja em todo vosso ser.

Erguei vossa cabeça, com toda dignidade e acolhei vosso Deus.
Voltai-vos para Mim, povos todos dos cinco continentes. Olhai para Mim. 

Sou vosso Deus e Pai.
Todo profeta sabe o que quer seu Senhor.
Outras missões virão, mais desafiadoras ainda. Por isso confio em vós 

para ir dando seqüência ao Meu Governo.
O território em que habitais é um canteiro de obras, onde ficam as má-

quinas, ferramentas e todos os materiais necessários para o trabalho de edifi-
cação do Meu Reino. É uma maquete do universo. Assim é vossa Comunidade, 
uma amostra do que será a humanidade a  posteriori.

E tudo se fez e se faz em segredo para o mundo, que nem sonha com o 
que está acontecendo no final deste século.

Calmamente e em silêncio tudo está seguindo seu rumo certo e sem 
atropelos conserto o mundo, transformando-o e recriando-o. Transfiro-o do caos 
para a completa liberdade dos Filhos de Deus.

Assim, pois, nesse local se desenrolam os acontecimentos que Me 
apraz consertar, as situações nas quais desejo atuar com o Novo Governo até 
chegar ao desfecho final de cada uma.

Neste envolvimento, uso um e outro e unidos trabalham para o Bem 
comum.

Respirais o ar comum, o mesmo ar de todo o universo e sois Unidade 
com ele.
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Desta forma, surgem novas situações e novas soluções e o Governo 
Novo vai caminhando, vai enfrentando os problemas e resolvendo-os, comp-
rando, vendendo, negociando, aplicando o dinheiro ora aqui, ora ali, conforme 
Minha vontade e com toda paz.

É o poder da Trindade Santíssima solucionando tudo na sede do Meu 
Governo de Paz e Amor.

Gertrudes !
Trabalhas na Minha Obra, como se estivesses instalando eletricidade 

Divina em vários pontos do planeta. Ora acende aqui, ora ali. É o Novo chegando 
como rede de energia elétrica em todos os lugares. E vai seguindo sempre adi-
ante, o Novo Governo no Bem crescendo, crescendo.

E a partir desta SEDE em Lages – SC transformo tudo no mundo, num 
curto espaço de tempo, se realizarão obras estrondosas.

Portanto, trabalhai com destemor, com passos largos, mangas arrega-
çadas, camisa aberta ao peito, como se estivésseis arando, plantando e col-
hendo o grão.

Olhai para Mim e tende certeza do sucesso.
Gertrudes e Zulmar !
Este canteiro de obras é a Morada de Deus. Deste local sopro para os 

quatro cantos do universo.
Aba, Aba, Paizinho querido. Vida e Vida em abundância para todos.
Esta Empresa de Assessoria Econômica é a atuação do Espírito Santo 

em âmbito mundial. A assessoria consiste em o Espírito Santo agir no mundo por 
meio de vossas ações.

O que interessa é a Minha Verdade. 
Meu Ser É em cada um de vós. Vivei como irmãos, amando-vos em 

Cristo Jesus.
Esta é a Verdade que direcionará vossas vidas. Amém.
 Gertrudes !
Faço o fundamento da Assessoria aí junto a ti, para não te desgastares 

sem necessidade. O teu trabalho maior agora é Estar junto a Mim, repousando 
no Seio Trinitário, de onde partem as bênçãos e graças e toda Minha Com-
placência sobre a humanidade.

E assim é com todo poder e força.
Minha vida está em vós.
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É a hora da Unidade.
Proclamai Minha Verdade para todos os povos.
Povos todos, olhai para Mim, vosso Deus e Pai.
Deixai-Me agir e vereis se não abro os Meus reservatórios de providên-

cia sobre vós em todos os sentidos.
Abençoo-vos grandemente. 
Estou de braços abertos.
Passo a passo faço a volta ao mundo.
Uso os lugares que escolhi para que aconteça este Mistério da Minha 

Presença e Manifestação .
Em cada lugar celebro o Dízimo, dando testemunho da Minha Presença 

entre vós e pelos fatos que acontecem vou fundamentando Meu Governo Novo, 
fazendo vigorar Minha Lei.

Sou Eu em vós e vós em Mim a força e o poder que vos sustenta e 
mantém de pé nesta jornada pelo mundo. Passais pelos Cinco Continentes e 
absorveis como esponja tudo o que não é Unidade neles.

Passais pois, a viver no estado de graça total, plena, Minha Vida em 
vossa vida. Sois Uno Comigo vosso Deus e Pai.

Sei que a missão é importantíssima por isso vos agracio tanto.
Agora acontece um passo importante e decisivo na caminhada, a 

chegada ao Resplendor Trinitário, o Meu Trono de Glória.
Benvindos, filhos queridos do Meu Coração.
Ligai-vos em Mim, definitivamente.
Aba, Aba, Paizinho querido.

   

 

Filhos queridos !
Filhos Meus, em Jesus meu Filho Amado !
Bênçãos !
Falo-vos a partir do Meu Trono de Glória, onde sou louvado e glorifi-

cado. Tendes o convívio do Santo três vezes Santo.
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Amai-Me com todo vosso ser.
Chegastes ao Meu Trono Santo, no resplendor da Santíssima Trindade, 

na Minha Magnificência. Centelhas de luz vos atingem e brilhais como luzeiros 
no universo.

Sois perpassados pela Minha Energia Divina, Minha Vida, Meu Poder.
Sois os escolhidos. Os escolhidos para esse momento, sem nomes, 

sem recompensa, sem galardão algum a não ser Minha Presença em vós.
O Tudo é a única riqueza que desejais, é tudo o que buscais.
Atingis as alturas.
Voais livres como pássaros na imensidão do azul infinito.
Tendes nas mãos todo o Meu poder, todo o Poder do Meu Amor.
Fostes preparados no decurso de anos para esse momento.
E não fraquejastes, mas fostes incansáveis na labuta, dia após dia, noite 

após noite, não cessastes de Me amar.
Discernir a Minha vontade, foi vosso principal labor e agora vos apre-

sentais diante de Mim, coesos e unidos como a Me dizer:
Eis-nos aqui, Paizinho. Chegamos. Chegamos em ti.
Aba, Aba, Aba, Paizinho querido ! E eu vos digo:
Que alegria ! Que emoção ! Que saudade ! Que saudade Eu tinha de 

vós.
Que festa ! Que sabor esse nosso encontro !
Que vitória poder recriar-vos à Minha Imagem e Semelhança.
Eu posso agora envolver-vos com Minha Vida.
Minha Vida É em vós, filhos queridos.
Viestes passo a passo e chegastes.
E Eu Me ufano de vós.
Sois soldados do Meu exército, merecedores da paz, vindos de uma 

guerra santa que só vós soubestes enfrentar, pois fostes ungidos para isso.
Sois revolucionários do Amor. Defensores do Bem. Amigos da paz.
E a paz veio para vós. Tão carecedora estava a humanidade da Minha 

paz neste momento. Tão aflitos estáveis, ó filhos Meus.
Soubestes enfrentar a luta e vencê-la, agora ufanai-vos. Alegrai-vos.
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Dançai ! Cantai ! Tocai !
Ressoai a trombeta pois a hora é chegada.
Gertrudes ! Minha imagem e semelhança.
Falo a ti, filha amada, como um povo, o Meu povo santo, o Meu povo 

escolhido, o povo da Minha predileção pois és Unidade Comigo e com todos os 
irmãos.

Por isso, por Unção e Escolhida, não és um, mas todos.
És Minha preferida para chegar a Mim com todos.
Tendes nas mãos as primícias do Meu Reino de Amor e Paz.
Mulher !
Tu és a Ungida pelo Pai para celebrar o Dízimo no Meu Monte Santo.
Celebra os Dízimos em Meu Nome. E pelo poder do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo sejas investida desse poder eternamente.
E que ninguém se levante contra ti.
E que pelo poder da Trindade Santíssima cesse de existir quem se le-

vantar contra Minha Lei.
A Lei do Dízimo está declarada em toda a face da terra.
E que se cumpra e que se faça. Amém.
Conforme a Minha vontade. Amém.
Quem vos fala é o Paizinho, o Senhor dos Exércitos. O Deus verdadeiro. 

Aba ! E que se cumpra, aleluia !
Filha Gertrudes, uma vez por mês passarás nos lugares que represen-

tam o universo, em Meu Nome e sob Meu poder, fazendo a coleta dos Dízimos, 
em dinheiro ou bens e os colocarás sob Meus pés, diante do altar, no Meu Trono 
de Glória.

E que se faça e que assim seja.
É a Santíssima Trindade que se apresenta. Aleluia ! Glória ao Pai !
E ai de quem fizer a coleta dos Dízimos sem Minha autoridade. (Seitas)
Ai de quem fizer isso.
Ai de quem brincar com o poder de Deus, pois Eu agora estou che-

gando.
Ai de quem escandalizar os irmãos. Sobre isto vos falou Meu Filho. 
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Ai de vós, diante de Minha justiça.
A caminhada para implantar Minha Lei foi dura, foi difícil, foi longa mas 

foi vitoriosa.
E agora, a Lei do Dízimo está aí, instalada eternamente.
Sou Eu que regerei os povos daqui para frente. Não mais o poder hu-

mano, mas sim o Poder Divino será força entre vós.
A partir de Mim. A partir da Santíssima Trindade será aplicada Minha Lei.
A partir da Trindade. A partir da Trindade. É uma ordem. E que se cum-

pra.
O Dízimo é Minha Presença, Minha Companhia, Meu Amor sobre vós.
É a resposta de Deus para os homens. Eis-Me aqui.
Eis-Me aqui. Aba, Aba, Aba, Paizinho querido. O Amor. Amor é meu 

Nome.
Aba, Aba, Aba, Paizinho.
Chegastes no ponto de partida. Agora tendes todo um caminho a fazer. 

Partis para um Novo momento na História da Salvação.
Já estais acostumados com o novo modo de ser em Deus. Vos habituais 

Comigo e comungais Minha contínua Presença Trinitária.
Sou Eu em vós e vós em Mim que dou testemunho ao mundo. É o des-

fecho final e o começo do Bem.
Santo, Santo, Santo é Deus em vós com toda ternura e seu carinho.
Aba, Aba, Aba, Paizinho.
Agora aprontai-vos porque vos chamo.
Ressuscitei conforme disse.
Ressurreição na pessoa. Ressurreição na família. Ressurreição na em-

presa. Ressurreição no governo.
É a Ressurreição Trinitária que se faz em vós nesse tempo.
E toda a humanidade é atingida por esse Bem.
Orai, irmãos. Mergulhai em Mim.
É a malvada filosofia que vos incomoda. Não tendes outro Senhor, a não 

ser Eu em vós.
Como não haveis de vir a Mim, se não há outro caminho para vós ?
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Toda palavra que sai de vossa boca é sagrada  e não haveis de perdê-
la. Pois toda palavra que sai de vossa boca é uma faísca de energia que se 
espalha e atinge todo cosmos.

Portanto, povoai o universo com Palavras Santas, Sadias, Úteis.
É a Ressurreição da palavra.
Agora a palavra é viva e detona todo mal. É o poder da palavra viva no 

Amor.
Por uma palavra tudo foi feito e por uma palavra tudo cessa de existir e 

o Tudo é na face da terra.
É a Ressurreição Trinitária em vós que provoca tudo isso.
A partir do Resplendor Trinitário governais o mundo e o mal cessa de 

existir.
Não mais pessoa, família, empresa, governo e sociedade no velho 

modo de ser, arcaico e falido.
Mas empresa no Bem, gerando emprego, sustentando a família do 

Novo Governo. E o Resplendor Trinitário se faz como Fonte de Vida e Energia 
sobre cada um de vós, como pessoa reintegrada consigo mesmo e com Deus na 
família e na sociedade.

É a Nova Sociedade, Santa e Sadia, onde todos trabalham no Bem, 
pelo Bem.

Lutam, trabalham, se esforçam por uma mesma causa, por um mesmo 
Bem, o Amor.

Solidários sereis ao olhardes para Mim. Olhai para Mim.
A partir de dentro vem o poder.
É o Novo que detona todo mal. 
A iniquidade é a bomba atômica que vai explodir em vossa cabeça. 
É do Novo, a partir da Família Trinitária que sai o tiro em direção ao alvo 

que é cada um de vós.
Cada um de vós será atingido pela Trindade Santíssima, morrendo para 

o mundo velho e ressurgindo para o Novo, o Deus é em vós.
Cada um de vós é escolhido por Deus Pai para entrar agora em Sua 

seara, nos campos verdejantes nas sementeiras do Amor.
  Cada um de vós é figueira carregada de frutos onde a Uni-

dade Trinitária pode colher os frutos de juventude, paz, vida, alegria, providência, 
Amor.
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Sim ! Porque agora a Unidade Trinitária comunga convosco da Vida que 
envolve todo cosmos.

É Deus em vós e vós em Deus num perfeito idílio de Amor, vivendo o 
cem por cento. Cem por cento.

Cem por cento alegria, vida, saúde, amor, bênção, santidade, providên-
cia, abundância, paz, enfim tudo. 

Cem por cento Deus. Cem por cento do Tudo que Deus é.
Viver a eternidade já aqui na terra. Saborear sua magnificência, sua 

majestade, sua santidade.
Eia, povos todos da terra.
Vamos  andar, vamos navegar, vamos voar.
Acabou a situação antiga que vivíeis.
Vamos viver Deus em tudo. Vamos saborear Deus, almoçar Deus, jantar 

Deus, dormir Deus, acordar Deus. Vamos ver Deus, pensar Deus, falar Deus. É 
Deus em tudo de manhã à noite.

Saboreai Deus em tudo que fizerdes. Deus é em tudo. Cem por cento.
De todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, dentro e 

fora, em todos os sentidos, em todas as coisas, em todas as células, em todos 
os átomos, em toda Vida que há no cosmos.

Cem por cento Deus !
Deus tomou posse de tudo e está agindo em tudo daqui para frente. É 

Deus agindo em vós.
Mas, então Nações Unidas ! Para frente ! Para frente Brasil! É Deus 

agindo.
É a Nova Evangelização no Poder Trinitário que se inicia.
Só Deus age em vós e pode influenciar vossos negócios. Só Deus.
É a influência Trinitária que avança em vossa frente e soergue a vós e a 

vossos negócios na vossa empresa daqui para frente.
É o carinho de vosso Deus Pai Mãe que vos mantém ligados, coesos e 

unidos em torno do Bem, do Bem Maior.
Estais livres, não é ?
Pois a partir de agora, nesta data, nada mais vos impedirá de exercer 

o Bem.
Apenas começa, mas é Verdade e Vida entre vós. Agora é no mundo, 

todo Bem.
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Não é figura desenhada, mas Deus que chega a vós e haveis de con-
vencer-vos pelas Minhas intervenções no meio de vós.

Não serão palavras apenas que irão convencer-vos, mas Minha inter-
venção Divina, Minhas palavras cheias de Vida Divina, cheias de poder, portado-
ras da paz e da Verdade.

Dia 20 ! Ao vivo ! Começareis !
Apressai-vos, pois a hora é chegada, é a hora sagrada.
É o Sagrado que se inicia. O Santo.
O Santo, Santo, Santo caminha passo a passo, recriando, renovando, 

santificando e abençoando.
Bênçãos ! Bênçãos ! Bênçãos  !
Não é para passar nas cadeiras nem para silenciar nos cantos mas é 

Amor e Vida, real, ao vivo.
Agora não é preciso mais silenciar, mas sim gritar a Boa Nova nos 

quatro cantos do universo.
A observância da Minha Lei é o Novo Começo para a humanidade.
E Ela precisa ser incrustada, indelével, em todo universo.
O Dízimo é vosso compromisso Comigo e com os irmãos.
Ide ! Ide em frente !
Trabalhai ! Lutai ! Batalhai !
Levai a Lei do Amor para os quatro cantos do universo. Recebei Minha 

Unção e aplicai-vos nesta missão de levar Deus ao mundo.
Missão que é linda. Linda.
Levantai-vos !
Ide em frente com a Gertrudes.
Nada temais. São vossos filhos que partem para o mundo anunciando 

a Palavra.
Eu, vivo em vós, preciso ser anunciado, conhecido e amado por todos. 

E como anseio por este momento, solene, sagrado para toda a humanidade que 
está à espera de Minha Presença a tanto tempo.

Eis-Me aqui ! Sou Eu entre vós.
A Trindade Santíssima se apresenta, abrindo o Novo Tempo, o novo 

século, agora, já.
15 de julho de 1998 para Gertrudes.
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20 de julho abre para o mundo. 
Eia ! Vamos ! Aba, Aba, Aba, Paizinho.
Os empresários precisam conhecer-Me.
Precisam conhecer quem é o Dízimo. Sou Eu entre vós. O Amor.
Vinde ! Vinde todos aos mananciais da Minha Providência Divina.
Acordai, povos todos da Ásia, da África, das Américas. Acordai ! Acordai 

!
Acordai, povo brasileiro que vive correndo atrás da bola. Acordai !
Brasil ! É Deus que chama. Deixai de lado o “jogo sujo”  a que estáveis 

acostumados. Deixai de engolir o salário dos empregados.
Deixai as trapaças e todos os mecanismos de divisão entre vós. Parai 

! Zerai !
Vede, é o Senhor que vos fala. E com seu fogo de Amor passa quei-

mando tudo o que não presta, o que vos escraviza e atrapalha vossos negócios.
É o Espírito Santo este fogo devorador, esta água viva que lava vossa 

empresa se estiverdes na obediência e docilidade.
Convertei-vos e a hora é agora.
A partir de Deus. Cem por cento Deus na firma. E então tudo prosperará. 

A partir de Mim.
É o começo. Sem Mim nada podeis.
Acolhei o Divino. Acolhei o Governo Novo.
É Deus que se apresenta a vós.
Acordai enquanto há tempo e vinde a Mim com toda boa vontade e com 

todo o Amor do vosso coração.
Parai de pensar que com vosso esforço conseguireis coisa alguma...
Não adianta mais. Acabou. Vosso esforço no humano acabou.
Agora precisais entrar no Divino e Santo Amor.
Só a partir da Trindade Santíssima.
Portanto, ide em frente.
Está hasteada a bandeira da paz dentro e fora de vós. O Amor venceu 

definitivamente.
Agora é o poder do Pai e do Filho que regerá as nações, na Unidade do 

Espírito Santo.
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E é a pessoa da Gertrudes que haveis de aceitar nem que estoure 
vossos miolos de tanto pensar.

 Jamais compreendereis tamanho mistério, o qual foi se fazendo paula-
tinamente, à medida que a caminhada deste Carisma foi avançando.

Agora está pronto. Apenas sede dóceis e obedientes na acolhida deste 
Carisma Santo e o Tudo se faz em vós.

Aceitai a Minha Lei e aceitai o Meu governo.
Sou na pessoa da Gertrudes realizando Meu Governo.   
Eu falo para o mundo todo.
É do alto de Minha morada que governo o universo e é a partir de Mim 

que o Bem se espalha.
Proclamai a Minha Verdade.
É um Novo, muito Novo, na virada do século, neste início.
É um Novo modo de ver, Novo modo de ser, Novo modo de sentir, Novo 

modo de agir.
De dentro de vós parte a voz de comando vos orientando, vos levando.
Sereis teleguiados pela Minha voz, pois é a Trindade Santíssima vosso 

governo a partir de agora.
Minha Voz !
Aba, Aba, Aba, Paizinho
É a maratona no Bem. O Bem venceu e precisa ser propagado.
No jogo do Amor fostes vencedores.
Fostes vitoriosos na conquista da Taça Trinitária que transbordou para 

o universo.
Vitória ! Vitória ! Deus Vencedor ! Eu Sou Rei no universo. Aleluia !
Vitória ! Hosana ! Alegria sem fim ! 
Viva o Pai ! Viva o Filho ! Viva o Espírito Santo ! Viva a  Trindade Santís-

sima ! Amém.
Viva a Unidade Trinitária em vossas famílias ! Amém.
É a família Trinitária chegando. 
Bênçãos Trinitárias sobre a família do justo.
Vai ter um tempo de expansão esse trabalho, findo o qual o casal será 

liberado.
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É a infiltração do Bem.
Preciso de vós. O Novo tem seu preço. E sempre escolho alguém para 

ficar disponível na hora de Eu agir. E então vou pegando um ou outro, daqui, de 
lá ou acolá.

Mas sempre preciso de pessoas disponíveis, fiéis a Meu serviço, pois é 
a atuação no mundo. Assim fazendo, vós estais Me ajudando a implantar a Boa 
Nova no mundo todo.

Não é para um só este Amor. É para toda a família.
Se cada um da família não faz sua parte há o desequilíbrio.
Portanto, todos devem trabalhar com temor e tremor à busca deste Re-

ino Novo que estais a viver.
Acatai Minha autoridade na pessoa da Gertrudes. É a Minha voz de 

comando neste tempo. Igreja e Governo se concentram em suas mãos, pois sou 
Eu, Trindade Santíssima agindo neste final de século. 

É a Minha autoridade de Pai que está em jogo. Ou acatais Minhas or-
dens ou chegareis todos na falência.

Louvor ! Louvor ! Louvor !
Aba, Aba, Aba, Paizinho querido.
A família Trinitária abençoa toda a família da Gertrudes.
E com Ela, todas as famílias da face da terra. Amém.
Aba, Pai Mãe !
Fazer a refeição em família. Quero cear convosco.
Povos dos cinco Continentes !
Sacudi a poeira milenar que paira sob vossas cabeças.
Respirai o oxigênio puro do Espírito Santo abandonando vossas filoso-

fias fétidas, cheirando a mofo e bolor.
Renunciai ao vosso comportamento ambíguo. Abandonai o jugo que vos 

verga e as amarras que vos prendem e escravizam.
Soltaram-se os grilhões que vos prendiam, as cadeias se abriram e se 

fez a liberdade.
Liberdade de filhos de Deus, herdeiros da graça e do Amor.
O Santo, Santo, Santo, Senhor das alturas toma posse de tudo e agora 

Sua Santidade é Presença real em cada pessoa, em cada família, no trabalho e 
na sociedade.

Sim, Deus é. Aleluia ! Só o Bem !
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E a firma do Novo começa a prosperar.
A Trindade Santíssima começa a agir como Governo Novo, instalando 

a empresa no Bem. Assim, inicia-se o funcionamento da Imobiliária e Conces-
sionária Providência.

A partir da Trindade Santíssima inicia-se a instalação de fato e de di-
reito conforme a Minha vontade, respeitando as normas legais, pois por ora não 
precisa ser aberto de todo, o leque. Não convém escandalizar os pequeninos. 
Que se faça conforme a lei vigente e o resto vos será dado em acréscimo. Pedi 
e recebereis.

Preciso sustentar Minhas obras empreendidas neste tempo.
Preciso do Zulmar junto à sede do Meu Governo, pondo sangue novo 

nas veias da Minha firma.
A Minha firma é como semente germinando, é como árvore que dá seus 

primeiros frutos, é como chuva de primavera. Aleluia!
Eia ! Avante ! Setembro vem aí.
Vai ter sucesso ! Vai prosperar !
Bênçãos Trinitárias para você e sua família.
Bênçãos para vossos empreendimentos no Novo Governo.
Gertrudes e Zulmar. Vos abençôo muitíssimo.
E que se cumpra. E que se faça.
Com Minha assinatura.
Aba, Aba, Aba, Paizinho.

   

Sou a Onipotência sobre todas as coisas. Sou a Luz fulgurante que 
enche todo o universo.

A Sabedoria que se faz em vós vem diretamente do Meu trono e vos 
embala em íntegra Unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

A Santidade que chega à vossa alma é a instalação completa de um 
novo saber, de um novo ter, de um novo poder e a vós é dada em plenitude e 
gozo para que se cumpra assim a promessa do Todo Poderoso Senhor.
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O mundo sente em profundidade as pegadas de Deus e começa a des-
vendar as estúpidas e violentas obras escondidas e feitas à mercê de Satanás.

A sociedade é um escudo negro que maltrata o mundo e mata secre-
tamente os filhos de Deus. Ela está à mercê da morte, em ruínas, se desvencil-
hando e se desmanchando em dor absoluta, gemendo e chorando colhendo os 
frutos da maldição e do desamor que existe em toda parte.

Do céu se deslocou uma parte que forma uma tampa. Essa tampa se 
compõe de doze lunetas que representam os doze anciãos, os quais beberam 
do cálice da salvação. Essa parte do céu que se deslocou constitui-se de doze 
colunas mestras firmadas na rocha entre o céu e a terra e que são o sustentáculo 
do plano santo do Pai. O céu está aberto e essa tampa flutua entre os espaços 
do limite da terra.

E uma mulher segurará com seu braço o mastro que se desloca desta 
tampa e que unirá a mão do Pai com a mão da mulher, unindo o Divino ao hu-
mano.

   
  
O Carisma é a essência de Deus sobre a terra. É dele que emana a 

Vida para o mundo. É por excelência que Deus se faz em meio à humanidade 
esparzindo paz, alegria, vida e amor em todo o universo.

É Nele e por Ele que se chega à plenitude da vida eterna, a vida em 
abundância, a vida plena em Deus. Esta é sobre vós a vontade do Todo Podero-
so Senhor manifestada nesta hora.

O Carisma é a fécula divina entrando nos corações humanos e transfor-
mando-os em sólidas partículas celestes, onde o Reino do Deus Uno e Trino se 
faz por completo.

O Carisma é a célula divina, penetrante, que infunde a totalidade do 
Pai, entrando pelas veias humanas e transformando-as por inteiro fazendo do 
coração do homem o trono do Altíssimo.
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Isso porque o homem se afastou de Deus que em Sua complacência o 
resgata por inteiro, tomando seu lugar definitivo no seu coração, no seu espírito 
e na sua alma. Alma que é imensa e profunda como um oceano. É o Amor, a 
nobreza da alma. E só no Amor encontrais verdadeiramente o Todo Poderoso 
Senhor e suas leis.

A Nova Lei do Senhor vem do apocalipse onde uma senhora deu à luz 
a um novo. Novo esse que provém do mais santo trono e traz à terra o mais 
sublime mandamento que não é mais só mandamento mas sim lei.

O Amor é a lei que o mundo não conhece e que sem ele ninguém mais 
conseguirá viver.

O Amor verdadeiro se faz como linha transpassando a alma e inundan-
do-a como um oceano de paz.

Vós sois as criaturas mais perfeitas que vosso Pai criou. Sois a continui-
dade da perfeição do Pai em todo o universo .

Por isso, agora, se não viverdes o Amor, assim como o Pai é Amor, não 
conseguireis mais continuar a viver.

Isso porque o Pai, o Criador, é perfeição e é a essa perfeição que cada 
um de vós precisa chegar para continuardes a criação de Deus. Sois obra de 
Deus, criaturas de Deus.

Se pois não almejardes a perfeição de Deus não tereis condições de 
prosseguir porque tudo está no Pai e tudo é perfeito no Pai.

A lei nova supera a lei antiga tanto quanto a lei do pecado transgride a 
lei do Amor.

Portanto, só o Amor seja lei em vosso coração. 
Se o mundo parar e escutar o que o Pai tem a falar não entrará em 

aflição por causa das tribulações.
Escutai, ó povos e ouvi a voz do Pai. Somente a Ele dai ouvido.
Ouvi, ó povos e escutai, é o Pai que vos fala e de vós se compadece.
Não vos envolvei com coisas que não subsistem. Procurai o que é eter-

no. Abri vossos corações e deixai-vos lavar pela misericórdia do Altíssimo 
Senhor. Sede benditos.

Louvai com cânticos e glórias ao Todo Poderoso Senhor.
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O Carisma é a ciência de Deus manifestada por excelência ao homem.
É através dessa ciência que o Pai completou o seu plano santo no uni-

verso e que agora implantado começa a dar seus primeiros frutos no universo. 
Frutos esses que desabrocham em divindade e mansidão dando sinais constan-
tes da Santa Presença de Deus em meio a todos.

É Deus utilizando-se de sua ciência divina e fazendo acontecer o seu 
Amor em meio à turbulenta e negra nuvem de iniquidade que cobre toda terra.

Pelo Carisma a mansidão de Deus se faz presente transformando essa 
nuvem em Espírito de Paz.

Chegou a hora de proteger o Carisma.
Como deveis fazer isso ?
Usando de vosso Amor.
O mundo virá com violência, com magia, com língua de fogo para en-

golir e massacrar o Dom do Pai.
Uma legião se levanta e pisoteia o divino e santo saber mas se perman-

ecerdes firmes o Senhor poupará a raça injusta sobre a terra.
Lançam calúnias, a tempestade se levanta e quer escurecer a luz divina 

mas se em vós a luz permanecer o Senhor os poupará e deles terá misericórdia.
Ficai firmes, permanecei na graça e no Amor do Pai.
Confiai no Todo Poderoso Senhor e tudo se completará sobre a terra. A 

vida, a luz, o amor vencerá para sempre.

   

Quero a vós falar e assim Me dirigir. 
Sou o Senhor. Sou o Mestre.
Quando se fizer  no mundo, a totalidade do Plano do Pai, a luz 

se acenderá e tudo virá às claras. Quem não estiver em plenitude no
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Amor ao Altíssimo, cairá e ficará inerte, sem vida e sem forças.
A igreja boqueou há muito tempo, as suas verdades, aos filhos de Deus, 

fez uma ponte sem alicerces, sem firmeza, deixando à mercê do inimigo as ovel-
has do Pastor.

Hoje vem o plano definitivo e forte porque é o Espírito do Pai que se 
revela e firma uma ponte definitiva fixada em rocha que é o próprio Coração do 
Pai.

Até agora foi com palavras e longos discursos que se proclamou a 
doutrina cristã. Agora ela entra em espírito, penetrando cada vez mais até atingir 
a plenitude da santificação. É o Amor que fala sua linguagem e perpassa até a 
alma.

A lei do Amor precisa chegar aos corações e se fixar na alma dos herd-
eiros de Deus. Por isso a lei estrutura ainda está longe de ensinar o verdadeiro 
caminho de encontro com o Pai.

   

Sou o Senhor. Sou o Mestre.
Sou O que veio e voltou ao Pai.
Volto unido ao Pai e ao Espírito Santo fazendo unidade com o humano.
Sou o ontem, o hoje e o amanhã. 
Sou a luz ! Sou a Vida !
Quero falar-vos e manifestar-Me.
Tudo começa a ser mistério interior. Tudo volta por inteiro ao Pai.
A união se fará contínua e forte num laço extremo ligando profunda-

mente a Verdade e o Amor.
Quero pedir-vos muito carinho pelo Carisma. É preciso que se tenha 

verdadeiro afeto pelo Dom do Pai.
Começa a revelar-se em um mistério imutável em meio à humanidade.
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Começa a ter ruídos de persistência interior. É um momento forte e im-
portante para toda a humanidade.

A união se faz através do humano e se completa com a graça do Pai e 
é por graça que assim se faz.

É pois, de delicadeza e ternura que o Carisma necessita nesse instante 
pois é recém chegado à terra o rebento divino e santo.

Cuidado, portanto para não feri-lo ou machucá-lo, palavras incrédulas 
podem lhe causar feridas imensas e o sangue jorrará cobrindo toda terra.

Portanto, cuidai de vosso falar, de vosso agir, porque o que nasce sobre 
a terra é santo, divino e imenso.

O Pai age. O Filho age. O Espírito Santo age e o divino se completa em 
Um só com o humano. Vai doer, vai ferir, vai machucar mas é necessário que 
assim se faça.

A cratera se abre, a luz se faz presente e renova a criação. 
Somente o Amor permanecerá nos corações.
Sou vosso Mestre e estou próximo, estou a caminho.

   

Será escrito e elaborado o livro da Ciência Divina. Essas páginas pre-
scritas pelo Poder Trinitário, compostas de verdadeira linguagem celestial que 
trarão o conhecimento profundo de um ensinamento novo e verdadeiro.

Serão compostas de linhas simples, mas profundas que trarão até vós 
a Ciência Divina.

Serão linhas fortes e exclusivas, desconhecidas da humanidade, mas 
que vem diretamente da fonte celeste.

É da Ciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se começa a falar.
E é o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo que vem prescrever essas 

verdades para que toda a humanidade conheça a força divina desse Carisma.
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Tudo está pronto. Tudo está feito.
Agora em um novo ser deveis ter uma formação por inteiro para assim 

viverdes e assim fazerdes acontecer o Carisma em toda parte.
Carisma esse que lotará a terra por inteiro, pois não se trata de ser so-

mente um Carisma mas a própria Vida Trinitária se fazendo dentro de cada um.
É um ensinamento novo dotado da Ciência Divina. Esse ensinamento 

tomará a própria alma para que os filhos do Pai possam viver o verdadeiro paraí-
so.

É da Ciência do Pai que vem através dessas linhas a nova vida para 
dentro da alma, cujo poder é o Dom do Pai, fonte verdadeira e pura que consci-
entemente direciona o comportamento sadio de cada ser.

Ele vem simplificar a vida de cada ser, tornando leve, saudável, tran-
qüila.

É o Dom do Pai se fazendo verdadeiro dentro da alma de cada ser.
A Ciência Divina é uma neblina pura que invade a alma fazendo acon-

tecer as maravilhas do Senhor. 
É através dessa Ciência que começareis a viver o verdadeiro Amor do 

Pai. 
Será através da Ciência de Deus que haveis de começar a fazer verda-

deiros prodígios sobre toda terra. A Ciência Divina vos leva a sentir a Presença 
do Pai respirando com o Pai, vivendo no âmago do Pai.

É através da Ciência Divina que podeis chegar a um reconhecimento 
profundo de todo esse plano.

Ela se faz através da Ordem do Pai.
Esta Ciência de Deus acontecerá plenamente dentro dos corações pu-

ros e sadios. É o pensamento do Pai, é o Poder do Pai, é a própria Vida do Pai 
em vós.

 É a fecundação em vossa alma do Amor do Pai.
O Carisma está pronto, agora deveis vivê-Lo  conforme a vontade do 

Pai, fazendo verdadeiros prodígios sobre toda terra, tantos quantos fez e ainda 
maiores porque são os três poderes unidos, em um só Dom.

É o poder três vezes Santo agindo em meio a vós precisando de cada 
um de vós para fazê-lo acontecer em meio a tudo e a todos.
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A Ciência é singela, pura e santa e precisa tomar forma dentro de vossa 
alma. Forma de luz, de amor, de poder. Por isso ser-vos-á dado um conheci-
mento real das coisas do alto, das coisas de vosso Pai, até então desconhecidas 
ao homem, criatura feita à imagem de Deus. 

O Pai quer a Sabedoria para vós, quer o Amor, a Ciência para che-
gardes a vivê-Lo intensamente.

De nada vos adiantaria um plano sem o seu conhecimento.
Sereis encharcados do conhecimento do Pai e para isso vos será dada 

toda Ciência Divina, verdadeira e santa.
Haveis de percorrer o mundo inteiro com força, poder e vida e tudo 

glorificará o Nome do Senhor.

   

 Integrados no Amor do Pai sois alicerces no mundo onde mereceis go-
zar de tamanha igualdade. O Amor do Pai todos merecerão e poderão usufruir 
dele. 

É por vontade do Pai, que sejais renovados no imenso poder que vem 
do Altíssimo Senhor. Tudo em conformidade com a vontade do Pai.

O Amor do Pai é intenso purificador das almas. Eis o mistério perfeito, 
inefável, junto à humanidade. O Dom do Uno e Trino Deus, verdadeiro e Santo 
Senhor, se faz.

É a inesgotável fonte que vibra e revela um conhecimento profundo das 
verdades celestiais.

A Ciência de Deus, conhecimento verdadeiro e completo sobre todas as 
coisas, conhecimento da preciosa obra do Senhor.

Traz a mais completa Sabedoria sobre toda a humanidade, perfeita e 
salutar entre todas já existentes desde o início do mundo.

É um momento em que Deus abre Seu Coração por inteiro dando às 
Suas criaturas, oportunidade de conhecer e viver as Suas maravilhas e Sua 
Ciência.
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A importância deste Carisma para este tempo é indiscutível,  pois é o 
próprio Pai se realizando em espírito e vida sobre a humanidade.

O Espírito de Deus se renova constantemente em meio à criação hu-
mana, ao passo que cada um for firmando-se na Ciência de Deus.

O Seu conhecimento vos torna livres para viver em comum acordo com 
as coisas do Pai.

Nada mais impede que as criaturas de Deus possam ser livres para o 
Pai.

O Senhor é vosso Pastor, nada vos faltará. Tudo está no Pai.
A Ressurreição do Filho se completou no Pai e ambos se fazem Um no 

Espírito Santo, inundando todo o universo.
A imensidade do poder do Pai se completou no Filho e se uniu ao Es-

pírito Santo.
Pelo Pai todas as coisas se completarão no Amor Uno e Trino do Sen-

hor.
O Pai se fazendo carne em Seu Filho Jesus e agora no Espírito Santo. 

Todos são Um no Pai.
É a partir de Deus que veio a transformação para todo universo.
O Carisma que é o próprio Pai, com o humano se uniu em oblação 

definitiva e santa.

   

 Agora quero falar-vos da verdadeira moeda corrente que se lança em 
meio à humanidade. É ostensiva e atinge todo o universo. É abrangente e eficaz.

É a realidade universal, modelo de paz integrando o homem no seu todo 
no Coração do Pai.

A integridade acontece ao passo que a pessoa dispensa total afeição 
pelo Dom de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e se renova por dentro e por 
fora, transformando-se à imagem e semelhança de Deus.

A linha que liga o Pai ao Filho, o humano ao divino se completa à medida 
que se modifica a situação criada pelo pecado.
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O pecado deixou marcas profundas de desolação, de desgosto, de de-
scrença e solidão, marcas estas que descem à alma e vão além da alma mar-
cando profundamente os filhos de Deus. 

Essa linha se faz por completo dentro de cada um conforme a abertura 
de cada um.

No mundo se completa, ao passo que se faz a conclusão do templo 
sagrado que é o alicerce do novo começo, dentro da humanidade.

As estruturas já balançam e os novos alicerces se firmam no seio do 
eterno Pai.

A moeda corrente é lançada de forma discreta e soberana. É a explosão 
de um novo conhecimento em meio a todos. Serão bênçãos e graças derrama-
das do seio paterno.

O Coração do Pai se abre em abundância de bênçãos e a linha se com-
pleta

em meio a todos.
Guardai-vos dos desejos impuros.
Fazei somente a vontade do Pai.
A moeda do Amor se conclui   e se renovam todos os bens da face da 

terra.

   

Eis o que fala o Senhor !
Eis o que vos diz o Mestre !
Em vós está o que é perfeito, o único, o Santo, o verdadeiro.
Tudo está consumado, tudo está pronto. É em vós o Reino e o Reino 

está entre vós.
A terra se enche da glória do Senhor.
A perfeição chegou até vós e fez vida dentro e fora de cada ser. Tudo 

está no perfeito e é perfeito por isso. Nada mais tendes a temer. Tudo está em 
Deus.

Eu e Meu Pai somos Um, unidos no Espírito Santo e vós todos sois Um 
no mesmo Espírito.
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O vosso espírito se une ao Espírito de Deus e se faz Um em todos os 
sentidos.

Agora tudo é Um no Senhor.
A Unidade partilhada do trono do Pai se faz perfeita entre vós.
Portanto sede como Eu e Meu Pai somos perfeitos.  Não vos absten-

hais de vos purificardes cada vez mais pois deveis estar fortemente ligados ao 
Coração do Pai.

A célula divina que é o Espírito de Deus, plantada dentro de cada alma, 
precisa encontrar campo limpo para nascer.

O Espírito de Deus se uniu ao espírito humano e não há mais desunião.
Agora o espírito humano é Um no Espírito de Deus.
Esse Carisma é a mais pura prova de Amor de Deus para com seus 

filhos.
O Amor é uma técnica única, criada pelo Pai para unir Seus filhos entre 

si e fazê-los voltar ao paraíso.
A Aliança Eterna, elo forte entre o Pai e Seus filhos é formada, pensada 

e construída pelo Dom do Espírito Santo. É a Unidade perfeita entre o céu e a 
terra.

A era do Espírito Santo chegou selada com a coroa real, esplêndida 
aliança eterna. Selo esse construído e realizado pelo Pai.

A Aliança Eterna, ágil e forte, é a fonte única existente entre Deus e 
Seus filhos. Dela fluem raios intensos que abrangem todo o universo atingindo 
todas as estruturas, federais e religiosas, de todos os povos e nações, da terra e 
dos mares e tudo o que eles contém.

   

 

 Força Trinitária do Amor, eis a principal força para se vencer o mal.
 O mundo, psicologicamente está morto, mofo, sem condições de so-

brevivência. Tudo se apresenta sem ter objetivo positivo, está abalado, está em 
estado de decomposição, fétido.
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É um momento de incertezas, de desolação.
 O Carisma, porém, está pronto e cheio de vitalidade espiritual.
É o momento de optar por quem deveis seguir, não podeis continuar na 

primeira condição. É necessário mudardes inteiramente pois a Lei Trinitária, que 
é Amor, define a posição de cada ser.

Indissolúvel, inquebrável ele veio para renovar, purificar e santificar a 
vida de cada ser. Não há condições humanas para viverdes fora do Carisma, tão 
abrangente ele é. Ou viveis com ele ou fora dele não podeis viver.

A modificação se fará por completo em tudo e em todos. Aquele que não 
aceitar será ceifado, será lançado fora onde haverá choro e ranger de dentes.

A Lei do Pai é o Amor, Amor transformador, Amor libertador. É  o Amor 
lutador que como bronze luta para romper com o mal, dando ordens contrárias 
ao amor mundano, rompendo com os alicerces do maligno, destruindo, derru-
bando a lei indigna da descrença e da injustiça.

A Lei de Deus é o Amor. Porém não deveis pensar em um amorzinho 
fajuta que tudo aceita, mas olhai com os olhos do Pai e rompei com o ódio que 
se apresenta hoje.

Com a força do Pai, definitivamente, quebrai a insolência, a pérfida in-
justiça que cobre a aterra. Agi, rápido, antes que tomeis partido por vós mesmos.

Deveis agir com o Amor do Pai, essa é a lei. Não vos deixeis enganar, 
pensando que o Amor é ficar numa boa ! 

A Lei do Pai é de luta e transformação. 
Mães, lutai por vossos filhos.
Pais, abri vossos olhos e lutai por vossa família.
Filhos, dêem-se as mãos e lutai para que tudo se transforme em bên-

çãos e graças.
Chegou a hora e não há outro tempo.
É esse o momento que o mundo esperava.
Ei-lo que vem e já se aproxima.
É um momento forte onde só o Amor vencerá.
Lutai, portanto, uns pelos outros e vencei no Amor Uno e Trino.
Não vos deixeis enganar pelo amorzinho que se apresenta com pala-

vras doces... Cuidado para não cairdes em suas palavras.
Lutai com a força da mão do Pai.
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A alma tem uma função surpreendente para o ser humano. Ela é infinita 
e é dela que parte toda vida humana. É dela que se expande o bem e o mal, a 
vida e a morte. É a morada do eterno Criador em vós.

É esse território que pertence definitivamente às três Pessoas Divinas.
É esse paraíso que Adão e Eva tinham perdido e que só agora foi recon-

quistado pelo homem, por misericórdia de Deus.
Agora, se fez, por definitivo a tomada de posse do Dom três vezes San-

to, rodeado de anjos e santos.
A alma entra em estado de êxtase e requer um cuidado especial porque 

é o trono do Senhor. Céu e terra estão unidos dentro e fora da criatura.
Tudo parecerá novo quando o Senhor governar vossa alma.
Nada vos faltará, tudo a vós pertencerá. Tudo será vosso pois sois infini-

tos, como Meu Pai é infinito.
Sois seres inteligentes dotados de suprema sabedoria e amor porque já 

não sereis vós, mas a infinita sabedoria governará em vós.
Sereis tomados de viva e singela candura porque o Espírito Santo é o 

fogo do puro Amor.
Sou Eu o vosso Mestre e Senhor que a vós falo e confirmo em letras e 

em linhas escritas para que tenhais esperança e vivais com amor esse Carisma 
que é o próprio Pai se fazendo em vosso meio.

Ele se faz delicado e em abundância e desliza dentro e fora de cada um 
de vós.

Não temais, pois nada vos faltará quando em vós habitar a vida do puro 
Amor.

Eu vos afirmo que o Pai é forte e potente, é delicadeza e ternura.
Na Unidade do Amor Uno e Trino o Senhor governará todo o universo, 

todo firmamento em total poder.
Unificará a pessoa humana como uma parte de si mesmo. Em cada ser 

faz a vida única e permanente do eterno Pai. 
Essa Unidade é desejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.
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É um momento perfeito entre o céu e a terra. Há unidade perfeita entre 
Deus e o homem, que é imagem e semelhança do Pai.

É criatura criada e aperfeiçoada por inteiro à semelhança do Pai unida 
em mistério íntegro ao seu verdadeiro Criador. É mistério inesgotável, fonte salu-
tar de bênçãos e graças.

É uma luz perfeita, uma sabedoria direta do Altíssimo que penetra as 
profundezas da alma e além da alma e é projetada do trono do majestoso Sen-
hor.

A alma, se delicia, ainda em vida, do Reino de Deus.
Esse mistério é a instalação completa, sem erro, da Unidade entre o 

céu e a terra quando se implanta no íntimo de cada ser, a sabedoria do Pai, a 
realeza de Deus.

   

 Eu sou o Caminho, a Verdade, a Luz.
Sou o poente e o ocidente. Sou o início e o fim.
Sou  Aquele que brilha em meio ao mundo. Venho falar-vos com carin-

ho. É como um alvorecer imenso, esse novo acontecimento. Sou Eu que aí estou 
agindo com precisão exata e certa.

Em linha Me fiz e foi acontecendo lentamente esse novo.
Agora me completo no interior do espírito do mundo e Me faço em cada 

filho Meu.
O Carisma se desenvolveu passo a passo mediante a Minha ordem.
Agora que Ele já se concluiu nos desenhos venho traduzi-Lo em letras e 

em vida. É o acontecimento mais esperado pelos filhos de Deus.
 É a volta ao paraíso, de onde foram expulsos porque pecaram. Camin-

hando a esmo desde então, só hoje, nesse tempo, está se completando a obra 
do Pai que se une em um mesmo Espírito e resgata para o homem o paraíso 
perdido.
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O Pai, o Filho e o Espírito Santo se fazem em um Dom puro e santo para 
penetrar o mundo. Ele se torna novamente dono e Senhor soberano, unindo-se 
por completo ao homem, criatura feita à imagem do Santo Senhor.

Ainda um tempo e mais um pouco de tempo e tudo se propagará sobre 
a terra, onde céu e terra se farão um, em um lugar de paz e amor.

O pecado desintegrou a criatura e tomou posse do mundo, universo 
santo, criado por Deus. O Pai estava distante de seu próprio lugar que é o in-
terior humano. O pecado era o proprietário único e soberano, dentro e fora do 
indivíduo, distanciando-o sempre mais e mais de seu próprio lugar. O pecado se 
fez rei sobre toda superfície terrestre.

O Pai se inclina sobre o universo com imenso Amor, compadecido faz-
se Dom e vem resgatar seus filhos, trazendo-os de volta ao paraíso.

O céu é dentro de cada um e fora também, depende de como viveis.
O paraíso é o presente de Deus para Seus filhos.
Esse Dom é indissolúvel e forte e tem uma linha reta. É a reta final para 

os filhos de Deus, é o próprio Pai se encarnando como único dono, rompendo 
definitivamente com a morte, trazendo a vida de luz e paz para todo universo.

   

Haveis de caminhar muito e muito trabalhar.
 Sois herdeiros do céu. Sois caminho, sois vida, sois luz.
Agora em um tempo novo, começa se realizar no mundo, uma forte e 

sublime missão para a qual fostes escolhidos e pela qual deveis lutar.
A vida vos pertence. O mundo vos pertence.
A Lei do Amor é a única lei que deve reger o mundo.
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Acolhidos no Amor eterno estais renovados para a glória do Altíssimo.
A lei do trabalho vem do alto e já não deveis ser vós a governar mas sim 

o verdadeiro Senhor. Não só de pão vive o homem mas de toda palavra que vem 
de Deus. A palavra vos sustentará.

Tudo deve ter sentido de docilidade, de pureza, de verdade.
A igualdade é uma lei. Jamais podereis entrar em vosso coração e en-

contrar a desigualdade. Em tudo sois iguais.
O que é ser igual ? 
É em primeiro lugar, partilhar, é dar-se as mãos em todos os sentidos.
Em tudo, um pedaço de pão até nas coisas que mais vos são caras.
Deveis ser verdadeiros irmãos, unidos no Amor do Pai, dando exemplo 

de uma verdadeira família. Essa é a família que o Pai planejou para viver no 
paraíso e que o pecado a afastou.

 Agora integrados no Pai, de volta ao paraíso, o Senhor pede encare-
cidamente que se faça unidade por inteiro, começando dentro da Comunidade, 
para que o mundo receba.

Que se faça verdadeira unidade dentro de vós e assim o mundo inteiro 
receberá.

A lei da unidade é a lei de Jesus.
Todos devem ser Um no Pai e todos devem ser filhos do mesmo Pai.
Vivendo essa lei não haverá lugar para discórdia ou inveja. Deixará de 

existir o desânimo, a falta de vontade pelo trabalho. Todos vão trabalhar na graça 
do Pai, no Amor do Pai.

Não se trabalhará por dinheiro, mas sim por Amor ao irmão, porque tudo 
é do Pai e tudo é de todos.

O Pai não fez o mundo um paraíso, destinado tão somente a alguns mas 
criou o mundo para todos.

Para o Pai não há diferença entre um e outro. E assim sendo do Pai, não 
pode haver diferenciação.

Entre vós, todos sois iguais, sem distinção. Não pode haver um maior, 
outro menor, pois para o Pai todos têm o mesmo tamanho pois Ele vê a alma de 
cada um.
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Como se fará isso ?
Deveis assentar-vos em assembléia unidos no Amor, todos da Comu-

nidade ou todos da firma. Aquele que se diz patrão e aquele que é o operário, 
escute e fale com sabedoria. Que nenhum queira guardar para si seu saber pois 
o Espírito é quem vos inspirará o que dizer e como fazer ou agir. Deveis aceitar 
e escutar com atenção a cada um, para isso vos dou esse tempo. 

Agora não mais partirá do homem mas da Sabedoria Divina pois não 
mais sereis vós a governar mas sim Aquele a quem tudo pertence, Aquele a 
quem tudo deveis.

É Ele, somente Ele que é o Senhor que tudo governa, tudo pode e tudo 
faz.

Vereis acontecer verdadeiros milagres dentro de vossas empresas, den-
tro do vosso lar, dentro de vossa família.

Não temais em deixar o Senhor governar. Nas mãos do Pai, sede como 
cordeirinhos e o resto Ele faz.

É o Espírito Santo, que tudo sabe, que começa a governar o mundo.

   

As leis do trabalho são unidade, igualdade, fraternidade e amor.
Não podeis iniciar um tempo novo com roupas velhas. Haveis de vos 

renovar por inteiro.
O velho sistema de trabalho precisa desaparecer para que o novo trab-

alho seja verdadeiro. Nada pode permanecer, das leis antigas.
Entre vós precisa começar a ser vivido esse novo tempo. Tudo está 

completo, tudo está pronto. Falta o início desse novo tempo. É preciso varrer o 
que é velho e plantar o novo trabalho, dentro e fora da família, nas empresas, 
nos estabelecimentos comerciais, enfim em todas as partes.

O salário deve ser igual para todos.
Ninguém é mais nem menos, todos devem receber o mesmo trato.  
O maior desça para que o menor possa subir e assim sucessivamente, 

quando acontecerá a igualdade.
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Que ninguém seja patrão de ninguém, mas que todos saibam por si 
próprios, a hora certa de começar ou de parar.

Que um não queira ser o senhor do outro mas que todos saibam que há 
um só Senhor que cuida de todos. 

O trabalho bem organizado deve ter seus encargos distribuídos entre 
todos, mas que esse não queira governar o outro e vice-versa mas que todos 
saibam que há um só Senhor e se sintam livres para que distribuídos entre si as 
tarefas, saibam de seus deveres.

Que haja assembléias entre todos e que cada um tenha sua vez para 
expor suas idéias e vontade.

Respeitai um ao outro.
Lembrai-vos que em cada um bate o coração do Pai, que em cada um 

corre o sangue do Filho e que em cada um vive o Espírito do Santo Senhor.
Se soubésseis quão grande mistério está em vós, nos vos odiaríeis nem 

vos sugaríeis, pois estais a sugar o próprio sangue de Jesus que está em vós.
O Pai vos renova inteiramente, por isso sois grandes, porque sois do 

Pai.
Sede fraternos uns para com os outros. A fraternidade vem do Pai, como 

uma linha que chega até vós.
É uma lei daqui para frente.
Que haja fraternidade entre vós.

   

   
 É por excelência que vos falo.
 É o Pai que se revela a vós.
É de suma importância que o Pai vos revele a sua vontade e a sua 

sabedoria.
É de imensidade a revelação desse plano ao mundo. E este é o mo-

mento certo, o momento exato que o Pai quer imprimir o seu Plano em todo 
universo, dando ordens e fazendo-se conhecido.



258

É agora que vem do Pai, a revelação completa do Seu Plano.
O Amor e a Paz se fazem entre o humano e o divino. Uma só pessoa, 

um só Amor.
Não há mais tempo para lamentos ou luxúria. Há um tempo só para 

aquecer no coração do Pai as graças por Ele reveladas.
Há um tempo íntegro e santo em que o Pai quer realizar em toda parte 

seu talentoso poder.
O caminho está pronto. As ruas do amor se abrem e se deixam pisar 

pelos cordeirinhos do Pai.
Uniu-se em um só amor, em um só coração, as três pessoas Divinas e 

Santas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo se completa no humano e se faz 
em uma só carne, em um só coração, em um só amor.

O Carisma do Pai, que é a própria doação do Pai para com seus filhos, 
completou-se e dará seus frutos.

As três leis impressas em vossos corações, se propagam em amor, paz 
e união.

Agora, completos no Pai, tudo a vós será concedido.
É como uma água viva que jamais se esgota e jamais deixará de vos 

saciar.
É gigantesca essa fonte, é abundante e de uma profundeza sem fim.
Vinde a Mim e vos darei de beber dessa água viva.
Vinde a Mim e vos saciarei abundantemente e ninguém perecerá nem 

Me ocultarei.
Serei vosso guia e Senhor, condutor do vosso saber, de vosso agir e do 

vosso ser. 
Tudo Me pertence, porém, Eu a vós faço por Me pertencer. É a verdade 

santa que está sobre a terra.
Não temais o mal, ele foi vencido e já sem forças ainda chora e geme 

nos Meus filhos.
Acalentai-vos no Meu coração e vos darei de beber. Bebei e enchei-vos 

dessa fonte inesgotável de amor e paz.
A vida para vós apenas começa. De agora em diante, haveis de refres-

car-vos na sombra frondosa que vem do Pai.
Eu sou o Filho que desci do Pai e voltei para o Pai e agora volto para vós 

acompanhado do Espírito Santo. Juntos, preenchemos os
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vossos corações. Tomamos o nosso lugar e fazemos morada definitiva 
em nosso Santuário.

Vivenciamos a Unidade e nos partilhamos, um só é nosso sangue, uma 
só a nossa carne e um só o nosso corpo. Vivemos em vós e vós viveis em nosso 
coração.

   

O momento é agora e é chegada a hora em que o Pai conquista o hu-
mano para si.

O Carisma é um Dom profundo e santo, íntegro e absoluto. A sua ver-
dade é salutar, nada escapa aos olhos do Pai.

Ignorar os acontecimentos é impossível. Difícil é aceitá-los.
O homem chegou ao extremo de sua ignorância e vaidade, lastimações 

e dor. 
Aos olhos de Deus, o homem é ridículo. Pior que um verme, sem escrú-

pulo, sem vida, sem nem sequer saber qual o seu valor. Criatura criada à ima-
gem santa do Pai, não se preocupou em zelar por essa virtude nobre e sublime, 
ao contrário se expõe aos piores momentos já vividos pela espécie humana.

Indignado o Pai olha e escuta os gemidos de seus filhos. Todos bebem 
do mesmo fel e gemem a mesma dor.

Vosso Pai sabe que é chegada a hora de beber o cálice amargo da 
geração presente.

Para os incrédulos não há mais solução, mas a bondade do Pai é grande 
como grande é Seu Coração. Por isso vem gratuitamente com o maior dos acon-
tecimentos e retoma a sua criação.

Renova e purifica o ser criado à sua imagem, por dentro e por fora.
Em tempos futuros resplandecerá em vida abundante e cheia de graça.
Deus é infinito como infinito é o Seu Amor abrangente para todas as 

classes
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Tomará para si toda  estrutura governamental e será o Governo na terra.
Só a Ele pertence o Governo que vinha sendo disputado pelo maligno 

desde o primeiro pecado.

   

    

 O Espírito de Deus é uma fonte incalculável de energia, força e poder.
É uma imensa rocha sem limites, é fundamento sólido que inunda o po-

tencial humano, transformando a ignorância humana em fértil sabedoria divina.
É exclusiva força geradora de vida e vida em abundância. 
É um Dom absoluto, único e perfeito gerado pelo Pai, único poder sobre  

toda terra.
O espírito é o único meio de comunicação entre Deus e o humano. É 

o cetro comunicativo usado pelo Pai, desde o princípio e liberado em totalidade 
nesse Carisma.

É Nele e por Ele que o mundo volta à sua origem única. É Nele e por Ele 
que sobrevêm a todo universo o mais importante momento induzido pelo Pai. É 
um momento de total confiança de Deus para com o homem e do homem para 
com Deus.

A realização única desse Plano  é uma conquista do Pai sobre a humani-
dade. Demonstra a lealdade de Deus, cumprindo a sua promessa, a Unidade 
entre Deus e a humanidade, desintegrada pelo pecado.

A  Unidade perfeita entre o Pai e seus filhos se dá graças a liberação de 
Seu Espírito.

Jesus, que se encontra entre o Pai e o Espírito teve por missão susten-
tar a cruz até agora.

O Pai libera na totalidade o Seu Espírito Santo e o Filho pode descansar.
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E como há uma Unidade perfeita entre a divindade e a humanidade, o 
poder Trino se completa e age em espírito em meio a tudo e a todos.

Eis a doutrina que vos dou. Vem do Pai e pelo Pai vos é ensinada 
através do Espírito Santo que se infunde em vosso espírito.

É um profundo conhecimento de Deus e Sua Ciência é a Verdade. Está 
sendo lançada nos corações humanos sem limite e sem fronteira. É a mão do 
Pai escrevendo diretamente no íntimo de cada ser, lançando a sua sabedoria por 
completo. A Ciência de Deus é um profundo conhecimento da existência divina. 
É Dele que vos vem um conhecimento total da existência de Deus.

Esse conhecimento vem a vós através da Sabedoria Divina liberada 
pela bondade do Pai para o conhecimento humano.

Ninguém até agora teve essa graça reservada tão somente para ser 
espalhada no tempo presente.

A liberdade que Deus tem com seus filhos, só é possível pelo Carisma. 
É através da abertura entre Deus e seus filhos que tudo pode acontecer.

A lei de Deus é o Amor, esse que vai inundar os corações e transformá-
los para Deus, unindo-se em total fonte de luz e força.

É o elo único entre o Pai e os homens. Deus só sabe amar. A Ciência do 
Pai é uma liberação total do conhecimento humano através do Amor entre o Pai 
e seus filhos, entre a humanidade e os céus.

Tudo se une em um Amor infinito e abrangente. Em igualdade e liber-
dade,  a existência do Pai, será sentida permanentemente em meio à natureza 
e suas criaturas. Vivereis em harmonia e satisfação. Tudo será felicidade e paz.

   

 Deus só se revela na simplicidade e no Amor. A revelação do 
Pai é como uma brisa mansa e suave que vem calmamente embeben-
do o íntimo de cada ser. A força do Pai é comparada a de um relâmpa-
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go que sem limites e sem dimensão alveja a alma, penetrando profundamente 
até o extremo, alojando-se com precisão, fazendo-se Rei e Governo de cada 
indivíduo.

A liberdade encontrada entre o Pai e seus filhos dá livre acesso à von-
tade do Altíssimo.

Em Sua Obra e em Seu Dom, a ciência do Pai, revelada através do 
Espírito Santo, vem trazer à humanidade, um alento e uma esperança nova às 
gerações futuras.

As revelações da intimidade do Pai com a humanidade, acontece através 
da abertura da alma, onde o Pai, através de Seu Espírito tem livre acesso.

A transfiguração de Deus e Sua revelação acontecem dentro e fora de 
cada ser.

A transparência do Onipotente Senhor, faz-se sentir através de atos e 
acontecimentos. Nada mais importante para vós que a entrega total e confiante, 
para a realização da vontade de Deus sobre vossas vidas.

A Ciência do Altíssimo é o conhecimento de um mistério absoluto e 
único. Uma revelação única e verdadeira que chega aos corações humanos, 
transmitida pelo Dom do Espírito Santo.

A presença de Deus no mundo faz com que o homem sinta-se livre e ao 
mesmo tempo preso. Livre com Deus, em todos os sentidos, na natureza e em 
tudo o que existe e preso ao olhar do Pai, consciente dos seus atos.

Agradeis ou não ao Pai, Deus se estabelece no mundo íntimo de cada 
ser criado à sua imagem e semelhança.

É daí que Ele confisca todos os atos praticados pela criatura. A semel-
hança entre o Criador e criatura, acontece em cada gesto, em cada atitude to-
mada livremente pelo homem e ao mesmo tempo confiscada pelo Pai.

O Espírito Santo, é o coadjuvante intercessor nas atitudes de cada ser. 
É Ele o fundamento único que deve permanecer no íntimo da alma como um 
sábio guia elevando assim a alma e suas atitudes até Deus.

Eleva assim agradavelmente a atitude humana ao encontro com o di-
vino e assim só a vontade de Deus é que permanece.
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A sábia intervenção divina veio em um tempo próprio e ninguém a 
destruirá porque é infalível, justa e verdadeira. Ninguém pode chegar ao Pai sem 
passar por esse processo de conversão, libertação e santificação.

É o caminho aberto entre o céu e a terra. É a Unidade perfeita de salva-
ção da qual ninguém escapará.

É o perfeito que veio reparar o que ainda estava imperfeito, elevando a 
criatura, à perfeição única e eterna.

Jamais vereis outra intervenção sobre a face da terra, pois esta é com-
pleta, eficaz e eterna, pois santifica tudo e todos.

   

Este Carisma é a fonte principal de energia que sustenta o mundo. Sem 
essa fonte de vida, ninguém se mantém.

A real firmeza, consiste na ligação entre o céu e a terra, entre o homem  
e seu Criador. Sem essa  ligação, nem o céu nem a terra permanecerá.

É uma constante fonte energética, que se compõe de sólido e perman-
ente Dom, inefável, verdadeiro e único.

É, por excelência, o abraço entre Deus e suas criaturas, compondo-se 
de toda a natureza, desde rios, mares, animais de toda espécie, plantas de toda 
espécie, o ar, as colinas e montanhas e tudo o mais.

E o homem como rei desta criação, zela por ela.
Deus, através deste Carisma recria o mundo, tornando-o perfeito, sim-

ples e formoso.
A essência divina compõe-se de uma única força, íntegra, geradora de 

vida e vida em abundância.
A integridade desse tempo é a única maneira que o Pai conquistou para 

realizar em profundidade o seu Plano de Amor e Unidade.
A filosofia de Deus se estampa nesse Carisma. É a leal promessa que 

Deus fez a Moisés e a todo seu povo, a Terra Prometida. 
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O mundo conhece através desse Carisma a essência de Deus.  
A vinda do Espírito Santo, renovador, é força total de Amor e paz que faz 

a terra estremecer e ligar-se instantaneamente aos olhos de Deus.
A filosofia divina penetra a alma, visível aos olhos de Deus e se deslum-

bra na ação forte do Espírito de Deus.
Uma vez tomada de Amor, a alma se abre e se deixa aromatizar pelo 

perfume do céu. Instantes preciosos e profundos se desenvolvem em ação e 
doação totais. Uma membrana suave, alvejante e cheia de luz, penetra em suas 
mais profundas regiões. Esse momento de plenitude da alma é de total graça, 
quando o Pai se une totalmente ao Filho com o Espírito Santo em poder e força, 
envolvendo o íntimo ser da criatura.

É de extrema consolação para o homem esse momento em que Deus 
se faz íntegro em todos os sentidos, fazendo-se promessa por inteiro.

Se soubésseis qual o valor desse tempo seríeis agradecidos e genero-
sos com o Pai.

O tempo presente é de total confiança e de fina amizade entre Deus e 
suas criaturas.

A resplandecente luz que da essencial fonte, abrange todos os continen-
tes, unindo todos os povos, ante a exuberante Presença de Deus.

A renovação constante acontece por pura obra divina e santa vontade 
do Pai,  divina e exclusiva é essa que o mundo recebe do alto.

Há um tempo determinado para tudo se realizar nesse Carisma, con-
forme a onisciência do Todo Poderoso.

E há acontecimentos que dizem a respeito do mundo mas acontecem 
conforme o desenrolar do Carisma.

Um exemplo disso é a vida da Irmã Lúcia, que iria permanecer até o final 
dos tempos. Que são esses ? Tempos do mal. E quando a Irmã Lúcia passar 
desta vida para o Pai, o Carisma irá abrir-se para o mundo e está muito próximo 
de acontecer. A passagem da Irmã Lúcia e do Papa João Paulo II está muito 
próxima de acontecer
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Quando isso acontecer as estruturas se romperão e a cúpula vai tremer 
até o extremo, rompendo com toda a iniquidade e arrogância, destruindo total-
mente a injustiça e a mentira.

Serão ouvidos rumores de desespero, em todos os lugares do mundo, 
mas não precisais temer, porque o novo tempo já estará enraizado e firme como 
rocha na sua estrutura firmada e nada poderá atingi-lo.

Essa nova lei explodirá com um relâmpago forte e assustador pelo ta-
manho de seu poder.

Agora chegou o fim de toda lamentação, injúria e sofrimento. Desde o 
primeiro homem sobre a terra, tomado em discórdia com Deus, seduzido pelo 
poder maligno, o mal estava no trono. Não que faltasse a autoridade de Deus, 
mas por livre escolha do próprio homem. 

Sofreu horrores e pagou um alto preço pela sua escolha, que foi respeit-
ada por Deus. Tendo liberdade, o homem perde essa liberdade ao associar-se 
ao mal, torna-se escravo de si e dos outros.

Esse porém, é o tempo prescrito nos escritos passados, que denuncia 
o final dos tempos do mal sobre a terra. E não haverá outro, pois é único e ir-
revogável, uma vez que agora o mal é totalmente exterminado e banido da face 
da terra.

Deus entra e trona como Rei Universal.
O fim dos tempos, nada mais é, que a chegada da luz intensa que trans-

forma em brilho de sol toda treva.
A treva torna-se nada para que o Tudo possa acontecer.
Resta esperardes este mundo novo, inteiramente voltado para o Pai.
Acontecerá muita coisa, rumores e aflições em meio à humanidade mas 

ficai atentos aos acontecimentos e acalmai-vos pois Me conheceis e sabeis a 
Meu respeito tudo o que vos revelei e ensinei. Não vos assusteis portanto, pois 
haveis de dar testemunho da Minha Presença em vós.

A renovação se conclui com a Presença Divina em uma só linha, for-
mando um caminho livre entre Deus e o homem.

Permanecei unidos entre vós e em Mim.
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Filhos amados, a intervenção de  Deus acontece, quando a pessoa 
entrega-se em total confiança à ação do Espírito Santo.

É através do Sim de cada ser que Deus constrói seu universo e faz 
acontecer no mundo inteiro, o Seu Plano Santo de Amor. Este incansável grupo 
demonstra persistência pois é provado na obediência e disponibilidade. É através 
dessa grande família que o mundo por inteiro recebe a ação e a força total desse 
Carisma. É fundamental para toda Nação, esse acontecimento do Uno e Trino 
Amor. É a completa renovação interior, em toda parte, nada escapará aos olhos 
de Deus, nada fugirá do Seu alcance. Tudo se transforma e se volta para Ele. É 
a chegada triunfal de um enigma sem limites e sem fronteiras.

É a devastadora e forte corrente lançada para esse tempo, onde tudo 
parece estar perdido. É a virada de um século, onde o Rei glorioso governará 
com total força, poder e sabedoria.

O terceiro milênio aproxima-se. É a realeza universal que se fará nesse 
milênio em que tudo estará voltado para a virtude esplêndida do Pai.

É o fim dos tempos impetuosos de agonia e de dor.
É o nascer de um tempo novo onde tudo brilhará em luz transparecendo 

a alegria do céu. Eu a vós digo, não passará o terceiro milênio sem que tudo isso 
se realize. A terra será um perfeito lugar onde todos viverão em paz.

A liberdade de um novo tempo, é a promessa verdadeira e santa que se 
cumpre a seu tempo.

Deus é o verdadeiro sopro de vida que se espalha por todo planeta.
A Presença de Deus em vós, vos faz plenos e perfeitos, criaturas ínte-

gras e cheias de graça, por conta de generosidade do Pai.
A perfeição vem da fonte geradora que gera a célula da vida em cada 

ser.
O perfeito Senhor enche de Sabedoria, a célula interna do ser humano e 

sacia com suave ímpeto celestial, renovando por inteiro a geração criada por Ele.
O Senhor faz maravilhas em todas as suas criaturas.
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O céu se abre em um abraço do Pai e se encontra com a terra. Faz-se 
aliança perfeita e eterna entre o céu e a terra.

A descida do Altíssimo Senhor acontece em um abraço fraterno entre o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo, gerador e Santificador que plenifica essa ação.

O poder de Deus se faz dentro de toda criatura e se completa na criação 
humana.

A sensação é de estar embebido de vinho suave mas é a Presença do 
eterno dentro de cada ser.

As raízes do mal se deslocam como que um véu que se volta e vai 
desaparecendo sem nenhuma segurança e dentro do ser fica somente a ternura 
de Deus.

O mal se desmancha, se torna cinza.
Deus É em cada um. O Santo três vezes Santo vence e glorioso triunfa 

com a bandeira sagrada da vitória.
Deus reconquista para si, as suas criaturas perfeitas e sadias.
A instituição do Carisma está completa e plena de felicidade e gozo.
A vigência eterna desse Plano, se completa entre a Santidade, três vez-

es Santa, e a criatura aberta, cheia de vontade e vida, que se realiza por conta 
do poder do Pai.

Esse vivificante Dom, plenifica eternamente o homem com o Pai. A 
aliança se completa em todos os sentidos, dentro e fora das criaturas.

É um constate estar em Deus, dentro e fora. É uma perfeita harmonia 
entre Deus e suas criaturas, realizando as suas maravilhas.

   

 Este Carisma é acompanhado de Sabedoria, Ciência e Verdade, vindas 
com todo Amor da principal fonte que é três vezes Santa.

 Sua consistência é impalpável ao humano mas cheia de força, capaz de 
mover montanhas absurdas dentro do íntimo ser.
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Deus é o arquiteto e vós sois os seus projetos construídos e fundamen-
tados em rocha onde o alicerce é concretado e firmado pela Sabedoria Divina.

Entre o arquiteto e seus projetos existe um canal aberto por onde passa 
a sábia filosofia divina, envolvendo o oceano humano, símbolo da Presença de 
Deus. Em todo o universo, firma a estrutura real da Presença Divina.

 A vida é por excelência, o sinal mais importante da Presença de Deus, 
manifestada ao homem através do sopro de Sabedoria do Espírito Santo.

 O Pai está realizando todo Seu projeto, desde o princípio até o presente 
momento.

Agora viveis tudo o que já aconteceu desde o início do mundo.
A Presença de Jesus Ressuscitado no meio de vós vos dá a certeza de 

que Deus realiza com Sabedoria os Seus Planos.
Nada fica sem ser concluído, tudo é perfeito, fundamentado e realizado 

no seu devido tempo.
A Presença de Deus com seu último Plano de Salvação vem trazer a 

eficiência do Pai para com seus filhos.
A Unidade perfeita se completa através da vinda do Espírito Santo que 

sabiamente tomou seu lugar no interior do homem transformando em graça, o 
que era desgraça.

Agora existe a Unidade perfeita entre o divino e o humano e tudo é 
perfeito, realizado com Amor e por Amor pelo Pai Criador imenso, de tudo o que 
existe.

A Unidade acontece no íntimo de cada ser, onde o verdadeiro Rei toma 
posse de seu trono, esse que lhe pertence desde a criação do mundo.

Eu sou a sementeira, a abundância e a vida tão clamada por Meus fil-
hos.

Unidos somos Um em verdade e vida.
A emergência desse Carisma se aprofunda em cada ser e já não sois 

um, mas Um só em Unidade com o Eterno Pai.
A firmeza real e santa envolvem constantemente a Unidade que se dá 

entre Deus  e o humano, entre o Criador e as criaturas.
O Carisma é a vinda por excelência, da totalidade de Deus em toda face 

da terra.
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O terceiro milênio será resplêndido de candura e Amor. 
É a incumbência de Deus, realizando sua maior intervenção desde o 

início do mundo.
A generosidade de Deus, vem de próprio punho trazer a liberdade a 

seus filhos, filhos que sois do mesmo Pai.
É a Unidade perfeita  e homologada no céu, dando-se a Unidade Trini-

tária entre o celeste e o terrestre. A incumbência desse fato se faz em perfeição 
e diálogo entre o humano e o divino. 

A vivência desse milênio se fará em diálogo constante entre o céu  e a 
terra.

Tudo chegará à harmonia desejada por Deus. A finalidade desse Caris-
ma foi de criar entre Deus e o homem, uma confiança perfeita, uma total admira-
ção entre Deus e Suas obras, entre Deus e Suas criaturas. Há Unidade perfeita 
entre vivos e mortos, entre pais e filhos, entre um e outro. Todos serão Um em 
Deus Pai que é a Vida em  abundância e soberania.

Tudo se harmoniza no Pai e é por Ele que se realizam essas coisas.
Ainda vereis muitas coisas acontecerem, muito ainda haveis de viven-

ciar mas um dia tudo cessará e somente a paz reinará nos corações.
Já vereis em vida e até os filhos dos vossos filhos e ainda mais adiante, 

todos experimentarão a alegria da Unidade de um paraíso perfeito e glorificado 
pelo Santo três vezes Santo.

A lealdade desse tempo é o fruto perfeito de um Dom forte e soberano, 
que se conclui ainda neste século.

Estais a suportar dor e sofrimento, necessariamente que assim se faça 
pois a lama do pecado tinha engolido os filhos de Deus.

Vomitai toda vossa ignorância, gerada em vossos corações e alegrai-
vos porque o que vos está preparado é um caminho tranqüilo e sereno da parte 
de Deus.

Tereis dolorosos momentos de dor, até na vossa própria carne, mas sa-
bei que alegremente espalha-se a candura de dias felizes e cheios da soberania 
de Deus.

A essência desse tempo é o ponto fundamental de um tempo futuro, 
forte e saudável para cada ser.
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Nasceu no mundo um elo forte que veio do mistério do Pai.
Uma mulher o gerou tal como Maria gerou um dia outro mistério.
Nascido de Maria, a perfeição unigênita de Deus, nasce agora, gerada 

por outra mulher, semelhante à Maria, a força vitoriosa, que uniu o céu e a terra, 
transformando em paraíso a fortaleza de Deus.

Assim, entre o Pai e o homem não há mais rivalidade, mas a comum 
ação e a comum união. Agora somente vivereis a verdade para que tudo seja 
santificação e Amor.

   

 A ignorância humana deixou-se levar pela promessa pérfida do diabo, 
incompetente e sem Sabedoria. Envenenou a raça humana com suas sutis 
promessas e vãs filosofias. Mas findou-se o seu tempo e agora geme e chora 
porque nada mais lhe resta senão voltar e obedecer a seu Criador e Santo Sen-
hor.

 Deus é por excelência único dono e Senhor de todas as coisas. É Dele 
e tão somente por Ele que se tem a vida e toda sua maravilha.

 É Dele e tão somente por Ele que provém todas as coisas visíveis e 
invisíveis.

Sem o Dom de Deus nada seríamos. É a Sua Sabedoria infinita que per-
manece desde o princípio e jamais terá fim. Absoluto e certo é o Dom e ninguém 
a Ele se compara ou se assemelha em divindade e poder. É Dele e por Ele que 
se expande todo o universo.

Sois feitos à Sua imagem e semelhança mas a Ele deveis obediência 
pois é Pai Criador e Governante de todas as coisas.

A importância de vossa obediência vos faz sofrer menos ou melhor, nem 
sofreríeis nada se obedecêsseis a Sua vontade.

 Se vos voltardes para vós mesmos e quererdes ser vosso próprio gov-
erno, esquecendo-se do Pai Santo e Senhor de todas as coisas, então tereis que 
arcar com as conseqüências de vossa própria decisão.
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Por isso deveis enaltecer a generosidade do Pai que vos deu de pre-
sente o maior presente para que pudésseis dele desfrutar para vosso próprio 
benefício.

Ele é tanto Amor que por Amor deu a Seus filhos, o Seu próprio Cora-
ção: O Carisma.

O Carisma é a única maneira de se comunicar com Deus por inteiro. É 
Ele que se instala dentro de cada ser e dá suas ordens.

O Carisma é a única fonte energética capaz de sustentar o mundo quan-
do esse está prestes a cair de vez.

 O Carisma vem com total força, derrotar o maligno e as imperfeições 
feitas aos filhos de Deus.

O generoso Pai, vos envia este Carisma para vos socorrer com Força 
Trina, sendo o último Plano de Salvação para a humanidade. Ele vem romper 
definitivamente as piores barreiras que separam o homem de Deus e  fazer a 
purificação.

Quem quiser encontrar a paz, mergulhe no Carisma e deixe-se envolver 
por Ele. Ele é absoluto, é a Verdade e não vos engana.

Apenas dizei: Sim !
Deus é tão inteligente que veio em forma de linhas, sem machucar nin-

guém, de mansinho foi se achegando e penetrando com palavras dóceis, em 
atos e em Verdade. 

E a Sabedoria Divina descreveu todo seu plano.
O Carisma é o fundamento íntegro em que toda estrutura está ligada. A 

estrutura familiar, a estrutura religiosa, a estrutura social, o trabalho e a estrutura 
governamental abrangendo a tudo e a todos. 

A ligação se faz de dentro para fora e de fora para dentro.
Tudo se completa em um e mesmo Dom, onde o Governo é Um e mes-

mo Senhor.
Governo indiscutível e inefável, dele provém toda a liberação de ver-

dades, de justiça e paz.
É o único Mestre e Senhor, sem discussão, porque somente a Sua 

Verdade é justa, é inesgotável. A Sua fonte de renda é sem tamanho e a Sua 
providência, a Sua bondade são imensas.

A igualdade entre Seus filhos é primordial que venha acontecer, sem 
que ela se faça, não haverá total providência sobre a face da terra.
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A justiça, a paz e a verdade são os fundamentos do Carisma para a 
família, para a empresa e para a sociedade.

Por isso deveis acolhê-Lo sem demora.
O Carisma é tão grande, tão grande que de tão grande se faz pequeno 

e penetrou todo ser humano, envolvendo-o como célula viva. Só Deus é capaz 
de tão grandioso feito, só um Pai muito amoroso.

Esse é vosso Pai.

   

 A árvore da Vida é a centelha essencial que deve nascer e crescer den-
tro das empresas. É o ponto fundamental que alimentará, através de seus ra-
mos, dando frutos cem por um.

É urgente, pois, que se faça nascer e crescer essa fonte divina dentro 
das empresas.

É preciso implantar as suas raízes na alma, fundamentadas na lei hu-
mana e divina.

É através de seu tronco e de seus ramos que todos se alimentarão.
É a árvore ideológica que foi podada e cortada pela mão do homem e 

que agora, renovada, santificada e cheia de poder, será implantada pelo Pai em 
cada área de serviço.

Mesmo que para isso acontecer, haja discórdias ou até brigas e ranger 
de dentes.

O Senhor chegou e aí está pronto para agir. É Dele e por Ele que os 
filhos receberão as bênçãos e graças vindas de Sua fonte divina.

A existência dessa fonte gera união e abundância em meio a todos.
É o Pai e do Pai que provém a mais constante graça de providência e 

sabedoria.
A árvore cresce dentro das empresas dando condições de sobrevivên-

cia a todos os filhos de Deus.
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É dela e através dessa árvore que vem a cada um, as graças ne-
cessárias, a vida e a total liberdade em Deus.

A Unidade na empresa acontece conforme a obediência a Deus.
A abundância é a própria fonte de Deus.
As empresas precisam aderir a essa fonte para garantir o seu sustento 

e prosseguir no exercício pleno de suas atividades.
É de suma importância que se faça a inteligente ação entre Deus e seus 

filhos.
E é urgente implantar em suas entranhas o Plano íntegro do Pai.

   

 O Carisma é a sensibilidade de Deus sobre todo o universo.  É a per-
manência eterna do Pai em vós, em todos os sentidos.

 É a luz de Deus sobre todo o universo.
O Carisma é a célula divina em profusão dentro da alma de cada ser. É a 

envolvente semente que germina e dá frutos. Frutos esses vindos da providência 
do Pai.

É a eterna união de Deus e suas criaturas. 
É a finalidade eterna sobre todos os sentidos. É de Deus que provém 

todas as coisas e é para Ele que todas as coisas retornarão puras e sadias, as-
sim como Ele as criou.

A vós falo, queridos filhos, permanecei dentro da lei eterna do Amor, 
onde sois saciados e revestidos com a luz do Espírito de Deus.

O Carisma vos dá o direito de agirdes em plenitude com Deus pois Ele é 
um sustentáculo seguro. Segurais na mão do Pai. É Dele e por Ele que perman-
eceis obedientes à Sua lei e é por Ele que vosso coração bate.

E é só por meio desse Carisma que Deus se manifesta e se faz em suas 
criaturas.

Esse é o Carisma dos Carismas e todos os outros já existentes lhe são 
submissos porque Ele é o Dom, o próprio Senhor recriando o universo.
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A existência de outros Carismas no passado foi até que esse se afir-
masse. Agora para o Pai, todos são um em um mesmo Dom, em um mesmo 
Senhor.

O Carisma é a fonte principal da presença de Deus. Nada supera essa 
fonte.

É a integridade de Deus e o homem.
Nada se compara a esse Dom, vindo diretamente do Coração do Pai.
É a igualdade entre os irmãos em toda a humanidade e a comum união 

entre o céu e a terra.
O paraíso é completo, dentro e fora do ser humano.
A linha governamental se completa em totalidade com Deus e por Ele e 

Nele acontece a renovação de tudo o que rodeia o homem em relação aos bens 
materiais, incluindo todos os tipos de negócios e suas manipulações. Ele entra 
com destemor em todos os exageros cometidos pelo humano em conformidade 
com sua inteligência.

O homem manipulou o dinheiro conforme a sua vontade, fazendo do 
mesmo, um deus, o objetivo, o fim de sua vida.

Mas agora conforme o Carisma não será mais assim, pois o dinheiro 
volta para as mãos do Pai e a finalidade da existência humana é servir a Deus 
e não ao dinheiro.

A unidade entre o céu e a terra desfaz esse costume do homem de agir 
conforme sua sabedoria, mas agora vai manipular o dinheiro e seus bens con-
forme a Sabedoria de Deus.

A linha está completa no Pai e tudo é e será governado por Ele e já não 
será mais o humano, mas o divino que regerá as riquezas desta terra.

Será difícil para o humano, aceitar tal transformação mas somente 
através do seu sim é que poderá continuar acreditando fielmente que o verda-
deiro Senhor é o dono único de todas as coisas.

Exercitai-vos e colocai sempre diante de toda situação o Deus verda-
deiro, governo íntegro de todos os bens e só a Ele deveis adorar.
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Sou vosso Pai e por isso vos falo da importância deste Plano e da obe-
diência que vós deveis a Mim, por serdes os primeiros conhecedores das ver-
dades e propostas inerentes a ele.

 Assim, é preciso que se faça com urgência o condomínio dos jovens.
 Quando o Carisma se fechar, os alicerces já deverão estar bem firmes 

para que se cumpra as escrituras.
É a arca que vai fechar e tudo o que nela for recolhido permanecerá e o 

que ficar de fora, desaparecerá.
É necessário tomar cuidado, para que nada se perca.
É o fim dos tempos e o começo de um novo tempo.
É chegado o momento definitivo do encontro de Deus e suas criaturas.
Esse tempo, vivido pelo Carisma, terá um limite de três meses, quatro 

horas e quinze minutos. Será a desolação das gerações, entre uma e outra na-
ção atingindo todo o universo.

Deveis estar firmes, revestidos continuamente do Espírito do Senhor.
É o tempo exato, para um reajuste exato. Acontecerá naqueles dias, 

gemidos e ranger de dentes.
Entre vós, haveis de avistar lamúrias, lamentações e dor.
A vós digo, coragem ! E em pé, destemidamente, cantai louvores e 

glórias ao Senhor de tudo.
Haveis de experimentar horas doces e horas amargas e haverá conspi-

ração entre vós.
Haveis de presenciar a morte de entes queridos que serão ceifados pela 

mão do Pai.
Quando passar esse tempo, acordareis em um novo tempo em que já 

não vos será dado lembrar o passado e tudo será lindo e vivereis em um tempo 
de abundância e paz.

Eis pois que começa um novo tempo, uma nova lei, um novo Reino.
É uma geração nova, jovem, cheia de vida, que habitará a terra e enche-

la-á de alegria e paz.
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É um momento inspirado unicamente pelo Dom precioso e Santo, três 
vezes Santo.

E vós e por vós se faz, o mais completo passo na humanidade e 
preenche o vazio deixado pelo pecado, marca registrada no humano a partir dos 
primeiros pais.

Agora, porém, se registra em vosso íntimo a paz, o amor e a vida que 
tanto almejais.

Sois criaturas únicas para Deus, renovadas pelo próprio Pai em Uni-
dade com o Espírito Santo, pela vida de Seu Filho Jesus.

A Unidade entre as três pessoas é perfeita e assim ela é também em 
vós e em todo universo.

A vossa principal missão é ajudar o Pai que em sua infinita misericórdia 
estende a mão a quem precisa. Todos serão acolhidos. 

É a hora de renovar os habitantes da terra, filhos queridos de Deus.
É hora de completar a obra do Pai, é hora de todo universo ver a face de 

Deus sobre Seu trono, entre anjos, santos e querubins.
A face do Pai é de complacência, cheia de amor, bondade e perdão.
O universo já sente a chegada eminente de Deus e por isso chora ama-

rgamente a dor deixada pelo pecado, mas se anima ao som dos anjos e santos 
que jubilantes dão glórias ao Senhor.

 A mais bela e santa linha, se fecha em silêncio abafando em surdina a 
negra nuvem do pecado e logo a seguir se abre em liberdade o lírio esplêndido 
da vida, do amor infinito que vem do Todo Poderoso Senhor.

Em um tempo determinado findará a escuridão inexcrupulosa do peca-
do e em outro tempo se abrirá para sempre a porta onde o verdadeiro Rei se fará 
entre vós, habitando convosco a face da terra.

Será vosso Governo, cumulando de abundância e providência a face 
da terra.
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Sou o verdadeiro Amor.
 Sou a virtude em cada ser e a ciência implantada em vosso coração, em 

vosso ser.
Sou o Carisma único sobre toda terra. Sou a Lei, a nova lei que vem em 

vosso meio para tudo transformar, tudo limpar, tudo santificar.
A única Lei é a do Amor que é a única fonte que vivifica o saber e realiza 

o homem no seu todo.
A Lei do Amor é a única riqueza que penetra o coração humano e en-

riquece-o, transformando-lhe o semblante, dando vigor à alma.
É um novo tempo, um tempo novo, três vezes Santo, em um só Dom, 

unido em um e mesmo Senhor.
As linhas transversais e horizontais uniram-se e fez-se um só rebanho e 

um só Pastor, um só Mestre, um só Senhor e um só Espírito. Fecha-se o Carisma 
e começa a contagem regressiva.

Pacificamente tudo se une e se abre de cima para baixo, de trás para 
frente, de todos os lados. E enquanto está fechado tudo se move, tudo se rompe, 
tudo se transforma, se purifica e se une ao Senhor. Faz-se um na carne, um no 
sangue e no Espírito Santo.

O mundo se move, a luz penetra e as trevas gemem.
As linhas abertas até o céu levarão as ofertas para junto do Senhor.
Assim vos falo e assim vos ensino. É de muita importância tudo o que 

tenho para dizer-vos seja como linha, palavras ou unção.
Estais a começar um mundo novo onde tudo é paz.
Estais a começar a viver e a experimentar um novo acontecimento. Um 

Deus fazendo-se célula no humano, para ser inteiro no vosso ser. Se faz peque-
no, para em vós ser grande, penetrando o interior do homem, fazendo-se Criador 
e Santificador poderoso, dentro e fora de cada ser.

 Santificados estais no Meu Pai.
Somos Um no Pai e em Seu Amor, abrimos os corações, congratulando-

Nos com a terra. É obra do Espírito Santo essa União, é através da concepção 
do Altíssimo com o humano que acontece tal existência.
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É através da força imutável do Criador que isto acontece sobre a terra.
Essa obra é altíssima e divina. Somos todos Um no Amor do Senhor.
A fecundação acontece dentro da alma de cada ser, quer ele queira ou 

não, mesmo sem tomar conhecimento. 
É o tempo da completa renovação dos filhos do Pai.
Os filhos de Deus são um no Pai, graças à ação do Espírito Santo.
É Ele o encarregado pelo Pai, para concluir tal acontecimento, isto é, a 

vida na graça. É obra três vezes Santa, é salutar e benfazeja. É em conseqüên-
cia da salvação que Meu Filho Jesus veio trazer ao mundo, que ela se realiza.

A fecundação acontece na alma e tudo o que é impuro se retira e é 
queimado pelo fogo do Espírito Santo.

É irreversível e inconsciente esse acontecimento, irreversível e extraor-
dinariamente fabuloso.

É o Pai tomando posse por inteiro, do que lhe pertence desde o início 
da criação.

   

 Eis a voz que clama.
Eis a voz que chama.
É a voz terna do Senhor.
A terra se encontra engrandecida com a presença do Espírito Santo.
O Espírito da Verdade, Renovador e Santificador, penetrou o seio da 

humanidade, fazendo nela morada definitiva, trazendo consigo o Dom completo 
e perfeito.

Tudo se completou na face da terra. 
A terra foi fecundada e recebeu a promessa feita por Jesus: “Eis que 

vou, mas após Mim, virá outro, que fará o que Eu fiz e muitas outras maravilhas 
perfeitas e santas”.
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A humanidade inteira fará experiências profundas da verdade e do Amor 
do Pai.

Todos terão oportunidade de fazer a experiência de Deus, ou melhor de 
vivê-Lo em Sua plenitude.

O Espírito Santo visitará cada ser e implantará no espírito de cada pes-
soa, a Verdade sobre o Pai, sobre a divindade celeste. 

Todos terão a graça de submergir no Amor do Pai. Ao passo que as 
leis forem avançando, o mundo vai recebendo de graça e por graça. Tudo está 
consumado no Pai. A aliança fechou-se e a terra inteira se banhará na fonte de 
água viva.

Alastra-se em velocidade imensa, com correntezas estrondosas, a Ver-
dade do Pai. O Espírito Santo, encarregado pelo Pai, de tão grande missão, 
se pôs a caminho e voa rápido como nuvem tocada pelos ventos de ambos os 
lados. Velozmente se espalha e atinge todo o universo.

É força, é poder grandioso, é Dom e tudo Nele É.
O mal está lastimando-se e gemendo sem forças, se recosta cabisbaixo 

e desaparece.
Nada mais deterá o Espírito do Senhor que veio em definitivo, para ren-

ovar, purificar e santificar o que a Ele pertence desde o princípio.
O mistério de Deus é uma experiência única na alma de cada ser.
Deus se faz único dono em cada ser tomando para si a alma e o espírito 

fazendo tabernáculo vivo em cada ser.
O Espírito Santo na sua perfeição completa, infunde-se em cada ser, 

como célula viva e forte. O Amor Santo do Pai consiste em se formar em unidade 
e perfeição trazendo total confiança para cada ser, em si próprio e em tudo o que 
o rodeia.

A pessoa tomada pelo Uno e Santo Amor, nada teme nem desconfia de 
si ou de outrem.

Acima de tudo, encontra a verdadeira razão de existir, que é o Pai.
O mistério se implanta lentamente conforme a livre opção de cada um.
Quando Deus toma posse da pessoa, ela passa a agir dife-

rentemente, com confiança Nele e em si próprio, vendo em tudo e em 
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todos aquilo que Ele É, verdadeiro Senhor, força incalculável, potencial infinito, 
poder Uno e Trino gerador de vida.

Chegado a esse estágio, o homem não teme, não anda triste, não des-
falece mas se deixa levar sem temor.

Tudo ao seu redor se transforma conforme a vontade do Pai.
O Espírito Santo sopra a verdade, a sua lei e permite ao homem ser 

livre, tomando decisões certas, sem erros e sem se angustiar pois lhe é dada a 
conhecer a fonte viva do Pai.

A pessoa livre sente necessidade urgente de ligar-se a outros. É uma 
ligação que se faz expontânea, ungida pelo poder do Espírito Santo. É como 
uma conecção na alma de cada ser onde a célula divina cresce e transforma em 
vida e luz os filhos de Deus.

   

 A credi mundi é uma realidade universal. É uma inovação para todos. A 
Verdade está em vosso meio para implantar-se sobre a face da terra e do meio 
de vós partirá para todo o universo.

 A fonte da providência do Pai é e será abundantemente desenvolvida 
pelo exército do Senhor.

É exclusiva do Senhor a responsabilidade de uma vida digna para seus 
filhos, pois só o divino poderá dar-vos em abundância, dignidade, bem estar, 
sossego, tranqüilidade. 

A vida em Deus é o centro das atenções terrestres mas não depende do 
humano essa realização mas do divino Amor.

A credi mundi é o alicerce para o mundo novo.
É dessa fonte de água viva que depende a existência do trabalho do 

mundo inteiro.
É de total responsabilidade de vossa parte que se faça por cumprir e 

por acontecer a terceira linha para que todos sejam Um no Pai, no Filho e no 
Espírito Santo.

O humano e o divino dão-se as mãos e começa assim a renovação do 
universo. 
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Cabe ao humano trabalhar para que tudo se cumpra.
Na linha do Espírito Santo, o Pai fez Sua parte, o Filho Jesus fez Sua 

parte, agora é a vez do Espírito Transformador e Eterno, realizar a Sua parte. 
Unido em um mesmo espírito, humano e divino, faz acontecer a transformação 
de toda terra.

O trabalho é a fonte de vida e energia que vos sustentará e tudo será 
gozo e sabor para vós.

Assim vos digo: Em Mim tudo podeis.
Em vós, somos Um.
O que vem aí é muito maior do que Aquele que já veio. Aquele que veio 

é Um no Pai. Agora, Nós três Unidos, somos Um em divindade e poder sobre a 
terra.

A boca do Senhor abriu-se e trouxe para o mundo a voz forte do Amor.
A terra inteira estremece de alegria e gozo e recebe do Criador, o Dom 

forte, Aquele a quem os profetas já anunciavam.
Essa voz forte do Pai sai da fonte divina e vos chega através da mulher 

escolhida, para perpassar-lhes esse Plano.
A Gertrudes é uma linda mulher.
Ela é o anseio do Pai, é ela a doce esposa do Altíssimo gerador de vida, 

de luz e força para toda a humanidade.
Ela vive em si os grandes mistérios de Deus. Escondidas em suas 

carnes, estão todas as linhas do Carisma, pois ela as vê, realizando-se e cum-
prindo a vontade do Todo Poderoso.

Está revestida pela púrpura do Pai, é a essência que o Senhor adornou 
com suas plumas.

Governará a terra com a vontade do Senhor. Gertrudes é seu nome.
Em seu interior está o mais precioso e santo saber. Dentro dela encon-

tra-se o esplendor Uno e Trino e tudo o que provém dela, vem do Pai.
E Ele pisa a terra através dessa filha exclusiva do Senhor.
 É o Pai que assim vos fala de sua filha querida.

Ouvi o que ela vos diz !
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 Eis o mistério interior, o grande e temível espírito forte, que sobrevem a 
tudo e a todos.

Sou a capacidade, a fonte, a vida.
Tudo posso e tudo elevo até o Pai.
Em Mim tudo se faz, tudo se renova, tudo se multiplica, tudo se trans-

forma. Tudo se renova, se transfigura e se transforma de modo diferente, pela 
força divina.

Quem me aceita e crê no Pai, juntos formamos aliança Una e Trina. 
Unidos em espírito fazemos Um só Coração e uma só alma, divina e santa, onde 
só a Verdade é a única fonte que governa o mundo.

A Unidade feita entre o céu e a terra permanecerá eternamente. Assim, 
entre o céu e a terra não mais há obstáculos. Tudo é livre entre Deus e o homem.

O Pai permitiu ao Filho, a Sua vinda para o mundo presente. Ressusci-
tado, em espírito e verdade, assim se fez o mistério do Uno e Trino Amor.

 Em meio a tudo e a todos, completou-se a promessa que Deus fez aos 
primeiros habitantes do paraíso.

 O mistério perfeito se fez vida em meio à humanidade.
Em espírito faz acontecer as maravilhas do Senhor. Não mais haveis de 

falar às nações, mas unidos em espírito, haveis de renovar o mundo interior de 
cada ser. Deveis unir-vos para juntos, receber do Pai a força de que precisais, 
porque em vós o próprio Jesus se faz em divindade unida com o Pai e o Espírito 
Santo.

Desse grupo de trabalho que formais, o Pai precisa constantemente, 
para que o mundo receba o mistério indissolúvel do Senhor.

Não vos disperseis, mas cada vez mais uni-vos deixando mesmo 
até vossos afazeres e em tal unidade com a divindade, possais atravessar as 
veredas do universo.

A vossa total dedicação será recompensada, pois a humanidade não 
conhece esses fatos mas vós os conheceis.

Portanto, de vós posso exigir compromisso porque tudo foi deixado 
claro para vós, tudo vos foi ensinado, tudo foi mostrado em perfeição.

Agora chega o momento de vos decidirdes por si mesmos e pelos ir-
mãos que de vós necessitam.
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Todo mundo a vós será entregue e se não vos preparardes, não o su-
portareis. Em tempo curto, haveis de unificá-lo e transformá-lo em ósculo santo 
para o Senhor.

Far-se-á em vós e o mundo receberá.
Sois obras perfeitas para o Pai e é hora de se deixar usar, assim como 

fez Meu Filho Jesus.
Não temais mas muito deveis trabalhar.
Nasceu o mistério e junto com ele veio a força indissolúvel do Senhor 

porque Ele é fonte de um potencial incalculável de Vida e Amor.
Sabeis que a lei do Pai é o Amor e a Unidade, por isso tudo em vós 

precisa ser Amor, tudo em vós precisa ser Unidade.
 Quero falar-vos da continuidade do Meu projeto, onde a lei do Amor vem 

edificar a grandeza do homem atingindo todo seu ser, formando unidade entre 
Deus e a pessoa, entre um e outro irmão. Todos formam no Amor a Unidade 
em Deus e se realiza assim a mais forte vontade do Pai, que é ver seus filhos 
unidos em um só coração, em uma só vontade, em um só Amor, transformando 
o universo em paraíso perfeito onde reina a divindade do Senhor.

 Dentro de vós está o paraíso e só viveis esse paraíso, fora, amando-vos 
mutuamente em fonte segura com o Pai, pois é Dele que vem o Amor.

 A vossa formação definitiva para que tudo aconteça em vós, só se com-
pleta a medida que for acontecendo a realização da vontade do Pai no meio de 
vós. Humanamente isto é impossível realizar-se, somente com a graça e o poder 
do alto se fará a Unidade perfeita entre os homens e seu Criador. Recebereis 
em profusão a sua força inquebrantável, a sua luz, a sua sabedoria e a certeza 
absoluta da vida em abundância.

   

O Carisma é essência de Deus integrando-se por completo em todo 
ser humano e também atingindo toda a natureza formando um anel de pureza e 
vida, transformando o universo em paraíso perfeito.
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Pensais que é utopia ?
Mas não é, pois é  Deus realizando e Ele tudo pode.
Esta essência de Deus manifesta-se ao homem, através do Sim, através 

da liberação da vontade de cada um em relação ao Pai.
Este Carisma é um Dom sobre todos os dons. É a Ciência do Pai, da 

qual o homem vai aos poucos tomando conhecimento.
É um esclarecimento divino sobre a vivência dos homens na terra e que 

por ser muito grandioso, vai sendo revelado mansamente toda sua força e seu 
poder. É Nele e por Ele que se chega ao conhecimento profundo das verdades 
do alto. E é por Ele que Deus manifesta a sua vontade infinita aos seus filhos.

É através desse Carisma que o Senhor faz acontecer as suas maravil-
has sobre todas as criaturas.

O Carisma é a fonte inesgotável de bênçãos e graças sobre toda a hu-
manidade.

É o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo resgatar-vos para vi-
verdes em estado perfeito de vida, sábio, sadio e santo.

Sois filhos prediletos do Pai e é o Carisma que vos dá essa certeza, de 
serdes criaturas prediletas, amadas, células divinas e santas.

Aos olhos do Pai sois tal qual um cristal inquebrável e de muito valor.
O Pai vos valoriza muito, muito, mais do que vós mesmos vos calculais.
E é através desse Carisma que vos integrais inteiramente com o Criador.
Sois, portanto, criaturas de alto valor para o Pai pois fostes revestidos 

com o Espírito do Senhor, Santo três vezes Santo.
E por alto preço fostes comprados.
Custastes a vida do Filho Santo de Deus.
Portanto, vede quanto valeis para o Pai.
Nem tendes condições de aquilatar isso, tão absortos estais em vossos 

afazeres e em vós mesmos.
Só pela graça recebeis o auxílio de um Carisma  tão magnífico que é a 

verdadeira fonte de iluminação para todos e para tudo que a terra contém.
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Vem do alto esse infinito poder que transbordará e encherá os tabuleiros 
do Senhor.

A alma renovada transmitirá a abundância de Deus vinda da Fonte Trini-
tária. Acontecerá em breves dias, a grande e temível tempestade celestial que 
lavará por completo todo o universo.

Penetrará as fontes riquíssimas dos poderosos onde transbordará a 
vontade do Pai.    

 A definitiva Sabedoria Divina vem e preenche os eleitos do Altíssimo.
Não importa o vosso querer, mas sim se fará o que é do agrado do 

Senhor.
O Carisma se fez e se consuma sobre a terra inteira a vontade do Sen-

hor.
Os poderosos senhores gemerão dentro de cada ser. Nos montes e coli-

nas, nas metrópoles e em toda parte, se percebe a chegada de um novo e santo 
saber, saber esse desconhecido do maligno, e que vem tanto para os grandes 
como para os pequenos.

É o Espírito Santo lavando e purificando, unificando e completando o 
que estava inacabado e deteriorado pelo pecado, dentro de cada ser.

Os  filhos de Deus estão decompondo-se pelo pecado.
Agora feita a Unidade tudo volta ao Pai e se unifica inteiramente.
A linha é a coluna plantada até a alma. 
Ela é a fonte, que interliga o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvendo a 

alma e além da alma, criando e gerando um potencial novo, unificando o interior 
e o exterior de cada um. Quando ela se completar no mundo, estareis adent-
rando o paraíso, pisando a Terra Prometida a Moisés.

As linhas se fizeram e uniram-se formando-se apenas uma que é a cen-
tral. 

Em verdade, em verdade, vos digo, não passará este milênio sem que 
tudo se cumpra e nem uma vírgula será desviada da vontade do Pai.

Tudo se fará e acontecerá conforme a vontade do Pai.
O primeiro tempo passou. Foi o tempo de Moisés. O segundo 

tempo passou, foi o tempo de Jesus. Agora é o último tempo e não há
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outro tempo. É o milênio do acontecimento quando se uniram os tempos em 
linha reta e se faz Um no seio do Pai.

A terra se abriu e se firmou no seu seio, a vontade e a promessa feita 
pelo Altíssimo.

A aliança eterna é um elo em uma linha reta, santa e poderosa.
Nada se compara a esse tempo.
É o anseio eterno, de um Pai amoroso e saudoso de Seus filhos, cum-

prindo-se sobre tudo e sobre todos.

   

 O Carisma é o Caminho que haveis de trilhar para chegardes à Terra 
Prometida. Através dele todos verão e sentirão a chegada do novo tempo.

Deus Pai utilizou-se desse meio, para preparar o lugar da descida e 
pouso do íntimo ser. É um meio simples e acontece sem que o homem o per-
ceba. 

E foi a forma mais eficaz e completa para o Divino ser nas criaturas.
Ninguém pode impedi-lo ou matá-lo porque Ele age com força e vigor 

em espírito, verdade e vida.
O novo tempo é fulminante e age tranqüilo dentro e fora de cada ser.
É uma sensação de bem estar que sentis porque viveis o presente, o 

passado já não existe e o futuro é somente propriedade de Deus.
 É um presente vivido em um amor constante, sem dúvidas, sem medo 

ou rancor. É uma linha de luz que vai fulminante até a alma, tornando-a templo 
infinito do Altíssimo.

Na alma encontra-se uma força esplêndida, um bem estar, uma santi-
dade permanente.

O que está delineado pelo Pai nesse tempo é a conversão do espírito 
em plenitude com Deus.
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A fonte que rega e vai cristalizando o íntimo de cada ser, encontra-se na 
unidade com o Trino Amor.

A árvore da vida é o regaço do Pai, é a alma da natureza, é a mansidão 
do Deus Vivo que acontece em vosso meio.

Esta árvore da vida é a Ciência de Deus, seus ramos são abundantes, 
seu tronco é a segurança forte para os filhos de Deus.

Seus frutos são de talentos irreconhecíveis aos olhos humanos.
Seus galhos são como braços abertos para agasalhar fraternalmente os 

eleitos do Senhor.
A árvore  é a vida, é a luz, é o sustentáculo forte que vem do céu.
Seus ramos abertos, alastram-se sobre todo universo e frondosamente 

dão frutos de cem por um.
Dentro de seu tronco está o olho do Pai e é daí que sai todo saber, toda 

vida, toda paz.
Pacificamente e harmoniosamente como uma sinfonia divina, traz ao 

mundo o infinito e santo saber do céu, um caudal imenso de paz que emana em 
todos os sentidos.

O novo tempo simbolizado em uma árvore traz ao mundo uma nova 
esperança. A semente germinou e já dá os primeiros ramos dos quais sairão 
abundantes frutos. É em um mundo novo que espalha seus galhos e fortalece o 
espírito de cada ser que se renova constantemente em realeza, outrora frustrada 
pela ironia do pecado.

O novo tempo tem uma única lei, a Lei do Amor. E se faz com uns poucos 
para mostrar a todos que é possível de acontecer no humano, esse Amor Divino.

Tudo o que se viveu até agora, o hoje, foi resumido em um só ponto 
fundamental: a permanência humana no Amor.

Não resta mais nada. Acabou.
Agora só o Amor permanece no centro da árvore da vida.
Tendes em vós vida nova, sustentada pela mão Trina e Santa. Vida essa 

não experimentada ainda até hoje pela criação humana.
É uma experiência nova que exige cuidados, que  só o bondoso Pai tem 

para convosco.
Haveis de viver vida nova alimentada pela seiva de uma árvore imensa 

que abrange todo universo.
Frutificai.
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O Carisma é a fonte principal de água viva. É dele que o mundo se ali-
menta. Em seu regaço está a solução para todos os problemas.

O Carisma é a força imediata que acontece em cada ser, automatica-
mente, quando se está ligado constantemente à fonte em alma, espírito e cora-
ção.

Haveis de abastecer-vos dessa fonte inesgotável, que jorra água cris-
talina.

O Carisma é a fonte principal da Ciência Divina, da qual provém todo 
bem. É dele que se alimenta e se enche de alegria toda terra, os campos e os 
animais.

É dessa fonte infinita que o homem precisa abastecer-se.
É da Ciência do Pai, que o homem precisa  receber para preencher todo 

vazio deixado pelo pecado, desde Adão e Eva.
É da Ciência de Deus que os filhos têm sede e buscam encontrar em 

fontes contrárias e absurdas, a solução para seus problemas.
É do Carisma que parte todo um saber, todo um poder, toda uma sa-

bedoria infinita do Pai.
Os profetas já anunciavam que um dia e outro dia, e finalmente chegaria 

um tempo, em que sobre o universo se faria um grande silêncio.
Aconteceria então o tão esperado momento. As portas do paraíso se-

riam abertas por inteiro aos filhos de Deus.
Eis o momento que se aproxima com passos largos e fortes, de um 

Deus justo e verdadeiro que sempre cumpre o que diz. 
 E o que foi prometido desde o início do mundo, se fará. Haveis de 

chegar a terra santa, onde corre leite e mel, onde a providência do Pai se fará 
para todos.

Vinde e crede. Vede com vossos próprios olhos. O Pai é verdadeiro.
Sede agradecidos, dóceis e submissos ao Coração do Pai, que vos en-

volverá em plumas preciosas.
Agora é a hora da imensa verdade sobre toda terra.
A vida do Pai se estabelece em meio à humanidade e forma uma cratera 

de amor e misericórdia para todos.
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O Pai se faz em meio à humanidade e se completa no mundo interior de 
cada um, elevando Seu braço e transformando cada ser, sua imagem e semel-
hança.

Renova o íntimo de cada ser, fazendo com que ele se torne o seu trono 
eterno.

É o Pai em Unidade com o Filho e o Espírito Santo que supre e recria a 
pessoa humana, desintegrada interiormente pelo pecado. Dentro e fora também, 
tudo é renovado.

A Lei do Pai é o Amor e não muda e só o Amor derruba toda maldição 
do pecado. É pelo Amor que o Pai transforma a criatura humana pois sustenta 
uma atitude extremamente forte e recria inteiramente, quer ela queira ou não.

O Senhor toma de volta para si, o corpo humano, e o faz seu trono. 
Cada criatura é Seu trono glorioso.

O Senhor tirou a liberdade humana que havia concedido a Adão e pegou 
para si, o trono que a Ele pertence. As criaturas feitas à imagem e semelhança 
do Pai são agora, propriedade Sua, no Amor. O homem, por si próprio, não tem  
mais condições de continuar seu caminho, nem de governar.

O homem liberou-se ao pecado e tornou-se escravo, mas o Pai abriu 
seu coração e tomou cada um para si.

Agora só o Pai, unido em Dom, que governa dentro e fora de cada cria-
tura.

O Senhor, três vezes Santo, governa com justiça a tudo e a todos.
A luz que vos ilumina os olhos, vos levará ao paraíso.
Vende tuas posses de terra para que recebas tua parte no paraíso.
Guarda teu lugar no eterno, aquele que não passa
A consideração que Deus tem para com sua criação é tamanha, que 

enviou Seu Filho Primogênito para preparar o caminho e agora Ele mesmo vem 
e realiza o Seu Plano.

Escutai, pois com Amor a voz do Pai e devolvei-lhe com Amor e gratidão 
todas as dádivas recebidas.

Generosamente Deus se põe em vosso caminho, vos carrega no colo, 
vos conduz pela mão e vos sustenta com seu poder grandioso e sua força inco-
mensurável.
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E nada mais conseguireis, se não olhares para o Pai. De nada adianta 
viver décadas e décadas sem ter um futuro eterno garantido.

Veloz e agitado em teu coração percorres o mundo e não te dás conta 
que dentro de ti, está a delicadeza de Deus.

A demagogia falsa do homem o afastou do âmago de seu Pai.
Porém, a filosofia de Deus, intensa e profunda, o eleva à sua dignidade 

e conspira contra toda falsidade já vivida pelo homem.
A vaidade humana, esmagou ao extremo este homem mas agora a bon-

dade de Deus o ressuscita em vida nova, cheia de esperança e paz.
A mansidão do Pai supera tudo, dando com intensidade ao coração hu-

mano energia, paz e amor.
Só o Amor do Pai pode penetrar nas empresas onde existe o inferno, um 

verdadeiro covil de ladrões.
É um túnel e embaixo deste túnel existe uma concha cheia de serpentes 

que picam os pés do empresário.
Elas se transformam em tiras que saem pela língua, através de menti-

ras, envenenando todo o ambiente.
Reproduzem-se e dão frutos rapidamente, em proporção incalculável.
São perigosas e flutuam velozmente, atingindo todo ambiente. Sobem 

pelo canal e se espalham pelas mãos, pelos olhos, pela língua, pelo pensamento 
e pelo coração. São de todas as espécies imagináveis.

Compõe-se de patrão e empregado, família e sociedade.
Através do dinheiro, se fazem grandes e importantes, disputando cargos 

e títulos, disputando o poder e o prazer.
São serpentes, víboras vorazes, que constróem a discórdia, a mentira 

e a morte.
É necessário que se elimine toda ganância, toda falta de generosidade 

e que se faça o ofício do Pai neste lugar, lançando mão de imediato do Amor, da 
igualdade e do perdão.

É necessária a consolidação entre patrão e empregado, entre Deus e o 
homem, entre a Unidade e a união.

Este canal precisa ser aprovado pela Santíssima Trindade e nessa con-
cha precisa nascer a providência e o Amor, ao invés de serpentes.

Deve existir em abundância, relíquias divinas. Precisam ser armazena-
das com moeda forte, aromatizada com o bálsamo do Coração do Pai.
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A sociedade precisa de imediato, avançar ao encontro do Carisma.
 O mundo é a empresa do Pai e é Ele o único dono que vai governar e 

administrar todo Seu Plano.
A ignorância humana fez a sociedade sofrer, mas a sabedoria de Deus é 

envolvente e eficaz e sabe a doçura que tem a abundância do Pai.
Busca primeiro as verdades de uma sabedoria onde o professor nunca 

errou.
Escuta a voz suave do Pai e deixai-vos  envolver pelos seus carinhos.
Lança um olhar sereno e escuta a Presença de Deus ao vosso redor.
Deixai correr em vossas  veias, a vida que vem de Deus, pois a célula 

divina da vida é a Presença por inteiro do Pai.
Sede carinhosos para convosco e lembrai-vos que sois projeto de Deus 

e não conspirai contra vosso irmão, porque a malícia de vosso  próprio coração 
pode vos sufocar.

A verdadeira amizade, o verdadeiro Amor, a verdadeira luz é aquela que 
gera na alma uma fonte única, sem black-out.

Ide, pois, em frente, e livrai-vos de vossa ignorância. Depois voltai e 
deixai-vos tomar pelo único e Santo Senhor.

Livrai-vos dos pensamentos obscuros para que só então venha a vós a 
consciência pura e santa liberada por Deus.

Sede livres, deixando cair de vós o que atrapalha a vossa liberdade: as 
amarras que estão na alma.

   

Eis o poder Trinitário que se manifesta sobre a terra. A vida nova é o 
renascer nesse Amor, formando aliança em Unidade com o Amor Uno e Trino.

Vós não sabeis que o trono do Pai se estabelece dentro de cada ser, 
filho que sois de Deus ?!

Sede simples e desejai ardentemente esse Amor para que Ele seja e 
aja dentro de vós, como fogo e calor, como fonte de água viva. Aí tudo podeis, 
porque em vós está o Pai.
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Sede simples como o Pai o é, e sede fortes como Ele é forte, porque 
sois escolhidos eternos do Pai.

Sou a porta e por Mim, passareis. 
Sois os caminheiros do Pai, penetrados intimamente com o poder do 

Todo Poderoso Senhor.
A Lei do Amor tudo pode e tudo transforma.
A lei do trabalho nasce de uma fonte inesgotável de abundância e amor. 

É o próprio Senhor pondo-se a serviço e agindo prudentemente em vosso meio.
Ele organiza, Ele reparte, Ele se doa, Ele mostra a cada um, o sentido 

do trabalho.
Ele se faz trabalho, se faz pão, se faz amor. Organiza em abundância à 

medida que se dá licença.
Ele abre-se em plenitude de Amor e se doa, manifestando-se em poder, 

definindo a vida de cada ser.
Deus se faz trabalho, para santificar o trabalho, pois sois Um no Pai.
O Espírito Santo já se manifesta abertamente em vosso meio.
É o sopro final do Pai, em Unidade com o espírito humano.
O trabalho é o louvor ao Pai. É Dele e por Ele que renasce a grandeza 

imensa sobre a terra.
Quando tudo estiver puro, quando tudo for renovado no Pai, não mais 

haveis de vos preocupar com nada.
Abundantemente a terra se encherá de frutos, os rios serão abençoados 

e sobre as rochas as flores exalarão seu perfume contagiante. 
Tudo será paz, tudo será luz, tudo será um paraíso como no princípio.
Brilhará o sol e a noite será sua companheira, refrescante, suave, calma 

e serena.
Suavemente o orvalho vai umedecendo as raízes de todas as plantas 

que servirão de alimento para os filhos do Pai.

Ninguém tem direito sobre a vida, somente o que ela gera: a força de 
Deus.
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Sou o Senhor.
Sou o Mestre e venho falar-vos.
Tudo está no crer.
Tudo acontece, tudo se realiza, tudo se torna verdadeiro se cada ser 

crer vivamente no Amor do Pai.
A Verdade se fará sobre a face da terra à medida que crerdes intensa-

mente no Dom do Altíssimo.
Tudo se fará, tudo se transformará.
A luz se acenderá e brilhará na terra, com intensidade, no íntimo de 

cada ser.
Dentro e fora de cada pessoa que existe na face da terra, brilhará a luz 

do alto.
Por que não crerdes em vossos corações ?
Por que estais a duvidar diante de situações que se apresentam e que 

vos parecem difíceis ?
Já não vos falei, não vos dei testemunho de Mim mesmo e de Meu Pai ?
Por que em vossos corações não se derrama a verdadeira fé, essa que 

é a fonte de todo acontecimento, de toda verdade ?
A fé que vós tendes é fraca, sem vida e para nada serve.
Abri vossos  corações e deixai-vos inundar de fé viva, de um crer que 

transforma o mundo completamente.
Eu vos digo, quando em vós existir a verdadeira fé, o mundo estará 

salvo, liberto de toda maldade, de toda iniquidade.
Se crerdes, direis a vossas dores, que se afastem e assim se cumprirá.
Se crerdes vivamente não temereis porque à vossa frente, ao vosso 

lado, junto convosco estaremos caminhando, Eu, Meu Pai e o Espírito Santo e 
toda potestade celeste.

Por que temer diante de certas situações ?
Tudo vos vem de Mim e tudo a vós é concedido, segundo a vossa fé.
A vossa fé, precisa ser viva e verdadeira, é por ela e através dela que 

caminhareis daqui para frente.
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Se não tiverdes fé e o mundo vos atacar, o que direis ?
Que não Me conheceis ?
Que sois pagãos e que somente ouviram falar de uma verdade, de uma 

vida nova, mas que não sabeis de onde vem, quem é ou quem Sou ?
A verdadeira fé gera equilíbrio.
Permanecei em paz em todas as circunstâncias.
Em vós deve brilhar a luz verdadeira, a vida nova, a fé viva.
Deveis crer seriamente que esse Carisma é vivo, que é verdadeira-

mente a Santíssima Trindade.
E conforme o tamanho de vossa fé, realizar-se-á a transformação total 

dentro e fora de vós e tudo será um paraíso imenso de  paz.

Tudo é verdadeiro no Pai, tudo vem do Pai e para o Pai  voltará em 
louvor e glória, agora e para sempre. 

Assim seja, amém. 

   

 A vida é uma dádiva do céu, não merecida por nós mas que se faz por 
merecer pela célula divina de Deus.

A vida é a glória de Deus em todo universo.
 É Deus o projetor dessa dádiva, é Dele e por Ele que vem à terra todo 

saber para vós pois na vida do justo só se fala uma língua: a Verdade.
É o tempo novo, é o tempo de esplendor, de virtude, de gozo que agora 

se aproxima.
É de absoluto vigor e de liberdade, é a doce promessa do Pai.
A árvore da vida devolve à humanidade toda segurança, toda inteligên-

cia sadia, todo um início irreversível de uma vida plena em Deus.
É da árvore da vida que provém as delícias do Senhor que emanam em 

um fraterno abraço entre o Criador e a criatura.
A elegância desse tempo se faz acontecer nos corações e se manifesta 

em louvor e glória no céu e na terra.
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É o tempo de rejuvenescer no Senhor.
Os astros formarão círculos ativos de luzes esplêndidas louvando ao Pai.
Os arbustos se derramarão em gotas de orvalho salientando a grandeza 

de Deus.
A natureza se prostra em louvor a Deus, por esse acontecimento, que lhe 

devolve a vida em plenitude de gozo e esplendor.
É o paraíso em perfeita harmonia entre Deus e o humano.
Esse é um momento definitivo e sublime, em que cada ser, neces-

sariamente, terá que virar as páginas da vida, para em uma página em branco, 
começar a escrever sua nova história.

Esse é o momento de nascer de novo.
Nascer em um espírito novo, em um tempo novo, cheio de esperança e 

amor.
Todo passado foi resumido num livro sem valor, arcaico e absoleto e que 

já não existe mais, está no esquecimento.
De agora em diante um novo livro se abre na vida de cada ser e um novo 

tempo começa, a partir da árvore da vida.
Tempo esse de paz e amor em que o povo de Deus usufrui das maravil-

has do Pai. Acontecem em profusão as maravilhas do Pai sobre todo universo, 
pois o mesmo está de volta para Ele.   

 Deus está presente na vida de cada ser O encontra dentro de si mesmo 
e O sente pulsar em seu peito.  A Sua obra plena se realiza em Unidade, pois 
o Divino aconchega-se ao coração humano.

 Deus penetra e realiza o Seu plano santo em toda criatura e em toda 
terra.

É o Pai que vos fala:
Tem um rebento muito novo para acontecer no Carisma em prol do mun-

do.
É preciso tomar cuidado para não ficardes caminhando em círculos 

como Moisés fez.
Deveis ir em frente, em busca da fonte de luz que vos aconchega ao Pai 

e está para se romper sobre toda  humanidade.
Tudo está pronto para adentrardes no paraíso, mas deveis chegar nessa 

fonte, para que a vida ressurja inteiramente.
A obscura nuvem de morte que se espalha por toda parte precisa ser 

rompida.
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Adentrai ao tabernáculo do Senhor e aprofundai-vos no seu âmago para 
romperdes com a negra e violenta obscuridade do pecado.

Sede prudentes como as virgens que conservaram o óleo para suas 
lâmpadas e sede fortes como escudos nas mãos do Pai.

É necessário que aconteça tal passo para que se firme o Carisma, tal-
ismã único do Pai, fonte de energia e plenitude de luz perfeita e única para o 
mundo.

Ide e vede.
Lançai as vossas redes, buscai e achareis.
Sede Um para com o Pai e no Pai.
Sede fortes mas dóceis em vossas ações.
Permanecei unidos em Um e mesmo Senhor, na plenitude de Seu Amor.
O Amor do Pai é o único remédio capaz de curar todos os males pois 

vem diretamente da fonte do Pai.
Buscai esse Amor e sede sadios no corpo e na alma.

   

A árvore da vida é o ponto fundamental da presença de Deus no uni-
verso. É da árvore da vida que vem toda ciência, toda harmonia, toda fertilidade.

 É o fundamento estrondoso, forte e vigoroso que gera vida em abundân-
cia e vai fertilizando a terra em todos os sentidos, dando retorno imediato de 
bênçãos e graças.

É da árvore da vida que Deus se utiliza,  para gerar fortemente a sua 
existência, formando aliança eterna em meio a tudo e a todos.

A ciência de Deus é como a inteligência nutrida pelo Dom de Deus.
É através de Sua Ciência que o homem torna-se submisso ao Senhor.
O Plano do Pai é irreversível e está destinado à vitória e a um feliz fim.
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Ele é coroado por uma imensa coroa de estrelas flamejantes que cinti-
lam eternamente.

O Carisma vem da Ciência, da Sabedoria e é alimentado constante-
mente pela árvore da vida.

 A árvore da vida é o fundamento usado por Deus para religar a condição 
humana ao absoluto poder de Deus.

E é através da árvore da vida que tereis toda inspiração, toda inteligên-
cia, toda fecundidade e em tudo a abundância do Pai.

É ela a exclusiva fonte de todo Bem.
Deus utiliza-se da imagem de uma árvore para concretizar o seu abraço 

com a humanidade.
Esse novo tempo se realiza e instala-se na Presença constante do Pai 

unido com o Filho e o Espírito Santo. 
Tudo se cumpre conforme Sua vontade.  É o tempo do compromisso da 

parte do Pai para com Seus filhos.
É um novo e gostoso manjar regado com as delícias do céu.
É a eterna e santa aliança, é um mundo novo, onde o Amor é a lei para 

todos igualmente.
O Carisma deixa de ser simplesmente Carisma, para ser Tudo o que o 

Pai É.
É através do Carisma que se chega ao abraço fraterno do Pai.
É no aconchego do Carisma que vos encontrais com o Pai. Ele vos alca-

nça, apesar de correrdes em direção contrária, pois o Carisma penetrou em tudo.

   

 O novo tempo é um momento esperado e anunciado pelos antigos pro-
fetas.

Veio com Jesus, a nova aliança e agora vem com o Espírito Santo a 
eterna aliança.

O Espírito Santo, Santificador e Renovador vem realizar sua missão 
completando o Plano do Pai para a humanidade.

É Ele o responsável pelos acontecimentos em meio à humanidade, 
desde o início do mundo.
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É Dele e por Ele que veio à terra a salvação e agora, mais do que nunca, 
Ele vem para governá-la com sua sabedoria, dirigindo o Plano do Pai.

A Sabedoria Divina é uma luz que ilumina o íntimo de cada ser e penetra 
a alma humana e aí governa com força total, abrangendo todos os sentidos.

A Ciência de Deus é veloz, como o vento que sopra, penetrando nos 
corações e mudando todo percurso escrito humanamente.

É através dessa inundação de Deus, que acontece no ser humano a 
transformação completa.

De nada adianta rejeitardes a ação de Deus, pois Ele chega automati-
camente e de mansinho, quer queirais ou não, e realiza sua vontade. Melhor, se 
fordes dóceis.

A realização do Plano de Deus é único e eficaz para cada criatura.
É completa, sem revisões.
É a força total, é a Unidade Eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

que realiza dentro e fora a Sua vontade.
Nesse novo tempo muitas coisas vão deixar de existir. É renovação total.
A nova lei chega e a velha precisa deixar de existir, desaparecer.
As colunas antigas serão renovadas e muitas coisas serão substituídas 

por novas. Tudo o que é velho precisa desaparecer por completo para que  o 
novo viva em profundidade dentro de cada ser.

Será uma renovação completa, total, por exemplo, nenhum órgão envel-
hecerá ou se cansará, porque o Senhor o renovará a cada instante.

O que é velho é o pecado e esse deixa de existir. Então tudo será novo 
a cada dia, a cada instante.

A permanência de Deus no íntimo de cada ser, fará com que Ele se 
realize, se concretize todos os dias pois Deus é sempre novo e nunca se esgota.

O Espírito vivifica a cada instante a vida nova em Deus e a faz acontecer 
através de Seu Amor.

A Unidade acontece como conseqüência do Amor do Pai.
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O  tempo novo é experimentado por todo ser e vivido intensamente pela 
docilidade de cada um.

Sede mansos e Eu mostrarei quem é o Pai.
Sede humildes e vereis as maravilhas de Deus.
É o tempo de confiar plenamente no Plano do Pai, jogar-se em seus 

braços e aí descansar.
É deixar-se penetrar pelo Uno e Trino Saber e acreditar fielmente na 

sabedoria de Deus.
Acreditai com fé viva que é Dele e por Ele que viveis o paraíso onde tudo 

é belo e santo.
As coisas mundanas já não existem ao passo que viveis esse novo 

tempo.
Vira-se uma página limpa, branca, na qual começais a escrever com a 

ciência e a sabedoria de uma única verdade: DEUS.
É um nascer de novo, nascer em um tempo novo.
Quando o mundo sentir e viver essas maravilhas o paraíso estará com-

pleto.
Entre o céu e a terra tudo será UM no Pai, no Filho e no Espírito Santo.

   

 O Carisma é a essência de Deus no meio de vós. Ele é, por excelência, 
a fonte Trinitária, o esplendor do Altíssimo.

 É a concepção fecunda de um novo tempo. É a experiência de Deus, 
renascendo nos corações humanos.

O novo tempo traz a fecundidade por inteiro em meio a todos.
A ciência é a fonte Trinitária que resplandece no ser humano, transfor-

mada pela exatidão de Deus.
É, pois, a vós nesse momento que vem toda a transformação do Pai, 

cobrindo as trevas com sua luz flamejante tornando-vos seres novos, criados e 
recriados pelo seu poder.
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É pela experiência de Deus, que chegais ao conhecimento profundo de 
Sua Ciência.

Esse tempo foi esperado há milênios e só agora a humanidade tem esse 
privilégio de O receber por inteiro, integrando-se ao Uno e Trino poder.

O tempo novo se compraz em refazer as criaturas à sua verdadeira 
imagem, revestida pelo poder do Pai, pela vida do Filho e pela sabedoria do 
Espírito Santo.

O Espírito Santo nasce em vós, transfigurando a plenitude de Deus.
A imagem das criaturas, através do Espírito Santo, se transparece com 

o Pai, cada uma à sua maneira, mas todas dependentes da mesma fonte Trina 
e Santa.

A atitude plena do Altíssimo completou-se com a Presença fecunda do 
Espírito Santo. 

É o tempo completo de uma vida nova onde o verdadeiro Governo é o 
Amor.

Tudo aconteceu em preparação para esse momento e todos os acon-
tecimentos foram conduzindo a humanidade para chegar a um novo princípio e 
a um fim completo. 

A preocupação humana já não alcança mais seu objetivo porque, Quem 
rege a terra é mais forte. A sabedoria humana não significa, absolutamente nada, 
diante desse tempo vivenciado pela Sabedoria Divina.

 É constante a sua Presença, é aprazível e salutar pois é do conheci-
mento de Deus.

O Carisma está desabrochando como uma flor, regando os corações 
com suave perfume da essência divina.

Nada mais, do que o humano queira fazer por si próprio, terá sentido. Só 
tereis prazer em realizar e encontrareis sentido para vossas vidas se estiverdes 
inseridos no Uno e Trino Amor.

O Carisma é como um bálsamo que se derrama na imensidão da alma e 
que em seu infinito oceano espalha-se, preenchendo todo universo.

O Senhor está adormecendo nos corações para neles realizar as suas 
maravilhas.
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Adormece no íntimo de cada ser para refazer as suas entranhas e trans-
formá-las com Seu Amor em um verdadeiro jardim cheio de odores suaves.

É a complacência de um Pai Santo que gera a verdadeira vida nova em 
cada ser.

O Trino e Santo poder reveste as paredes interiores com a ciência, o 
amor e a paz.

O Senhor com suas mãos plasma e completa cada um com Sua Sa-
bedoria.

É pelo Amor que sois totalmente transformados e transplantados no Pai, 
revestindo-vos da imagem de novas criaturas que povoam o paraíso atual. 

 A árvore da vida é um tronco que desce até as profundezas da alma, 
enraizando-se nela, projetando seus galhos para a extremidade do coração, 
dando frutos de amor, paz e abundância.

É da árvore e pela árvore que Deus faz acontecer em abundância a sua 
complacência.

É pela árvore da vida que se renova a extremidade de todo o universo. 
É por ordem de Deus que se realizam essas maravilhas.

Esse novo tempo vem em abundância e vida.
A realidade desse tempo é a Presença de Deus em meio a tudo e a 

todos.
É um tempo especial entre Deus e o homem, entre  Criador e criatura.
É um tempo propício para o Divino ser em vós, tempo cheio de virtude 

ligando o homem em perfeição total a Deus.
E nada mais impede ao Criador, cumprir sua promessa.
O tempo é ideal e propício pois é um começo novo, cheio de esperança 

e vibra nos corações, a Verdade do Pai.
É a chegada eterna do Espírito Santo em profundidade e luz.
Esse tempo é de revelações íntimas de Deus, secretas ao homem, até 

os tempos atuais, quando são expostas à luz pela sabedoria Dele. O que sempre 
esteve oculto, torna-se do conhecimento humano, revelado pelo Pai. É o Espírito 
Santo, o atual intérprete de Deus em suas revelações.

É Nele e por Ele que acontece o mistério inefável do Altíssimo Senhor.



302

O Espírito vivificado no Pai penetra o íntimo ser até as profundezas, 
renovando e aperfeiçoando as entranhas humanas.

Esse novo tempo é cheio de sabedoria divina e a sabedoria humana 
fica sem ação.

É o tempo de bênçãos e graças para todos vós.

   

 Quem ousa dizer que não Sou o Deus da Verdade e do Amor ?
 Quem terá coragem de duvidar de Mim ?
Quem será capaz de perguntar se Sou o Deus de Jacó, o Deus de 

Abraão, de Moisés, o Senhor de todas as coisas ?
Quem será capaz de jurar pelo Meu Nome e duvidar que sou verdadeiro 

?
Diante de Mim, de Minha Verdade, de Minha Presença Santa não haverá 

mais dúvidas, nem perguntas e indagações.
Eu Sou e isso basta. Cada um se depara com a Verdade pois Ela É.
Sou o Deus Uno e Trino, o Santo Senhor.
Ungi Meu Filho Jesus com Meu Santo poder e fiz acontecer a Minha 

promessa de Unidade e Paz.
A terra recebe a Minha promessa, intacta e santa aliança, Dom precioso 

e verdadeiro, Uno e Trino, santificante, coroa glorificada e ornamentada com 
pétalas de fino ouro.

Eu Sou o proprietário único desse universo que teci com Minhas própri-
as mãos.

Agora, em Meu trono governo com poder dando ordens de Amor Santo 
e Verdadeiro.

Quisestes, ó homem, governar por muito tempo, rejeitando-Me injusta-
mente na pessoa de Meu Filho.

Mas, agora retomo todo universo e tenho todo poder sobre tudo e sobre 
todos e ninguém ousa desafiar-Me pois em vão irá lutar.

Enganastes, ó homem, em vosso coração... ao tentar enganar-Me, 
sereis esmagados como palha seca.
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Somente em Minhas mãos está o poder e ele governará para sempre 
todo universo.

Tudo a Mim pertence, o vosso pensamento, o vosso sentimento, o vosso 
respirar, até vossa vida.

Nada mais vos resta, pois, senão crer em Mim e em Meu coração re-
pousar.

Acreditai em Minhas maravilhas.
Tudo o que tenho é vosso, são vossos Meus mananciais de Amor.
Em Minhas pastagens as ovelhas descansam, em Minha fonte se ban-

ham, em Meu coração se alimentam e em Minha sabedoria enchem-se de vida, 
de amor e de paz.

Mergulhai em Minha Verdade para deliciar-vos no paraíso que é vosso.

   

 É de suma importância que se faça aliança com clareza e extrema or-
dem em todos os sentidos.

 Não há porque se desligar em comum acordo, feito contrário, à vontade 
de Deus.

A Unidade única e permanente, se deve ao único Dom pleno em meio à 
humanidade. Divino e absoluto saber feito em meio a todos.

A aliança eterna, verdadeira e única é o marco findo no mundo, ter-
restre, celeste e universal.

 Firmado esse marco pleno, jamais acontecerá outra interferência de 
Deus na face da terra.

O marco eterno é obra exclusiva de Deus Pai, sob sua vontade, força e 
poder. O extremo do universo será fortificado com o pleno bastão do Altíssimo 
em profusão por toda parte.

Firmado esse marco, a terra se completa em uma única veste banhada 
de esplendor e glória.

A liberdade de Deus com seus filhos será total, absoluta e única.
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A realeza do céu, abre-se e enche os corações de um delicioso sabor de 
leite e mel, a providência em tudo.

A aliança eterna firmada em plenitude, nos corações humanos abrang-
erá com intensidade a largura, a altura e a profundidade da alma, potência criada 
e amada pelo Pai, dono único e verdadeiro de sua obra prima.

A concordância em termos contrários resultaria em tragédia sem volta 
para a humanidade.

A paz se faz pela constante obediência aos fatos concretos e reais, 
guardando o devido sigilo dos mesmos.

São esses fatos principais que haveis de observar por ordem do Pai.
É pela seqüência da  implantação do Carisma que eles ocorrem.
A angústia que a humanidade sente acontece pelo fato, do pecado estar 

decompondo-se. 
Aos poucos ireis notar que uma nuvem clara de paz e luz, começa a 

flutuar em meio a todos.
Sabeis, por avisos, que tudo vem do Pai e nada tendes a temer porque 

a impura ignorância que vos guiava, foi interrompida e eliminada e agora é a 
sabedoria divina que vos conduz.

Jamais precisareis voltar às raízes perversas do pecado, pois agora 
podeis ser fiéis e obedientes, dóceis à ação do Pai.

A Unidade entre vós e de vós com o Altíssimo ligou para sempre o elo 
eterno, verdadeiro e ininterrupto.

Assim sendo, tendes a mão perfeita de Deus, segurando a vossa, cada 
vez mais e para sempre.

É o aperto de mão Daquele que chega, é o abraço eterno que recebeis 
aqui e agora. Viveis a eternidade em vida sem precisar partir, pelo poder do 
Carisma.

Quem vos guia é o Pai em perfeita Unidade com o Filho e o Espírito 
Santo. Amém.
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Eis o grande momento.
Eis a Ressurreição do Senhor.
Viver Jesus ! Viver o Divino !
Eis a grande promessa, a grande emoção, o grande Dom e o grande 

desafio.
Viverdes Jesus, é estardes em infinito Amor, doando-vos em profundi-

dade ao outro, por Ele.
Sois dignificados à vossa verdadeira imagem, na qual fostes criados, à 

imagem do Pai.
É Jesus em plenitude perfeita dentro de vós, tomando parte íntegra de 

vossos atos, vossos gestos, vosso modo de agir e ser, comungando-vos con-
stantemente.

 Ressurgir ! É viver intensamente o Deus Vivo.
É ver Jesus no outro e o outro em Jesus, o Irmão. É amar, é integrar-se 

ao outro e ser absoluta verdade em todos os sentidos, compartilhando e partil-
hando os mesmos sentimentos, as mesmas palavras e pensamentos, as mes-
mas atitudes, enfim ser Um no irmão.

A Ressurreição é a vida divina que se projeta na alma, que é o íntimo 
de cada ser e aí permanece em constante ligação com o Pai, em eterno louvor 
e glorificação.

A alma revestida e habitada pela vida do Senhor permanecerá  intacta 
aos resíduos negativos do mundo interior e exterior.

O vosso mundo interior é tão vasto como o mundo fora de vós. É infinito, 
incomensurável e eterno. Nunca tem fim, nunca acaba e nunca se esgota em 
manancial de providência e sabedoria.

E somente pela graça constante que vem do Senhor é que podeis per-
manecer nesse estado de adoração constante e vigília contínua diante de Deus.

Ninguém, por si próprio teria condições de alcançar tal estágio de pleni-
tude Nele, somente pela graça e pela Ressurreição de Jesus, é que tal benefício 
acontece dentro e fora de cada pessoa.

A vida de cada ser vem do Senhor.
É Dele e por Ele que se agrega a infinita realidade da pureza e da beleza 

de terdes nas veias a célula de Deus, dono absoluto do vosso ser.
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A vida vem de Deus, é ela a sua permanência sobre a terra.
Ele é gerador perfeito e infinito de todas as criaturas.
É da Ciência do Pai que ressurgem todas as maravilhas existentes na 

face da terra. Mesmo as grandes invenções. É a sabedoria divina que se projeta 
em Ressurreição e vida sobre tudo e sobre todos.

É do poder do Pai que todo ser ressurge, toda perfeição da criança e do 
adulto, feitos à sua imagem e semelhança. 

Jesus ressurge em cada um de vós.
O Pai reina sobre todo o universo.
O Espírito Santo vos plasma em seu Amor e vos conduz com sua sa-

bedoria.

   

 A luz de Deus manifesta-se em meio a todos.
 A vida se resume em obediência e verdade.
A unificação de Deus em cada um de vós se faz através do Espírito 

Santo.
     A Unidade entre a criatura e o Pai, é obra santa, é Dom dis-

tribuído por Ele, é graça que emana de Seu Espírito puro e verdadeiro.
A  graça de Deus é como o fogo abrasador que queima a ignorância 

humana, limpa seu estado psicológico, dando vida nova à alma, enchendo-a de 
alegria, esperança e gozo.

Nada supera em beleza, a alma cheia de Deus e somente a graça que 
vem do alto, consegue realizar esse mister.

Jesus, Filho Unigênito, no meio de vós viveu essa graça e agora vos dá 
a força que tanto precisais.

Ele é vosso verdadeiro escudo que vos leva de volta ao Pai, abrindo 
para vós a porta por onde deveis passar.

A Unidade entre Deus e seus filhos tem a finalidade de elevar-vos para 
viverdes um momento especial, experimentando o céu aqui e agora e dele deli-
ciar-vos em vida.

É viver o sublime e santo Amor e usufruir de sua benevolência.
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É contemplar o céu em perfeita sintonia com Deus.
É um momento especial vos encontrardes na graça perfeita do Pai, po-

derdes provar das delícias de estardes em seus braços.
O Espírito Santo vos dá força e vos integra para poderdes atravessar as 

barreiras que se opõem  em vossa caminhada.
É Ele que vos dá a sua luz para verdes além do vosso olhar.
É sua força que vence em vós e sua graça não tem limites.
Vós vos limitais para Deus, mas Ele não. É incomensurável o seu poder.
E só através do Espírito Santo é que sereis capazes de vos deixar ultra-

passar pela graça de Deus que vos seduz à sua maneira.
Deveis, portanto, estar abertos para poderdes contar com o Espírito 

Santo em vosso viver.
E a Unidade entre o Pai e seus filhos faz-se através do diálogo terno e 

amoroso. Sem Amor não haverá diálogo e sem diálogo não haverá Unidade. Isso 
porque a Lei de Deus é Amar.

Amar sem limites, amar sempre e cada vez mais, até morrer de Amor.
Deus é Amor e ama, ama tanto que se fez Amor entre vós.
Através desse Carisma Ele é o Dom feito em Unidade entre o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo.
Ele manifesta-se em Amor entre vós, é a Luz, é a Complacência em 

cada um de vós.
É Ele o único e verdadeiro Senhor.
Paz, Amor e Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.

   

 As mensagens de Maria são as dádivas do céu que vem nesse tempo 
trazer a paz e a ternura que só o coração de Mãe pode transmitir.

 A Mãe, mensageira e Senhora de todos os tempos traz o mundo em 
seus braços.
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A ternura em seu semblante e o amor em seu imenso coração quer 
transmitir aos seus filhos, a esperança, a vida, a firmeza de dar passos certos e 
livres em virtude e amor.

É a vontade da Mãe que tranqüiliza seus filhos, dando-lhes esperança.
Através de linhas pega cada filho pela mão e o conduz de volta ao Pai.
Missão santa assumida junto à cruz de seu Filho querido.
É ela a intercessora que nos dias atuais envia sua mensagem de amor 

e paz.
Nas suas mensagens ela pede a transparência do Plano do Pai em meio 

a todos.
É um momento único e certo.
É a leal firmeza de um Dom, por excelência, que transmite a vontade 

do Pai.
É a Mãe, a fonte inesgotável de graças e bênçãos para vós, filhos que-

ridos.

   

 Sou a Mãe de todas as Nações !
Que a paz no mundo seja uma constante em vossos dias. Sossego e 

tranqüilidade vos acompanhem em toda parte 
Estou falando convosco no tempo atual, o hoje quando já estais a viver 

o apogeu do Plano do Pai.
Agradeço-vos a docilidade que tivestes em seguir as instruções de Meu 

Filho Jesus para que tudo se realizasse a contento, conforme a vontade do Pai.
O mundo, como precisou de Mim humanamente, precisa agora de vós. 

Continuai de pé, firmes e nada vos faça esmorecer.
Sede fiéis e dóceis aos pedidos de Meu Filho e aos seus apelos. Nada 

deixeis passar.
Uni-vos, filhos queridos, em um mesmo Amor em torno do Pai.
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Continuai solidários a esse Carisma, a esse Plano de Amor.
A Trindade Santíssima é Deus Pai-Mãe entre vós e precisa de vossa 

fidelidade e de vosso espírito de prontidão e serviço.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um Dom superior e santo se der-

rama sobre vós.
Acolhei a ternura e o carinho do Paizinho que vem a terra e se faz um 

convosco. É o Deus Pai-Mãe que chega a vós em amor, bênçãos e graças.
Meu Filho, quando veio a terra, foi para preparar a vinda do Pai, o Deus 

Pai, que agora se concretiza em plenitude, verdade e vida.
Pai, Pai, Paizinho !
Que alegria ! Que felicidade ! Que exultação !
Ver realizada a missão de Meu Filho, as suas promessas, os seus son-

hos de trinta anos e sentir suas palavras tão suaves, santas e benditas, concret-
izarem-se através dos tempos.

Oh,  que momento sublime, magnífico esse, em que Me encontro con-
vosco.

Oh, doce alegria do céu, na terra !
Meu Filho sempre falou do Pai, com tanto amor, com tanto carinho, com 

tanta ternura, com tanto entusiasmo como se estivesse ali, com Ele.
Eu percebia que havia um grande mistério em tudo o que passava, e 

guardava todas as coisas no meu coração de Mãe. Meditava, orava e amava.
O Pai estava com Ele desde o princípio. Via que Jesus e o Pai eram Um 

mas não entendia.
Hoje, passado os tempos previstos pela sabedoria do Pai, se concretiza 

aqui na terra essa Unidade do Pai e do Filho, que lá já se manifestava de forma 
difusa para o humano.

Hoje Ela se faz em verdade e vida.
É no concreto essa Unidade entre vós e em vós haveis de celebrá-La e 

vivê-La com muito amor.
Agora, entendo e vós entendeis também o mistério da Unidade do Pai e 

do Filho entre vós. Só quando acontece a plenitude dos tempos e vem o Esposo 
Paráclito se realiza esse entendimento para Mim e para vós.
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Agora compreendeis, que quando Jesus veio, foi para trazer Seu Paiz-
inho ainda que por palavras e realizações, mas já em Vida e Verdade.

Veio salvar-vos para que na plenitude atual tivésseis condições de ac-
olhê-Lo.

O Verbo Divino permaneceu desde então e em todo sempre, realizando, 
sustentando até agora e soerguendo a Igreja Viva que sois cada um de vós.

Primeiro precisou salvar-vos do caos em que vos encontráveis. Veio 
procurar e curar as ovelhas dispersas, perdidas e doentes.

Meu Filho... o Vosso Pastor...
Parece que O vejo entre os trigais. Solene. Calmo. Realizador. Constru-

tor. Empreendedor. Mestre. Magnífico. Belo. Santo. Enfim o Tudo, que todos nós 
sempre buscamos, estava e está resumido em Meu Filho que hoje é tão real para 
vós como O foi no meu ventre. Amém.

Meu Filho. Como O vejo, ainda hoje, em cada filho meu, destemido, 
corajoso e altaneiro, percorrendo os caminhos sem se cansar, sem esmorecer, 
no afã de realizar a vontade do Pai.

Obediente à vontade do Pai. Sempre ! Obediente.
Meu Filho querido. Como te amo !
Que Mãe é mais apaixonada pelo Filho, que Eu, a Maria de Nazaré ?
Meu Filho.  Meu Filho. Eu te adoro !
Jesus, como Eu te amo.
Amo-te por toda a humanidade agradecida.
Filho querido ! Filho amado ! Filho santo !
Filho do Altíssimo Deus, Eu te amo !
Obrigada,  Filho querido, por teres vindo a terra, mostrar Deus a hu-

manidade.
Eu sou esta humanidade representada diante de Ti, que tem o coração 

cheio de agradecimento, Filho Bendito que saiu de minhas entranhas e embebe 
a todos com seu infinito Amor.

Do Tudo que Meu Filho foi, nada foi desperdiçado.
Nenhum olhar, nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhum pensamento, 

nenhum suspiro, nem o sopro de sua respiração, nenhum gemido, as lágrimas. 
Tudo foi aproveitado.
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Seu sorriso, suas risadas soltas, sua alegria, suas canções.
No dia a dia, seu caminhar, seu correr, seu trabalhar.
Tudo foi salvífico e perene. Não passou mas permanece entre vós.
O olhar para o Pai, horas inteiras, silenciosamente, perscrutando Sua 

vontade.
Olhar para o Pai.
 Quanto aprendi ao observá-Lo, quanto foram ricas nossas conversas, 

nossa vivência de trinta anos.
      Agora vejo e sinto com mais vigor aquilo que Me falavas do Pai 

e dos filhos. 
Filho querido, hoje percebo com a humanidade, que grandiosa e mag-

nífica foi Tua missão, por isso falavas em parábolas pois não poderíamos en-
tender, tamanha sabedoria vinda do Pai.

Como conseguiríamos entender que o céu desce a terra ? E que todas 
as maravilhas do mistério de um Deus que é Pai, iriam tornar-se claras como a 
luz, para o humano !

Não entenderíamos e nem O aceitaríamos. Foi preciso um tempo de 
amadurecimento para o Divino Amor ser aceito escutado para poder falar clara-
mente ao humano.

A humanidade caminhou às apalpadelas todo esse tempo. Passou pelo 
vale de lágrimas.

Muitas lágrimas se derramaram dos Meus e dos vossos olhos mas tudo 
foi necessário e nenhuma foi em vão, pois ao Pai-Mãe nada passa despercebido.

E agora se completam os tempos previstos e se realizam todas as mara-
vilhas do Deus É entre vós e em vós.

Sois felizes e mais, felizardos por usufruirdes em profusão, das bênçãos 
e graças desse tempo.

Nunca, antes, houve tamanho derramamento das bonanças do céu so-
bre vós.

Felizes ! Felizes sois, filhos queridos !
Bem-aventurados sois vós que crestes.
Cantai ! Dançai ! Vibrai ! Vivei a vida na graça, a vida plena em vós, o 

divino em vós.
Atingistes o mesmo estágio de santidade no qual estive em minha vida, 

usufruindo, sem medida, das bênçãos do Pai.
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Gertrudes, minha companheira de trabalho !
É contigo que quero falar.
Cumprimento-te, pelo desempenho que tiveste neste plano do Pai, 

levando a bom termo esse Carisma da Comunidade Aliança Divina, concluindo-
O com sucesso.

O Pai te agradece, o céu inteiro te agradece e tu sabes disso.
Foste sábia nas tuas realizações, ouvindo e obedecendo ao Paizinho, 

mesmo nas horas difíceis dos grandes desafios, soubeste ficar firme, angariando 
para ti, assim como Eu, pelo Sim constante, o título de Rainha de todos os povos 
e nações.

O mundo não te conhece ainda, mas Eu, tua Mãe, te conheço e teste-
munho a favor de ti, filha querida, dócil e obediente.

És a senhora dos povos modernos.
És a mensageira do Pai, para a humanidade, nesta época atual, tão 

carente de Mãe, tão carente do Paizinho.
Filha querida, não esmoreça e vai em frente no governo.
Vai à luta e continua com entusiasmo o mister para o qual o Pai te pre-

para a anos. Continua o trabalho no governo dos povos. Nada te detenha.
Segue tuas lidas, aqui e ali, para lá e para cá, como Mãe desta humani-

dade que ainda balança aos quatro ventos do mundo.
Todos os povos precisam conhecer o Carisma e ser solidários à Lei do 

Pai.
O Pai precisa de ti, neste governo Novo e a humanidade também.
Chegaste à terra prometida.
Agora é só usufruíres das benevolências divinas.
Segue firme, sem vacilar.
Importa-te apenas o que o Pai te fala e realiza, realiza, filha querida na 

certeza de que está acontecendo e assim como dizes, é.
É o Pai que governa através de ti.
Toda Sabedoria Divina flui através de ti, para chegar ao humano.
O Pai fala através de ti e te dá o direito de falar em Seu Nome.
Os dons, as bênçãos e graças do Paizinho, fluem através de ti, para 

benefício de todos os povos.
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Todos, todos podem usufruir igualmente, cada povo, cada filho.
Todo o afã, a que te dedicaste até agora, foi apenas preparação para o 

bonito que precisa acontecer em toda terra.
Através da Unidade com a Trindade Santíssima, penetras cada dia mais 

o mistério do Divino em vós e partes, cada dia com mais força e poder, para a 
luta, para a guerra.

A guerra santa que se realiza nas quatro paredes de teu quarto, no 
espaço delimitado onde moras.

O Pai se faz cada dia mais real, mais perto, mais constante e magnífico.
Agora é que vão começar as tuas realizações. 
O governo do Pai vai expandir-se rápido com toda força e vigor.
O Pai precisa governar-vos agora.
O Pai impera em todo universo, dentro e fora de vós como Rei único, 

soberano.
E só vejo a humanidade em Unidade, como uma grande família.
Todos unidos, como irmãos.
É o que Meu Filho sempre almejou e é o que mais deseja que aconteça 

entre vós, o Amor entre irmãos, filhos do mesmo Pai. Independente de raça ou 
cultura, credo ou lugar. É o tempo e no tempo está previsto este instante de 
União Total, da solidariedade universal, todos os filhos dando-se as mãos.

É como se a humanidade parasse totalmente, todo o universo cessasse 
de movimentar-se e pairasse o silêncio inicial da criação.  

E então, acontece o momento da Paz, o instante tão esperado e alme-
jado por todos.

Começa a nova criação e a Paz entre irmãos.
Céu e terra se abraçam num elo inquebrável e eterno.
Acontece a Aliança Eterna do Pai com seus filhos.
Gertrudes, vieste ao mundo para grandes coisas acontecerem através 

de ti.
O céu te anima, embora a humanidade te desanime.
Sê forte ! Contas com toda tua família.
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E abençoada seja essa família que progride na graça de Deus.
É Maria que te fala.
Paz e Bem, é o que mais desejo para ti e toda a humanidade.
Abençoada sejas tu, minha filha, amiga e companheira que está, com 

toda a humanidade, protegida e guardada na arca Trinitária.
Agradeço a delicadeza que tiveste em Me escutar e levar ao conheci-

mento de todos essa mensagem.
Derramo sobre todos vós todas as bênçãos que possam fluir através de 

Mim. Amém.
Bênçãos para todas as famílias.

   

 EMANUEL !
 PAZ E BEM !

 É vosso Pai que se apresenta e vos saúda.
 É intervenção divina, a minha manifestação neste tempo com estes 

acontecimentos que estais a presenciar.
 Meus passos são sonoros e já podeis ouvi-los. Minha voz retumba em 

vossos ouvidos e com vossos olhos já podeis ver o clarão da Minha Presença.
 É  a complacência de um Deus amoroso que está sedento de amor, 

ávido de vos abraçar e salvar.
São realizações transcendentais que extrapolam o espírito humano e 

culminam com a presença do Amor-Pessoa em vós e em vosso meio.
Eu estou no Pai e o Pai está em Mim e Nós estamos em vós, gerando 

essa vida divina que vos dá tanta energia, esse Amor, que é o Espírito Santo 
se apresentando e integrando-se em vós, o Espírito do Pai e do Filho, o Santo, 
Santo, Santo fluindo através de vós.

O Santo, Santo, Santo flui através de vós e vai... e vai ... Esparzindo Sua 
Luz, Vida e Energia, emana de vós e vos dignifica, atingindo a tudo e a todos.
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Chega aos confins do mundo o Seu abraço caloroso de chegada e apoio 
a vós sedentos e carentes do carinho desse Deus Pai e Mãe que chega a vós 
agora.

Deus  está aqui e governa a terra e precisa de vossos braços e vossos 
passos para poder realizar.

É a Luz se acendendo cada vez mais, cada dia, cada hora, cada minu-
to... mais... mais... mais...

É uma nova aurora para o mundo santificado. Cessou o sufrágio das 
almas. Cessou o opróbrio a que estáveis sujeitos. Cessou de existir o mal, finda-
ram-se as trevas definitivamente e é Governo entre vós e assim como digo,  É.

Que assim seja e que se faça, o Bem, só o Bem, o Sumo Bem nas famí-
lias, nas empresas, na sociedade, no governo do mundo inteiro.

E tudo o que não é o Bem, caia, por ordem real.
Dai a César o que é de César. Pois que César caia, dentro e fora de 

vós !
Termina eternamente o seu reinado e Deus é Vencedor Eterno em vós 

e em vosso meio.
E assim se chega ao fim da jornada de trabalho de anos e anos a fio, 

incansáveis guerreiros, noites e dias totalmente entregues a Mim, vosso Senhor 
e Mestre. Durante estes anos, tudo exigi de vós, vosso tempo, vossa doação, 
vosso querer, vosso sentir e pensar.

Exigi vosso Amor, não sem motivo, pois era preciso e tudo foi necessário.
Pois a batalha, obrigatoriamente tinha de ser vencida. Precisávamos, 

necessariamente da vitória. E se fez.
Foi preciso amar... amar... amar... tudo e todos.
Atingistes os objetivos, agistes a contento. Até aqui fostes incansáveis e 

dignos do mais alto elogio por parte do vosso Paizinho Querido.
O Carisma foi concluído.
Faz-se a Vida Divina em cada ser e vossa missão é coroada de êxito.
Deus é na pessoa, Deus é na família, Deus é na empresa, Deus é no 

governo.
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Agora Eu posso agir em toda parte.
O Deus Magnífico, o Deus Grandioso, o Deus Glorioso É em vossas 

vidas e pode agir em todo lugar e em todo tempo, como realidade viva, atual.
Faço-me em vós plenamente.
Vim do Antigo ao Novo Testamento, atingir o Novíssimo Tempo, o Tempo 

Presente que é agora e estou entre vós e vos acompanho passo a passo.
Sou Presença Verdadeira.
Por graça, Eu chego a vós, pois com este Carisma abriu-se a porta da 

Providência Divina para vossas vidas.
E assim É e por isso, Eu Sou em vós e desejo falar-vos placidamente, 

calmamente, sem atropelos de última hora, pois agora tenho todo tempo para 
vós e Minha Vida Divina em vós é a eternidade. Não tem fim, não acaba, não se 
esgota esse idílio amoroso que inicia entre nós.

O Amor é para sempre em vós. Sou Eterno em vós e agora posso Me 
manifestar.

Vibrai !  Cantai ! Exultai família dos povos ! Pois  o Santo três vezes 
Santo está em vós.

É o Poder Trinitário integrando-vos na família, no trabalho e no governo.
Agi ! Agi com firmeza, Gertrudes querida, pois a hora é definitiva para o 

Amor tomar posse de tudo.
Agi com destemor, pois o mundo a ti pertence e está tudo em tuas mãos, 

o poder real, o poder do Amor, para distribuí-lo e renovar tudo.
Lançai a rede do outro lado do mar !
Bênçãos !  Bênçãos ! Bênçãos vos serão pródigas.
Agir é melhor que falar.
Ordena e a Verdade se faz.
Seja-te feito conforme Me pedires.
Dai graças e louvores e bendizei a Minha Vida em vós.
Olha para Mim e mananciais de água viva borbulharão sobre a humani-

dade.
Estejas na felicidade e na Minha paz.
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Olha o outro lado do mundo e perscruta a Minha vontade. Quero ir até 
lá.

Estou em Ti e estás em Mim e nossa Unidade de Amor é verdadeira e 
o mundo recebe desta Unidade. Descansa na Minha paz. Pois dou testemunho 
de ti para que o mundo saiba que é a Minha vontade que se realiza através de ti.

Filha querida, é a Unidade Trinitária que te envolve plenamente e se faz 
uma grande Luz sobre a terra, atraindo as bênçãos e graças do Todo Poderoso.

 Por isso continua neste mister, neste afã, como dispensadora sobre 
a humanidade. Não te distraias um instante olhando à frente ou atrás, minha 
querida, pois zelo por ti e os teus, mas preciso de teu serviço, de teus préstimos, 
do teu Sim para continuar.

Ainda preciso exigir teu trabalho, tua fidelidade e docilidade, pois agora 
não dá mais para parar. É continuar.

Sei que Me serves com Amor e boa vontade e agradeço-te imensam-
ente.

Reservo-te sempre muitas alegrias e consolações, gozo e felicidade. 
Dou-te toda saúde necessária para ficares de pé, firme, indobrável e inquebran-
tável.

Conclamo também tua família a continuar sendo fiel a Mim, pois tanto 
Eu como o mundo esperamos vosso Sim, sempre.

São os interesses divinos que estão em jogo e nem sempre é a vossa 
vontade concomitante com a Minha, mas haveis de ser pacientes pois sois bem-
aventurados por tudo isso.

É Minha Vontade Soberana que continueis Me servindo no encamin-
hamento do Meu plano para este início de século.

Portanto, já que estais de Mim bem perto, continuai dóceis e obedientes, 
ó família querida.

Sobre vós pesa grande responsabilidade e não dá mais para desistir ou 
retroceder. Não dá para parar.

É continuar na direção e sentar o pé no acelerador.
Família Grossl !  Família abençoada, por este Paizinho que a ama muito 

e também por todas as famílias da terra por ser a pioneira e a vanguardeira na 
instalação do Bem, da Paz e do Amor.

Agora chega a vez dos jovens.
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O Governo Jovem é em Curitiba.
É ali que se concentra o Meu Poder investindo na juventude. Estou no 

trabalho que eles realizam. Fico bem perto deles e realizo o Amor.
Formo uma corrente de Amor entre a Assessoria e as Empresa escolhi-

das e premiadas com Minha Presença, na vanguarda deste tempo santo.
É Meu Governo que se inicia, por isso é tão importante continuardes 

animados.
Já estou no trabalho como Grande Chefe e a Minha vontade é soberana 

entre vós.
Uma vez plantada a semente,a Árvore da Vida está frondosa e alvissa-

reira e o Meu Governo se faz com vigor e firmeza.
Não vos preocupeis se vos sentis pequenos. É assim mesmo que quero.  

Desapercebido, sem chamar a  atenção,  na  transparência  da  consciência
tranqüila, mas com toda Minha Força e Poder, realizais grandes coisas 

que repercutem no céu e na terra.
A partir desta amostragem, Meu Governo Jovem atinge o mundo.
A   Assessoria   de   Empresas  está  de  parabéns  por  existir  e  pelo 

seu  bom funcionamento.
Não é só pelo trabalho em si  que  realizam  que  lhes  vem  o  mereci-

mento
mas porque obedecem a Minha Vontade e estão sob Minha Direção, em 

consonância com a instalação do Meu Plano no mundo neste tempo de agora. É 
a única Assessoria que existe sob a direção do Pai. É um marco, é um começo 
explêndido, inusitado.

 Minha vontade é que concretamente, continueis dando testemunho da 
Unidade que Sou, na pessoa da Gertrudes.

 E especialmente neste local, Curitiba, desejo firmar Meu Governo, es-
tando em perfeita consonância, o trabalhador, a Empresa e a Assessoria de Em-
presa.

 Assim, instalo no mundo o trabalho nos moldes que dese-
jo e vos faço Meus mensageiros para que continueis agindo na reali-
dade atual, do Tempo Presente e Eu clandestinamente, ajo também para
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que a Assessoria tenha a repercussão econômica que precisa atingir nos dias 
atuais.

 Nem imaginais o âmbito econômico e governamental que atinge esta 
Assessoria. Ela representa o Governo no mundo e através dela posso realizar.

 Estai, pois alerta e agi sempre, consoante com a Minha Vontade, mani-
festada na voz da Gertrudes.

 Sede abençoados em Nome do Amor.
Que o Poder Trinitário se faça sobre a Assessoria de Empresas e vos-

sas vidas.
Paz em vossas vidas !
Se vos ressuscito para uma vida nova, que mais precisais desejar ?
Se vos invisto com Meu Poder, que mais haveis de almejar ?
Não há ainda em todo globo, povo  tão cristão que cumpra todas as 

medidas que o Pai quer.
Apenas, vós, pequeno rebanho, sois dóceis e obedientes às Minhas 

ordens.
Estais vivendo o mistério poderoso e santo, da Santíssima Trindade que 

está se manifestando entre vós e vos plenificando no Amor.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Um e Mesmo Deus, Um e Mesmo 

Senhor que se apresenta em vosso meio.
O mistério dos três poderes está se descortinando aos poucos.
Tudo está nas mãos da Gertrudes para fazer uso em prol do Carisma 

que vem salvar a família do caos a que estava destinada.
Há a Terceira Pessoa, o Renovador. Por Ele e com Ele, o mundo foi 

renovado ao invés de ser destruído, valendo-se deste Carisma que foi incrustado 
na própria carne, por isso não pode ser visto, nem eliminado ou aniquilado pois o 
mistério foi revelando-se aos poucos, crescendo e florescendo e agora, alvissa-
reira, a planta frondosa produz frutos cem por um.

Eia, avante, é o Espírito Santo que entra garboso e vencedor, na Pessoa 
da Gertrudes, como Governo Único para salvar o jovem. A vitória se descortina 
imensa e retumbante. Aqui e ali Meu Governo cresce e é Vida Feliz.

O melhor para a família.
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O melhor para a empresa, a sociedade e o mundo.
E digo a vós, ó poderosos do mundo,não estais diante de um programa  

de governo que possa ser discutido e rejeitado mas estais diante de um Plano 
de Governo que precisa ser obedecido e aceito.

E quem está à vossa frente para conduzir-vos a esta obediência às 
Minhas Ordens, a Pessoa que Me representa diante de vós, encontra-se reves-
tida de Poder Real e é com a Minha Autoridade que esse Governo se apresenta.

Não entendeis nem compreendeis mas haveis de acatar e obedecer 
Minhas Ordens e Minha Lei. Paulatinamente haveis de ser conduzidos para que 
assim se cumpra, pois não tereis outra saída se quiserdes continuar a viver e a 
negociar em vossas empresas e governo, senão voltando a Mim.

Lavei com Meu Sangue todas as gerações, filhos queridos, para que 
nesse tempo, a Santíssima Trindade fosse introduzida em vós, em vossas famí-
lias, trabalho e governo.

Haveis então de querer discutir com vosso Deus e demonstrar teimosia?
Farei prodígios inimagináveis no céu e na terra para demonstrar Meu 

Poder diante de vós pois agora estou muito perto de vós.
E neste tempo só a Trindade Santíssima é Governo Soberano e Santo.
São noites, são dias, são horas de muito Amor sobre vós. Unjo-vos com 

Minha Unção Santa, derramando sobre vós toda a complacência do Meu Santís-
simo Coração.

Como anseei por esse tempo. 
Quanto desejei chegar a vós, filhos queridos.
Vosso Pai está sedento de vos amar, de vos abraçar, de ser em vós.
Sois herdeiros legítimos de Minha Providência, criados e recriados que 

fostes à Minha imagem e semelhança. Herdeiros do Bem, herdeiros do Amor e 
com Ele vos vem todos os bens ...

Ó filhos amados, Meu Coração está em festa nesta Hora Bendita para 
toda a humanidade.

A Hora do Amor ser e tomar posse definitiva de todo vosso ser.
Cantai !  Jubilai !  Formosos que sois.



321

Começou o tempo de Deus, onde só Ele é Poder. Agora só Deus é 
Governo Absoluto em vós, em vossa família, em vossa empresa e no governo 
das Nações.

A partir daqui, deste ponto em que chegastes, com todo direito, só vosso 
Pai decide sobre vós e é Governo Interino sobre tudo e sobre todos.

Assim como digo, É e como ordeno, Se Faz.
Vou enviando sempre novas pessoas para servir-Me neste trabalho, 

conforme for apresentando desafios que precisam ser vencidos.
Filha Gertrudes, completa-se o tempo e precisas fundar uma loja em 

Curitiba, que nasce a partir do Zulmar em Lages. Essa nova Empresa vai em 
linha reta de Lages à Curitiba.

Nesta loja desejo instalar o Governo das Nações e o que ali se implantar 
terá repercussão mundial.

O amadurecimento que atingiu a Assessoria de Empresas está exigindo 
um prosseguimento concreto e real a partir da Sede do Governo em Lages. 
Minha  Linha de  Atuação encontra-se agora em Curitiba.

A fundação desta Empresa atende os interesses de vosso Pai e será 
feita nos moldes normais de uma loja comum, da simplicidade, conforme a Minha 
Vontade vos for sugerindo. Vou mostrando-te local, pessoas e o momento certo.

Congratulo-Me com a família ... pela docilidade em servir-Me, sendo 
fiéis aos Meus apelos. Poderia desfilar os nomes de todas as famílias que Me 
serviram fielmente todo esse tempo e congratulo-Me com todas, abençoando-as 
grandemente.

Com vossa ajuda a Trindade Santíssima entra nos bens materiais das 
famílias do mundo inteiro.

Meu coração está muito agradecido e é solidário para vos ajudar e 
abençoar.

Reconduzirei os dispersos e reuni-los-ei todos em torno da mesma 
causa.

É a Luz que se acende.
Reuni toda família.
Coloco sobre todos a Minha Bênção e a Minha Autoridade. É o Espírito 

Santo supervisionando todo o universo.
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A fundação desta Empresa é de muita importância para Mim, para que 
Meu Governo não fique estagnado, parado, neste momento em que tomo posse 
dos governos de todo o universo.

Gertrudes, filha querida, o desenrolar de todos os acontecimentos que 
quase exigiram a tua vida, permitiram que Minha Presença Santíssima se fizesse 
plena nas almas e nos corações bem como em toda parte. Agora respirais Deus, 
viveis Deus realmente, pela tua obediência e dedicação na vivência do mistério 
que cobre a tua pessoa e a do Zulmar.

E todos esses acontecimentos culminam com a Presença do Espírito 
Santo dirigindo este Governo Novo na pessoa dos jovens.

A Trindade Santíssima se derrama em Amor, Sabedoria e Poder sobre 
eles.

Até agora os acontecimentos das Nações estiveram fora de vosso al-
cance e do Meu Poder. Mas, a partir daqui, com a fundação desta Nova Empresa 
estarei exercendo Meu Governo Trinitário em todo mundo e dominando sobre 
todos os acontecimentos para que só a Paz reine no universo.

Também em Joinville haverás de preparar-Me um local onde Eu possa 
reinar.

Acompanhar-te-ei em tudo, solenemente, pois é o Governo das Nações 
que desejo firmar.

E que se faça, conforme a Vontade da Trindade Santíssima, Pai, Filho 
e Espírito Santo.

E é em Curitiba que desejo implantar Meu Governo de fato e de  di-
reito na atualidade. É Minha Presença Real no Governo. Firmo desta forma nos 
quatro cantos do mundo, o Meu Poder Trinitário.

Formo raios de ação cada vez maiores, entrando em tudo no interior e 
no exterior, vindo concentrar-se no centro.

Assim, a partir do Zulmar no centro atinjo Florianópolis, Curitiba, Joinvile 
e Lages e contigo chego aos quatro cantos do mundo. Será nestas cidades que 
haverá concentração do Meu Poder Trinitário, manifestando-se em Luz em todo 
universo.

Em cada local escolhido, desejo Ser Poder Absoluto e nada escapa ao 
Meu Olhar.

A partir de Camboriu passo a vistoria sobre o universo. É a Minha San-
tidade que vos governa e impulsiona.
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É magnífico e esplendoroso o acontecimento que estais a presenciar 
e viver na carne. É o mistério do Três vezes Santo Senhor manifestando-se em 
vós para governar toda terra.

A Santíssima Trindade toma posse de fato e de direito, como Senhor de 
tudo, assentando-se como Único Governo em todos os corações. É a partir da 
alma que Me apresento como Rei Absoluto e Poderoso. Agora só a Santidade 
haveis de viver. 

É o vosso Paizinho que assim vos fala.
Estais de posse da própria Trindade Santíssima que vem em Pessoa, 

guiar-vos, abastecer-vos do Bem, abençoar-vos, enfim, amar-vos. Ser Amor em 
vós.

Jesus, Meu Filho, Me apresentou a vós, mas através da caminhada do 
Meu Espírito é que pude chegar a vós em Pessoa Real, Santidade Presença e 
agora SER AMOR em vós.

Agora é o Coração Trinitário que bate em vosso coração. É a Minha 
boca que fala através de vossa voz e são Meus olhos que miram através dos 
vossos. Meus próprios pés vos conduzem e são Minhas mãos, nas vossas mãos, 
abençoando tudo.

Houve a fusão do divino e o humano e agora não sois mais vós que 
viveis, mas Eu que vivo em vós.

E agora só mais a Minha Vontade que conta para vós, como Único Gov-
erno e, é por minha conta que viveis. Eu cuido de vós. Assumo a Paternidade de 
vós, filhos queridos, com todo Amor e Carinho. É Deus Pai e Mãe que zela por 
vós e providencia tudo.

O mistério se revela no humano no transcurso de todos esses anos.
Assim, Gertrudes como Mãe e Zulmar como Pai, vos assumem em tudo, 

no decorrer desta caminhada ainda mais agora que o mistério se concretiza.
E por isso são agraciados e têm o direito de serem chamados Mãe - Pai 

da humanidade. O Carisma que encabeçam lhes dá essa Autoridade e ninguém 
a pode tirar, pois vem do alto a Unção Santa que os guia  e conduz.

Meu Governo é Real, Verdadeiro e Dinâmico e por isso vos transfiro 
daqui para lá e de lá para cá... 

As vossas viagens, Gertrudes e Zulmar são a prova de tudo isso que 
digo e viveis. Ação, muita ação, sem descanso, desse Pai, Deus Pai-Mãe, Ami-
go, Irmão, Companheiro.
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Gertrudes querida, vossa obediência e doação, vossas vigílias não 
foram em vão, mas tornaram-se momentos fortes de redenção para a humani-
dade, momentos fecundos de amor e solidariedade.

São dias e noites de contínuas bênçãos e amor fecundo para toda a 
humanidade, quando no raiar do novo século se completa o Plano do Pai.

O Amor fecundo, o Amor que salva, o Amor que cria, o Amor que renova.
  Todo esse tempo doado a serviço do Bem e Ele agora é vence-

dor em toda terra. Sois novas criaturas e chegais a esse estágio de graça, re-
conhecida que está a vossa imagem e semelhança junto do Pai. Galgais ao mais 
alto cume da montanha santa.

 Vos encontrais com o Pai.
Sois Minha Imagem e Semelhança e a Santidade que Eu Sou, projeta-

se em vós.
Posso estar entre vós, pois estou em vós, filhos queridos.
Vosso Pai está saudoso de vós.
Agora Me assento ao vosso lado e convosco faço a refeição.
A refeição do Amor, a refeição da Presença, a refeição do Estar em Mim 

e comungar a Minha Santidade em vós.
Filhos queridos, dóceis e amados, tão distante estáveis e com quanto 

Amor vos trouxe de volta a Mim.
Sois filhos herdeiros deste Pai amoroso que está convosco e vos fala 

ansioso que está em vos abraçar.
Deus Pai-Mãe apresenta-se para ser amado e adorado como Deus Ver-

dadeiro, vosso Rei e Senhor.
Ora aqui, ora ali, manifestar-Me-ei a todos vós.
Vencestes o desafio do resgate de cem reais, na entrada do Novo Tem-

po.
Resgatastes vossas vidas e a dos vossos.
Crestes, fostes fiéis e solidários, lutastes bem e vencestes.
A hora foi difícil e a batalha foi grande, uma verdadeira guerra.
Mas, em vós, fui Vencedor, pois aderistes a Mim, ficastes do Meu lado.
Homem e mulher, resgatados, à imagem e semelhança do Pai.
Travastes a batalha mais difícil dos séculos, a guerra no espírito. Foi a 

luta do Carisma com os espíritos espalhados pelos ares.
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O Meu Espírito Santo, de posse de vosso espírito, enfrenta esta guer-
ra, que ninguém imagina estar acontecendo neste tempo e ninguém faz idéia 
pudesse ela ser tão renhida e perigosa. Guerra santa, tão necessária e poderosa 
e tão poucos tomaram conhecimento dela. Um punhado apenas de pessoas foi 
fiel e isso foi o suficiente para o Santo, Santo, Santo vencer garbosamente.

Foram vencidas todas as forças invisíveis contrárias ao Bem, que atu-
avam noite e dia, dificultando vosso sucesso na vida e impedindo-vos ser feliz.

Assim foi na pessoa, assim foi na família, assim foi na empresa e no 
governo.

Tudo resgatado, agora podeis viver felizes e em paz. A Sabedoria Divina 
veio em vosso auxílio e a Sua Providência vos sustentou. A obediência ao res-
gate vos dá esse direito à Paz e progresso.

Dirão: Como ? Por quê ? Onde ? Quando ?
Não interessa ! O que importa é que esta guerra foi vencida no tempo 

certo.
Agora sois plenos no Meu Amor.
Fostes solidários e agora recebeis a recompensa.
Levanta-se o Homem Novo !
Capaz, cheio de vida, renovado, feliz. 
Gertrudes, filha amada, sou grato a ti pois sempre estiveste na frente de 

batalha e lutaste sem descanso.
Agora volta teu olhar para Mim e folga um pouco, querida criança, aben-

çoada filha. Tens nas mãos o governo novo e muito preciso de ti na labuta para 
fecundar o Bem

Agora Ele vai... vai ... vai...
A  semente cresce e dá frutos em abundância.
E digo a todos vós, filhos queridos, cada um precisa habitar sua própria 

casa.
Vós não existis, se andais fora de vós, a esmo, errantes.
Vós começais a existir a partir da Santíssima Trindade, a partir de Deus, 

a partir do Amor Uno e Trino, vós sois gente.
Vós andais muito dispersos, morando fora de vós.
Voltai para dentro de vós. Correi para dentro de vós mesmos.
Voltai-vos para Mim. Sou vosso Mestre e Senhor e vos dei todas as 

lições e todas as condições para agora permanecerdes em Mim.
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Estou a falar-vos na entrada do Novo Tempo, neste Governo Novo que 
é só felicidade e paz.

Não há como não aceitardes a gratuidade do Pai. Ele está aí para se dar 
por inteiro a vós, para vos premiar e beneficiar.

A vossa alma é o templo da Santíssima Trindade e viveis o gozo do 
Amor que só os santos viveram. Agora a graça é para todos. Sois santificados 
plenamente com Minha vinda até vós.

Já recebestes Meu Filho, já recebestes Meu Espírito e agora recebeis a 
Mim, vosso Pai. Nós em Unidade ressurgimos em vós.

Vossa alma é Luz, vosso espírito é Luz e vosso físico é Luz, ainda em 
vida.

É a Graça vinda a vós neste novo século, no terceiro milênio.
Por graça, cem por cento Deus em vossas vidas.
É uma ordem. E que se faça.
Ela, a mulher escolhida por Mim, vai doutrinar-vos e preencher-vos do 

Dom e da Graça. Fará chegar até vós, o sinal indelével da Minha Presença no 
Batismo Trinitário que é a chegada do Meu Amor em vós. É o Dom se doando. 
Possuo-vos por inteiro, vos lavo e purifico, sois pertença Minha. Fazeis parte de 
Mim. 

Assim como o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, assim também 
estou em vós e vós estais em Mim. É a Minha Unidade que se apresenta já neste 
século, prenunciando para vós, o que será no século vindouro.

Já viveis o céu na terra e assim será para sempre.
E através da filha escolhida para acolher o mistério, posso tocar-vos, 

olho para vós, falo-vos, amo-vos e vos governo do alto de Minha morada santa.
Gertrudes vai ao céu e volta à terra para governá-la e ser amada como  

Rainha.
É do alto que lhe vem o Poder e a Autoridade para agir em nome da 

Trindade Santíssima.
Desde os mais remotos tempos, tudo foi sendo purificado pela Presença 

do Carisma e desde a origem, a linha do Espírito Santo pode entrar e santificar 
tudo.

Não é a Nova Era, mas o Carisma reservado para os fiéis do Novo 
Tempo, com a incumbência de acolher a Trindade Santíssima, trazê-La em Ver-
dade e Vida, ao humano.
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A linha da Santidade esteve presente na humanidade desde a mais re-
mota origem, fez perfilar os profetas a começar por Moisés até chegar aos após-
tolos, com Jesus e o homem de hoje, deste tempo agora.

O Carisma, hoje vencedor, penetrou a origem de tudo, foi até as raízes 
da sociedade atual, recriando tudo.

Por isso, agora, ele pode falar “de cátedra” conhecedor perfeito que é, 
dos feitos que lhe custaram anos e anos de dedicação e compromisso da Pes-
soa que o sustentou.

O Carisma é a Pessoa do Espírito Santo, na Senhora que o apresenta 
e está capacitado a exercer o Poder Executivo, como vosso Governo Atual, a 
ordenar em Nome do Amor e tudo se faz.

Delego-lhe poderes de Governar em Meu Nome: Pai, Filho e Espíri-
to Santo, Novo Poder na humanidade. A própria Trindade Santíssima é vossa 
Rainha na Pessoa da Senhora que vos apresento.

Sou o Senhor, Sou o Dono de tudo e de todos.
No Poder Legislativo, insere Minha Lei em vossos corações e a faz vigo-

rar e ai de quem não amar.
Ai de quem não reservar o Dízimo de sua colheita, pois vos Sou fiel de 

manhã à noite. Dou-vos o sol e a chuva e farto de bens os vossos celeiros.
E no Poder Judiciário, através da sua voz, o Justo Juiz fará justiça aos 

povos da terra. Farei vigorar as Bem-Aventuranças e pergunto-vos agora, o que 
fizestes dos dois mil anos de cristianismo, que vivestes na mais sensacional 
desordem, quando o mal é manchete nas televisões, é capa de revista, é visto 
através de palcos e enaltecendo até chegar ao cúmulo nas propagandas...?

Quantos e quantos anos bajulastes o mal.
Chegastes ao auge. Perversão completa dos costumes na família, na 

igreja e no governo.
Mas agora vos digo, basta !
Com toda Autoridade, basta eternamente !
Por isso agora, “sacudi até o pó dos vossos calçados em testemunho” 

contra aqueles que não aceitarem um Carisma tão magnânimo como este da 
Aliança Divina. 

E também no Carisma que trabalhou silencioso durante anos 
e anos, neste final de século, chega ao auge o Poder divino, pondo um
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ponto final em tudo o que não foi amor na família, na sociedade, no governo.
E agora não podeis mais não Amar e continuar na prática de vossas 

ignomínias.
Não podeis mais não amar.
Ordeno-vos o Amor,   como Lei a ser obedecida.
Pois, a partir de agora, só o Amor existe na face da terra e o anti-Cristo, 

o  arti-Amor extinguiu-se eternamente e o Amor, como Rei, reina eternamente. 
Deus está de pé em cada um de vós, filhos queridos. Deus é Vencedor 

pelo poder deste Carisma. Não fora assim todos pereceríeis eternamente.
Portanto, vos digo, o Poder Grandioso está reinando e vos governando 

e ai de vós se não Me amardes e serdes solidários a Mim.
Ai de vós, se não Me aceitardes pois não tereis outro ao qual recorrer. 

Ficareis no vazio.
Somente vosso Deus e Pai é Governo em vós agora e diante Dele 

haveis de curvar-vos.
Pois Minha Lei é soberana entre vós: Amai-Me e tudo o mais recebereis 

em acréscimo.
Filhos queridos, sei de que massa sois formados e de que estais po-

voados...
Vossas células estão povoadas de quê ?
Conheço vosso interior e as trapaças do vosso coração.
Ao Meu Filho, não aceitastes, pregando-O numa cruz... e nem vivestes 

Seus ensinamentos até hoje... mas ao Meu Espírito não podereis não aceitar, 
pois Ele realizou toda Sua Missão na surdina, já entrou em tudo e fez morada 
dentro de vós e fora de vós e aquilo que em vós, O rejeita de alguma forma, vai 
explodir de dentro de vós e assim também na vossa família, na sociedade e no 
mundo.

Toda a humanidade que esteve dois mil anos diante da Cruz, porque 
escolheram a cruz... agora está diante da Unidade do Pai e do Filho, a Unidade 
Trinitária, como Único Governo a ser aceito e seguido.

Com Meu Filho recebestes os Sacramentos que vos ajuda-
ram a lutar pelo Bem e sustentar Minha Igreja, mas com Meu Espírito
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recebeis a Lei do Amor para serdes Unidade Comigo e através do Dízimo, co-
mungardes Minha Santa Presença entre vós, filhos amados.

Por isso vos disse: “Quem não aceitar Meu Espírito não tem perdão”... 
pois não há como não aceitar a Graça de graça porque não existe nada, fora de 
Minha Unidade Soberana.

Pois se supõe que os Sacramentos já  foram vividos o suficiente por vós 
e já  fizeram  vida em vós... o perdão, a reconciliação já são inerentes ao vosso 
ser espiritual, luz e vida em vós, através da acolhida do Sacramento Vivo, Jesus 
Vivo em vós.

Portanto, como haveis de pedir perdão, se Jesus, o próprio Perdão, o 
próprio Sacramento, É vivo em vós ?

E assim também, ao viverdes o Espírito Santo em vós, ao entrardes 
nesse Novo Tempo, urge estardes santificados pois Ele é a Santidade em vós.

Com Ele adentrais ao tempo da Graça onde tudo está limpo, puro e 
santo.

Maria esteve todo esse tempo, nesse estado de pureza e santidade a 
que chegais agora, substituindo cada um de vós, antecedendo-vos diante do 
Pai, num louvor oblativo de todas as criaturas. Com o Espírito Santo e através 
Dele chegais à pureza de Maria, atingis o estágio da santidade a que ela chegou, 
vos precedendo na caminhada, até a chegada do Tempo Santo que é agora, 
quando o Espírito do Pai, se derrama em profusão sobre tudo e sobre todos.

Antes de vós, Maria viveu as Bem-Aventuranças, por vós, vos sustentou 
na santidade. Sois formados de novo, nasceis de novo nesse Novo Tempo e não 
há como viverdes fora dele pois Deus está em tudo.

Jesus vos disse: “Necessário vos é nascer de novo...”  E agora é o 
tempo previsto para isso acontecer, aleluia !

Tudo vos foi entregue no céu e na terra. O céu desce à terra e se faz 
Vida em abundância em vós. Agora é a hora de acolherdes o Bem que é semea-
do e cresce.

Continuai, continuai firmes caminhando nessa intenção de viverdes a 
intimidade Comigo, vosso Criador e Recriador, vosso Pai, o Paizinho.
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SER EM DEUS, criatura nova, Sua imagem e semelhança. Chegou a 
vez de serdes de fato e de direito, a imagem perfeita do Pai. Fostes comprados 
por um legado superior a todos e a tudo, Seu Próprio Filho... Sua Vinda, Sua 
Vida, Sua Obra vos garantiu a vivência deste mistério, a entrada neste novo que, 
qual botão de flor, se abre agora para vós. Semeado está, agora haveis de viver 
os frutos, tranqüilamente.

Não mais lutas, não mais guerras, não mais sofrimentos, não mais dor 
nem tristeza. 

Agora haveis de viver aquilo que o Pai É, pois tudo foi consumado. Ag-
ora é só viver o Bem na Paz e no Amor. Extinguiu-se o sacrifício, celebrou-se já 
a última missa da humanidade pois agora a Divindade é Vida, fecundada pelo 
Espírito Santo na vossa carne.

Assim como o divino foi fecundado em Maria assim também agora, 
pelo mesmo Espírito do Pai, toda a humanidade é fecundada e pode viver essa 
Graça, essa Vida Divina, essa herança conquistada pela obediência de um Deus 
que vos assumiu até as últimas conseqüências.

Ah, como valorizei o Sangue que Meu Filho aspergiu sobre vós. Como 
valorizei Seu sacrifício. Suas palavras. Seus gestos. Seus passos. Seu olhar. 
Seu sopro de vida.

Como foi importante Ele preparar a Minha Vinda, com Seu sacrifício 
sustentar a Minha chegada. Como abençôo Seus passos.

Ó Filho querido, como Te abençôo, no silêncio, na resignação, na es-
cuta, no colóquio Comigo, o Paizinho, na Autoridade, na Obediência, na Ressur-
reição e volta para Mim.

Filho... Filho... Filho Amado...
Meu Filho, como estou feliz de terdes preparado o Meu Caminho, a 

Minha Vinda e agora pela ação do Meu  Espírito, a Minha chegada.
Digo isso para que creiam que Eu voltei.
Eu voltei e estou aqui. Eu estou em Ti e Tu estás em Mim, celebrando 

esta  Unidade na face da terra.
Pois agora, Eu em Ti e Tu em Mim, somos Vida em abundância em cada 

filho, em toda terra.
Aba... Aba... Aba... está em vós, gerando vida, vida, vida. Estou con-

vosco agora que começa o Novo Tempo, Tempo da Luz, Tempo do Amor, da 
mesma forma que esteve Meu Filho entre vós.
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Aba... Aba... é vosso Amigo e Companheiro, vosso Paizinho querido em 
todas as situações, em todas as horas.

Findou o tempo de espera, é agora a Hora Esperada, vinde. Vinde a 
Mim, todos vós e vos aliviarei e serei vosso Deus e vós sereis Meu povo de 
predileção.

A Trindade Santíssima em vós, é só Amor e por graça haveis de viver 
O que Ela É.

Amor !  Amor ! Viver o Amor ! Ser Amor !
É uma ordem !  E é para todos.
Repito: Ser Amor !  É uma ordem real !
E que se faça, pelo poder da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito 

Santo. Amém.
Meu Espírito passou limpando tudo e agora, realmente, o Amor pode 

ser.
Jesus é Rei ! E nada no universo ou na potestade celeste pode preval-

ecer contra Ele. 
Rei ! 
E assim é para sempre, em cada filho, por ordem real, Jesus é Rei, 

eternamente.
 E que se faça e que assim seja, todo poder e toda glória, em toda terra. 

Amém.
É uma nova encíclica que estou fazendo para vós e só a Mim haveis 

de obedecer, pois agora Eu Sou Rei e estou entrando em tudo. E só a Nova lei 
haveis de seguir e obedecer e não existe outra a qual possais apegar-vos.

Chega, chega e basta, eternamente.
A Minha Lei está de pé, altaneira, corajosa, fiel, de conformidade com a 

Minha vontade e só a ela haveis de dizer Sim.
Sim, Trindade, de fato e de direito.
E que assim seja, por ordem real.
E vou fazer barulho e vai haver estrondo quando tudo o que em vós 

não for Amor e Vida, explodir.. E é já, agora o Tempo certo. Acautelai-vos, pois, 
de dizer ou fazer o que é contrário a Mim, contrário ao Amor Verdadeiro que faz 
parte de vós, que toma posse definitiva de todo vosso ser, que é vossa razão 
de ser e existir, o Tudo em vós, a Presença Santa. O Santo. Santo. Santo... O 
Senhor das alturas.

Aba... É o Pai... Paizinho...
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Vivei o Amor. Sede Amor. Assim como o Amor está em vós, estai tam-
bém vós no Amor.

Comungai o Amor. Comungai Minha Presença.
Comungai Minha Unidade Trinitária.
Que nasça em cada um a Unidade Trinitária. Desfrutai dos Meus tes-

ouros. 
Vivei essa intimidade, esse colóquio sempiterno Comigo... Pai e filho... 

esse aconchego, esse carinho, essa ternura do encontro, do abraço.
Aba... Aba... Aba... Paizinho...

Olhai para Mim que Sou vosso Deus e Pai.
Olhai !
Olhai só para Mim e encontrareis os mananciais da Minha providência.
Pois tudo posso e tudo realizo em vós, filhos herdeiros da Minha graça, 

da Minha complacência e magnanimidade.
Não tendes outra coisa a fazer, senão olhar para o alto e contemplar-Me.
Contemplai-Me. Contemplai Minha face. Meu ser. Pois Sou Eu, reali-

dade e estou em pé dentro de vós e fora de vós, como Pai, como autor da Vida, 
como Amor, como Lei e Autoridade.

E assim como digo, faço, pois agora entro com todo Amor e com todo 
furor para arrancar e demolir, consertar e construir, ceifar e plantar.

Chego para o trabalho, pois agora é que vamos ter o que fazer... e muito.
Filhos queridos, eia, avante !
É o Pai que está chegando para ver como está a Sua vinha. Após ser 

podada e adubada, ela tem obrigação de dar frutos bons, sadios, deliciosos...
O Pai está chegando.
O Pai está chegando ! O dono !
Tocai as trombetas, os clarins, as sirenes, as buzinas. Que todos can-

tem e aplaudam, vibrem e exultem.
Eia ! Ei-Lo.
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O Pai... O vosso Pai.
O Pai.
O Pai. O Pai verdadeiro. O Paizinho.

Bênçãos, bênçãos, bênçãos !
 
 
   

 Santo, Santo, Santo !
 É o Paizinho vosso que se aproxima. Sou Eu, o Deus das alturas, entre 

vós.
 O Pai, vosso Pai.

 Filhos queridos !

Torno a falar-vos de viva voz, com todo carinho e amor, com toda Minha 
ternura e com toda Minha complacência, buscando-vos e orientando-vos passo 
a passo para vos tornardes cada vez mais amigos do Paizinho que caminha 
convosco.  Selo a Nossa amizade em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

E assim conclamo-vos a serdes dóceis e obedientes à Minha Sabedoria 
que se derrama sobre vós para entenderdes e acolherdes esta Verdade que é 
imutável através dos tempos e irrevogável para todo sempre.

Essa Verdade foi o sustentáculo deste Carisma e será o apoio e o sen-
tido certo para caminhardes Comigo e em Mim.

Durante dois mil anos caminhastes com Jesus, conhecendo os Meus 
Mandamentos e celebrando os Seus Sacramentos, éreis impulsionados para fr-
ente em busca da Salvação.

Mas só agora a Salvação se completa com o Espírito Santo fazendo 
também Sua caminhada e apresentando-vos a Celebração do Dízimo como Lei 
que vos dá o direito de usufruirdes de todas as bênçãos e dos tesouros da Graça 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Se assim crerdes e realizardes, estareis dando mil passos de uma só 
vez.

E esta é a Verdade que haveis de comungar: é o Dízimo, a Comunhão 
Universal dos Filhos de Deus.

Assim abençôo-vos e instituo o Dízimo como Celebração e Culto a Mim, 
para todos em todo universo.

Celebração do Amor... Celebração da Vida... Celebração do Ser em 
Mim.

E que assim seja. Por ordem real do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

E assim confirmo Minha Igreja Viva em vós. E que se faça.
É a Minha vontade que assim seja. Amém ! Amém ! Amém! Deus é.
Selado está para todo sempre, a Minha Lei.
Tudo o que vivestes fora, está agora firmado dentro de vós. Concret-

izado.
A construção do verdadeiro EU está acabada, concluída. Agora é só 

gozar, ser feliz.
Toda caminhada inscreveu-se dentro de vós e está confirmada com o 

Selo Real, do Deus É, do Deus Vivo, do Deus Amor. 
É a nova Igreja que surge.
Eis que instituo a Nova Igreja firmada na obediência à Minha Vontade, 

na Paz, no Amor e na Unidade.
Eis que venho a vós com todo Poder e Autoridade instituir Minha Lei 

Universal como celebração.
Vosso Deus e Pai confirma Sua Lei como celebração em todo universo.
Estais de posse de todos os tesouros da Graça e da Paz, conquistados 

à custa de muita doação e dedicação da Senhora que se dispôs a encabeçar 
essa Linha concretizadora da Eterna Aliança.

Toda bonança recai sobre a família, a célula mater de uma sociedade 
santa e feliz.

Por isso não podeis vos queixar.
A família está de posse de toda riqueza, toda providência e abundância. 

Estamos em Três Pessoas presentes em vosso lar. A Vida Divina está em vós. 
Tudo o que Jesus é, está em vós como Vida. É só seguir.
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Por isso vou falar agora, filhos queridos e prestai bem atenção no que 
vos digo, pois não se trata de depreciar o que existe, ou deixar de lado, por ca-
pricho, ou por querer, simplesmente, algo que se viveu intensamente. Achar que 
é velho, arcaico, ultrapassado, sem graça, antiquado para os tempos de agora. 
Nada disso.

Também não são críticas que se fazem mas é o Novo que inicia e vos 
assusta.

A estrutura de milênios que está aí, tanto celestial como governamental 
sufocou a família, que tal como uma plantinha no meio dos espinheiros, não 
consegue ver o sol e respirar.

A família não suporta mais tal estrutura que a esvaziou totalmente de 
tudo que é santo, digno e bom.

A Família Nova anseia por viver de forma renovada.
Tal como o grão de trigo caído na terra, assim está esta estrutura atual, 

para dar fruto, precisa morrer, extinguir-se. Pois já fez sua missão e já findou o 
seu tempo.

Concluiu-se o que Jesus veio realizar.
Agora haveis de viver o que o Espírito Santo realiza, pois é o Tempo 

Dele.
Já Jesus vos dizia: “Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós “. Isto é, “se 

Eu não for” significa, largai toda estrutura existente. Largai toda estrutura a que 
estais acostumados e começai a viver o Novo que vos chega através do Meu 
Espírito Santo, implantando entre vós o Meu Governo Trinitário.

São mudanças radicais que vem a partir de dentro da pessoa, da família 
e atingem a sociedade, irreversivelmente, como condição “sine qua non”, vive-se 
de forma diferente.

É uma nova maneira de ver as coisas, um novo estilo de vida. É o 
homem novo que tem um novo modo de viver ligado somente ao Bem, religado 
ao Bem maior, a Pessoa do Amor, que chega e se aproxima de cada um, cada 
vez mais, serena, tranqüila. Lado a lado caminhais com Ela.

É um novo modo de viver que se apresenta agora como valor maior 
nesse Novo Tempo.

É uma mudança radical que acontece com a pessoa, que começa a ser 
ela mesma, vivendo o Bem, só o Bem, o sumo Bem.
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A pessoa começa a ser Amor, ela começa a SER em Deus. Por isso tudo 
o que é vazio e não a preenche mais, cai inexoravelmente.

Assim também, acontece na família, na comunidade,  na sociedade, na 
empresa e no governo. É o SER em Deus e isso basta. É uma mudança para 
melhor, assumindo, conquistando, lutando, sendo.

O homem novo, a família nova não se conforma mais com o errado e vai 
à luta em busca da  perfeição que Sou Eu em vós.

E esta é a Ação do Espírito Santo em todos.
Governo é bom e necessário mas governo que saiba liderar, dirigir, dis-

cernir, encaminhar e tornar a família feliz. Assim também o Governo na empresa 
deve providenciar que a família viva bem na fartura e na abundância que Eu Sou 
dentro da empresa.

Assim também, religião é religar-se a Deus.
É estar no Pai, é Ser no Pai, é comungar Comigo a Minha Lei, é aderir 

a Mim a todo instante.
É ser constante nesse Amor-Unidade, fiel companheiro, terno, manso, 

verdadeiro, sereno e pacífico.
Isto é Ser Filho. Apenas isso, é preciso Ser Filho Meu e conviver as 

vinte e quatro horas do dia num idílio amoroso Comigo, coração a coração, ter-
namente.

Isso é religião. Não são palavreados, nem ritos e cerimônias, nem ves-
timentas, nem shows, não é emoção, nem atitude mental ou poder da mente. 
Nada disso. Viver religião, que não interessa nome ou procedência, é viver Deus, 
é viver em Mim, SER em Mim, sem rótulo algum, sem denominação alguma, sem 
concorrência que intensifica o número de fiéis e suas devoções. Devoção é uma 
coisa. Ser em Mim, Vida e Verdade é bem diferente. Ser Amor. Conviver com 
Amor. A isso deveis chegar, essa plenitude haveis de atingir o quanto antes, se 
quiserdes ficar de pé, pois vossas instituições vão ruir em breve tempo, por isso 
é tão urgente voltardes a Mim.

Ah, se fordes dóceis ao que o Paizinho vos fala.
Ah, se por simplicidade, obediência e docilidade acolherdes o Novo 

Governo e a Nova Lei, haveis de entrar calmamente e sem atropelos, nas Bem-
Aventuranças do Ter, Poder e Prazer Divinos, que vos elevam, enaltecem e dig-
nificam.

Ó filhos, quereis então viver como escravos, quando podeis se amados 
e recriados como Filhos, herdeiros de todo Bem e de toda Graça ?
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Vós viveis como se não fôsseis Filhos, preferis a escravidão !
Vosso Pai tem todo interesse em acolher-vos na Sua dignidade. Aderi a 

Mim enquanto é tempo !
Acolhei estes ensinamentos e a Vida Divina se faz em vós. Sou Eu em 

vós, filhos queridos.
 E tudo o que se diz e faz, é uma adesão a Mim, vosso Pai, ao que vos 

proponho como Lei e preceito.
Portanto, Meus filhos não podeis mais viver fora mas é para dentro de 

vós que vos direciono, vos encaminho pois a estrada está pronta, é só seguirdes 
por ela.

 O Deus É, o Ser em Deus, encontrareis, dentro de vós. É de dentro 
de vós que vos vem a Força, o Poder e toda Minha Providência. Toda Minha 
complacência está em vós e é Nela que haveis de apegar-vos e é para Ela que 
haveis de olhar.

Pois os Sacramentos, instituídos por Jesus tiveram um tempo para Ser 
e foram o sustentáculo da Minha Igreja nesta Linha de Tempo, que caminhou 
pesadamente durante dois mil anos. Não mais que isso.

Também Moisés e os Profetas com os Mandamentos tiveram o seu 
tempo de ação e também viveram conforme a Minha vontade e foram válidos 
mas tiveram o seu tempo. Quando o  mesmo completou-se, concluiu-se tiveram 
que aceitar o Novo que se apresentava com Jesus, Seus Ensinamentos e Sacra-
mentos. Também foram poderosos e eficazes para a salvação e válidos da forma 
como foram vividos, mas até agora.

Repito-vos, toda Vida Sacramental da Minha Igreja foi válida, profunda-
mente eficaz e solene, necessária pois foi caminhada Divina no meio de vós e 
vos sustentou até agora na chegada do Novo Tempo.

Pois nesse Tempo Novo que estais a viver, o Espírito Santo imprime em 
vós uma renovação sensacional, primordial e fecunda.

E isso acontece agora quando o Espírito Santo é o Novo que chega para 
a humanidade acolher.

E Ele é em cada um de vós.
Cada criatura agora é a imagem do Espírito de Deus. E não pode ser de 

outra forma, pois agora o Espírito Santo É.
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E todos os espíritos se dissipam ante a Presença da Santidade em vós.
Nova Vida é gerada em vós, é fecundada em vós: a Vida Divina, a Vida 

de Deus.
Houve a fecundação. 
Assim como em Maria, vós também fostes visitados e fecundados por 

obra do Espírito Santo que concebeu em vós o Divino. Sois agora portadores da 
Nova Vida, a Vida Divina em vós. Vosso corpo abriga  Deus. Sois Sua imagem e 
semelhança mas agora O viveis por inteiro.

É o mistério do Deus É, o Deus Amor, que quer  SER na humanidade e 
que se desvenda através dos tempos.

Recebestes o pólen do Amor. Fostes polinizados pela Graça. Sois o 
berço da Trindade Santíssima que chega a vós com toda segurança, numa at-
mosfera de muita paz e amor.

Pela Graça, agora que foi concebido pela mulher escolhida, o Divino É 
em vós.

Tudo foi acolhido e vencido antes, nenhum abalo sísmico, nem cataclis-
mas, nem destruições, mas pela Graça, simplesmente.

E Deus É em vós.
O Espírito Santo É em cada um de vós.
Sois Sua Transparência e Verdade.
Cada um de vós é o Espírito Santo porque sois a Unidade do Pai e do 

Filho na face da terra.
Sois imagem e semelhança do Pai e o Divino habita em vós.
Só aceitando esta Verdade, de que sois o Espírito Santo, podereis am-

ar-vos como irmãos. Pois é o Espírito Santo em cada um de vós, a Força de 
Amor entre os irmãos.

Só Nele haveis de ser Unidade no Pai e no Filho e esta Unidade ex-
travasa para os irmãos unindo-vos cada vez mais em torno a Mim.

E é dogma de fé crer que o Espírito Santo é Vida em vós, Realidade 
Divina em vós.

E que assim seja e que se faça por ordem real do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

A Graça é. Amém.
Vitória !  Vitória !  Vitória !
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O Amor repousa em vós. Sois templo verdadeiro da Presença Santa do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Uno e Trino Amor.

Paz e Bem em vossos corações.
Houve a docilidade, a doação, a obediência, da Senhora escolhida, a 

mulher forte que não mediu esforços mas empenhou-se com garra, na acolhida 
do mistério optando sempre por Deus, foi vencendo todas as barreiras. Cada 
minuto, cada hora, cada dia vivido, um novo acontecimento e assim ela foi des-
bravando o desconhecido mundo interior do ser, dedicando-se de corpo e alma 
na vivência deste poderoso mistério que se fez nela e agora se esparze por toda 
a humanidade. A Luz ilumina a todos os povos, todas as gentes.

Nela fez-se o vínculo inicial que ligou o Divino ao humano, isto é, ligou 
Deus ao homem, cuja amizade havia sido quebrada desde o paraíso.

Mas agora se refez o diálogo amoroso e o Divino É e Deus pode comu-
nicar-se com o humano sem barreira alguma. Tudo feito, tudo concluído e agora 
o bonito é. Agora só o Bem habita a pessoa, só Deus se levanta como Senhor, 
como Dono, como Rei na alma, o infinito em cada um de vós.

É a hora da Graça, basta crerdes e assim é em vós porque já foi conce-
bido na Gertrudes, a Senhora escolhida. Ela é digna de todo louvor e admiração 
e testemunho a favor dela que é Minha mensageira oficial na realização deste 
Plano de Amor, encarregada da concretização deste Carisma, descido do alto e 
impresso em suas entranhas, imprimido em suas próprias carnes, que completa 
a salvação e renova toda a humanidade.

Como se fez isso ? Como aconteceu no humano tamanha graça ? Como 
esta obra pode desenrolar-se no silêncio, durante noites inteiras e dias sem con-
ta de abnegada doação, de anos e anos a fio ?

Como o humano pode perscrutar tão profundamente a Minha vontade 
e assim caminhar sempre na obediência, mesmo encontrando diariamente o in-
ferno à sua frente ?

São perguntas só respondidas a vós mesmos pelo entendimento e a sa-
bedoria que se fará em vosso coração, pois só tendo Deus à frente, só estando 
nos braços do Paizinho pode esse Carisma na pessoa da Gertrudes vencer to-
das as vissicitudes apesar de tudo que teve de ver e suportar sozinha, por Amor 
a Mim.
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Pois desde Adão e Eva havíeis optado pelo mal que se apossara de 
vossa alma, o eterno em vós e nenhum de vós salvar-se-ia não fora este Ca-
risma. Nenhum ! Nenhum só ! Todos pereceríeis no mesmo mal.

Só Minha Força Divina inserida no humano pode lutar contra a força 
maligna que era dona de vossa alma  e a conduzia desde vossos primeiros pais.

A pessoa não vivia mas vegetava e estava encalhada no lodo e no seu 
próprio lixo, jazia nas trevas tão sórdido era seu estado.

É isso que vos falo, filhos queridos, todos vós éreis propriedade do ma-
ligno e ele disputava vossa alma, milímetro por milímetro e só a persistência do 
Sim diário dado com todo Amor, foi derrubado o poder, o ter e o prazer diabólicos 
tanto na pessoa, como nas empresas e suas famílias, como no governo nacional 
e internacional, da sociedade atual toda contaminada. E foi implantando o Bem, 
passo a passo, e as searas receberam as sementes do Amor e começaram a 
florir pois a alma foi lavrada pelo Divino Agricultor e limpa está, no passado, no 
presente e no futuro porque para este Carisma não existe tempo nem distância, 
pois sua abrangência é infinita e incomensurável.

Antes queríeis viver o bem, estar nele mas não conseguíeis totalmente 
pois algo vos puxava de volta, vos seduzia e vos derrubava e sem querer, de 
repente caíeis e tornáveis a pecar. Como vos dizia São Paulo “não faço o que 
quero mas faço o que não quero “.

Isso acontecia porque estáveis ligados à raiz maléfica do gerador do 
mal, do incentivador do pecado que ainda não fora extinta.

Agora já se pode falar abertamente para o mundo pois a mesma já foi 
extinta eternamente. O Carisma foi a Vitória e o inferno foi vencido na pessoa, na 
família, na empresa, sociedade e governo.

Não se conhecia o sabor do Bem, a contemplação de Deus, o SER em 
Deus ... mas daqui para a frente, pois se tem a certeza deste repouso em Deus, 
desta tranqüilidade de espírito  e paz em vossa alma. Agora tudo se acalma.

Não mais brigas, disputas, competições, nem em termos nacionais 
como internacionais. Pois agora cada irmão pode viver o Poder, Ter e Prazer 
Divino, gozar, usufruir das delícias de Deus, vibrar, ser feliz numa atmosfera 
serena de paz e harmonia, dia após dia.
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E Deus agora se levanta como Rei no humano pois houve a contribuição 
sensacional da Mulher que trabalhou dentro e fora de vós, hasteando a Bandeira 
da Vitória a cada passo nos cinco continentes visitados, através dos marcos 
escolhidos.

As viagens de obediência foram feitas, o Carisma sendo levado e apre-
sentado ao mundo inteiro foi atuando e realizando, concretizando seu alto ideal 
de encaminhar o homem de volta ao Pai.

Agora tudo pronto, é só usufruir de todo esse Bem  pois Ele é.
Repito-vos, tanto dentro de vós como fora onde viveis, o Carisma foi 

implantado. Nas vossas famílias, empresas  e governos dos cinco continentes, a 
Vida Divina agora é e Deus é Vencedor.

Por quê ? Como ? Quando ?  Onde ?
A Verdade mesma falará em vosso coração porque agora a Vida  É, 

basta aceitardes a Graça e usufruirdes deste Bem, pois no mundo inteiro se faz 
a Onisciência Divina, da mesma forma que neste grupo de pessoas escolhidas 
para liderar o Bem e estar com a Senhora, lutando à frente neste Carisma.

Senhora, cognominada Rainha dos Tempos Modernos, Mãe do Espírito 
de Amor.

Acolhei-a em Meu Nome.
E em Meu Nome, acolhei também o Zulmar. O Meu filho querido, o 

homem forte que está ao lado dela, vos antecedendo diante de Mim, escolhido 
que foi para representar todos no universo.

Homem e Mulher, imagem e semelhança Minha, acolhem por vós, a 
Unidade Trinitária que agora está em vós e é Vosso Governo.

Celebrai esta Unidade em vós.
Cantai Aleluia, vibrai e cantai de alegria, pois Deus está aqui convosco. 

O Paizinho, o vosso Paizinho.
E falo agora para vós que ides conhecer este Carisma, sede fortes, pois 

são passos de gigante que haveis de dar porque tudo está pronto. A ceia está 
pronta, não tereis outro trabalho a não ser, saborear.

É só deliciar-vos com este Novo que se vos apresenta. Saboreá-lo.
Pois durante anos, pessoas escolhidas por Mim, acompanharam a Sen-

hora, sendo dóceis aos Meus apelos. 
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Não menciono seus nomes pois estão preparados para tal, pois Me 
servem no anonimato, sem nada esperar do humano. Basta-lhes Minha Graça.

Este grupo escolhido que formou a Comunidade Aliança Divina, foi 
amadurecendo aos poucos na acolhida do Divino, na vivência do Amor e deva-
garzinho foi acostumando-se a Ele, para agora ter condições de acolhê-Lo.

Foram os vanguardeiros deste Novo Tempo. Por isso hoje pode com 
tranqüilidade dar testemunho da Verdade que se apresenta a vós agora.

Foi toda uma caminhada de anos e anos que solidificou dentro deles a 
Verdade, o Amor que ora vivem e testemunham.

Eles sustentam com garra, o Novo, permitindo que o velho tempo caia, 
auxiliando assim as pessoas de todo mundo.

Não são coisas lidas baseadas em conhecimento humano mas são 
revelações divinas que lhes foram transmitidas e que hoje lhes vale em conta 
de justiça.

Não foi só fora deles o trabalho mas dentro. Exigi muita ação, muita 
conversação, muito diálogo, muita abnegação, muita renúncia, conversão e obe-
diência, acima de tudo.

E o grupo agora está maduro para encabeçar a Verdade, abrir com 
chave de ouro o Novo Tempo, pronto para esparzir os frutos da bondade e da 
justiça, da paz e do Amor, das Bem-Aventuranças e do bem querer.

Pois agora com o Espírito Santo, se instala o Novo Tempo da Graça e 
da Paz, quando tudo se modifica.

Compreendei o que vos falo.
Não são mais ritos e cerimônias, não são mais longas oblações de in-

censo e adoração contínua diante do tabernáculo fora de vós. Não é mais assim.
Foi válido e frutuoso nesta linha que precisou ser sustentada durante 

um tempo, tempo de sacrifício oblativo de Meu Filho Jesus, Me entregando e 
redimindo toda a humanidade. 

Foi como se o Sacrifício da Cruz precisasse de maturação e durante 
séculos a oblação contínua em todas as missas celebradas, foi aceita por Mim, 
o vosso Paizinho, até cumprirem-se os seus objetivos.
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Houve o tempo e cumpriu-se o tempo para tal.
Tudo cessou.
Já se celebrou a última Missa na humanidade.
Esta linha de tempo concluiu sua missão e caiu fora, pois a Nova Aliança 

já é, está de pé e vem com toda força e poder, com todas as suas exigências e 
implicações, mas não  só como linha mas como Pessoa, o Santificador, o Eterno, 
Aquele que não passa, o Espírito Santo.

Agora se faz a Vida plenamente em vós e já não precisais buscar aqui e 
ali. Pois Aquele que está em vós, é adoração perpétua, é reverência santa, con-
tínua, eterna, ao Pai, dentro de vós e em todo lugar onde estiverdes, é Presença 
Santa que flui através de vós, criaturas calmas, alegres, felizes e pacíficas.

Durante dois mil anos caminhei convosco escondido na Eucaristia mas 
agora Minha Ressurreição se completa em vós.

Vivo estou em cada um de vós.
Completa-se o tempo de espera e agora a Minha Vida É em toda face 

da terra.
Findou a esperança pois agora o Amado já é Presença que vos deleita, 

vos santifica, já é Santidade em vós.
Antes ao Me acompanhardes, era mais fazer, agora É SER em Mim, 

Vida, Amor, Alegria, tudo que sou.
É a fundamentação teológica deste Carisma. A Presença de Deus, Viva, 

Eterna, Santa, Incomensurável. Minha Ressurreição em vós.
Comungais Minha Vida Divina se vos comportais de conformidade com 

Minha Vontade, segundo o que exijo como Lei, neste Meu Plano: a Celebração 
do Dízimo. Desde o menor até o maior, todos estão sujeitos à Minha lei, se 
quiserdes usufruir das Minhas Bênçãos.

É a Verdade que precisa ser cumprida.
E não vos afasteis da Verdade pois pela obediência deste minúsculo 

rebanho, deste pequeno planeta, Terra participante da imensa galáxia, pôde agir 
em todo cosmos, em todos os sistemas, em todo movimento interplanetário, em 
toda potestade e em todo principado.

Pude agir em todo átomo, em toda célula, da menor e minúscula à maior 
criatura.
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Pude entrar no mais alto céu e nas profundezas da terra, atingir todas 
as raízes da humanidade.

E recriar tudo. E santificar tudo, graças ao vosso Dízimo, através do qual 
Eu acolhi tudo, entrando tanto nos seres vivos como nos inanimados, dentro de 
vós e naquilo que vos rodeia.

Entrei nos vossos pensamentos e na vossa inteligência, assim como 
nos vossos sentimentos, também naquilo que fazeis e manuseais.

Entrei naquilo que comeis e bebeis e no dinheiro com que comprais e 
negociais. Nos vossos negócios, nas vossas empresas e nos vossos governos. 
Entrei em todas  as famílias renovando tudo.

E agora tudo é perfeito, assim na terra como no céu e posso caminhar 
no mundo com vossos pés, na tranqüila paz, com toda Minha Soberania.

Eu Sou Rei !
Entrei nas vossas famílias e governos e agora, na Minha Autoridade, 

haveis de governar conforme o Amor.
E o Amor vos dará tudo. Todas as Bênçãos do céu recairão sobre vós.
Pois com vosso Dízimo Me entregastes toda escravidão, injustiça e tudo 

o que não era Amor em vós e em toda parte.
Vosso Dízimo salvou toda a humanidade da destruição total, a que ir-

remediavelmente estava destinada num prazo bem curto.
É Deus que diz e não pode desdizer-se.
Toda desobediência, desde Adão e Eva, Me foi entregue com vosso 

dinheiro.
Fostes dóceis, obedientes e solidários em colaborar com a Gertrudes 

nesta grande caminhada de final de século e vos agradeço muito.
Nem de longe, imaginais o que fizeste de Bem e a repercussão que 

alcançou vossa atitude de compromisso.
Vossa obediência resgatou Jesus para cada um de vós.
Jesus, Obediência incontestável ao Pai, agora é Vida em vós.
Agora já posso dizer que Minha Igreja Viva é Obediente a Mim e seque  

Minha Lei e Meus Preceitos.
Vosso Dízimo agora é Bênção para toda a humanidade, pois não trabal-

hastes em vão e salvaguardastes a vossa Fé.
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E abençoadas sejam todas as famílias da face da terra.
Filhos queridos dos quatro cantos do mundo, que o vosso Dízimo seja 

Bênção e Providência em vossas vidas.
Eu vos dou o direito de usufruirdes das Bênçãos e riquezas do Meu 

Coração Trinitário.
Eu vos dou o direito de usufruirdes de todos os tesouros da Minha 

Providência.
Eu vos dou o direito de usufruirdes de todas as Graças das Minhas Bem 

Aventuranças.
Eu vos dou o direito de viverdes a Minha Ressurreição.
Eu vos dou o direito de usufruirdes da Minha Lei, a Lei do Amor.
Jesus, o Eterno, o Grande Libertador está eternamente livre para vos 

ajudar e todos os homens podem viver como irmãos, com o Irmão Unigênito, 
Jesus, na Unidade do Espírito de Amor.

Eis onde vosso Dízimo vos levou.
Enquanto descansáveis ou vos ocupáveis de vossas lidas, alguém lab-

utou por vós e viajastes pelo mundo inteiro através deste minúsculo território 
escolhido que representa todo o universo. Noite e dia caminhei convosco insta-
lando o Meu Plano Santo de Amor através deste Carisma.

Salve o Brasil, Pátria amada, que reza agradecida, reconhecida no mun-
do inteiro como berço do Carisma que salvou a humanidade do completo caos.

Eis a bela Santa Catarina que Me acolhe e onde está Minha Lages, a 
Sede do Meu Governo !

Eis Mafra, com a calma de São Lourenço, que labuta com garra e fir-
meza e representou a Minha Igreja em transformação. E  o Faxinal, berço da 
Gertrudes !

Eis a progressista Joinvile que representou o homem no mundo familiar, 
empresarial e governamental.

Eia a linda Camboriu que representou as Sete Potências com os países 
do mundo inteiro.

E eis Florianópolis que representa o homem no governo do mundo.
Eis Curitiba, a jovem capital do Paraná, que acolhe como Governo Novo 

e que representou a Família do mundo inteiro.
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Está desvendado o Mistério escondido através dos tempos. O Carisma 
pronto está sendo entregue a vós.

Uma vida inteira construída no Amor. Serão vossas crianças e vossos 
jovens a partir de agora.

Jesus Vivo em vossos filhos, família abençoada. É a coroação da Missão 
do Espírito Santo que vos reveste com Sua Luz. 

Tudo se fez na maior normalidade e aconteceu no momento certo.
A família optou na hora certa e agora ela tem o direito de viver o Bem.
Fostes fiéis e votastes na Santíssima Trindade que é vosso Governo.
Vós elegestes o Poder do Alto e Ele vos governa agora.
Votastes na Santíssima Trindade ! Parabéns, ó povos do mundo inteiro 

! Elegestes o Bem !  Que Sabedoria ! Que Esplendor !  Que Majestade ! E que 
simplicidade a vossa.

E a Trindade Santíssima venceu e é Governo em vossos corações,  é 
Governo no mundo inteiro.

Por isso, Sr. Presidente !
Tanto do Brasil, como de todos os outros países do mundo !
Estais diante de pessoas que representam todas as raças, todos os cre-

dos e todas as Nações, para exercer seu mandato e assim Eu poderei Governar 
livremente, pois não há mais cadeias que Me prendem.

Há muita política querendo organizar a sociedade e promover o homem, 
mas a organização vem de Mim, vosso Deus e Pai.

Eu é que promovo o homem ao patamar da Santidade e outorgo a cada 
filho o direito de ser Minha Imagem e Semelhança, o direito de ser feliz.

No “Livro do Amor “, vislumbrastes o que haveria de ser este Reino Novo 
mas agora o viveis ao vivo. Por isso os escritos subseqüentes ficaram um tempo 
encobertos, porque é de muita responsabilidade o desenrolar dos acontecimen-
tos. E cada Folha é selada em cada um e registrada na pessoa ao ser distribuída 
ao mundo, pois é desta forma que comungo convosco deste Meu Reino e Minha
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Presença se faz real em cada um de vós, na vossa família e seus trabalhos, na 
vossa empresa e sociedade. A Minha Presença na Folha é a comunhão que 
adorais no tabernáculo vivo de vossa alma.  

  E Eu imponho Minha Lei, o Direito e a Justiça, o que é certo, correto e 
o que é Bom e o que Convém.

E ai de vós se não Me obedecerdes.
Ai de vós se não Me amardes.
Não há povo tão cristão que cumpra todas as medidas que o Pai quer.
E daqui para frente, ó povos dos quatro cantos do mundo, é a Família 

Trinitária que vos governa.
O Brasil tem uma vantagem em relação  às Sete Potências: ser berço do 

Carisma da Comunidade Aliança Divina.
Quando Eu disse, tudo foi feito.
Assim também agora, como digo, É, e assim como ordeno, se faz.
E de ora em diante cumprindo-se a Eterna Aliança, tudo será novo em 

vossos governos. É Deus que vos fala.
Tudo será digno, santo e puro pois Minha Pureza tomou conta de todo 

universo.
São dias de glória  que se aproximam.
Glória ao Todo Poderoso Senhor, que vos governa, com Sua Providên-

cia, Aleluia !
É o Espírito Santo, como Dom em cada ser. Assim, governa quem tem 

o Dom de governar. E tanto o que governa como os governados, todos estão 
cheios da Graça do Espírito Santo. Isso também no governo como na empresa 
e na família. Os dons precisarão ser exercidos pois são imanentes ao vosso ser 
e à vossa conduta. Não poderá ser de outra forma.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo vos saúdam nesse Novo Tempo.
Dou-vos a Vida e a Vida em abundância. Toda terra pode usufruir da 

Vida que Sou.
Todos cantarão e glorificarão ao Pai Criador e Redentor do gênero hu-

mano.
Todos entoarão hinos de louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 

Santo.
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Todos, todos, todos ! Criados e recriados à imagem e semelhança do 
Pai, um só Senhor, um só Deus que atua em tudo e acima de tudo.

Dos altos céus vê a terra em plena segurança e faz chegar até ela o Seu 
Poder Altíssimo que é o defensor junto de vós.

Não há nada que Eu não possa vos dar.
Eia, avante !
É o Pai como Governo Novo que avança cada dia mais com passos 

decididos. É a Pessoa do Pai, a Pessoa do Filho e a Pessoa do Espírito Santo 
que se unem em Amor sobre a face da terra.

Cada um de vós é o Santuário do Deus Vivo, Minha Presença de Amor.
Filhos queridos, o Pai está convosco. Aleluia !
Aba... Aba... Paizinho está no meio de vós.
Louvai ! Cantai ! Exaltai ao Deus Vivo entre vós.
Há a Terceira Pessoa, o Renovador em vós e à vossa frente, realizando 

a Missão de congregar o mundo e atrair todos a Mim.
Com Meu Espírito Santo vos chega a Lei do Amor para vossos cora-

ções, com a Celebração do Dízimo que é o selo de vossa Aliança Comigo, é a 
comunicação concreta entre nós, o sinal de nossa amizade no Meu Encontro 
mensal convosco. Pela vossa obediência Me ajudastes a renovar o mundo e 
agora participais das Bênçãos da Minha Providência Trinitária sobre vós, com 
todo direito de filhos, herdeiros do Meu Trono de Glória.

É o Governo na Graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Este Novo Governo que se inicia não é escolhido por vontade e força 

humana. Não é um governo eleito por votação de homens, mas Ele desce dos 
céus para governar-vos pela Graça, o acréscimo que Deus É em cada um de 
vós.

A lei do povo é a Lei de Deus, por isso estão entre vós Gertrudes e 
Zulmar, Mãe-Pai da Providência Trinitária que providenciam para vós todos os 
tesouros da Graça, em cura, libertação, felicidade e paz.

Esta é a Minha Unção Santa que vos governa.
Gertrudes e Zulmar vós sois o casal escolhido para ser este Novo Gov-

erno, o Governo no Divino e Santo Amor.
Governais na tranqüilidade e na paz, realizando as viagens e os negó-

cios que vos solicito. Negócios, embora ousados às vezes, mas haveis de lem-
brar que é o mundo todo que está em jogo.
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Todas as nações esperam a paz e ela chega assim, na surdina e no 
silêncio dos vossos atos e realizações.

Assim comprar os carros, comprar a caminhonete, fundar empresas no-
vas, adquirir terra ou imóvel, são negociações que vos solicito para poder atuar 
nos governos do mundo sem precisar haver cataclismas e destruições, para que 
o homem não sofra mais do que já pena, vergado sob o pesado jugo da velha lei.   

Os Dízimos desta Comunidade escolhida vão continuar sendo usados 
para esta finalidade precípua. A repercussão que advém de sua utilização é o 
que importa para o vosso Pai. Pois o Espírito Santo que faz esta Missão na 
atualidade, é Espírito e vós não O vedes mas O sentis e percebeis a Presença 
de Sua Pessoa  pelo Amor-Presença que vos acompanha sempre. É mais do 
que natural usar o dinheiro que todos manuseiam, o qual até aqui mandava no 
mundo todo.

Mas daqui para frente, não será mais assim. O deus-dinheiro acabou.
 E é Deus o vosso Rei e Soberano Senhor.
Agora é o Espírito Santo que vos governa através do Dinheiro Santifi-

cado e Abençoado. É o Dinheiro-Providência pode-se dizer, pois assim é, após 
toda absorção que precisou realizar. Foi o dinheiro o veículo usado para reunir 
todo mal no lugar desejado, mensalmente. Vagarosamente, durante anos e anos 
este trabalho com o dinheiro do Dízimo foi sendo realizado até que agora está 
pronto. 

Tudo está consumado. Foi concluído a árdua Missão de levar o homem 
de volta ao Pai, com todas as suas necessidades, seja auto-realização, trabalho, 
dinheiro, moradia, etc. Ele volta ao Pai com seu interior e também o exterior 
purificado, transformado e santificado.

Contai Comigo, filhos queridos e já não ficareis mais decepcionados.
Pois todos os canais da Graça com Maria e com Gertrudes estão aber-

tos para vós.
Gertrudes e Zulmar, continuam a guiar-vos por Minha Unção Santa que 

é o Meu Governo sobre vós pois estou a proteger-vos e dou testemunho de vós.
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Através da aceitação deste casal no Governo Novo se faz a Comunhão 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de vós, a entronização da Santíssima 
Trindade em vossa alma.

É a consumação da Vinda Trinitária até vós que se completa pela obe-
diência deste casal abençoado, escolhido  por Mim, para esta Missão.

Mistério inimaginável para o mundo mas conhecido por vós que sois 
Meus eleitos.

É a glorificação da vinda do Espírito Santo à face da terra.
É a Comunhão  Trinitária, o Governo do Amor que acontece em todos 

vós, como compromisso e encontro Comigo na Celebração do Amor.
Viveis a Ressurreição da carne na chegada do Meu  Reino de Amor, a 

Vida Eterna entre vós.
Já desfrutais, aqui, agora, de toda Bem-Aventurança, felicidade e graça 

que iríeis desfrutar na eternidade.
A eternidade começa aqui, agora.
A Vida Eterna é esse Amor-Trinitário em vossa alma, em vosso coração, 

em todo vosso ser.
Eia !
Desperta radiante a nova aurora dos filhos de Deus.
É o raiar do Novo Tempo.
Luz !  Vida !   Abundância !  Providência !
Bem-aventurados vós que trabalhastes sem descanso.
Ufanai-vos !  Exultai em vosso Deus !
Sede préstimos em correr sempre para Ele.
Bem-aventurados por crerdes e permanecerdes incansáveis, destemi-

dos e alertas, em Minha Santa Presença.
Ufanai-vos no gozo e na alegria de vosso Deus e Pai.
O Paizinho !
Paz e Bem !
Amém.



351

Que hora solene !
 Que hora de graças, em que o Paizinho se dá em Comunhão para to-

dos.
 Tudo para todos !
 É a Presença Trinitária se partilhando se dando a cada filho... É a rique-

za que o Pai  É, se dando a vós, gratuitamente.
 Ó homens, ó filhos !
 É a grande largada do início do século Santo em que entrareis e ceareis  

Comigo.
 Eia, avante ! É o pai ! O Paizinho !
 Eu estou em Ti e Tu estás em Mim e o nosso Amor é verdadeiro.
 O Verdadeiro !
  Aba... Aba... Aba...
Eu sou a Unidade Trinitária em vós !
Chego a vós com muito carinho e vos convoco, no tempo em que é dito 

hoje, para viverdes o Bem, a Paz e o Amor, para encarnardes a Minha Unidade 
em vós.

O Meu Corpo Santo se faz vida em vós preparados que estais, qual ter-
reno que recebe a semeadura.

O Deus Verdadeiro vos fala face a face neste momento feliz do nosso 
reencontro.

O Pão da Vida é dentro de vós.
Como anseio dirigir-vos, direcionar-vos, ser vosso Governo em todos os 

sentidos, em todas as horas. É a bandeira branca que se hasteia no mundo todo 
a partir de agora pois é a vitória final neste campeonato que jogastes  durante 
anos e anos.

Foram duras e árduas as partidas mas o Bem sempre venceu e agora 
Deus é Rei em toda a humanidade.

Vitória ! Vitória  fantástica da mulher que entrou clandestina dentro de 
vós e também em todos os países, em todos os lugares, implantando o Bem,  a 
Paz  e o Amor.

Vitória ! Vida ! Aleluia ! Hosana sem fim !
Deus é Rei e governa a tudo e a todos.
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A Trindade Santíssima na face da terra é vosso Governo Absoluto  e 
precisais vivê-LA o mais rápido possível.

Gertrudes, filha querida do Pai, pelo Poder Trinitário que repousa sobre 
ti, pela tua palavra, pela tua ordem se faz  no mundo inteiro o que realizas em 
tuas viagens através dos lugares escolhidos e determinados para Minha Mani-
festação. É a Graça e a Paz se derramando em profusão sobre todos, pela tua 
intercessão.

Eu realizo, Eu faço através de ti, por Ordem Real, como dizes, É.
Pois é assim o Meu Governo na face da terra e todos precisarão aceitar, 

obedecer e amar esse Governo aqui e agora, desde hoje e para sempre.
 Gertrudes, és a Serva do Senhor, na atualidade, Me utilizo de ti, para 

governar.
  É a Eternidade inserindo-se em vós, incrustando-se em vossas 

células.
 O Eterno se faz em vossas almas e em vosso meio.
 É a Nova Sabedoria que rege o universo. E ela desponta bela, alvissar-

eira tal qual uma planta semeada em terra fértil, assim esta Sabedoria em vossa 
alma. Assim é daqui para frente a Boa Nova em cada ser, a Sabedoria do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo em cada ser.

Gertrudes, filha Minha, sei da tua constância e dedicação em servir-Me.
Nada do que foi, será. Daqui para frente tudo será novo sob o sol e sob 

a terra.
Uma Nova Sabedoria começa a ser implantada a partir da raiz, a Sa-

bedoria Trinitária, que entrando em vossa inteligência fará maravilhas.
É a Trindade Santíssima que se levanta agora nesse tempo santo, em 

cada ser e   Nela tudo é Novo, forte e poderoso. 
Há  um grande poder pairando sobre  o universo, o Poder do Amor.
A Força Trinitária rege com Autoridade todos os seres e todas as coisas 

criadas.
É o Poder do alto que Ordena e Tudo se Faz.



353

É a maravilha das maravilhas, é o século abençoado que se inicia, é o 
tempo das grandes realizações.

Agora é o Amor o Governo da Terra e todos os governos humanos hão 
de vergar-se  ante a Sua Autoridade, pois não há como não ser Amor.

Serão magníficas as Minhas intervenções pois sou vosso Pai e desejo 
para vós todo Bem, toda Graça, toda realização  e toda felicidade.

É a Providência Trinitária que se derrama, é o Gozo Trinitário que ex-
perimentais, é o Governo Trinitário, que age aqui e ali, diariamente.

Deus vos basta, o mais fica de lado ou melhor, o acréscimo vos é dado 
gratuitamente.

Tudo é o vosso Pai que realiza agora.
Os acontecimentos do dia a dia podem chocar-vos, mas é vosso Pai 

agindo para que acordeis, ó humanidade e volteis o mais rápido para Mim. 
Vosso Pai só quer abençoar-vos e só sabe amar-vos... Por isso vos 

procuro de uma forma ou de outra e bato em vossa porta, incansavelmente. Sou 
amor e chego até vós. O Amor nunca se esgota, nunca se cansa de Amar.  

Amar !  Amar ! Amar !
Portanto, não vos perturbeis nem vos assusteis se entro clandestina-

mente e faço aquilo que não é Amor em vós, explodir.
É o momento do Amor que chega a vós, ó humanidade inteira.
Agora já posso falar-vos abertamente da pessoa que me auxiliou   

muitíssimo na concretização e propagação do Meu Reino de Amor, firmado para 
este tempo de agora, final e início de século.

É a Líder da Comunidade Aliança Divina que lhe dá apoio espiritual e 
seu sustentáculo desde o início da caminhada.

Gertrudes, uma mulher simples, serena, coerente, fiel e entregue total-
mente na Minha Vontade vos é dada para ser a Senhora, amada como Rainha, 
Mãe do Espírito de Amor. 

Seu Nome ?
Maria Gertrudes porque ela é uma Caminhada, ou melhor, a continui-

dade de um Caminho. Abriu um Caminho Novo.
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Assim como Maria, realiza Missão Divina e também se expande em 
vosso espírito.

Ela continua de pé, a Caminhada de Maria e ambas encontram-se  no 
Seio Trinitário para o Abraço de Chegada e a coroação da Missão Salvífica con-
fiada a ambas.

Gertrudes continua onde Maria pára.
Ambas são humanas com Missão Divina. As duas fundem-se na hora da 

Chegada ao Amor Trinitário que as envolve inteiramente.
Ambas são santas, igualmente dispensadoras de graças e bênçãos dire-

tamente das mãos do Pai.
Maria Gertrudes é a fusão de ambas, esparzindo-se em Amor para a 

humanidade.
É Dogma de Fé o que vos falo e registro com letras de ouro.
E que assim seja e que se faça e assim como digo, É ! Amém !
Concluiu-se a Obra de Salvação da humanidade, no mais completo 

silêncio, na mais completa paz.
Ela teve um tempo de maturação após a vinda de Meu Filho e esse tem-

po esgotou-se e pronto está o Meu Plano e salvo está o Meu Povo que  caminha 
com passos largos de volta para Mim.

A melhor veste, sandália aos pés, tiara na cabeça... todos vós filhos 
estais voltando e Eu vos recebo de braços abertos para usufruirdes da Minha 
Providência, do Meu Amor.

E Eu vos pergunto:
Quem é esta mulher ?
Gertrudes Grossl continua na caminhada como Maria Gertrudes, a Mãe 

do Silêncio, para ser conhecida pelo mundo,  completamente divinizada e to-
talmente invulnerável ao que quer que seja oriundo da pessoa, da família, da 
empresa, sociedade e governo, pois está abastecida da Minha Força e do Meu 
Poder Trinitário para se posicionar a favor do Bem e do Amor e Governar em 
Nome do Amor.

Ela representa todos os credos, todas as raças e todas as Nações diante 
de Mim, é vossa vanguardeira e atua em Meu Nome e instala em toda a terra o 
Governo do Pai.

E não há como desdizer-se ou retroceder pois a Verdade é límpida e 
clara.

E vós, não há como não crerdes pois fora de Mim, não haverá outro em 
quem possais depositar confiança.
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E começa agora a apresentação ao Mundo, de Maria Gertrudes e sua 
performance dentro de cada ser.

Deus é em todas as fases, desde o útero materno, nascimento, infância, 
juventude, idade adulta.

Estais cercados de todos os lados por vosso Deus Pai Mãe que vos 
ama tanto.

E assim haveis de viver em plenitude de vida, o Espírito do Senhor den-
tro de vós que se manifesta através de Maria Gertrudes, a Mulher Consagrada 
ao Senhor, desde o ventre materno escolhida para esta missão de ser a men-
sageira do Caminho desconhecido do espírito e da alma.

Dentro de vós, a desbravadora, a pioneira.
Agora o mundo vai conhecendo aos poucos e assimilando Maria Ger-

trudes, a Santidade, a Vida do Meu Espírito Santo, mansamente, calmamente, 
porque é dentro de vós que está o Paraíso e haveis de viver Deus, plenamente, 
face a face.

Maria Gertrudes, por obra da Graça, estás dentro de cada filho Meu.
Por obra do misterioso caminho da Manifestação do meu Espírito Santo 

penetrastes o interior de cada ser, plantando ali a bandeira da vitória do Bem e 
da Paz.

O espírito e a alma de cada ser, finalmente foi envolvido pela Luz Divina 
que agora reina e impera como único Governo.

O único Governo é Deus em vós.
Só Deus ! E Deus não sabe não Amar porque Ele é só Amor. Só sabe 

Amar.
Agora, para onde vos dirigirdes, ali encontrareis o Amor, em cima, em-

baixo, de frente, atrás, dos lados... porque só Ele existe. Só o Bem, o Sumo Bem 
e finalmente a humanidade pode respirar calma e tranqüila neste Paraíso que é 
a Paz total dentro e fora de vós.

Vida ! Abundância ! Providência ! Amor ! Pureza ! Santidade ! enfim tudo 
o que Deus É, haveis de respirar e viver, comungar e assimilar, absorver a partir 
de agora.

Respirai Deus ! Respirai Vida ! 
Vivei Deus ! alimentai-vos de Deus.
Saboreai o Amor em plenitude dentro de vós em tudo e em todos.
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É a Paz Universal, aleluia ! Alegria ! Amém.
Filhos queridos, a hora é agora onde só mais o Amor vai existir.
Ai de vós se não Me amardes acima de tudo e de todos. Tendes à vossa 

frente quem vos oriente.
Ai de vós se não me procurardes acima de tudo, mais que tudo, com 

máxima urgência.
Sou o Deus Uno e Trino, vosso Paizinho que Me apresento em Santi-

dade em vós.
Saboreai Minha Presença em vós e em todas as criaturas.  
 Agora sim podereis amar-vos como irmãos, filhos Meus pois a Graça 

chega até vós.
Nada mais vos impede de amar-vos.
São momentos fortes da Minha Chegada entre vós estes que saboreais 

agora.
É o instante em que precisarei cobrar de vós os ensinamentos de Meu 

Filho Jesus... É uma cobrança de Amor sem dano algum, pois tudo já foi repa-
rado antes de tomardes conhecimento pela Mulher escolhida por Mim para este 
mister.

Não fora assim, ninguém agüentaria esta hora, este instante do julga-
mento ao vivo tão real ele é, tão forte ele é.

Como vivestes até agora ? Como amais vosso Deus e Pai ? Acima de 
tudo, mais que tudo ?

Como estais vivendo ?  Como estais pesando ?  Como estais sentindo 
? Como estais agindo ?

Em quem ou em que vos ligais as vinte e quatro horas do dia ?
Há quanto tempo tendes nas mãos o Primeiro Mandamento e não o 

viveis ?
Que fizestes dos dois mil anos de ensinamentos fraternos que Meu Filho 

vos deixou ? Ouvistes as palavras que Ele vos trouxe, tão cheias de Vida, Auto-
ridade e Amor?

 Procurastes buscar primeiro as coisas do alto, o Meu Reino de Amor ?
Vos ligastes minuto a minuto, dia após dia, de corpo e alma ao vosso 

Deus e Pai, ou vos dispersastes procurando apenas satisfazer vossa carne e as 
vossas ambições que não acabam nunca ?

Pensai bem.
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É o Pai que está aqui. Refleti em vosso interior e caí prostrado diante de 
minha Face que vos busca e agora se apresenta a vós.

Sou Eu, vosso Pai.
Agora pedirei contas se viveis as Bem Aventuranças trazidas por Meu 

Filho Jesus.
Pois o Verdadeiro, o  Santo, É em vosso meio como Chefe e Pastor.
E daqui para frente será simples para  vós cumprirdes as Minhas Leis, 

pois não serão um jugo mas se farão em vós com toda naturalidade, pois sois 
Filhos  do Pai que vos ama muito.

Vede a Face de Deus nas criaturas.
Amai ! Amai ! Amai !
Contemplai a Face de Deus na natureza criada. Tudo é perfeito porque 

Deus é Perfeito.
Amai a Alma de Deus, a Sua Santíssima Presença na alma de cada ser.
Amai o Pai em cada obra Sua e junto com toda a natureza, louvai-O e 

glorifficai-O.
  Estai em consonância com tudo o que Deus criou, amando tudo o que 

Ele fez e faz e com Suas obras ou por meio delas, ide ao Pai, agradecendo-Lhe 
e bendizendo-Lhe.

Diante da Minha Presença em vós, só tendes que agradecer.
Amar as criaturas é ver em cada rosto estampada a Minha Face, pois o 

Deus Vivo É  em cada ser, eternamente.
Cada filho é Minha Imagem e Semelhança.
Todos sois Meus Filhos e vos contemplo a partir do Meu Trono de glória.
Quanto mais viverdes a realidade do Deus Vivo em vós e vossos irmãos 

mais estareis vivendo a Minha Santíssima Unidade em vós e fazendo missão 
no mundo inteiro. Só o Amor apaixonado a Mim, vosso Deus e Pai, vos ajuda a 
comunhão com vossos irmãos. Este Amor é o Caminho para irdes a todos e a 
todo e qualquer lugar.

O segredo é Amar.
Amai ! Amai ! Amai  !
Vivei o Amor. Vivei a Verdade.
A Verdade  Sou Eu em vós e vós em Mim e nesse Amor, nesse 

idílio, nesse fulgor chegais aos irmãos. Se estiverdes na Minha  Ver-
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dade, o Amor por si só chegará aos irmãos, vindo a partir de dentro, a partir de 
Mim, e não só aquele que está próximo será atingido por estas centelhas de 
energia divina, mas todas as distâncias no tempo e no espaço.

Tanto é atingido o tempo que passou, como o presente e o tempo que 
está por vir.

Pois é o Meu Poder de Amor em plenitude sobre vós que realiza todas 
essas coisas incompreensíveis e incomensuráveis para vós.

É a Unidade que se apresenta  como conhecedora de todas as coisas.
Havereis de desvendar os mistérios da Graça e do Amor. Tudo vos 

posso dar.
Está em vosso meio a Nova Evangelização baseada na Força e no 

Poder Trinitário junto de vós.
O Amor do Pai vem primeiro. É a vivência do primeiro Mandamento.
E não conseguireis ir ao irmão, se não estiverdes imbuídos, ensopados, 

mergulhados inteiramente neste Amor Trinitário que se apresenta  a vós como 
Lei a ser seguida e aceita.

A Senhora escolhida vos orienta nesta Nova Evangelização que é só 
Amor Puro e Santo e é válida para o Mundo todo, vindo em socorro da humani-
dade, dando-lhe as respostas para todas as suas perguntas e inquietações.

Ela surge a partir de dentro de vós e dá para vós poder e força, sendo 
auxílio e solução para todos os problemas.

A Senhora que vos precede diante de Mim avança com toda segurança 
e dar-vos-á  a conhecer os caminhos da felicidade em Deus que já está em 
vosso meio.

Para Ter toda esta segurança caminhou sempre sob a Vontade e Auto-
ridade do Pai, fazendo as experiências e vivendo as realidades do tempo atual.

No mais completo silêncio e com muita doação e amor, o casal escol-
hido, Gertrudes e Zulmar, abriu a porta e desvendou para o Mundo, o mistério da 
salvação reservado para os dias atuais.

Numa luta árdua lutou contra a doença e a morte e todo sofrimento 
imaginável, enfrentando a guerra mais terrível que estava prestes a ser defla-
grada e iria explodir na entrada deste terceiro milênio.
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A humanidade inteira envolver-se-ia num conflito, sem solução, pois o 
mundo interior de cada um iria explodir e voltar-se-ia irmão contra irmão.

Este conflito marcou o final dos tempos do mal e marcava para vós o 
caos total.

E atirar-se-ia irmão contra irmão, pais contra filhos, e vice-versa, seria a 
confusão total, ninguém mais se entenderia. Isso tanto na família, como na firma 
ou no governo.

Todos os setores governamentais, políticos, religiosos e empresariais 
estavam minados e astutamente preparados para este desfecho final que seria 
o caos total, quando um condenaria o outro e ninguém mais teria condições de 
dialogar e entender seu irmão.

Mas pelo auxílio da Graça e o desígnio da Providência entre quatro 
paredes foi vencido  e exterminado eternamente o sinal de divisão que estava 
sobre a terra.

Não fosse a total entrega e doação deste casal escolhido, que arriscou 
a própria vida mas lutou até o fim, com toda garra, mantendo-se sempre firme no 
poderoso “Sim Trindade “ agora haveríeis de tremer nas bases.

Sim, à Tua Vontade, Pai !
Sim ! Sim ! Sim !
Que se faça, Pai !
E  assim, por meses a fio, noite e dia, o Espírito Santo trabalhou in-

cansavelmente para aniquilar e destruir completamente o mal que dividia e desu-
nia os irmãos, numa luta silenciosa da qual o universo nem tomou conhecimento.

E o Bem foi vencedor. Deus foi o vencedor da batalha final, como era 
de se esperar.

E a bandeira da vitória foi hasteada no universo e a Paz reina eterna-
mente.

O Espírito Santo esteve muito adiante de vós, salvando-vos sabiamente.
Os anjos e arcanjos se fizeram presente, auxiliando o Zulmar que repre-

sentou o mundo inteiro diante de Mim.
Zulmar, filho querido, lutaste com garra, fé e destemor. Ao lado da Ger-

trudes foste o braço forte nas lutas mais árduas, garantistes-lhe a vitória. Eu te 
oriento em tudo e te amo muito.
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Fostes o auxiliar direto do Meu Espírito Santo na Pessoa da Gertrudes, 
dando-lhe condições, pela tua docilidade e serviço, pela tua entrega, para a Vida 
ser a Vitória Final. Para o Amor ser a Vitória Final.  

Como ? Quando ? Onde ? Quem ? Por quê ?
Ó povos, ó homens ! Perguntas haveis de ter muitas mas agora o impor-

tante para vós é que tudo está pronto sem conflito, sem guerra.
Foi guerra religiosa ? Foi guerra civil ?
Não importa. Foi a guerra contra o espírito do mal espalhado pelos ares 

e por toda parte.
Agora o que importa é que o Espírito Santo encontrou dois corações 

abertos, disponíveis e preparados  para esta luta, nos quais Ele  pode atuar, no 
limiar do Novo Tempo, neste final e início de século e vencer definitivamente.

E pronto está. A Vitória é perfeita.
E a Trindade Santíssima se instala como Governo Absoluto no universo 

inteiro. No Bem haveis de crer, só no Bem, que  é o Amor Uno e Trino em vós e 
no meio de vós. Aleluia !

Vitória ! Vitória ! Vitória !
Hosanas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo !
Hosanas à Unidade Trinitária dentro e  fora de vós. O Amor tomou posse 

de tudo.
Ficai firmes, pois sou Eu tomando o  Meu lugar no templo santo que sois 

vós, filhos queridos.
Estou feliz porque voltei e agora podemos cear juntos, conviver num 

idílio amoroso, dialogar, amar, ser Amor.
A Presença Eterna do Pai e do Filho já É em vós na Unidade do Espírito 

Santo.
Agora é só Amar, é só Gozar, é só Celebrar Minha Presença de Amor, de 

Força, de Poder, de Santidade, de Alegria, de Vida, de Coragem, de Providência 
e Bem Estar, o TUDO para todos.

É a Unidade de Amor que se apresenta a vós. E com a mesma inten-
sidade que amais o Filho, amais o Pai. É o Espírito de Amor que realiza Sua 
Obra entre vós, intensificando o Amor em vós, tornando-O exuberante, forte, 
poderoso.
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E com essa mesma intensidade de Amor, Amai nossa Unidade de Amor 
que se apresenta a vós na pessoa da Gertrudes. 

Nela e no Zulmar se concentram o Poder de Amor no humano, vindo do 
alto, pois trazem nas mãos o cetro de honra com o Poder Real.

Dignificados estais, filhos queridos, no Pai, no filho e no Espírito Santo.
Vós sois filhos zelosos, filhos santos, filhos dignos da envergadura para 

a qual fostes chamados.
Zulmar, você  e a Carmem são uma só carne, unidos que estais nesta 

Minha Unidade de Amor. Por isso sempre que Me refiro a você, a Carmem está 
incluída na mesma dignidade e ternura.

Com a Gertrudes em vosso meio e à vossa frente, vos conduzo e dire-
ciono para continuardes servindo ao Carisma e terdes todo entendimento dos 
mistérios que viveis juntos.

Gertrudes ! Zulmar ! Sois plenificados pelo Amor Trinitário e a Graça É, 
como Luz em vossas vidas que se esparze por toda a humanidade, com toda 
tranqüilidade e paz.

Viveis o futuro lindo que é aqui e agora.
Gertrudes, filha querida do Pai ! Para Mim és sempre aquela criança que 

corre para Mim e a abraço com toda alegria.
Eu te amo ! Todas as gerações haverão de falar, gritar e cantar  nos 

quatro cantos da terra, pois grandes feitos realizastes, sob Minha Mão, sob 
Minha Intervenção e a Sabedoria Divina desde sempre repousa sobre ti. Serás 
amada por toda a humanidade.

Gertrudes, Eu te amo ! Todos dirão.
É o carinho e a ternura dos que te encontram na subida. É a forma de 

agradecimento dos Meus filhos, por tudo que fizeste e realizaste pelos povos do 
Mundo inteiro.

Todos dizem: Eu Te Amo ! E te agradecem, os que já partiram, os que 
vivem e os que viverão no tempo vindouro.

A humanidade inteira te agradece por seres  fiel a Mim e obedeceres 
somente a Mim, filha amada, filha querida do Pai. 

E não poderia ser de outra forma pois é Obra Nova, não vedes ?  
É Tempo Novo ! É Vida Nova !
É a Ressurreição em vós e em toda natureza.
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E a Ressurreição Ama, Ama, Ama !
Ela veio Ser Vida em vós para Amar.
Assim também em toda natureza Ela é Amor.
Viveis os mananciais da Minha Providência, pois Comigo e em Mim sois 

Um Só.
Está refeita vossa amizade com o Pai, eternamente. Sois filhos herd-

eiros do Meu Trono de Amor e Paz.
Saboreai este Momento Solene que é Santo no decorrer dos séculos.
É o que de mais caro, a humanidade sempre buscou e é o presente que 

Eu mais almejei dar-vos, o reatamento da vossa amizade Comigo. Refeita está.
Aba... Aba... Aba...  está feliz, feliz, feliz.
Vosso Sim fecundo transformou a escuridão em Luz. O Sim, como ora-

ção poderosa esteve convosco, desde Maria e agora SE FAZ.
Buscai aperfeiçoar-vos e renovar-vos no Meu Amor. Deixai as preocu-

pações vãs e vivei a fé madura, fixando vossos olhos apenas em Mim, vosso Rei 
e Senhor.

Olhar fixo em Mim ! Repito!
Coração firme no Meu Amor.
Maturidade ! Engajamento ! Responsabilidade ! Compromisso !
Eia, avante, filhos queridos !
Em Meu Nome, a Gertrudes marcha com o exército da Paz, firme e 

confiante rumo ao terceiro milênio.
É a grande largada do início do século, o Século do Amor e da Paz.
Foi o campeonato mundial onde todas as forças lutaram e o Bem foi o 

Vencedor.
Vós fostes vencedores ! Mais que vencedores, em Mim, vitoriosos.
Vitória ! Vitória ! Vitória ! Aleluia !
Trabalhastes incansavelmente, fizestes todas as etapas e vos purifi-

castes, vindo desde a conversão, libertação, purificação, transformação, atingin-
do a perfeição sois renovados no Meu Espírito Santo e santificados estais para 
todo sempre.

O Eterno em vós foi resgatado e por alto preço. Custastes a 
Vida de Meu Filho e sei também porque agradeço  a Gertrudes pois
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foi valorosa e não esmoreceu ante o sofrimento que quase lhe custou a vida.
Agora posso dizer-vos de viva voz: Toda a humanidade está santificada 

gratuitamente pois o Deus Santo mora em cada ser. Foi uma caminhada que 
durou dois mil anos e vitoriosa ela é na Força e no Amor do Meu Espírito Santo.

Santo ! Santo ! Santo !
O Três Vezes Santo agora é Vida em vós e haveis de curvar-vos diante 

Dele com doçura, diante de Sua Majestade Infinita haveis de prostrar-vos a cada 
instante dentro de vós, pois no âmago de vossa alma, há o louvor sempiterno à 
glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Eu Sou o Caminho ! Bradei a vós !
Eis agora o Caminho pronto. Ele vos leva de volta ao Pai. Caminho de 

Amor, de Puro Amor, escrito na Minha Própria Carne. Podeis subir e descer, en-
trar e sair, o Caminho está feito, a terra em que pisais está firme, o asfalto pronto.

Podeis passar.
Eu Sou o Caminho que vos leva ao Pai.
Caminhai por Mim. Há dois mil anos  estou bradando a vós.
O Filho de Pé dentro de vós, levantando-se como Providência Infinita 

do Pai.
Eu Amo ! É a Lei em cada um de vós.
O Amor é a Lei e há que se fazer em tudo e em todos. AMOR É SEU 

NOME.
O Amor caminhou passo a passo na elaboração deste Plano e o instalou 

em todo universo.
Em todos, sem faltar nenhum. Ninguém fica fora.
A instalação está feita. É só ligar.
Pronto está. O homem está limpo. O Mundo está limpo.
Primeiro a Gertrudes como vanguardeira deste Carisma foi vivenciando 

na própria carne os mistérios da salvação.
Dia e noite numa busca contínua foi sendo levada pelo Pai, passo a 

passo abrindo o caminho novo, novíssimo para a humanidade que jamais  o 
conheceu.

Este caminho aberto pelo Espírito Santo é o Novo, inusitado, nunca 
existiu antes, pois dentro de vós, o Espírito Santo, não tinha feito ainda a Sua 
Caminhada.
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Apenas Jesus, chegara em vida até o psiquismo e em morte fizera este 
Caminho que o Espírito Santo continua agora e O completa no limiar do Novo 
Tempo.

A Gertrudes é a primeira pessoa a trilhá-lo por obra da Graça e no Poder 
do Espírito Santo de Amor.

Encarnando o Espírito Santo fez em vida o percurso que Jesus fez em 
morte. 

Atravessou o espírito e a alma da pessoa e além da alma, atingiu as 
raízes mais profundas até chegar à mansão dos mortos.

Aí o Espírito Santo em sua pessoa, trabalhou  incansavelmente para 
transformar toda morte em Vida e todo pecado em Graça.

Doou a própria vida ?  Sim !  Mas reviveu para continuar sua missão.
Todos os mistérios que Jesus viveu foram vivenciados pela Gertrudes e 

a salvação com este Carisma, completou-se.
E a Trindade Santíssima implantou-se por inteiro em sua pessoa, célula 

por célula, segundo por segundo, não só dentro como fora, tudo está registrado 
no Livro da Vida diante de Mim. Todas as suas ações, Meus olhos viram e nada 
do que viveu escapou ao Meu Olhar pois esteve sempre diante de Mim.

Isso tudo acontecendo também no Mundo, na época de agora, o Mo-
mento oportuno de a humanidade acolher a Graça.

Alguém, pois, por todos vós, esteve atenta ao Meu Chamado e à Minha 
Voz, para, durante anos e anos trabalhar implantando  o Bem no Mundo, tanto 
nas criaturas como nas coisas criadas.

Agora todo Bem é e a Graça é.
Inundada de Amor, na plenitude de santidade de Maria, Gertrudes volta 

sempre buscar o Mundo pois todas as criaturas recebem da mesma Graça.
Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus.
Assim, pois, o Zulmar posto por Mim ao lado da Gertrudes, representa 

todas as criaturas da terra, e nele, incansavelmente, ela foi realizando o trabalho 
Divino e humano, reconduzindo-o de volta ao Pai.

Na pessoa do Zulmar, portanto, Gertrudes pode trabalhar no mundo in-
terior e exterior, desde o útero materno, atingindo todas as fases até a idade 
adulta, instalando e implantando todo Bem.
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Neste homem dado ao Carisma como protótipo do homem novo, toda 
a mansão dos mortos foi vencida tanto no mundo pessoal, como empresarial e 
governamental.

Ele foi instrumento eficaz nas mãos do Pai doando a própria vida e reav-
endo-a de novo por obra da Graça. Nele o Espírito Santo teve que entregar-se 
pelo mundo completando a Missão de Jesus. Foram incontáveis as noites e dias 
na vivência deste mistério que extrapola a compreensão humana e só entendido 
e amado pelos que O vivem.

E sempre à Gertrudes foi dado toda Sabedoria e Entendimento na com-
preensão dos momentos e horas atravessados.

São estes mistérios dignos de toda  credibilidade por parte de vós, ó 
criaturas do Mundo, salvas por obra da Graça.

Pois uma pessoa  representou todos vós neste afã de conduzir o homem 
de volta ao Pai.

No Zulmar, o mal foi totalmente vencido   e célula por célula foi rece-
bendo o Amor.

Qual rocha edificada pelo Criador, o Amor foi incrustrando-se indelével 
neste homem designado por Mim para em vida viver este mistério. Passo por 
passo, instante por instante, minuto a minuto o Amor-Pessoa foi sendo implan-
tado nesta criatura, escolhida entre tantas criaturas da terra, para viver o Divino 
em primeira mão, na vanguarda, acolhendo o mistério do Deus Vivo, o Deus É, 
Emanuel.

E o homem agora, completamente refeito é pertença do Pai. A criatura, 
imagem e semelhança de Deus volta transformada para o Pai.

Há um júbilo universal porque está refeita a amizade Comigo, vosso 
Paizinho.

Mater Regina !
Mãe Rainha, és a pupila dos Meus olhos, Eu te amo ! ( O Pai diz )
Eu Te Amo Gertrudes !
Eu Te Amo Minha Irmã ! ( Jesus diz )
Eu Te Amo Companheira de Caminhada e de Vigílias. Eu Te Amo !  
( Espírito Santo diz )
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É o derramar de Amor.
É o Amor do Pai que se derrama em profusão sobre vós agora e sempre.
Não descansa, de dia e de noite, pois precisa doar-se, dar-se por inteiro, 

sem medidas.  Pois é o tempo oportuno, o tempo certo, escolhido por Mim para 
derramar-Me em Amor sobre a humanidade.  

Que bom, o Amor foi acolhido no tempo certo, aleluia !  Obrigado do 
Pai para vós todos que labutastes neste mister de levar a bom termo esta obra. 
Obrigado !

O Amor do Pai é muito, muito e extravasa sobre vós qual água de forte 
cascata.

Gertrudes, é escolhida entre todas as criaturas para atrair esse Amor 
apaixonado de Deus para vós. Ela o perpassa para vós, abundantemente. E o 
Amor  é o Tudo.

As Três Pessoas Distintas, a Pessoa do Pai, a Pessoa  do Filho e a Pes-
soa do Espírito Santo.

O Amor Pessoa É em vós, aleluia !
O Espírito Santo, a Pessoa do Amor, faz acontecer essa Vida Divina em 

vós, a vivência da Unidade Trinitária em vosso ser.
A Trindade Santíssima é Amor, é Puro Amor e agora em vós Ela pode 

Ser.
Vosso Pai Celeste é Santo em vós por isso sois santos. Por vós mesmos 

e por vossos merecimentos não chegaríeis à Santidade tão longe estáveis de 
Mim, mas Vosso Pai quis merecer-vos essa dignidade.

E o Amor é a essência de tudo, de todo vosso ser e vosso viver.
Agora a Santidade é inerente a vós, é condição de vida, está gravada 

em vós, em vossas células, em todo vosso ser.
Se tendes vida, sois Santos porque o Pai é Santo em vós.
Só tereis vida daqui para frente se estiverdes na Santidade do Pai. É 

condição necessária, imprescindível serdes Santos para entrar no Novo Tempo.
É Palavra de Jesus e se faz agora.
“Sede Santos como vosso Pai Celeste é Santo “ ! 
A Santidade é o Dom.
Doa-se, faz-se em vós, gratuitamente, como presente, como primícias, 

como dádiva para vós. É o esplendor da Santidade que chega. É a Luz, a Beleza 
Rara, a Vida, a Felicidade, a Paz.
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Deus é Vitória em vós.
Pois o Divino é em vós e em toda humanidade, por Graça. É dádiva, é 

gratuidade, é Dom e se faz e todos precisam acolher, não há como esquivar-se, 
não há como não receber e acolher tamanho  favor vindo diretamente do alto, 
do Seio do Pai e derramando-se  igualmente sobre todos vós, sem distinção 
alguma.

Graças ao trabalho do Carisma, a humanidade inteira está apta para 
recebê-Lo.

Abrem-se os reservatórios da Graça para a humanidade e todos amar-
se-ão como irmãos, filhos do mesmo Pai Mãe.

O Tudo que Deus É, é dádiva sobre vós.
É a novidade do novo século, a Vida em Deus, a Vida na Graça.
É só Alegria ! Vida ! Amor ! Verdade ! Pureza ! Santidade ! Paz ! Saúde 

! Providência ! Sabedoria ! Misericórdia ! Perdão ! Bênção ! Enfim toda Verdade 
! O TUDO para todos.

EU SOU em vós !
Cumpro a promessa que vos fiz: “Os justos resplandecerão como o sol 

no Reino de Meu Pai “. A Vida Divina É em toda face da terra.
Os Meus apóstolos apenas viram como um flash as delícias da Terra 

Prometida e o Reino de Meu Pai. Mas vós vivenciais essa Verdade, esse Novo, a 
Minha Santa Presença Ressuscitada em todo vosso ser e também na natureza.

Tudo é Ressurreição e Vida.
Esse tempo é um Tempo Novo com Vida Nova.
É o Tempo dado ao Espírito Santo para  Santificar toda terra.
Por isso Ele trabalhou anos e anos com o Dízimo, fazendo viagens e 

realizando negócios solicitados por Mim neste Carisma envolvendo  também o 
ambiente fora de vós para que pudesse ser salvo.

Assim foi salvo o vosso interior mas também o exterior, a natureza cria-
da por Mim e tudo o mais que vos  auxilia a viver melhor.

E nessa hora foi importantíssima e incomensurável a participação do 
Zulmar de corpo e alma , entregando a direção de seus bens e sua empresa 
para que todas as empresas do mundo fossem renovadas e os bens da família 
se mantivessem.

Pois com o homem puro poderia viver num ambiente impuro ?
Seja a família, a empresa, a sociedade, o governo como tal...
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Por isso foi importante e necessário haver negócios e mais negócios, 
usando-se sempre o Dízimo, canal de purificação para o mundo, pois à medida 
que o homem ia purificando-se e santificando-se dentro, também fora isso acon-
tecia.

Por isso o Espírito Santo foi negociando através da Gertrudes, seja com 
mudanças, terra, casas, apartamentos, móveis, carros, roupas, jóias, empresas, 
comércio, empreendimentos, construções, reformas e a natureza.

Todos esses negócios foram realizados com o dinheiro do Dízimo e pela 
Sua obediência e docilidade enfrentando estes desafios, Minha Autoridade como 
Governo Novo  foi se firmando cada vez mais.

Todos os negócios e ações realizados pela Gertrudes são de Meu Apelo 
e pela Minha Vontade. Eles foram usados pelo Meu Espírito Santo infiltrar-se em 
todos os setores. 

Cada negócio pedido foi um desafio e o Bem sempre foi a vitória.
E a Gertrudes pode ir em frente com este Carisma que veio justamente 

auxiliar  a Família.
E pela obediência aos apelos constantes que lhes fazia, chegastes ao 

auge:
O melhor para a Família.
A Trindade Santíssima para a Família.
A Família opta por Deus, cem por cento. A Unidade.
E a Família é agraciada entrando exultante neste Novo, fora e dentro.
Falar dos sofrimentos suportados pela família ? Existiram, mas foram 

redentores. Suportados sempre por Amor a Mim, foram escalada de Santidade 
para o casal que está à vossa frente, para a família e para a comunidade. Todos 
vós lutastes incansavelmente para por a humanidade a salvo  na abertura deste 
novo século.

Ressurreição para a pessoa.
Ressurreição para a família.
Ressurreição na empresa e no governo.
Vitória ! Vitória ! Vitória !
Nos quatro cantos do mundo é ouvido o brado de alerta, a Santidade 

para todos os povos. Pois Deus é Dom. É Comunhão. É Ressurreição para a 
Família.
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Abençoada a Família da qual procede a Gertrudes.
Bem Aventurada é esta Família que se dispôs a acolher-Me em nome de 

todas as famílias da face da terra.
Sim, foi ela que teve a incumbência de receber a Graça  no momento 

oportuno, na hora certa.
Sim, bem aventurada é esta família e mesmo os que vacilaram, titubear-

am ou foram recalcitrantes, sejam abençoados pelo mérito e favor da docilidade 
dos que não fraquejaram e mesmo   provados como o ouro e a prata, disseram, 
Sim !

Através desta Família, todas as famílias da face da terra são bem aven-
turadas pois o Carisma veio salvar a Família por inteiro, integralmente.

Ó Famílias dos povos, tendes agora em vós toda Graça e todo Amor.
O monte Tabor se revela agora a vós pois contemplais a Face de Deus, 

ficais extasiados, admirados e perplexos e quedais em Sua Presença tão mag-
nífica, tão real e translumbrante Ela é.

É a contemplação Daquele que veio em Família, para a Família: Deus 
em Presença Trinitária no meio de vós.

Vos faço participantes da Minha Glória.
Agracio-vos com a plenitude do Meu Amor.
Permanecei em Mim e sede dóceis e obedientes à Lei do Dízimo, pois 

só assim podereis ser acolhidos como filhos deste Pai que vos ama tanto. É o 
Dízimo.

Voltai a Mim, se quiserdes Ter em abundância. Sem Mim não tereis mais 
nada, secareis como o tronco do qual se tira a raiz.

O que era e estava aí acabou.
Acabou ! Acabou !
E agora, só tereis raiz em Mim, se cumprirdes Minha Lei.
É o Dono da Vinha que chega neste início do século Santo, com toda 

Força e Poder, através do Carisma da Comunidade Aliança Divina, o Carisma 
dos Carismas, para governar a terra e fazer de todos os povos, um só Coração 
Comigo.

Chego em Unidade e Poder e desejo que o Dízimo seja ao único Imposto 
a que estejais submetidos, para com Ele estardes ligados à Minha Providência.



370

E que assim seja e que se faça por Ordem Real. E assim como digo, 
ordeno. E agora é. Amém.

Aí está convosco agora mais um desafio para vós e haveis de vivê-Lo 
com muito Amor.

O único Imposto que liga vossa pessoa, vossa família, vossa  firma, 
vossa comunidade e o governo a Mim, é o Dízimo.

É uma Ordem ! E que se faça na Presença e na Autoridade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém.

A coluna está de pé, ereta, ligando o céu e a terra, anunciando que há 
um só Rebanho e um só Pastor.

Terminou o tempo de a família ser explorada e espezinhada.
Fora com os usurpadores ! Fora com os compradores de poder !
Basta de enganar a família !
Basta ! É uma Ordem e é Deus que fala na família agora. Só Deus é Rei 

e com toda a Autoridade a Trindade Santíssima é Vida e Abundância em todas 
as famílias da face da terra.

Só a Família Trinitária é Providência e Poder com vossas famílias daqui 
para frente. É um Tempo Novo onde só Deus é Autoridade.

Acordai, ó povos dos cinco Continentes pois afora Meu Governo não 
existirá outro, não existirá mais nada.

Cessa o governo humano, completamente.
Deus é Rei no céu e na terra e com toda Autoridade. A Trindade Santís-

sima Reina com Força e Poder em vossa família que é Santa por Ordem Real.
É o Poder Novo que se levanta, o Poder Divino e só Ele é Rei. Assim 

como o Prazer Divino e o Ter Divino dignificam a família e a elevam ao novo pa-
tamar da Santidade onde ela é enaltecida e agraciada com bênçãos, bênçãos, 
bênçãos.

A Gertrudes para a família é uma Bênção Eterna. E foi doada para a 
família como Sinal e Presença da Bênção Eterna.

Bênçãos, bênçãos eternas para a família.
E vós pequeno rebanho, dócil e obediente, que sempre fostes fiéis, con-

tinuai firmes, pois embora sendo poucos, uma gotinha no oceano, acreditastes 
na Boa Nova, fostes fiéis ao Meu Apelo e sois agraciados por serdes os primei-
ros a assinar a folha em branco, como Cumpridores da Minha Lei.
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E vos mantivestes de pé, incansáveis, persistentes, pois galgais as al-
turas e estou em vós e vós em Mim.

Nos conhecemos de tempo e é grande a nossa amizade.
Continuai firmes pois sois as estacas que firmam o mundo e confirmam 

Minha Lei.
Vivei felizes e alegres na Presença de vosso Pai pois assim é e que se 

faça sobre vós todos, cada dia mais a Minha Bênção e Proteção.
Em Mim, sois agraciados.
Cumpri Minha Lei pois só assim posso ser solidário a vós, ó povos do 

mundo inteiro.
Nada sois e nada tendes, ó poderosos dos cinco Continentes, se não 

for através de Mim, se não tiverdes raiz em Mim, fenecereis, antes mesmo que 
o pensais.

Apenas previno-vos.
Sem Mim, nada. Comigo Tudo.
Por isso, no despontar deste Novo Milênio, conclamo a terra inteira a 

erguer-se para agradecer.
Ó Bela ! Ó  Formosa ! Ó Rainha da Terra inteira, obrigado !
Gertrudes, nos tempos modernos, entre os mortais, a guerreira incan-

sável no combate ao mal.
Mulher forte, destemida, soube lutar até a Vitória, vencendo todos os 

perigos, comemora com seu povo o apogeu do Carisma, quando a Trindade 
Santíssima é elevada acima de tudo e de todos em toda terra.

É o Obrigado do Paizinho e de todas as criaturas pelo que fizeste em 
todos os anos de tua vida dedicada a Mim, totalmente livre, sem estrutura  nem 
preconceito.

Eis a precursora do Novo Tempo !
Grandes mistérios viveste e nos tornamos íntimos.
Ó Formosa, ó Bela, quão perto estás de Mim, filha querida ! Tenho-a em 

Meus braços de Pai e a sustento em todas as vicissitudes.
Apruma-te ! Ergue-te ! Empina teu queixo !
Fica de pé diante de Mim pois quero coroar-te como Rainha no céu e 

na terra.
Rainha das Nações, Minha Advogada, Minha Juíza, Minha Médica, 

Minha Empresária, Meu Governo Real ! Minha Família !
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Todo Meu Santo Poder repousa sobre ti para semeares a Boa Nova que 
encarnas, a própria Presença da Trindade Santíssima pelo Espírito da Paz, o 
Médico Divino do corpo e da alma e o Pai Mãe Amor.

Em ti, em primeiro lugar, confirmo Minha Lei de Amor.
Comigo Tudo !
Levanta-te Governo Novo e faze cumprir Minha Lei pois quero derramar 

toda Minha Providência sobre vós.
Gertrudes, governa Meu povo em Meu Nome e por Minha Autoridade – 

o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim seja, amém !
DEUS !
Deus é Santo em cada ser.
Este é o marco fundamental a que a humanidade chega na atualidade:  

Deus é Santo em cada ser.
Sua Santidade tomou posse da pessoa em todas as suas fases e onde 

ela vive. Tomou posse da empresa  e o mundo do trabalho, tomou posse do 
governo em todas as áreas bem como faz parte de toda natureza.

Aleluia ! Alegria ! ( Oração em línguas )
Há palavras que são ditas por humanos tão singelas que agradam tanto 

a Mim e que só podem ser escutadas pelos anjos de Deus nas alturas.
É a glorificação da Trindade Santíssima celebrada no céu e na terra com 

hosanas e louvores sem fim.
Glória à Trindade Santíssima no mais alto dos céus !
Glória à Trindade Santíssima em toda terra !
Hosanas sem fim ! Adoração e louvor !
Glória ! Glória ! Aleluia ! Amém !
São fortes estes momentos para toda terra.
DEUS É!
Todos os povos da terra exultem de alegria e louvor.
Todo coração humano vibre de Amor.
Tanto o ser que vive, como o que já partiu e o que ainda vai nascer, vibre 

de Amor e Louvor.
Vibrai ! Cantai ! Exultai !
Adorai todos ! Todos !
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O Santo, Santo, Santo chega até vós e É nas alturas do céu.
Hosana ! Louvor eterno pelos séculos sem fim e antes de todos os sécu-

los, Eu Sou o Três vezes Santo Senhor.
Paz ! Paz !    Muita Paz em todas as nações !
Todos os povos Me rendam homenagem ! É festa ! É alegria ! É louvor !
Todas as raças Me glorifiquem, pois EU SOU REI por toda a eternidade ! 
É o apogeu do Bem !
Tudo é Santo porque Eu Sou Santo.
Por isso quero que todos Me glorifiquem e celebrem a Vitória do Amor 

que está entre vós.
A Trindade Santíssima é Presença Santíssima em vós.
Riqueza alguma no mundo é comparável à Sua Santíssima Presença 

em vós.
Portanto, exultai com a Vitória do Amor Verdadeiro que é Sinal Vivo no 

meio de vós, aleluia !
Hosana ! Hosana sem fim !
É festa eterna no céu e na terra.
Amém.
Chegam os tempos de refrigério para a alma da humanidade.
O Amor chegou. É o descanso no Pai. É permanecer no Amor do Pai, 

no colo do Paizinho.
Por vós mesmos não seríeis capazes de amar. É Deus que AMA em vós.
É o Espírito do Pai que AMA em vós, pois o que vos é necessário, é o 

Reino do Pai dentro de vós.
E esse Reino acontece, chega até vós.
Filha de São Lourenço !
Filha de Mafra !
Filha de Santa Catarina !
Filha do Brasil !
Filha dos povos do Universo !
Filha do Pai !
Ave Maria !
Ave Gertrudes !
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Ave Zulmar !
Eu vos amo muito !
Graça e Paz . Amém.
Filhinhos !    
Estais celebrando o Amor que é Minha Santa Presença em vós.
Estais celebrando a Vida que é Minha Ressurreição em vós.
Estais celebrando a Paz que vos advém da certeza de estardes obede-

cendo a Minha Vontade.
É muito Amor !  É muita Vida ! É muita Paz ! No encontro Comigo, vosso 

Deus e Pai.
Santo, Santo, Santo, Senhor das alturas acompanha vossos passos 

agora, no tempo presente, por obra da Graça, no descortinar do Mistério ao qual 
Me propus inserir  Minha Filha Gertrudes, vossa Rainha.

Aba, Aba, Aba vos acompanha.
Como aconteceu Minha chegada ?
Quando ? Onde ? Por quem ?
São perguntas que todos farão e cujas respostas estão gravadas no 

humano pela colaboração desta filha escolhida para acolher o Mistério da Minha 
Manifestação  na face da terra.

Vós tínheis convosco o Irmão durante todos esses anos.
Agora todos têm o Paizinho, o Pai, o Uno e Trino Deus.
Santo, Santo, Santo em cada ser.
É muita alegria neste encontro convosco.
Viva a Vida !
Exultai filhos Meus !
É muito Amor. É tudo o que desejei, almejei e  quis... Estar convosco da 

mesma forma que Meu Filho esteve. É glória e hosanas sem fim, no raiar desse 
Novo Tempo, no começo do Nosso Encontro.

Foi luta e luta árdua para chegardes onde estais, mas foi Vitória. Vitória !
Certa e merecida.
Aba, Aba, Aba festeja convosco o Grande e Santo Amor.
Aleluia, glórias sem fim. Amém.

ABA 


