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Constituição da 
Comunidade Aliança Divina

É O PAI QUE VOS FALA 
Como Governo e Dono de tudo e de todos e Autoridade Real 
em todo cosmo Minha Boca profere a Ordem Final. Por Ordem 
Real do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Uno e Trino em 
vós solenemente, entrai no Novo Tempo que se abre para todos 
vós. (317) Hoje na Minha Presença Santa sois Livres para viver 
Deus, o Bem, a Vida, a Saúde, a Santidade, a Perfeição e o Amor 
dentro de vós, na vossa Família e em todo o Universo. (338) 

Art.1 - Todos os Livros: Livro da Vida, Livro do Amor, Livro da Sa-
bedoria, Livro da Ciência, Livro da Paz e Livro da Verdade, che-
garam a vós em forma de Testamentos, por isso sejam lidos, 
refletidos e observados. 

1o § - A ordem agora é viver a partir do Pai e tendes vossa 
Origem em Mim. E que no Meu Amor se cumpra sobre vós a 
Minha Origem Trinitária. Assim sois recriados, nasceis e cres-
ceis dentro de Mim como novas criaturas Santas e perfeitas. 

Da finalidade:
Art. 2 - Através do Carisma que é o Meu projeto de Amor e Salva-

ção, desejo: 

Pessoa
1o § - Que a pessoa no seu físico, psíquico, espírito e alma te-

Prefácio
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nham total equilíbrio e paz estando em perfeita harmonia Co-
migo num doce colóquio e convívio amoroso num diálogo de 
Silêncio e de Paz. (Lv. Ciência 63) 

Família
2o § - Que a família seja resgatada da morte, da doença, do 
pecado e agora em amizade Comigo possa organizar, planejar 
e administrar seus empreendimentos com sucesso e estar livres 
para Amar-me e receber Meu Abraço de Acolhida. 

Sociedade
3o § - Restaurar todas as estruturas familiar, religiosa e política 
através da obediência à lei do Dizimo e do Amor para que Eu 
possa vos acompanhar diariamente em tudo o que fazeis e 
Agir para assim viverdes com toda Segurança e Tranquilidade. 

Dos membros:
Art.3 - Este é o Meu último chamamento que Faço para vós que 

estais amortecidos e sem vida, desmotivados e mornos. (Lv. 
Ver 283) 

1o § - Todos vós povos dos cinco continentes podeis agora LI-
VREMENTE vir Glorificar e Enaltecer o Deus Uno E Trino Amor; 

2o § - Todos receberam a graça para realizarem a passagem 
para a vida nova. Os que disserem sim irão pelo amor, os que 
disserem não irão pela dor pois todos terão o Livre Arbítrio; 
(Lv. Paz 23) 

3o § - Sois Meus auxiliares, Meus soldados, Minhas testemu-
nhas e deveis estar sempre alertas para servir o Deus Único 
Aquele que È, para todo sempre. (Lv. Paz 7) 
4o § - Eu vosso Pai aceito vossa entrega e consagração e con-
firmados estais junto com toda a humanidade como Pertença 
de Deus Uno e Trino Amor. (Lv. Ver 310) 
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Da convivência: 
Art. 4 - Hoje cada um é livre para amar, por isso vivei bem o hoje 

sem preocupar-se com o dia de amanha, pois ele a Mim per-
tence e Sei o que é necessário e Providencio. (Lv. Ver 196) 

1o § - Não podeis mais viver em vós mesmos, mas viveis para 
doar-vos fraternalmente a partir de Mim, formando entre o 
Céu e Terra uma ponte de iluminação por onde há um vai vem 
de Equilíbrio. (Lv. Ver 342) 

2o § - Amar primeiro a Mim e amar-vos a vós mesmos e 
entre vós! Amar vosso dinheiro, tudo o que tendes e fazeis. 
(Lv. Ver 351) 

3o § - Portanto peço que de manhã à noite conjugueis o verbo 
AMAR. (Lv. Ver 352) 

4o § - Filhos queridos, dizei sim a Lei do Amor que é a Sabedo-
ria e a Saúde do Pai, a Vida em Abundancia de Jesus Meu Filho, 
a Perfeição e a Santidade no Espírito Santo, força Trinitária que 
tudo pode, tudo faz e realiza. 

Dos recursos:
Art. 5 - A celebração mensal da Lei do Dízimo do vosso Trabalho é 

o compromisso de vossa parte que vos traz Paz e Felicidade, 
minha Providencia e Justiça. (Lv. Ver 190) 

1o § - O Dízimo é vossa adesão formal ao Meu Projeto de Vida 
em abundancia para todos. ( Lv. Ver 191) 

2o § - Assim vosso compromisso de Família, Empresa e Gover-
no, resgatados, pela plenificação deste Carisma é a celebração 
mensal dos Dízimos. (Lv. Ver 193) 

3o § - O único imposto que liga vossa pessoa, vossa família, 
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vossa empresa, vossa comunidade e o governo a Mim é o Dí-
zimo. (Lv. Paz 370) 

Dos bens:
Art. 6 - Administrai os bens que vos chegam às mãos, com 

toda a responsabilidade conforme Vou indicando e isso Vos 
agradeço. 

1o § - Confio que sois filhos fiéis aos Meus apelos. Vendei tudo 
e edificai conforme a Minha vontade. Só construindo em Mim 
é que vencereis e sereis felizes. ( Lv. Paz 26) 

Dos direitos:
Art. 7 - Hoje Vos assumo e Faço aliança eterna com vossa histó-

ria pessoal, conjugal, familiar, religiosa, jurídica e econômica-
-financeira, para que tenhais sempre mais Vida e mais saúde 
na Minha Santidade agraciados por toda a Minha riqueza em 
dinheiro e bens materiais. (Lv. ver 348 - 352)

Dos deveres:
Art. 8 - Continuai solidários a esse Carisma, a esse Plano de Amor 

e Salvação de Deus Pai Uno e Trino entre vós pois Ele precisa 
de vossa fidelidade e de vosso Espírito de prontidão e servi-
ço. (Lv. Paz 309)

1o § - Cuidai, pois de celebrar o Dizimo com todo o Amor e 
Carinho com toda a Honestidade e Respeito, pois sem Ele não 
podeis desfrutar de Minha graça. (Lv. Ver 284) 

Palavra do Pai:
Art.9 - É o Meu Governo Santo que se estabelece entre vós por isso 

Organizei as linhas e agora Vou organizar as letras para que to-
dos entendam e reconheçam que há um só Deus Verdadeiro 
que é Dono e Governo de todos e que minhas Ordens e Leis 
precisam ser OBEDECIDAS. (Lv. Ver 349)
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Constituição do 
Banco do Pai

Art. 1 - ORIGEM:
Nos moldes da Minha Lei Santa para todos os povos, faço 

do conhecimento de todos, O Banco do Pai devidamente Re-
gistrado e autorizado a funcionar nos moldes da lei vigente. 
Que se levante como Autoridade para cumprir sua Missão em 
Vós e no Universo.

Por Ordem Real do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se 
faça O Banco do Pai como:

Vida, Saúde e Santidade em mim em tudo em todos e 
em todos os sentidos na Origem Trinitária (Lv. Ver 118), está 
eternamente vivo o Banco do Pai para continuar e concluir a 
Missão do Meu Filho Jesus no sistema financeiro.

Assim se faça a instalação do Banco do Pai sob Minha Ju-
risdição, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Sobe-
rano Governo. (Lv. Ver 141)

Art. 2 - FINALIDADE:
1 - O Banco do Pai está à vossa disposição para negociardes e 
realizar vossas transações comerciais. Sou o Banco dos bancos 
e Assumo como Presidente Universal a condição Financeira de 
Todo o Universo. (Lv. Ver 166)

2 - Como Banco do Pai, Somos íntimos também no Dinheiro 
porque ele está em Minhas Mãos e quero que todos tenham 
o necessário para BEM VIVER. (Lv. Ver 195)

3 - Através do Banco do Pai, Pude entrar no dinheiro velho, 
impuro gerador da morte, doença e pecado, e agora a partir 
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de Mim, tendes o Dinheiro com Valor Eterno, como Dádiva, 
como Dom. (Lv. er 236)

Art. 3 - ADMINISTRAÇÃO:
1 - Eu próprio Pai, estou manuseando vosso dinheiro e é o 
Banco Do Pai que vos garante a tranquilidade e certeza de 
progresso sendo Providência para vós em todos os sentidos. 
(Lv. Ver 123)

2 - A administração que Faço acontecer é o ponto de equilí-
brio entre o interno e externo, em tudo e em todos. E sinal de 
estabilidade em seus negócios. (Lv. Ver 109)

3 - A partir de Mim tendes tudo, é a Minha Cooperação Mú-
tua, Eu em vós e vós em Mim, como Alicerce, Cofre e Adminis-
tração. (Lv. Ver 237)

4 - O ponto de partida da Minha administração é a Lei do Dizi-
mo e desejo imensamente que Ela seja observada com muito 
critério. (Lv. Ver 295)

5 - Agora podeis ter em vossa mente, Meus Pensamentos de 
Organização, Administração, Finanças, Prosperidade, Abun-
dancia, Partilha e Doação. (Lv. Ver 326)

Art. 4 - PATRIMÔNIO:
1 - A partir da Origem Trinitária Tudo é NOVO:
Nova Pessoa, Nova Família, Nova Empresa, Nova Sociedade. 
Bem como Novo Dinheiro, Novos Negócios, Novos Empreen-
dimentos e Novas Realizações, em Nova convivência com os 
Irmãos na Igualdade, no respeito, na fraternidade e Doação. 
(Lv. Ver 129)

2 - Pelo vosso Dizimo POSSO Reinar de fato e de direito em 
vossa vida e em vossas posses, bens, dinheiro, empreendi-
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mentos e negócios e assim cada um de vós E dono da Minha 
Fortuna, a Herança de Amor e Ressurreição e podeis desfrutar 
dos Tesouros de Minha Graça como: Vida, Saúde e Santidade 
(Lv. Ver 200)

3 - Em Mim acontece a renovação de tudo o que rodeia o ho-
mem em relação aos bens materiais, incluindo todos os tipos 
de negócios e suas manipulações. A Unidade entre o Céu e a 
Terra desfaz esse costume do humano de agir conforme sua 
sabedoria, mas agora vai manipular seu dinheiro, seu patri-
mônio, seus bens conforme a Sabedoria de Deus Uno e Trino 
Amor. (Lv. Paz 274)

Art. 5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:
1 - Eu vosso Pai contesto cada palavra, cada gesto, cada sinal 
que possa amargurar a vida de cada irmão. Por isso não deveis 
lisonjear-vos com má conduta, mau procedimento pois na 
hora certa Pedirei contas do vosso proceder Justo ou injusto. 
(Lv. Ciência 189)

2 - Sedes Obedientes, Humildes, Honestos, Fiéis às Minhas Or-
dens para que não aconteça sobre a terra gritos, choro e de-
sespero e que tenhais de prestar contas a Mim de vós mesmos 
e por vossos irmãos. (Lv. Sab 123)

Art. 6 - PROPRIETÁRIOS:
1 - PAI - O BANCO MUNDIAL

a) Eu vosso Pai Sou o Banco Mundial e como Único Dono 
posso esparzir para o Universo a abundancia que Sou, tan-
to no Dinheiro e bens materiais como Vida Saúde e Santi-
dade. (Lv. Ver 121)

b) Através do Banco Mundial, o Carisma lutou arduamente 
e venceu o mal em todo o cosmo deixando limpo o Planeta 
terra para a família viver nele com toda a paz. (Lv. Ver 292)
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c) É o Banco Mundial que se levanta em cada filho direcio-
nando vosso ser e agir administrando vossa vicia conforme 
Minha Onisciência e Vontade. (Lv. Ver 332)

2 - FILHO - O BANCO DO PAI
a) É Jesus, Rei, o Banco do Pai, a Minha incontrolável Pro-
vidência sobre vós, sobre a vossa empresa e sobre vosso 
lar. (Lv. Ver 257)

h) O Banco do Pai é Jesus Amado Filho que venceu o mal 
no sistema financeiro e agora é vosso alimento vossa água, 
vosso remédio, a vida abundante em vos. (Lv. Ver 65)

3 - ESPIRITO SANTO - A COOPERATIVA
a) É o Espírito Santo que cuida da administração do dinhei-
ro da família com justiça e sobriedade (Lv. Ver 323) junto 
à Cooperativa Divina e humana que é meu Espírito Santo 
santificando a família através da celebração do Dízimo. (Lv. 
Ver 292)

b) É a vitória do Espírito Santo, Santificador da família que 
concluiu sua missão, salvando a família com o dinheiro e 
os bens materiais e agora está integrado à minha Unidade 
Trinitária. (Lv. Ver 293 - 352)

Art. 7- DISPOSIÇÕES GERAIS:
1 - Está implantada a mais doce das Leis que o mundo possa 

ter conhecido, A LEI do AMOR, a LEI do PAI, a Concepção 
do fruto ligado ao coração Trinitário. (Lv. Ver 115)
- SOMOS UM SÓ CORAÇÃO. (Lv. Ver 116) 
- SOMOS UMA SÓ FAMÍLIA. (Lv. Ver 116)
- SOMOS UMA SÓ EMPRESA. (Lv. Ver 160)
- SOMOS UM SÓ GOVERNO. (Lv. Ver 116)
Assim conviveis comigo como Minha Imagem e Seme-
lhança. (Lv. Ver 286)
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2 - E o Banco Mundial, o Pai unido ao Filho e ao Espírito Santo, 
o Governo Trinitário em vós, nas vossas Famílias e Empre-
sas, vos dando Leis e Ordens as quais precisais Obedecer. 
(Lv. Ver 352)

__________________________________________________

Aceito as Normas da Constituição do Novo Tempo
Banco do Pai
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Absolvição

Pag. 84
Assim, o Dom da absolvição que vos acompanha nesse Caris-

ma, temo 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, acei-
tando 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.

Livro da Paz – Absolvição

Pag. 48
Tudo vos é dado e nada vos falta. Por isso vos dou todo o po-

der para atrairdes meus filhos a Mim, também o poder de absolvi-
ção, faço vosso agora, como sacramento de amor para atrair meus 
filhos a Mim.

Pag. 49
O sacramento da absolvição vos traz à luz. Vos leva à santi-

dade, vos leva ao trono do santo, santo, santo. Pois quanto mais 
purificados estiverdes mais penetrais na luz que é a santidade trina 
dentro de vós.

Livro do Amor – Absolvição

Pag. 280
Este é o tempo propício. É o tempo da absolvição e do perdão. 

É o tempo do perdão. É o tempo em que tudo será absolvido e 

Livro da Sabedoria – Absolvição
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perdoado na face da terra. É o tempo em que toda face da terra 
será lavada e purificada pelo Amor Trino.

É o tempo propício para a absolvição. Estai atentos, estai aler-
tas. Esse tempo é muito importante e de grande valia. Aproveitai o 
mais possível esse tempo de perdão e reconciliação da humanida-
de com seu Deus, do humano com o divino.

Pag. 302
Filhinhos, Esse Dom da absolvição é um novo Dom que está 

sendo dado à humanidade. É um poder extraordinário de limpe-
za da alma que vosso Pai deseja derramar sobre vós. Esse Dom já 
havia sido derramado uma vez sobre a terra, mas ficou preso nas 
mãos de alguns.

Agora, com esse Carisma libero esse Dom da absolvição para 
a humanidade inteira fazer uso dele. Esse Dom é uma graça muito 
grande que vos dou para me auxiliardes no plano de salvação. Isso 
porque o amor uma vez chegando à alma, tudo o que não é amor 
se levanta e vem à tona.

A luz do Espírito Santo chegando à alma mostra toda treva. 
E a pessoa entra em desespero e agitação, porque tudo isso a 
desequilibra. De posse desse Dom maravilhoso, a própria pessoa, 
vai se lavando, vai se limpando à medida que a absolvição for 
sendo feita.

Esse Dom é uma ajuda para a pessoa salvar-se. Ela vai ajudan-
do o Espírito Santo ser em sua alma, uma vez que vai consentindo 
que a treva se levante para ser absolvida. E a pessoa estando com 
sua alma purificada se torna o santuário do Altíssimo, o templo do 
Espírito Santo. Essa alma sendo luz e estando na luz, tem condição 
de conduzir outras almas à luz, à salvação, não julgando, nem con-
denando, mas absolvendo a treva que vê em outrem.

Filhinhos, com o uso e a ajuda desse Dom, o ser humano vai 
dando consentimento para Eu ser em cada um. Isso porque o pe-
cado vai sendo vencido pela absolvição e a pessoa começa a acei-
tar Deus em sua vida.

Por isso vos digo, fazei uso desse Dom da absolvição, que ago-
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ra libero para a humanidade inteira. Curai-vos, libertai-vos e puri-
ficai-vos para poderdes aceitar a perfeição que sou Eu, vosso Pai. 
Tendes agora nas mãos todas as armas para vos tornardes, filhos 
puros e santos. Lutai, lutai. Trabalhai em vós como bons soldados, 
purificando-vos totalmente. Sede luz no mundo. Purificai-vos é o 
que mais peço. Uma vez que o amor está prestes a se derramar 
sobre toda humanidade.

Purificai-vos!
Santificai-vos para poder aceitar a luz. Velhos, adultos, jovens 

e crianças, todos, trabalhai na vossa purificação. Sede filhos santos 
desse Pai que tanto vos ama e agora, nesse tempo se manifesta na 
face da terra.

Crede, sou Eu mesmo, vosso Pai que tanto vos ama. Amém.
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Aliança

Pag. 1
Tudo está pronto. A Aliança Eterna está concluída. Agora em 

vossas mãos entrego esse projeto, esse plano.

Pag. 21
Eles precisam voltar à Fé simples, a crer na PROVIDÊNCIA, 

agora mais do que nunca, eles precisam ser amados pela Comu-
nidade, para que aconteça essa aliança no AMOR, ALIANÇA DIVI-
NA NO AMOR.

 
Pag. 76

Quero vos falar a respeito da Aliança Divina, que é uma cami-
nhada de ajuda constante, onde deveis doar-vos de Corpo e Alma 
para a salvação dos irmãos, mas é uma caminhada para os fortes 
de espírito e firmes de coração, pois muita luta vos espera.

Pag. 187
O SENHOR está perto e se manifesta, para fazer aliança com a 

seu povo. Essa Obra Divina que vos vem ao alto é um grande sinal, 
ou melhor, é a conclusão do Plano Santo do PAI para com toda a 
humanidade. 

Pag. 207
Assim se completa entre o Céu e a Terra o mais doce manjar 

que só os Anjos e Santos experimentaram e que agora vem em 
uma Aliança Transformadora resgatar, as mais profundas áreas pelo 
homem destruídas.

Livro da Vida – Aliança
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Pag. 208
Assim como precisou do humano quando foi para se fazer ho-

mem em meio a toda humanidade, agora necessita do humano 
para se completar na TRINDADE SANTA, para que se entrelace a 
Aliança entre o humano e o Divino, entre o Céu e a Terra, onde 
todos conhecerão, experimentarão e viverão a Paz.

Pag. 210
É chegada a hora de se unir em uma eterna aliança, o Céu e a 

Terra. O mundo precisa receber desse AMOR que em Três Pessoas 
se manifesta em uma eterna aliança e que precisa inundar toda a 
superfície da Terra. 

Pag. 217
É a Divindade se completando em aliança com a terra para 

formar um anel unindo o Céu e a Terra.

Pag. 237
Agora, como no princípio, quero realizar com MEU povo uma 

Aliança Eterna. SOU O SENHOR que volto a Terra para santificá-la, 
para levar de volta todos os Filhos MEUS. Vou falar-vos da profundi-
dade desse Dom, desse mistério, é como um raio de luz que pene-
tra em meio às trevas e ilumina toda a escuridão.

Pag. 248
O sinal no Céu vos foi dado para que pudésseis crer, foi a oficiali-

zação da Aliança Divina com a humanidade, a Terra recebeu naquele 
momento a semente da Obra Divina e Santa, foi lançado em toda par-
te, em toda terra e foi firmado no mundo todo o plano do CRIADOR.

Pag. 249
Tenho muita pressa que isso aconteça, uni-vos e EU vos mos-

trarei como farei.O PAI formou a Aliança com toda Terra em um 
sinal que vos foi apresentado, agora o Plano do PAI foi estabelecido 
em toda parte.
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Pag. 251
Uni-vos para assim formar Aliança Eterna entre a vossa Comu-

nidade e a Divindade. Essa união fará com que tudo comece em 
um rebento novo, será necessário acontecer essa união para trans-
formar toda face da Terra.

Pag. 255
Unem-se à TRINDADE e a Terra, unem-se o humano e o Divino 

em uma aliança eterna e juntos lutarão para destruir para sempre 
toda mentira e formar  em meio a toda humanidade um manto de 
Paz e de AMOR, para isso tenho confiado todo o saber, todo esse 
mistério a vós.

Pag. 257
Tudo vos virá dessa fonte de Divindade e de AMOR, for-

mamos assim unidade com tudo e com todos que é a Aliança 
Eterna.

Pag. 267
Tenho sede de concluir essa Aliança com a humanidade, te-

nho pressa em formar a Coroa Eterna e Santa, tenho a Misericórdia, 
a Bondade, o AMOR. 

Depois que se tornar Verdade, essa união acontecerá por toda 
parte, mas tenho pressa em unir-vos em Aliança Eterna ao AMOR 
TRINDADE. 

Pag. 269
Falo-vos como acontecerá quando se completar a Aliança 

Eterna, vós sereis tomados por um poder imenso, em cada um res-
plandecerá a face do SENHOR.

Quando se completar entre o humano e o Divino esse Plano, 
não mais haverá o poder destruidor, assim se fará a Aliança Eter-
na, que será definitiva e que lançará para sempre o dragão nas 
profundezas do abismo.
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Pag. 300
E assim o fez, sendo-ME obediente e se fazendo simples para 

que se concluísse uma nova Aliança entre o Céu e a Terra, agora 
já concluída essa Aliança deve se levar ao conhecimento dos pe-
queninos.

Pag. 322
Será firmada a Aliança Eterna para sempre entre o Céu e a Ter-

ra e tudo o que pedirdes ao PAI ser-vos-á dado, porque já não sereis 
vós, mas em vós habitará o poder imenso, o poder Santo do alto, 
assim se firma entre o Céu e a Terra o poder e a glória e sereis luz e 
sol para toda a Terra.

Pag. 329
Unidos damos as mãos e entrelaçamos nosso Poder, a nossa 

Sabedoria, o nosso Coração em uma Aliança Eterna. Tudo se torna 
uma só fonte, uma só  vida, uma só esperança, um só Dom, em 
que o AMOR, somente o AMOR consistirá. Não mais haverá outro 
ensinamento a não ser esse. Não haverá outra lei, a não ser essa 
que viverá de agora em diante.

Pag. 343
É o PAI, o FILHO, o ESPÍRITO SANTO e o AMOR TRINDADE for-

mando a Aliança com a Terra, é a VIRGEM MÃE intercedendo e ca-
minhando passo a  passo com essa Obra Divina.

Pag. 345
Essa Aliança forma um círculo forte e tem todo poder e 

toda força, dentro se encontra a Divindade Santa e as duas 
mulheres escolhidas do PAI que são corredentoras entre as 
nações. Nasce para o mundo esse Plano do CRIADOR, como 
nasceu SEU FILHO SALVADOR, em Divindade nasce esse Dom 
sobre toda a Terra.
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Pag. 349
Ó Aliança Eterna e forte, bela e cheia de Verdade, vem brilhar 

nos corações e transformar a vinha do SENHOR.

Pag. 351
Agora em Três Pessoas Divinas faço a Aliança com a Terra com 

um elo forte.Em Três Pessoas ressoamos sobre a Terra e faremos 
morada eterna.

Pag. 352 
Agora unido a Terra em Aliança Eterna vem e traz a Vida, a Es-

perança, a Bondade, o AMOR, escondido ainda aos olhos huma-
nos, mas Verdadeiros aos olhos Divinos.

Pag. 7
Agora, nova vinda acontece, a vinda do Pai, Jesus e o Espírito 

Santo, trabalham todos estes anos, preparando a minha vinda. Essa 
minha vinda é um acontecimento que podemos chamar Aliança 
Divina entre o céu e a terra.

Pag. 8
Estais nos braços do Pai. Vos acolho e selo definitivamente, 

convosco esta Aliança no meu amor. Vos amo e vos envio para tra-
balhardes  incansavelmente, na minha vinha, no meu reino.

Pag. 28
Eis o grande momento, eis a decisão final. Agora vem e 

bate. Vem e convida, vem e lança um caminho de eterna alian-
ça, cumpre a vontade, o poder infinito do criador. Eis o mo-
mento, eis o tempo, o caminho se faz e as ovelhas começam a 
trilhá-lo.

Livro da Sabedoria – Aliança
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Pag. 110
O Carisma se chama Aliança Divina com o Criador e de-

verá se espalhar sobre toda face da terra o seu ensinamento. 
Quanto mais breve ele for acolhido e aceito por vós, tanto mais 
breve será ensinado e propagada a sua divina  sabedoria sobre 
o mundo.

Pag. 121
Quando parti para junto do Pai, enviei o Espírito Santo aos 

Apóstolos, mas o mundo não aceitou e destruiu a obra do Pai. Ago-
ra envio a vós o dom total fazendo assim aliança definitiva com o 
poder e a força, com total segurança, entrelaçando o céu e a terra 
e formando assim um só rebanho, um só pastor.

Pag. 128
O Espírito Santo se une ao humano e forma uma sólida e firme 

aliança entre o céu e a terra. Traz ao mundo uma fonte aberta do 
saber divino e toda pessoa que a procura, encontrá-la-á em abun-
dância, em raios que penetram até a alma.

Pag. 134
Se fordes dóceis, estaremos tão unidos que vossa humanida-

de, vossa parte humana, será tão feliz e realizada, que jamais que-
rerá romper essa Aliança que se forma, essa união plena do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo em cada um de vós.

Pag. 189
Selo convosco essa aliança no meu Amor Uno e Trino prome-

tendo estar  convosco em todos os momentos, em todos os luga-
res onde fordes enviados a propagar esse Carisma.

Pag. 193
É através da sabedoria que se renova e se faz aliança com toda 

a humanidade. É ela a responsável por esse maravilhoso momento 
que o mundo começa viver. Ela se faz presente em todos os mo-



29

mentos. Nada a ela se compara. Ela vem do Pai. Ela é o Pai. Ela é o 
Dom. É o mais forte e santo saber.

Pag. 228
Eis que traço entre o céu e a terra, o sinal da Aliança e que ela 

se faça, entre Eu e vós, para sempre, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo Amém.

Pag. 247
Não vos angustieis com tudo o que vedes acontecer, mas ficai 

em vigília e em união com o Dom precioso do Criador. Começa 
aí uma nova geração, uma nova cidade santa, uma permanente 
aliança se faz entre o céu e a terra. Tudo será harmonia entre o céu 
e a terra.

Pag. 304
Agora em união forte se cumpre imensa e forte aliança que o 

Pai fez com o humano, elo do Criador se faz, a luz divina se derrama 
sobre toda a humanidade.

Pag. 305
Agora em um sublime e santo ensinamento revelo-vos a imen-

sidade desse lugar. Completou-se entre o céu e a terra, um elo se 
fez, uma aliança justa inquebrável, cheia de amor e paz. Todos são 
merecedores desse tempo, basta para isso se fazer por merecer.

Pag. 308
Bendirei ao Senhor porque cumpriu a sua promessa e se faz 

entre o céu e a terra a aliança eterna, um elo inquebrável se con-
cluiu e se abre as portas de um novo tempo.

Pag. 319
Assim é e assim será para sempre. O divino e o humano se en-

contram nessa época de agora para selar perpetuamente a Aliança 
Divina entre o céu e a terra.
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Pag. 321
Criador e criatura se encontram e se dão as mãos. O Criador fir-

ma a aliança de Amor com seus filhos no paraíso. O paraíso é aqui e 
agora. Nada ficará fora dele e sem ele nada terá efeito.

Pag. 357
Imprimirei em vós o meu sinal, o sinal da nova aliança no meu 

amor, o sinal do Carisma da Aliança Divina entre o céu e a terra.

Pag. 389
Já é a caminhada vitoriosa sobre os marcos, selando a nova 

aliança na Trindade. É o arco-íris que vos acompanhava no início, 
agora ele se faz sob vossos pés. Ao percorrerdes essa trajetória, 
toda terra está sendo marcada com minha presença.

Pag. 25
Só o vosso amor, mas esse haveis de não descuidar em ofere-

cer-Me, pois só assim haverá de estar cumprindo-se a Aliança entre 
o céu e a terra, o humano e o divino.

Pag. 35
Por isso, ainda em vida vereis as maravilhas, ainda nesse século 

instauro a minha aliança, selando convosco a promessa que vos fiz 
da vinda do Espírito Santo Paráclito.

Pag. 55
Daí então, meus filhos, terei o meu descanso, poderei então 

contemplar a minha criação, poderemos nos contemplar face 
a face em perfeita união, com pureza, em paz, com amor filial, 
esta é a Eterna Aliança que fiz com a criação e contei convosco 
para realizá-la. Confiai em Mim, a Aliança Eterna está firmada e o 

Livro do Amor – Aliança
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plano de salvação será consumado em breve espaço de tempo. 
Tudo isto para minha glória, de Jesus e do Espírito Santo. Amém.

Pag. 93
Assim como falo é e assim será para toda a eternidade. Meus 

filhos Me encontram e selam Comigo Aliança no Amor. O Amor 
pleno se faz em cada ser e haverá um só rebanho e um só Pastor.

Pag. 97
Pois que se faça em cada um, o Dom, unindo Céu e Terra. Pois 

que se faça a vida em cada um, dentro da família, celebrando alian-
ça Comigo. 

Pag. 103
Desejo sinceridade e lealdade. Em vós repousa o espírito da 

paz. Pois que Ele seja em vós e em vós faça morada definitiva, mar-
cando com selo de ouro esta Aliança feita no tempo de agora com 
toda a humanidade. Selo convosco o pacto de paz.

Pag. 121
Ser acolhido oblativamente no mistério do sangue de Cristo 

que realiza e dignifica esta Nova Aliança do Pai com seus filhos. É 
fechado o círculo da Aliança do Pai e do Filho com a face da terra. O 
Amor Divino e Santo se faz, ontem, hoje e sempre. Incomensurável. 

Pag. 147
O Pai abre seu coração, recolhe os mansos, os humildes e faz 

com eles eterna e infinita aliança. A luz penetra o mundo e as trevas 
gemem, o braço forte do Altíssimo se levanta e faz cair para sempre a 
força contrária à criação do Pai. Pronta está a ALIANÇA ETERNA entre 
o céu e a terra, o elo forte e inquebrável cobre todo universo e inunda 
os corações. Repleto de amor e paz que vem da  parte do Senhor.

Pag. 150
A terra recebe do Pai o mais sublime e santo presente. A terra 
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se abre em um berço e recebe da parte do Pai a unidade profunda 
de um espírito novo e santo. A Trindade inunda a terra e faz mora-
da plena em seu seio, a aliança se fecha e se fecunda para proteger 
essa semente lançada pela mão do Criador.

Pag. 179
As três linhas se unem e se fazem em um círculo se tornando 

um só e o mesmo poder, em um e mesmo Senhor, em uma e mes-
ma Aliança e um e o mesmo Dom. 

Pag. 249
O Espírito Santo é o sopro sagrado que vem do coração do 

Pai, vem para em espírito unir o humano ao divino. É dele e através 
dele que se completa na terra a mais forte e total aliança entre o 
eterno e o humano.

Pag. 251
Aliança feita com o divino, nos tempos atuais, onde o ho-

mem celebra com Deus Pai o pacto da paz e do amor. Aliança 
solene, sublime, completada e perpetuada para todo o sempre. 
É o sublime mistério do Deus-Conosco, do Deus é, se fazendo na 
face da terra, nos tempos atuais. O Pai se revela por inteiro a seus 
filhos e os acolhe no seu coração. A paz se faz dentro e fora da 
pessoa. Tudo se completa agora e se reúne numa linha só, que se 
ergue até o infinito.

Pag. 271
A lei do Espírito Santo vos chega através da Irmã Gertrudes, 

encarnando o Carisma da Aliança Eterna com o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo, tendo a incumbência de realizar a obra do Espírito 
Santo, o Paráclito Prometido pelo Pai, obra esta que foi reconduzir 
o povo da conversão à santificação.

Pag. 275
Só através desse Carisma é que faço a Aliança Eterna convos-
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co, que é União Trinitária em vós e convosco, dando-vos todo o 
poder para vencer e subjugar o mal para sempre, para que nunca 
mais tenha poder sobre vós. Pois através dessa Aliança Eterna vos 
insiro na Santíssima Trindade em toda sua plenitude tanto por den-
tro como por fora, assim vossa família é inserida, bem como vosso 
trabalho. É a Aliança definitiva e final entre o homem e Deus. Todos 
precisarão aderir a ela pois não haverá outra.

Pag. 286
É a era dos Santos na face da terra, onde humano e divino 

se encontram, céu e terra se entrelaçam numa Unidade Perfeita, 
numa Aliança Eterna: criatura e Criador, Pai e filho se abraçam num 
encontro eterno, infindo e fecundo, dinâmico e gerador de Vida.

Pag. 351
Quem não vem a Mim pelo Amor, vem pela dor, mas todos 

haverão de integrar-se a Mim, grandes e pequenos, a todos chamo 
e a todos cuido igualmente e selo com o Sinal da Aliança Eterna 
que é o Amor Trinitário em vós.

Pag. 368
Deixais tudo e chegais ao nada e o Tudo poder ser em vós: 

Deus é santificado em vós. Céu e terra se unem, celebra-se a Alian-
ça entre o humano e o divino. Acontece a Eterna Aliança entre 
Deus e o homem. É a Aliança Divina que se faz entre o céu e a terra, 
quando a Trindade Santíssima pode habitar cada ser. É o início do 
novo, essa nova lei que vai beneficiar cada pessoa, arrancando-a da 
escuridão e colocando-a para sempre na luz.

Pag. 383
Todos Me verão face a face, grandes ou pequenos, todos se 

aproximarão de Mim. É o novo matrimônio. É o casamento da pes-
soa, da família e da firma com seu Deus e Pai. Celebro convosco a 
Aliança Eterna de Amor e paz. Comprometo-me convosco, assim 
como desejo que vos comprometais Comigo, vosso Deus e Pai. 
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Pag. 23
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. 

Pag. 77
Sois herdeiros da Promessa feita a Meu Filho Jesus e fazeis alian-

ça Comigo agora que adentrais no Meu Reino de Amor. Aliança de 
fidelidade e amor, de paz e reconciliação com vosso Deus e Pai. 

Pag. 81
Estais inseridos no Bem, implantados em Mim e selais concre-

tamente 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 com-
pletamente em Mim. Selais Aliança Comigo e é Comigo que vos 
comprometeis de ora em diante.

Pag. 106
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 atra-
vés dos tempos e que se completa agora nesta Aliança, que é Sua 
Presença Santa.

Pag. 169
Nenhuma mulher recebeu tamanha honra vinda do Pai e por 

Livro da Paz – Aliança
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inteira obediência a Mim foi implantando o Carisma, sendo que 
até hoje conduz esse rebanho 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 se-
gurança e paz.

Pag. 170
Sabei também, para vosso esclarecimento vos digo que todo 

vosso trabalho estará repartido em três tempos: no primeiro, a vos-
sa dedicação dirigir-seá para a pessoa completando-se a Aliança 
Divina com a Comunidade. No  segundo, 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. 

Pag. 193
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, filhos queridos, vosso Pai vos 
acolhe de braços abertos, com o Coração cheio de Amor e sauda-
de. Vosso Pai é só Amor por vós, só Amor, só Amor”.

Pag. 194
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 Salva-
dor”. Com a Eterna Aliança exclamai: Aba, Aba, Aba, Paizinho que-
rido, está entre nós.

Pag. 250
A Aliança Eterna, elo forte entre o Pai e Seus filhos é forma-

da, 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 
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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.

Pag. 286
A aliança eterna é um elo em uma linha reta, santa e pode-

rosa.

Pag. 296
É da árvore da vida que Deus se utiliza, para gerar fortemen-

te a sua existência, formando aliança eterna em meio a tudo e a 
todos.

Pag. 303
A aliança eterna, verdadeira e única é o marco findo no mun-

do, terrestre, celeste e universal.

Pag. 304
A aliança eterna firmada em plenitude, nos corações huma-

nos abrangerá com intensidade a largura, a altura e a profundidade 
da alma, potência criada e amada pelo Pai, dono único e verdadei-
ro de sua obra prima.

Pag. 347
E de ora em diante cumprindo-se a Eterna Aliança, tudo será 

novo em vossos governos. É Deus que vos fala.

Pag. 348
Com Meu Espírito Santo vos chega a Lei do Amor para vossos 

corações, com a Celebração do Dízimo que é o selo de vossa Alian-
ça Comigo, é a comunicação concreta entre nós, o sinal de nossa 
amizade no Meu Encontro mensal convosco.
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Pag. 31
Agora tomais conhecimento de precisar viver a realidade 

verdadeira que sois do NOVO DONO, que estabelece a ETERNA 
ALIANÇA convosco e que é para vós toda providência de VIDA, 
PUREZA, AMOR, SAÚDE, SANTIDADE, e toda formosura dos Anjos 
e Santos.

Pag. 38
Na MINHA AUTORIDADE de PAI-MÃE, FIRMO CONVOSCO, de 

PRÓPRIO PUNHO, a MINHA ETERNA ALIANÇA que se concretiza 
agora, quando se inicia o NOVO TEMPO, o TEMPO da GRAÇA, 
ABUNDÂNCIA e PAZ, na UNIDADE do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO.

Pag. 55
Assim SOU EU em vós e assim vós estais em MIM, AMIGOS, 

unidos perenemente numa ALIANÇA SANTA, numa ALIANÇA 
ETERNA e VERDADEIRA, selada por MEU FILHO JESUS na CRUZ 
e consolidada pelo ESPÍRITO SANTO, PRESENÇA PERPÉTUA neste 
CARISMA.

Pag. 57
É a HORA DIVINA, tão ansiosamente esperada por MIM para 

plenificar-vos com MEU AMOR, quando é selada sobre vós a ALIAN-
ÇA ETERNA, quando é coroada a MISSÃO de MEU FILHO JESUS e 
do MEU ESPÍRITO SANTIFICADOR, e assim poder elevar-vos à digni-
dade de filhos, Imagem e Semelhança MINHA, SENDO PRESENÇA 
REAL e FRUTUOSA em vós.

Pag. 93
GOVERNO, EMPRESA e FAMÍLIA, UNIDOS eternamente em 

ALIANÇA UNA e TRINA, indissolúvel.

Livro da Ciência – Aliança
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Pag. 120
Assim também na vossa EMPRESA, no vosso trabalho, habi-

ta MINHA PERFEIÇÃO, e haveis de ter muita VIDA, igreja-viva que 
sois, templo TRINITÁRIO, testemunhando em todas as vossas ações 
e criações, para vós mesmos e para vossos irmãos, a PRESENÇA 
contínua, ininterrupta e poderosa do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, pois firmei ALIANÇA com a FAMÍLIA, comprometendo-ME 
em acolhê-la do jeito que ela está, transformando-a em BEM, em 
BÊNÇÃO, em VIDA, em NINHO de AMOR.

Pag. 135
Selo a ALIANÇA ETERNA convosco, na pessoa, no casal, na fa-

mília, na empresa e governo. Perenemente estamos comprometi-
dos de AMAR, EU em vós e vós em MIM, numa ALIANÇA mútua de 
AMOR, PAZ e ALEGRIA que não se extingue e agora se completa 
em vós pela conclusão deste CARISMA.

Pag. 179
E deles saem lágrimas como chuva de amor sobre todos vós, 

e faz-se a ALIANÇA ETERNA, que é uma FONTE de energia de incal-
culável poder que se espalha sobre tudo e sobre todos, em todos 
os sentidos. 

Pag. 203
A Antiga Lei, a Nova Lei e a ETERNA LEI unem-se em ALIANÇA 

com o ÚNICO SENHOR, o DEUS de Isaac, de Jacó e de Judá, o DEUS 
de ontem e de hoje, o DEUS de GERTRUDES e de ZULMAR, o DEUS 
do CARISMA, DEUS CONOSCO, EMANUEL.

Pag. 276
E a ALIANÇA com o Governo, através dos MANDAMENTOS, a 

ALIANÇA com a Igreja, através dos SACRAMENTOS, e a ALIANÇA 
com a Família, através dos DONS, se concretizam em UNIDADE 
TRINITÁRIA, nesse TEMPO HOJE, de fato e de direito.
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Pag. 278
E a GRAÇA “É”, por obra deste CARISMA, e todos são atingidos 

e sustentados por ELA, pois a ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO 
e TRINO AMOR envolve a Pessoa no seu todo: físico, psiquismo, 
espírito e alma, bem como o Governo, a Igreja e a Família, com 
Empresa e Trabalho, os Bens Materiais e  a Natureza que vos rodeia, 
vos alegra e vos alimenta.

Pag. 280
E SELADA ESTÁ, para TODA ETERNIDADE, a ETERNA ALIANÇA, 

UNIDADE INQUEBRANTÁVEL e INDESTRUTÍVEL que UNE o Céu e a 
Terra, o CRIADOR e a criatura!

Pag. 281
Agora, nesta última ALIANÇA que faço convosco, “última” por-

que ESTA é ETERNA, é incomensurável o benefício que vos adveio 
da CELEBRAÇÃO do DÍZIMO neste CARISMA, pois, através desta 
OBEDIÊNCIA vossa, EU pude entrar e realizar em tudo e em todos, 
e agora pisar vosso chão como DONO ABSOLUTO, UM SÓ DEUS 
VERDADEIRO e SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.

Pag. 334
Uma ALIANÇA, que é a ALIANÇA do ETERNO AMOR de gran-

des proporções, encorajada e arraigada no SEIO de VOSSO PAI, se 
fez e se instalou definitivamente, conquistada pelo abrangente 
REINO CELESTE.

Pag. 345
Mas, só agora, no TEMPO HOJE, por este CARISMA, o CAMI-

NHO se conclui numa ETERNA ALIANÇA, e VOSSO PAI vem esclare-
cer-vos de viva voz e direcionar-vos para o certo, o verdadeiro, que 
agora se completa como VIDA e UNIDADE.

Pag. 345
Para isso, foi preciso toda uma caminhada de CONVERSÃO – 
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LIBERTAÇÃO – PURIFICAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO – PERFEIÇÃO – 
SANTIFICAÇÃO, a UNIDADE com DEUS UNO e TRINO AMOR, que é 
a culminância da ETERNA ALIANÇA.

Pag. 347
Agora, nesta ALIANÇA ETERNA, posso agraciar-vos com o DOM 

em plenitude, que SOU EU em vós e vós em MIM. E a ETERNA ALIAN-
ÇA está concluída e a UNIDADE É em todos vós, no PODER da SAN-
TÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO e TRINO 
AMOR. Concluo a MINHA ETERNA ALIANÇA com MINHA criação, 
fazendo-ME pequeno e ao mesmo tempo grande, e ME estabeleço 
definitivamente no seio  e um lugar onde abro o canal de diálogo 
constante convosco, MINHAS criaturas queridas que sois.

Pag. 388
A renovação da alma é a ETERNA ALIANÇA que venho con-

cluir entre o DIVINO e o humano.

Pag. 449
Acontece, no Céu, a abertura em forma de um OLHO por 

onde perpassa a LUZ saída da MINHA FONTE. Esse “OLHO” está “co-
roado” pela Aliança de um NOVO TEMPO, coberto pelo AMOR do 
INFINITO DEUS.

Pag. 452
É o encontro definitivo da Família Humana com a FAMÍLIA 

TRINITÁRIA, pois, estando concluída esta ALIANÇA, a humanidade 
receberá do Alto Céu a LUZ que penetra as suas entranhas e a UNI-
DADE em PERFEIÇÃO se faz. 

Pag. 468
O CARISMA, que SELOU ALIANÇA COMIGO, foi gerado, nas-

ceu, foi criança, cresceu, amadureceu, trabalhou, lutou, venceu, se 
doou, se partilhou, completou-se e, por ele, o AMOR-PESSOA pôde 
descer para “’SER” PRESENÇA DIVINA em vós.
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Pag. 17
Abriu-se para o universo, a porta da ETERNA ALIANÇA guar-

dada para esse TEMPO em que definitivamente o mundo conhe-
cerá quão grande é MEU AMOR e quanto é valioso esse momen-
to no qual todos recebem essa manifestação DIVINA.

Pag. 35
Com o ser humano concluímos a UNIDADE de um TEMPO 

NOVO que tem o formato de uma grande plataforma circulada 
pela ALIANÇA da eterna glória. 

Pag. 40
Firmei ALIANÇA e fiz chover as partículas da VIDA por toda 

parte a qual emana a LUZ DO AMOR e já não há mais morte sobre 
a Terra, pois EU a eliminei por completo.

Pag. 51
Prontamente se liga a extremidade do Céu às profundezas da 

ALMA, formando ALIANÇA lacrada com o sinal de um NOVO TEM-
PO.

Pag. 56
O Céu se carregou de fragrância e deleitou-se sobre todo 

universo realçando a VIDA sobre tudo e sobre todos, concluindo 
ALIANÇA de ETERNIDADE.

Pag. 72
CONCLUÍ ALIANÇA ETERNA com MEU Povo e FAÇO MEU BRA-

ÇO lançar-se sobre todo universo. A doce vida em MIM é um con-
solo e um prêmio para todos que dela fazem parte.

Livro da Verdade – Aliança
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Pag. 76
Dentro de vós encontra-se lacrada a ALIANÇA que IDEALIZEI e 

fiz acontecer em vós. Agora tendes em vossa companhia a VIDA da 
ETERNIDADE, a qual jamais vos será tirada, considerando que sois para 
MIM uma célula viva na qual CONCRETIZO MEU PLANO DE AMOR.

Pag. 84
A ETERNA ALIANÇA é o EQUILÍBRIO definitivo que dá certeza 

de UNIDADE PERFEITA entre o Céu e a Terra.

Pag. 86
REINTEGRO-vos em MEU REINO fazendo convosco ALIANÇA 

inquebrantável, buscando nos arredores tudo e todos sem distin-
ção, vivos e mortos, todos os herdeiros de um mesmo PAI.

Pag. 101
Nada mais vos impede de ALEGRAR-vos diante de MIM, pois 

CONCLUÍ ALIANÇA ETERNA convosco e ela como uma tiara lumi-
nosa envolve toda a órbita terrestre.

Pag. 103
O CARISMA revelou-se em expansão e concluiu-se a ALIANÇA, 

sendo que as extremidades do universo alongaram-se, expandin-
do-se até as raízes mais profundas, as quais se concluem dando 
lugar ao NOVO TEMPO.

Pag. 108
EU concluo MINHA ALIANÇA convosco, a qual entrelaça na 

MINHA DIVINDADE e nada jamais romperá com esse elo definitivo 
entre o Céu e a Terra, entre DIVINO e humano.

Pag. 112
Confortei vosso coração, completando-se em um único e san-

to AMOR, a ALIANÇA na qual se consagra a VIDA PLENA no MEU 
ETERNO ABRAÇO.
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Pag. 132
Esse é o NOVO TEMPO DA GRAÇA no qual por esse CARISMA, 

selo ALIANÇA ETERNA com a PESSOA, o CASAL, a FAMÍLIA, a EM-
PRESA e o GOVERNO.

Pag. 139
Todo passado acaba aqui e tudo começa, renascendo em um 

NOVO TEMPO. SOU EU, FIRMANDO ALIANÇA com cada SER, atra-
vés desse acontecimento, confirmando, assim, a MINHA PRESENÇA 
e MEU AMOR.

Pag. 140
AMO-vos muito e concluo a ALIANÇA ETERNA convosco, ó 

POVOS dos CINCO CONTINENTES, sob a AÇÃO VIVIFICANTE do 
MEU ESPÍRITO SANTO.

Pag. 170
E não há mais como não SER em MIM, pois SOU O PAI, DEUS 

FIEL que tanto buscastes, O DEUS DA ETERNA ALIANÇA, que se 
concluiu e HOJE estou AQUI para abraçar-vos com toda TERNURA, 
CARINHO e AMOR e CONVIVER convosco.

Pag. 192
Concluiu-se a ALIANÇA ETERNA e agora estais vivendo a PLE-

NITUDE DO CARISMA, na mais PERFEITA UNIDADE com DEUS UNO 
E TRINO AMOR, O VERDADEIRO SENHOR, REI pelos séculos sem fim.

Pag. 199
FIZ ALIANÇA ETERNA convosco e vos ASSUMI de fato e de di-

reito cuidando para que não falte mais o PÃO SAGRADO na mesa 
de cada LAR.

Pag. 210
O CARISMA atinge a SUA PLENITUDE quando firma-se em 

vós, verdadeira e definitivamente a ETERNA ALIANÇA com o PAI, 
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o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR. A ALIAN-
ÇA ETERNA é a CELEBRAÇÃO e a CONCRETIZAÇÃO do MEU PAC-
TO DE AMIZADE com todos vós, FILHOS QUERIDOS, eternamente. 
Bem vindos à MINHA CASA!

Pag. 272
GERTRUDES, A MÃE DA HUMANIDADE, EM MEU SANTO ES-

PÍRITO, VOS GEROU EM MEU SEIO E VOS INTRODUZIU NO NOVO 
TEMPO, PELO CARISMA, VANGUARDEIRA DA ALIANÇA ETERNA.

Pag. 305
Neste CARISMA DA COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, pelo qual 

SELO ALIANÇA ETERNA COM TODA HUMANIDADE do ontem, do 
HOJE e do amanhã, novamente SUSCITO ADÃO e EVA, HOMEM e 
MULHER para conduzirem MEU PLANO DE SALVAÇÃO através do 
DIZIMO NA FAMÍLIA, que vem reparar todo pecado da prostituição 
na FAMÍLIA, na EMPRESA e no DINHEIRO, consequência da desobe-
diência desde a origem.

Pag. 315
É a ETERNA ALIANÇA QUE SE PERPETUA, O MUNDO SALVO 

pelo DINHEIRO, através do CARISMA, pela vossa OBEDIÊNCIA ao 
DÍZIMO nos dias atuais.

Pag. 343
A ALIANÇA ETERNA se forma em círculo e em seu centro se 

abre a porta do NOVO TEMPO, o qual dá acesso ao Paraíso.

Pag. 347
Pois HOJE, SOU EU VOSSO PAI que venho do alto com a úl-

tima e definitiva a ETERNA ALIANÇA, vos LIGAR a MIM eterna-
mente, através do ESPÍRITO SANTO, cumulando-vos de DONS, 
BÊNÇÃOS, GRAÇAS e RIQUEZAS PROVIDENCIAIS, apagando por 
completo as consequências da vossa opção por lúcifer no Paraí-
so, reforçada em barrabás.
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Pag. 352
FAMÍLIAS QUERIDAS, O PAI só quer o BEM para vós e EU ESTOU 

AQUI para recriar-vos e transformar-vos em MINHA IMAGEM, para 
isso FIRMEI CONVOSCO a ALIANÇA ETERNA.

Carisma

Pag. 144
Esse Carisma é uma fonte direta que sai do poder do PAI, é 

um plano novo que vem do PAI para salvar a humanidade e diante 
desse plano o PAI escolheu novamente uma mulher, simples, hu-
milde e obediente, como MARIA, para trazer novamente ao mun-
do os ensinamentos de SEU FILHO PREDILETO.

Pag. 146
É o PAI  que  manifesta  tal  desejo, é  um  Carisma  de  profun-

didade  imensa  e santificadora, é a última realização sobre a Terra.

Pag. 162
Esse Carisma é de uma profundidade imensa, é preciso atingir 

todas as partes do mundo, deverá acontecer algo novo na MINHA 
Igreja para que MEUS filhos se voltem para MIM e é através desse 
Dom maravilhoso que o PAI concedeu a Irmã, que acontecerá a 
volta à casa do Pai.

Pag. 169
Esse Carisma deverá  se  espalhar  por  todos  os  cantos  da 

terra, a vós enviarei do PAI o ESPÍRITO DA VERDADE E DA FÉ.

Livro da Vida – Carisma
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Pag. 174
É de majestade Divina esse Carisma que brota para a santifi-

cação da humanidade. Conhecereis todo um plano de salvação, 
portanto ficai à obediência e à escuta do PAI, pois vos será revelado 
passo a passo o vosso caminho.

Pag. 178
Estais a  caminhar  nos  planos  do  PAI.  Esse  Carisma  está  

acima  de  todo  e qualquer  pecado e de toda e qualquer estru-
tura, somente a realização desse Dom Divino, salvará os Filhos 
MEUS, é a realização desse grande segredo e dá um sentido novo 
ao mundo. 

Pag. 188
Esse Carisma é simplesmente estar, pois DEUS manifestar-

-se-á em plenitude. Quando acontecer esse Plano Santo, por 
onde quer que andeis ou onde vos encontreis, sugai toda a mal-
dade do mundo, sem dor, sem lágrimas e entregai-a ao AMOR 
Santo, ao Plano do PAI.SOU EU O MESTRE E SENHOR que assim 
vos falo e oriento tudo posso tudo faço. O Carisma é Obra Divi-
na e Santa.

Pag. 191
É fazendo  acontecer  o  Carisma  que  o mundo será liberto 

do mal, é eliminando as fontes malignas que o SENHOR voltará a 
reinar nos corações.

Pag. 205
Esse Carisma é o PRÓPRIO PAI com SEU AMOR Imenso se ma-

nifestando em meio a todos. É DEUS se revelando em um AMOR, 
em união com o FILHO JESUS e o ESPÍRITO SANTO.

Pag. 206
FALO-vos sobre o Carisma, esse Dom Maravilhoso que vos 
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vem do alto, é DEUS se revelando em SEU AMOR Infinito, a SUA 
Divindade Santa. É o PAI que com SEU FILHO JESUS e o ESPÍRITO DE 
AMOR vem se transferir em união, completando assim um nascer 
novo em cada um, para que se transforme em uma taça transbor-
dante para o mundo. 

Pag. 207
Esse Carisma, é um AMOR profundo que será gravado em 

cada coração, por toda a eternidade, é o próprio PAI, fazendo 
união com o coração de cada um, em um AMOR tão Divino que 
os vossos corações se tornam como o CORAÇÃO de DEUS, onde 
só o AMOR vive.

Pag. 211
Agora que se completa o Carisma, deveis permanecer unidos 

entre vós e sempre mais no ESPÍRITO de União com a TRINDADE, 
para que o mundo receba desse AMOR e que todo mal se transfor-
me em Bênçãos Divinas.

Pag. 212
Esse Carisma nada mais é do que a TRINDADE se completan-

do em um AMOR SANTO, entrelaçando o Céu e a Terra em um só 
AMOR, em um só perdão em uma só Verdade.

Pag. 343
Esse Dom, esse Carisma, é a fonte que jorra água cristalina.

Pag. 350
É necessário que volteis e renoveis em um AMOR SANTO 

o “DOGMA” do Carisma. Renovai  em um laço de pureza e se 
firme em um lugar seguro o alicerce, o trono, o poder imenso 
do Carisma. 
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Pag. 16
O Carisma está pronto, muito pouco falta ainda para o mundo 

receber. Há sinais do meu amor em meio a vós, farei verdadeiros 
prodígios junto a vós. Pois essa força que brota dos vossos cora-
ções vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três vezes santo. É a 
força do Deus Uno e Trino que abalará todas as estruturas falsas.

Pag. 20
Tudo está sendo lavado, purificado, transformado pela força 

do Carisma. E não sereis vós, mas sim, Eu que realizarei toda a trans-
formação.

Pag. 24
Agora resta ainda a força total desse Carisma, essa é a porta que 

se abrirá e que reencontrará o Pai e sua divindade com o humano.

Pag. 28
É fonte segura, é fonte de vida e de amor. É grande a alegria 

no céu, é de espanto sobre a terra a força e o poder desse Carisma, 
desse plano.

Pag. 44
À medida que foi sendo entregue nas mãos das autoridades 

este Carisma, a terra se abriu e engoliu profundamente o plano do 
Pai. No céu se completou fortemente este caminho com o coro 
dos anjos e santos.

Pag. 50
Esse Carisma é um “Dogma” e assim sendo deixa de ser um 

Carisma para ser íntegro e verdadeiro. Deixa de ser um plano para 
ser uma verdade, deixa de ser um pensamento para ser um dom 
ou ser o Dom.

Livro da Sabedoria– Carisma
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Pag. 106
O caminho do Carisma está pronto, resta aprender como vi-

ver nele e para ele. Sois raios de ação no mundo. E tudo o que 
pedir-vos para fazer, fazei-o prontamente e de boa vontade.

Pag. 110
Assim, o Carisma, que é a chave-mestra do meu plano de sal-

vação já se fez sobre a humanidade, já se completou a menina dos 
olhos da salvação da humanidade, que é este Carisma.

Pag. 115
Agora que se completou o Carisma entre vós, é hora de fazer 

acontecer entre o céu e a terra essa abertura, para assim o plano do 
Pai conquistar os filhos que se encontram à distância.

Pag. 142
O amor precisa encontrar ressonância em todos os lugares. 

Tudo precisa ser selado pelo amor, pelo Carisma.

Pag. 158
A fundamentação dessa lei precisa ser escrita em linha com-

pleta e fixada junto ao monumento do Santíssimo, onde se encon-
tram todas as linhas do Carisma.

Pag. 163
É o Ano Santo, o ano da intervenção do Senhor sobre a terra. 

Graças a esse Carisma, o Carisma do Amor, as pessoas serão so-
corridas ao se fazer sobre elas, o grande Pentecostes, a descida do 
Espírito Santo, que numa luz deslumbrante iluminará tudo o que 
estiver escondido em seu interior, na maior profundidade de seu 
ser. Foi para esse tempo que o Carisma da Comunidade Aliança 
Divina foi derramado e se espalha sobre toda a humanidade.

Pag. 179
Repito, é mister que esse Carisma seja aceito, conhecido e im-
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plantado na minha igreja e através dela ser conhecido no mundo 
para encampar (incorporar) todas as religiões.

Pag. 183
Desejo ardentemente selar-vos com o Carisma da Trindade 

Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pag. 185
O Carisma é uma força especial de amor, a Força Trinitária, 

que é movida de dentro para fora pela sintonia de amor da cria-
tura com o Criador. É uma força poderosa, a Trindade se amando 
dentro da pessoa e a pessoa envolvida nesse amor, sendo amada 
e amando também. É uma força de amor, capaz de transformar 
o mundo.

Pag. 220
Essa linha existente no Carisma precisa unir-se à Santíssima 

Trindade. É do coração do Trindade que sairá para o mundo, a re-
novação, a purificação. É do coração da Trindade Santa que partirá 
para o mundo a luz forte e renovadora.

Pag. 278
E uma vez a luz acesa, isto é, o Carisma selado no coração do 

pai da família, essa unidade de luz jamais se apagará. É o amor ple-
no e perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo família.

Pag. 282
A alma uma vez absolvida e purificada recebe seu Deus. 

A alma acolhe o Carisma, a alma se compromete com o meu 
plano de amor.

A alma se compromete com o amor, com a vida e a unidade. A 
alma diz sim à justiça e à paz, a alma uma vez selada com o selo da 
Trindade Santa, ela passa a ser sinal de luz para todos. Todos vendo 
a luz desejá-la-ão. E num abrir e fechar de olhos ela será e se fará 
em toda a humanidade.
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Pag. 291
O momento é agora, a hora é agora, pois se faz na terra o meu 

Carisma, o meu sinal, a minha Santa Presença e onde Eu não for 
aceito, tudo voará para os ares. Nada no velho, terá condições de 
subsistir. Nada do que é velho permanece, tudo será renovado e 
santificado por minha presença poderosa na face da terra.

Pag. 301
O Carisma por si só falará. O que é preciso nesta época que 

adentras, é aprofundar-te no meu Amor Uno e Trino. Viver esse 
Dom em plenitude. O mais a Trindade Santa realizará. Estás de pos-
se dos segredos de teu Deus, quanto à implantação e realização 
deste Carisma. Esse Carisma é o amor em plenitude.

Pag. 311
A vinda de Cristo foi o início da vossa salvação. Hoje ela se 

completa plenamente nesse Carisma, que ora se faz conhecido 
pela humanidade.

Pag. 317
O Deus Uno e Trino vem com todo o seu poder e glória para 

lavar tudo e romper com todo o mal. Agora a humanidade já tem 
condições de me acolher pois o Carisma já está pronto. Por esse 
Carisma a humanidade foi salva. Foi através dele que a Trindade 
Santa pôde ser. Graças a ele a luz plena pôde ser na face da terra.

Sem meu plano de salvação jamais a humanidade teria condi-
ções de me aceitar.

Pag. 320
Agora, por esse plano, esse Carisma, fostes resgatados e toda 

essa distância entre Eu e vós, já foi vencido.

Pag. 351
Eis que imprimo em todos vós o sinal do Carisma, pela bênção 

e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Um Carisma é uma força, um poder derramado do alto, sobre 
uma comunidade para cumprir uma missão.

Pag. 355
Esse Carisma é o amor em plenitude que vos está sendo apre-

sentado e só por ele podeis passar para chegar até Mim. Não existe 
outra forma e não haverá outra chance para vós.

Pag. 371
Esse Carisma da Aliança Divina é que é a fundamentação da 

salvação para a época de agora. Cada tempo é um tempo. Em cada 
época, marco minha passagem, minha intervenção. Nessa época 
estou plenificando a salvação com esse Carisma, que é algo total-
mente novo para vós. É algo novo para vós. É o novo.

Pag. 395
Esse Carisma é muito forte, pois é o único plano de salvação 

para a humanidade.
Essa revelação atual é o complemento desse plano, que é 

insubstituível, único, indelével, forte e santo. Deus através dele se 
apresenta vivo e real, curando, apagando e recriando cada pessoa 
e a humanidade inteira.

Deus é um só e esse Carisma é a unidade na face da terra. 
Através dele, todos serão um, porque todos o aceitaram, porque 
todos serão atraídos por ele.

Esse Carisma é o próprio Cristo voltando glorioso, se levantan-
do na cruz gloriosa:  “Eis que atrairei todos a Mim”.

Agora nesse Carisma somos uma unidade perfeita gerando a 
vida e unidade em toda face da terra. Todos somos um e há um 
só rebanho e um só pastor, que é Deus Pai em todo o universo, 
recriando seus filhos e atraindo todos a si.

Pag. 396
Só Cristo é vencedor e com ele todos vós sois vencedores tam-

bém. O sangue de meu filho Cristo Jesus é a semente que gerou 
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este Carisma. Este Carisma se levanta e é todo vitorioso, é a Cruz vi-
toriosa. Esse Carisma Une, Liga, Cura, Liberta, Ressuscita. É a própria 
cruz caminhando redentora no século atual sobre a terra. O século 
abençoado, ó século abençoado que acolheu a cruz vitoriosa!

Pag. 11
É o Carisma se fazendo na face da terra. O Deus É, convosco 

e em vós. Defendei o Carisma contra toda divisão e propagai-o às 
nações. Ide, passo a passo, com prudência e tranquilidade, na obe-
diência, tendo como proteção o escudo da justiça que vem do Pai 
e que não vos deixará sofrer qualquer dano.

Pag. 12
O Carisma é o “Deus É” no meio de vós e em vós. À medida que 

avançardes na contagem progressiva, mais e mais o Deus Conosco 
se faz em vós, o governo do mundo cai e reina o governo do Pai, 
na paz e na unidade. O Carisma é amor, puro amor do Pai para com 
humanidade.

Pag. 21
Só que agora esse Carisma é a Cruz Vitoriosa de Jesus, que 

agora vem glorificado, julgar os vivos e os mortos. E só pela senten-
ça de sua boca que tudo se transforma em Luz.

Pag. 40
É vida e força divina se inserindo em vós, isto é, o Carisma se 

instala em vós definitivamente.

Pag. 46
Esse é o novo nascimento de que falava, é o Carisma, inserido 

na pessoa. Já vos falava destas coisas quando vos dizia, através dos 
meus apóstolos: Se Eu for, Ele virá e vos ensinará toda verdade.

Livro do Amor – Carisma
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Pag. 48
Uma vez o Carisma se fazendo na pessoa, libertando-a, curan-

do-a e santificando-a, ela entra nessa unidade com o Pai e Eu, pois 
somos perfeitos nessa unidade.

Pag. 49
É esse Carisma, esse sinal, o coração, que é o selo com que 

marco os corações e que testemunham a minha intervenção na 
face da terra.

Pag. 52
Desejo ser através de cada um. Neles serei profeta, rei, sa-

cerdote. Tão poderosamente Me apresentarei que o mundo re-
conhecerá que a obra é minha, o Carisma é divino e o plano é 
santo.

Pag. 80
É uma celebração que o Pai faz na humanidade quando insta-

la nela todo o seu plano de salvação no mundo: seu Carisma, suas 
leis e as novas diretrizes que deseja estabelecer para seus filhos. As-
sentado está, sólida e firmemente, seu Carisma e suas leis na face 
da terra.

Pag. 94
O momento em que a humanidade começa a receber do Ca-

risma é a partir de agora.

Pag. 172
O Carisma foi sendo desenhado, passo a passo, em sua carne, 

para que ele pudesse ser gerado na face da terra, pois é a própria 
presença do AMOR entre vós.

Pag. 189
Sou o Carisma, sou o trono, o começo e o fim.
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Pag. 192
O Carisma é a base, o alicerce do plano. Como é um plano que 

não pode falhar, precisava estar bem alicerçado, com base firme.

Pag. 201
O Carisma nada mais é, que DEUS se fazendo presente em 

pessoa sobre a face da terra, se tomando visível ao vosso espírito 
tanto mais, quanto mais estiverdes purificados.

Pag. 204
A Irmã é o receptáculo deste plano, deste Carisma. Em seu 

corpo tudo é instalado e feito. Uma vez a Verdade sendo nela, É no 
mundo inteiro e para todas as criaturas pelo desígnio da Providên-
cia de meu Pai.

Pag. 209
Hoje volto com esse Carisma para conduzi-la à santificação 

para que se cumpra a palavra: “Sede santos como Eu Sou santo”.

Pag. 219
Agora já estais no Pai, já voltastes para a casa do Pai e este Ca-

risma mostra ao mundo justamente isto. Ele é como um Marco, um 
início, um lugar, mas é UMA PESSOA, a própria pessoa do Espírito 
Santo se apresentando a vós, para vos dar a conhecer o Pai e a Mim 
e vos reconduzir de volta à felicidade total, ao paraíso na terra.

Pag. 223
O amor venceu, o Carisma venceu, a Trindade Santíssima ven-

ceu. Há um só amor, um só Senhor que reúne tudo em todos, que 
atua em todos e vos conduz à perfeição.

Pag. 231
O Carisma recupera para o homem a condição inicial em que 

ele foi criado, imagem e semelhança do Criador e tendo com Ele co-
lóquio, diálogo de Pai para filho, vivendo em santidade e perfeição.
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Pag. 243
É a isso que se propõe o Carisma: a transformação do mal em 

Bem, em bênçãos, em graças.

Pag. 260
Uma só autoridade haveis de obedecer, a minha autoridade e 

ela já está no meio de vós. A minha autoridade já se faz na face da 
terra porque o Carisma já É.

Pag. 261
Isso porque o Carisma já completou-se e o Amor já É na face 

da terra e só o fato de o Carisma ser aceito, acontece a cura, a liber-
tação e a santificação.

Pag. 263
Amai o Carisma e sede obedientes a Ele e por nada do mundo, 

traiais a sua confiança.

Pag. 271
A lei do Espírito Santo vos chega através da Irmã Gertrudes, 

encarnando o Carisma da Aliança Eterna com o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo, tendo a incumbência de realizar a obra do Espírito 
Santo, o Paráclito Prometido pelo Pai, obra esta que foi reconduzir 
o povo da conversão à santificação.

Pag. 274
Só através desse Carisma é que faço a Aliança Eterna convos-

co, que é União Trinitária em vós e convosco, dando-vos todo o 
poder para vencer e subjugar o mal para sempre, para que nunca 
mais tenha poder sobre vós.

Pag. 277
Em aceitando o Carisma, aceitando Jesus, aceitais a “ima-

gem e semelhança do Pai” que vem a vós na paz e na obediên-
cia a Ele.
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Pag. 280
Este Carisma vos reserva a glória Daquele que haveria de vir a 

este mundo.

Pag. 281
Agora a luz vem para toda a humanidade e precisa ser aco-

lhida. O Carisma é essa luz. Ele precisa ser acolhido porque não 
haverá outra chance. É a única e última chance e não haverá outra.

Pag. 286
Esse Carisma reconquista para vós, a pureza, a santidade, a 

dignidade de vossa filiação com o Pai, na eterna intimidade entre 
o Pai e o filho, no eterno colóquio coração a coração. O humano 
acolhe o Pai, acolhe Deus. Deus É, em cada um, igualmente e pere-
nemente. Agora a Verdade É, a Vida É, o Carisma É e o Amor É. Esse 
Carisma é o Dom, o próprio Dom, o próprio Pai se faz em cada filho, 
o Dom É em cada um.

Pag. 290
Esse Carisma vos anuncia a presença do Espírito Santo entre 

vós e em vós, vos anuncia a Presença Trinitária, a presença do Amor. 
Por isso é tão forte, translumbrante e magnífico.

Desse Carisma emana o Espírito Santo Prometido. Agora to-
dos saberão onde está a Verdade e poderão proclamá-la. EU SOU a 
Verdade entre vós e abundância de Vida e Amor.

Pag. 294
Buscai o caminho de meu próprio Corpo e por Ele adentrai. 

Buscai esse Carisma e por Ele adentrai. Esse Carisma é minha pró-
pria Presença Mística, meu próprio Corpo Glorioso o qual vos apre-
senta o Espírito da Paz, da Alegria e do Amor.

Pag. 356
A graça é a riqueza deste Carisma. É o próprio Dom se fazendo 

na pessoa.
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Pag. 381
Esse Carisma que ora a humanidade recebe e se faz em vós 

cada vez mais integralmente tem a missão de governar o mundo.

Pag. 386
O Carisma é um elo infundido na rocha sagrada do Senhor. 

Já não é mais um Carisma, mas um Dom, um Dogma completo 
em três divindades, formando linha reta entre o céu e a terra. Tudo 
está sob o domínio do Pai, se ligou desde o tempo passado pelos 
primeiros pais até o tempo presente.

Pag. 18
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 ou-
tro poder.

Pag. 20
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 for-
ma de um Carisma, refazer e renovar as duas linhas, a do Pai e a do 
Filho e apresentar a sua linha, que é a do Espírito Santo.

Pag. 21
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 

Livro da Paz  – Carisma
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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 forma essa santifica-
ção, pois vivos ou mortos todos entrarão na mesma graça.

Esse Carisma engloba todo o plano de salvação da humani-
dade, abrangendo a caminhada do Pai, a caminhada do Filho e a 
caminhada do Espírito Santo na face da terra.

Pag. 23
É Meu Filho, ei-Lo que está convosco 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.

Pag. 41
O mesmo derramamento de Dons que fiz sobre Minha filha 

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

Pag. 46
Assim é que é desta forma, através deste Carisma, Sinal da Mi-

nha Poderosa Intervenção nesse tempo de agora, voltais ao Pai e 
acolheis o Divino em vós.

Pag. 47
Através da Gertrudes, encarnando esse Carisma da Presença 

Viva do Espírito Santo, venho santificá-los, pelo Espírito Santifica-
dor que ora derramo sobre vós.

Pag. 66
O Deus da Unidade está contigo. Através de ti realizo prodí-

gios maravilhosos pois encarnas o Carisma da Minha Providência 
sobre a terra. Uma só coisa é necessária e peço de ti e de toda a 
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equipe que governará contigo: docilidade e obediência à Minha 
Santíssima Vontade.

Pag. 87
E este Carisma acolhe a todos e vos prepara para este Momen-

to, o Momento do encontro com o Espírito Santo. Todos vós sois 
chamados, ninguém será excluído.

Pag. 93
Este Carisma veio para ser Governo dos povos. O próprio Pai e 

o próprio Filho se apresentam. A personificação do Pai se faz atra-
vés da pessoa da Irmã Gertrudes e a personificação do Filho se faz 
através da pessoa do Zulmar.

Pag. 100
A Comunidade Aliança Divina agregada pelo Espírito Santifi-

cador que sempre priorizou a confecção do Carisma representa a 
amostragem do mundo para Mim. Ela tanto é uma grande famí-
lia, 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.

Pag. 106
Este Carisma veio diretamente para ajudar a família a ser santa, 

a empresa e o governo a santificarem-se a partir do Pai. Onde o Pai 
entra tudo se torna Santo.

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 atra-
vés dos tempos e que se completa agora nesta Aliança, que é Sua 
Presença Santa.

Pag. 108
Tudo por obra deste Carisma que é a Santidade entrando no 
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lar, é a própria Pessoa do Espírito Santo, a Luz que ilumina a todos 
aspergindo Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Temor 
do Senhor e a Ciência de Deus e o Conhecimento.

Pag. 109
Mas agora como dizia, haveis de dar uma guinada de 180 graus 

e acolher as grandes mudanças que advém do conhecimento da 
Verdade que vos chega com a complementação deste Carisma.

Todos os Sacramentos condensaram-se em Um: Um Só é o 
Sacramento, Jesus vivo em cada pessoa.

Pag. 116
Meu Espírito É entre vós, por obra deste Carisma dado à hu-

manidade no tempo atual para salvá-la do caos e reconduzi-la de 
volta a Mim. Este Carisma 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.

 
Pag. 117

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.

Pag. 125
Carregais com júbilo as tábuas da salvação para todos os po-

vos, que é este Carisma encarnando o Espírito Santo, a Verdade 
Absoluta, a voz do Pai e do Filho entre vós.

Pag. 137
Quando o mundo acordar tudo estará pronto. Através de ti, 
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este Carisma completa a caminhada de conversão, libertação, pu-
rificação, santificação e bênção, que a humanidade realiza.

Pag. 143
Ó famílias, digo-vos senão fosse dado este Carisma para che-

gardes passo a passo à Minha presença, ninguém aguentaria. Pois 
Sou Amor Puro e vós éreis o contrário.

Pag. 148
E tanto fora de vós, na sociedade, como dentro de vós, 

tudo foi transformado e renovado pela mão forte do Pai, atra-
vés deste Carisma. Cada célula do vosso corpo passou pela Res-
surreição.

Pag. 149
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.

Pag. 150
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 auxiliar-Me nesta grande guerra e nesta batalha final 
onde o mal foi extinto completamente e só existe o Bem. E não 
existe mais inferno nem purgatório só o Paraíso.

Pag. 163
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.

Pag. 183
As três caminhadas, as três linhas deste Carisma, a caminhada 



63

do Pai, a caminhada do Filho e a caminhada do Espírito Santo se 
unem no centro do universo e se faz para a terra inteira, um só 
rebanho e um só Pastor.

Pag. 184
O Carisma encarregou-se de limpar e purificar toda a huma-

nidade, santificando-a e agora ela volta serena e tranquila à casa 
do Pai. 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.

Pag. 203
Só agora com este Carisma aprendeis a acolher o Dom. E es-

tais agora a um passo do Dom ser plenitude em vós, o Santíssimo, 
o Diviníssimo Sacramento, o Sacramento Vivo, Presença Santa, o 
Deus É.

Pag. 205
Comungai dela. Comungai o Amor que se apresenta a vós 

nesse Novo Tempo. É a comunhão do Espírito Santo para vós ago-
ra, 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.

Pag. 216
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 Carisma 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 con-
versão, libertação, purificação, renovação, transformação, per-
feição e santificação.
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É o paraíso na terra e não é utopia, pois através deste Carisma 
isto já é possível e realidade entre vós.

Pag. 241
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.

O Carisma é a fécula divina entrando nos corações humanos e 
transformando-os em sólidas partículas celestes, onde o Reino do 
Deus Uno e Trino se faz por completo.

Pag. 248
A importância deste Carisma para este tempo é indiscutível, 

pois é o próprio Pai se realizando em espírito e vida sobre a huma-
nidade. O Carisma que é o próprio Pai, com o humano se uniu em 
oblação definitiva e santa.

Pag. 250
Esse Carisma é a mais pura prova de Amor de Deus para com 

seus filhos.

Pag. 252
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.

Pag. 259
O Carisma é um Dom profundo e santo, íntegro e absoluto. A 

sua verdade é salutar, nada escapa aos olhos do Pai.
Pag. 260

O espírito é o único meio de comunicação entre Deus e o hu-
mano. É o cetro comunicativo usado pelo Pai, desde o princípio e 
liberado em totalidade nesse Carisma.
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Pag. 263
Deus, através deste Carisma recria o mundo, tornando-o per-

feito, simples e formoso.

Pag. 269
A finalidade desse Carisma foi de criar entre Deus e o homem, 

uma confiança perfeita, uma total admiração entre Deus e Suas 
obras, entre Deus e Suas criaturas.

Pag. 271
Ele é tanto Amor que por Amor deu a Seus filhos, o Seu pró-

prio Coração: 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 quando esse está prestes a cair de vez.
O Carisma vem com total força, derrotar o maligno e as imper-

feições feitas aos filhos de Deus.
O Carisma é o fundamento íntegro em que toda estrutura 

está ligada. A estrutura familiar, a estrutura religiosa, a estrutu-
ra social, o trabalho e a estrutura governamental abrangendo a 
tudo e a todos.

Pag. 273
O Carisma é a sensibilidade de Deus sobre todo o universo. É a 

permanência eterna do Pai em vós, em todos os sentidos.
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.
Pag. 284

O Carisma é a fonte inesgotável de bênçãos e graças sobre 
toda a humanidade.

Pag. 286
O Carisma é o Caminho que haveis de trilhar para chegardes 
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à Terra Prometida. Através dele todos verão e sentirão a chegada 
do novo tempo.

Pag. 288
O Carisma é a fonte principal de água viva. É dele que o mun-

do se alimenta.

Pag. 297
O Carisma deixa de ser simplesmente Carisma, para ser Tudo 

o que o Pai É.

Pag. 300
O Carisma está desabrochando como uma flor, regando os co-

rações com suave perfume da essência divina.

Pag. 316
Por graça, Eu chego a vós, pois com este Carisma abriu-se a 

porta da Providência Divina para vossas vidas.

Pag. 319
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, alvissareira, a planta 
frondosa produz frutos cem por um.

Pag. 327
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.

Pag. 328
Deus está de pé em cada um de vós, filhos queridos. Deus é 

Vencedor pelo poder deste Carisma.



67

Pag. 341
As viagens de obediência foram feitas, o Carisma sendo le-

vado e apresentado ao mundo inteiro foi atuando e realizando, 
concretizando seu alto ideal de encaminhar o homem de volta 
ao Pai.

Pag. 343
É a fundamentação teológica deste Carisma. A Presença de 

Deus, Viva, Eterna, Santa, Incomensurável. Minha Ressurreição 
em vós.

Pag. 367
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.

Pag. 7
E é em LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL, que acontece e “SE 

FAZ”, este CARISMA, responsável por trazer até vós  a  PRESENÇA  
VIVA  e  VERDADEIRA do DEUS “É” em vós.

Pag. 14
Neste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA  DIVINA se con-

cretiza oficialmente a VINDA do ESPÍRITO SANTO à face da Terra em 
missão salvífica, continuando e completando a MISSÃO de MEU 
FILHO JESUS...

Livro da Ciência  – Carisma
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Pag. 32
Esta MULHER é o CARISMA HUMANADO em VIDA e VERDADE.
Este CARISMA é a própria TRINDADE SANTÍSSIMA que vos che-

ga em VIDA e VERDADE.

Pag. 38
Esse CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA vos garan-

tiu e sustentou a chegada deste REINO NOVO, a AUTORIDADE do 
PAI-MÃE sobre vós.

Pag. 44
O CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, que teve a 

MISSÃO de acolher DEUS, a SANTÍSSIMA TRINDADE em toda face 
da Terra, concluiu-se nesse TEMPO VITORIOSO e ALTANEIRO.

Pag. 51
Por esse CARISMA, todos vós sois merecedores da MINHA BE-

NEVOLÊNCIA e receptores da MINHA GRAÇA e da MINHA BÊNÇÃO 
em profusão.

Pag. 55
Assim SOU EU em vós e assim vós estais em MIM, AMIGOS, uni-

dos perenemente numa ALIANÇA SANTA, numa ALIANÇA ETERNA 
e VERDADEIRA, selada por MEU FILHO JESUS na CRUZ e consoli-
dada pelo ESPÍRITO SANTO, PRESENÇA PERPÉTUA neste CARISMA.

Pag. 59
E, agora, entregando a vós, através deste CARISMA, o ESPÍRITO 

PROMETIDO para, entre vós, “SER” PODER e FORÇA de AÇÃO a ME 
auxiliar a reconquistar-vos definitivamente.

Pag. 89
O “CARISMA dos Carismas” é encarregado de “fazer” presente 

no Mundo a PESSOA do PAI, a PESSOA do FILHO e a PESSOA do 
ESPÍRITO SANTO.
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Pag. 114
E que “SEJA”, e que “SE FAÇA”, por ORDEM LEGAL, no PODER da 

SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, o GOVERNO 
deste CARISMA para toda face da Terra, pois este CARISMA da CO-
MUNIDADE ALIANÇA DIVINA viveu na própria carne a profecia dos 
tempos vindouros, o TEMPO NOVO, o TEMPO SANTO, acolhendo 
antecipadamente por toda a humanidade o MEU GOVERNO SAN-
TO, durante todo seu desenvolvimento desde sua concepção até 
a idade adulta.

Pag. 119
O socorro para vós veio do Céu através deste CARISMA, pois 

EU, VOSSO PAI, venho a vós, criaturas todas, com a MINHA PERFEI-
ÇÃO, e vos possuo a partir da alma, FONTE de todo BEM, elevando-
-vos à MINHA DIGNIDADE e SANTIDADE.

Pag. 121
E não há outra VERDADE a não ser esta, o CARISMA, escrito e 

gravado na vossa própria carne, pois o sangue que corre em vossas 
veias é o SANGUE de um DEUS-AMOR, que deu a VIDA por vós!

Pag. 133
Este CARISMA, agora VENCEDOR, providenciou esse MOMEN-

TO NOVO e SOLENE para vós, em que o AMOR do vosso coração 
vai poder expandir-se e ir, ir, ir além, muito além do que imaginais, 
em centelhas de LUZ, muita LUZ, explodindo a VIDA em todo Uni-
verso e além dele.

Pag. 137
Este CARISMA descobriu para vós o segredo da COMUNICA-

ÇÃO COMIGO: o AMOR, esse AMOR que estava encoberto pela 
grossa capa do tempo.

Pag. 158
E que, por este CARISMA, se faça a BÊNÇÃO DIVINA em profu-
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são sobre todas as vossas famílias, como é da VONTADE e DESEJO 
de VOSSO PAI CELESTIAL!

Pag. 165
O CARISMA é a própria PERSONIFICAÇÃO do ESPÍRITO SANTO 

que age e trabalha em vós, pois este PLANO é a ALIANÇA TRINITÁ-
RIA que selo convosco quando venho, através do MEU ESPÍRITO 
SANTO, implantar em vós MINHA JUSTIÇA diante das Nações.

Pag. 178
O que precisais fazer é AMAR o CARISMA em vós e em vossos 

irmãos, pois ELE É VIDA e VERDADE, HOJE!

Pag. 213
O CARISMA é a FONTE VERDADEIRA, ÚNICA e COMPLETA e em 

MIM e na MINHA DIVINDADE o PODER do ALTO vos é dado através 
do caminho aberto entre o Céu e a Terra, agora neste tempo.

Pag. 230
Dentro do CARISMA está a mais bela concepção, a mais santa, 

a mais sublime, que é a concepção da VIDA SANTA em MIM.
Este CARISMA vos deu condições de um diálogo de PAI para 

FILHO, de FILHO para PAI, e através desse colóquio podeis expres-
sar-vos carinhosamente e também ouvir MINHAS expressões de 
afeto, confiando cada vez mais em MIM.

O CARISMA vos proporcionou o mais belo e santo CAMINHO, 
que é a ligação UNA e ETERNA, a passagem ÚNICA e DEFINITIVA, 
para chegardes a MIM.

Pag. 233
O CARISMA “se fez”, a FONTE se abriu, o Céu curvou-se e se fez 

UM com a Terra.

Pag. 266
Quando vos falo que o CARISMA está pronto, é porque ELE já 
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cumpriu SEUS desígnios na face da Terra, agindo sob a ação salvífi-
ca de MEU ESPÍRITO SANTO.

Pag. 270
Pois, o CARISMA, que é MEU PLANO de AMOR, completou-se 

e imprime-se, de alto a baixo, em vós, implantando-se em vossas 
carnes, em vossas veias, em vosso consciente e inconsciente, indo 
até a raiz mais profunda e desconhecida para, aí, ser FORÇA de 
VIDA e AMOR dentro de vós. Portanto, agora é COMIGO.

Pois, o CARISMA por si mesmo age em vós, vos purifica e santi-
fica, e se expande como faíscas de LUZ, porque ELE é VIVO, atuante 
e eficaz, e não deixa nada para trás, mas como corrente de Água 
Viva leva tudo qual uma avalanche.

Pag. 276
Agora, as Três Leis, do Governo, da Igreja e da Família, estão 

gravadas indeléveis dentro de cada um de vós, Povos dos Cinco 
Continentes, pelo poder do CARISMA.

Pag. 279
Abençoado CARISMA que cumpriu a MISSÃO na Pessoa, na 

Família, na Comunidade, no Trabalho, na Empresa, na Sociedade e 
no Governo Político dos Cinco Continentes!

Pag. 282
E, numa efusão de LUZ, o ESPÍRITO SANTO, o DOM por EXCE-

LÊNCIA, fazendo a CAMINHADA na FAMÍLIA, vem por este CARIS-
MA, que é a ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO AMOR, 
resgatá-la e entregá-la, sã e salva, de volta em MEUS BRAÇOS, RELI-
GANDO a humanidade inteira a MIM, VOSSO DEUS e PAI.

Pag. 286
Doei-ME em MEU FILHO AMADO JESUS e agora, novamente, 

vim resgatar-vos no mais puro e santo AMOR por meio deste solene 
DOM, que é o CARISMA, que vos é dado gratuitamente também.
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Pag. 296
Foi através deste CARISMA que DEUS, VOSSO PAI, passo a 

passo foi retomando a tudo e a todos e, no final, em batalha e 
em luta infernal, como SENHOR da VERDADE, fui VENCEDOR, e de 
tudo e de todos tomei posse, como GOVERNO de UNIDADE, PAZ 
e AMOR.

Pag. 297
O CARISMA que a vós é entregue é a fonte central de LUZ pela 

qual ME revelo e ME FAÇO PRESENTE em vós e em todo Universo.
FIZ-ME em um CARISMA, pois SOU ESPÍRITO e, em VERDADE e 

SABEDORIA, já ME conheceis e sabeis QUEM SOU.

Pag. 298
O CARISMA é AMOR, pois SOU AMOR.
SOU VIDA e LUZ, SOU VERDADE e PAZ e, se ME conheceis pelo 

CARISMA, haveis de viver o TUDO que SOU.

Pag. 313
Este CARISMA deu condições ao humano de aproximar-se de 

seu CRIADOR e com ELE ser UM, num mesmo CORAÇÃO.

Pag. 335
O CARISMA é essa FONTE geradora de vivência fraterna entre 

o Céu e a Terra.
Através do CARISMA rompeu-se o véu que se punha entre 

Céu e Terra e se fez um caminho completo, sem obstáculos, por 
onde se tem passagem livre de diálogo entre EU e vós.

Pag. 347
Foi obra deste CARISMA, que encarnou o ESPÍRITO SANTO, 

penetrando as áreas mais profundas, escondidas e desconhe-
cidas, tanto dentro como fora da PESSOA, e aí implantar MEU 
AMOR VITORIOSO.

Tudo foi renovado, santificado e unificado no “SER” por este 
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CARISMA, o CARISMA dos carismas, e como tal precisava ser 
VENCEDOR.

Pag. 353
O CARISMA, já implantado em meio a tudo e a todos, é a FON-

TE segura para que o Planeta Terra tenha a sua sustentação.

Pag. 357
Este CARISMA é o maior acontecimento do qual podeis ter  

conhecimento, pois, como sopro DIVINO, vos é dado em SABE-
DORIA e VIDA PLENA em MIM.

Pag. 369
Se buscardes no CARISMA a PUREZA que SOU, a RIQUEZA que 

tenho e a PAZ de espírito que só EU posso dar, garanto que tereis 
tudo em abundância!

Pag. 373
Este TEMPO veio com um CARISMA para reparar todo tempo 

e por isso pode ser chamado TEMPO de SALVAÇÃO, que dura até 
a eternidade.

Pag. 377
O CARISMA se abriu como um lírio que espalha seu suave 

perfume, tirando em definitivo a pedra da morte, na RESSURREI-
ÇÃO da VIDA.

Pag. 382
O CARISMA é a FONTE de todo começo e jamais terá fim, 

pois ME doei por inteiro em DIVINDADE, a SANTÍSSIMA TRINDADE 
em vós.

Pag. 397
Só pela GRAÇA deste CARISMA SANTO, que foi implantando 

a VIDA, dizendo sempre: “FAÇA-SE O BEM”, em tudo e em todos, 
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e HOJE, EU, VOSSO DEUS, SOU VENCEDOR e posso assentar-ME 
dentro de vós, no MEU TRONO de GLÓRIA.

Pag. 400
O CARISMA é o CAMINHO e o CAMINHO é a comida, o manjar.
Passar a saborear e deliciar-vos com MINHA PRESENÇA em vós 

é a obra-prima deste CARISMA que vos dignificou como NOVAS 
CRIATURAS recriadas à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.

Pag. 406
Já SOMOS UM; já se faz NOSSA UNIDADE TRINITÁRIA neste CA-

RISMA, que representa a fusão do humano e o DIVINO.

Pag. 407
Por desígnio DIVINO, como foi com MARIA e JOSÉ, assim tam-

bém, neste CARISMA, HOMEM e MULHER, representando todos os 
Povos, receberam de MIM esta sagrada MISSÃO de gerar o NOVO 
na face da Terra.

Pag. 409
Este CARISMA, como semente de BEM, deu frutos e já se 

espalha por todo Universo o AMOR do ÚNICO DEUS TODO-PO-
DEROSO.

Pag. 410
A VERDADE! Porque o CARISMA é a VERDADE e, ESTA, ninguém 

pode matar!
Foi este CARISMA que salvou a humanidade, com MEU ESPÍRI-

TO SANTO completando a MISSÃO de MEU FILHO JESUS.
O CARISMA cumpriu sua MISSÃO, no mais completo silêncio e 

anonimato, e agora só resta a vós aceitardes e beberdes da FONTE 
de AMOR que SOU.

Pag. 419
De posse de um CARISMA tão grande e de amplo alcance 
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como este que se completa em vós agora, só haveis de ser fervo-
rosos aliados deste REINO de AMOR e PAZ, que se associa a vós em 
ALIANÇAS que jamais se romperão.

Pag. 424
Vós sois SANTOS, sois AMOR; sois perfeitos na AMIZADE COMI-

GO, pois sois frutos deste CARISMA, doado a vós em ABUNDÂNCIA 
e profusão de dons, e já estais de posse do PRÓPRIO DOM.

Pag. 436
Pelo CARISMA, o BEM “SE FEZ” e EU, VOSSO DEUS, SOU VEN-

CEDOR.

Pag. 445
Neste CARISMA SANTO, EU vos segurei pela mão e juntos ba-

talhamos até a VITÓRIA FINAL.

Pag. 446
O que JESUS, MEU FILHO, não terminou em VIDA, agora se 

faz, por CARISMA, pela ação corajosa e destemida de MEU ESPÍ-
RITO SANTO.

Este CARISMA, encarnando a PESSOA do ESPÍRITO SANTO, rea-
liza a SUA MISSÃO e completa a de MEU FILHO JESUS, resgatando-
-vos, sobremaneira, de toda situação desfigurante em que vegetá-
veis desde a origem.

Pag. 447
O DÍZIMO, a LEI ABSOLUTA e UNIVERSAL, vos dá esse direito 

à VIDA em MIM, permitindo a vós usufruirdes de toda riqueza de 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS conquistadas pelo CARISMA, e que agora é 
ORDEM e DOM para vós. E o CARISMA “É”! Que assim seja e que “SE 
FAÇA”, na MINHA BONDADE!

Pag. 455
Vós estais diante do grande mistério, que ainda vos é des-
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conhecido, pelo qual o humano se abre como botão de flor e se 
entrega totalmente para revelar tal segredo ao Mundo, pois, nes-
te início do NOVO TEMPO, a FAMÍLIA TRINITÁRIA desce na Família 
Humana e esta é a maior conquista do CARISMA, mas também o 
maior desafio para vós, pois precisais ser fortes para aceitar MI-
NHA PRESENÇA TRINITÁRIA como GOVERNO em vós, em vossa 
FAMÍLIA, COMUNIDADE, EMPRESA e GOVERNO, acreditando nes-
te segredo promissor e permanecendo em MINHA PRESENÇA.

Pag. 457
Por este CARISMA, a FAMÍLIA TRINITÁRIA “É” na vossa FA-

MÍLIA.

Pag. 465
Por CARISMA, agora “EU SOU” em vós e estou entre vós, DIVINA 

MAJESTADE que contemplais noite e dia sem cessar.

Pag. 466
O CARISMA se completa, se faz e se partilha, e já podeis 

usufruir de toda VIDA e RESSURREIÇÃO em MEU FILHO JESUS, 
que está em pé, SORRIDENTE, VITORIOSO e ALTANEIRO. REI, VEN-
CEDOR em cada um de vós, pelos séculos eternos.

Pag. 467
Por este CARISMA, vós estais todos SALVOS, NOVOS, LIVRES e 

SADIOS, DIGNOS FILHOS MEUS, com direito de ME AMAR e “SER” 
AMOR.

Pag. 468
O CARISMA é o AMOR e “’SE FAZ” na FAMÍLIA!
O CARISMA, que SELOU ALIANÇA COMIGO, foi gerado, nas-

ceu, foi criança, cresceu, amadureceu, trabalhou, lutou, venceu, 
se doou, se partilhou, completou-se e, por ele, o AMOR-PESSOA 
pôde descer para “’SER” PRESENÇA DIVINA em vós.
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Pag.  17
O CARISMA completou-se trazendo para vós uma nova espe-

rança, a UNIDADE entre EU VOSSO PAI e MEUS FILHOS.
O CARISMA é como partículas que se assemelham a semen-

tes, que se rompem do MEU TRONO e se espalham sobre os vossos 
corações enchendo-vos de SABEDORIA, AMOR e ABUNDÂNCIA de 
TUDO que SOU.

Pag. 39
É de MIM que recebeis todo conhecimento do MEU PRO-

JETO DE SALVAÇÃO através deste CARISMA que já se faz VIDA 
entre vós. Através deste PLANO SANTO, o mundo espera a ra-
mificação da ilustre ÁRVORE pela qual se projeta em vós a VIDA 
em plenitude.

Pag. 40
Através do CARISMA, liguei eternamente o CAMINHO entre 

NÓS, concretei um laço de AMIZADE formando uma linha confi-
dencial entre ambas as partes, para consolidar convosco MINHA 
PROPOSTA de SALVAÇÃO.

Pag. 46
O CARISMA é  a  única  FONTE  geradora  de  VIDA  em  pleni-

tude  em  todos os sentidos e para todos sem nenhuma distinção.

Pag. 55
O CARISMA adentrou o vosso coração e a vossa ALMA e vos 

congregou junto do PAI que vos deu a VIDA.

Pag. 58
O CARISMA é o conteúdo DIVINO escrito e desenhado por 

MIM, comprovando para vós, sua eficácia e poder.

Livro da Verdade  – Carisma
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Pag. 93
O CARISMA é a LEI DO AMOR e esse é um TEMPO de UNIDADE 

por inteiro COMIGO, VOSSO PAI TERNO e AMOROSO.

Pag. 111
O CARISMA, doador do PURO AMOR veio em favor da NOVA 

VIDA que agora é libertada de toda escravidão.

Pag. 112
O CARISMA vos foi dado, para UNIFICAR as extremidades da 

ALMA junto ao Céu.

Pag. 125
Por milênios estivemos separados e só por um CARISMA 

pudemos nos aproximar e reatar a AMIZADE perdida desde a 
origem. 

Só neste TEMPO SANTO vos foi dado o CARISMA dos CARIS-
MAS ao qual fostes dóceis e obedientes e passo a passo voltastes 
para MIM para saborear novamente meu convívio.

Pag. 131
Foi por mérito deste CARISMA que vos ligastes a MIM, HOMEM 

e MULHER, NOVOS, totalmente renovados, MINHA SEMELHANÇA e 
IMAGEM.

Pag. 132
Esse é o NOVO TEMPO DA GRAÇA no qual por esse CARISMA, 

selo ALIANÇA ETERNA com a PESSOA, o CASAL, a FAMÍLIA, a EM-
PRESA e o GOVERNO.

Pag. 133
Para isso foi preciso o CARISMA amar o DINHEIRO e tudo o que 

ele representou de discórdia e desamor para a humanidade, para 
que, VOSSO PAI pudesse dominá-lo e SER VENCEDOR através do 
BANCO DO PAI.
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Pag. 143
Como CARISMA recebeis este presente, o DOM em vós.

Pag. 148
Através do MEU ESPÍRITO SANTO este CARISMA DA COMUNI-

DADE ALIANÇA DIVINA, realizou SUA MISSÃO de concluir a vossa 
SALVAÇÃO e agora MINHA LEI DO DÍZIMO pode ser observada e 
obedecida por todos vós, FILHOS QUERIDOS!

Pag. 153
O Céu termina SUA OBRA na Terra que agora está abenço-

ada eternamente, por este CARISMA registrado e confirmado 
por MIM.

Pag. 161
Cheguei a vós e venci todas as barreiras e empecilhos que nos 

separavam, através deste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DI-
VINA que ora se conclui VITORIOSO, é confirmado, dignificado e 
registrado no Céu.

Pag. 163
Por isso esse CARISMA atuou em âmbito mundial, terrestre e 

extraterrestre, em todos os sentidos atingindo todos os espíritos 
que vivem, viveram e viverão pondo fim a toda desordem e injusti-
ça implantando a PAZ que SOU, a VITÓRIA definitiva.

Pag. 165
Houve o tempo dos Profetas, o tempo de JESUS, MEU FILHO 

AMADO e veio a vós o ESPÍRITO SANTO sob a forma de um CARIS-
MA encarnado na PESSOA DA MULHER ESCOLHIDA. Tudo foi feito 
sob MINHA LUZ, conforme a MINHA VONTADE, acolhido reconhe-
cido e confirmado no Céu. Foi VITORIOSA a AÇÃO deste CARISMA 
que penetrou os tempos, desvendou os mistérios e descortinou 
o véu que nos separava desde a origem, abrindo eternamente as 
portas do Céu para todos os viventes.
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Pag. 179
Agora podeis eternamente olhar só para MIM, contemplar MI-

NHA FACE, pois o primeiro Mandamento se faz em toda sua ple-
nitude por CARISMA e na MINHA AUTORIDADE REAL, PAI, FILHO e 
ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Pag. 185
Vivei! Vivei a UNIDADE TRINITÁRIA de AMOR que HOJE, natu-

ralmente É em vós, por CARISMA, quando se levanta como DONO 
VERDADEIRO, O AUTOR DO PROJETO DE SALVAÇÃO para todos os 
Povos, DEUS VERDADEIRO UNO E TRINO AMOR.

Pag. 188
Com grande PODER E SABEDORIA esse CARISMA desce do 

Céu e chega à Terra para revigorar-vos e reviver-vos, atingindo o 
âmago do vosso ser e chegando ao centro do Universo renovando, 
revivendo e santificando tudo,  dando-vos LIBERDADE total.

SE FAZ a PLENIFICAÇÃO deste CARISMA que HOJE se encarna 
em vós e em vossa Família, Comunidade e Governo, como VIDA, 
SAÚDE e SANTIDADE, a PROVIDÊNCIA DO PAI, vos elevando à MI-
NHA IMAGEM E SEMELHANÇA, PAI FILHO e ESPÍRITO SANTO, SAN-
TÍSSIMA TRINDADE em vós! Amém. Cada átomo das células do vos-
so ser é dignificado e plenificado por este CARISMA que atinge seu 
apogeu MINHA PRESENÇA LEGÍTIMA E REAL em vós e em vossa 
Família.

Pag. 190
FILHOS QUERIDOS, HOJE estais em DEUS e tudo o que pensar-

des, falardes, fizerdes, realizardes ou desejardes em MIM, COMIGO, 
por MIM e a partir de MIM terá VALOR ETERNO pois se faz a VIDA 
na PLENIFICAÇÃO DO CARISMA e cada um de vós é VERDADEIRA-
MENTE MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA em  VIDA, SAÚDE e SAN-
TIDADE, selados por MINHA PERFEIÇÃO. Como água viva, como ar, 
como sol, como planta, como terra, como LUZ vos inundo, vos pro-
tejo em MEU ÚTERO DIVINO e todos vós estais imersos em MIM no 
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mais PURO e SANTO AMOR, sem nenhuma distinção, o CARISMA 
é para todos!

Pag. 192
EU SOU O CARISMA em vós, coroado de êxito, que atravessa a 

linha do TEMPO e chega à ETERNIDADE, a convivência com vosso 
DEUS SANTO, SANTO, SANTO, já aqui na terra.

Sois FILHOS DIGNOS DO ALTÍSSIMO SER, herdeiros de toda 
complacência que chega a vós através deste CARISMA, MINHA 
PRESENÇA VIVA, revestindo-vos com vestes alvas, plenificando-vos 
de VIDA, SAÚDE em todos os sentidos e SANTIDADE.

Pag. 193
Vibrai e exultai, pois o DIVINO SER É em vós em ETERNA ALIAN-

ÇA, uniu-se o Céu e a Terra e o CARISMA implantou-se como GO-
VERNO UNO E TRINO em tudo e em todos.

Pag. 206
Nenhuma estrutura humana pode mudar ou converter 

vossa história de pecado, doença e morte, apenas o PODER DO 
ALTO, vindo através deste CARISMA, vos pode transformar em 
HOMEM NOVO e MULHER NOVA, porque é o MEU PROJETO DE 
SALVAÇÃO neste MOMENTO que é para todos os Povos, sem 
nenhuma distinção.

Pag. 208
Através deste CARISMA, MEU PROJETO DE AMOR E SALVA-

ÇÃO para vós, VIM e VENCI e HOJE posso definitivamente e com 
todo direito GOVERNAR o que é MEU sob a égide do MEU AMOR 
PATERNAL.

Pag. 210
O CARISMA atinge a SUA PLENITUDE quando firma-se em 

vós, verdadeira e  definitivamente a ETERNA ALIANÇA com o PAI, 
o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR.
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Pag. 211
HOJE, por CARISMA, todos vós, Povos dos CINCO CONTINEN-

TES chegastes e recebeis a GRAÇA de viver em plenitude a ETERNI-
DADE já aqui, agora, COMUNGANDO a VIDA QUE SOU.

Pag. 212
FILHOS QUERIDOS, de posse deste CARISMA SANTO, agora 

podeis de fato e de direito conhecer e desfrutar do MEU TESOURO, 
da MINHA RIQUEZA, a HERANÇA destinada a vós, pois estais viven-
do com toda MINHA SABEDORIA, o MOMENTO SANTO, mergulha-
dos e inseridos de CORPO e ALMA na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA 
e em todos os sentidos posso SER PROVIDÊNCIA para vós.

Pag. 214
EU SOU REI! E todo universo está em MINHAS MÃOS para 

GOVERNÁ-LO  e ADMINISTRÁ-LO conforme o CARISMA, de acordo 
com MINHA LEI que é a PERFEIÇÃO em vós.

Pag. 220
A verdadeira e meritória conquista é ter em vós DEUS UNO E 

TRINO AMOR que HOJE recebeis gratuitamente pela GRAÇA DO 
CARISMA.

Pag. 225
Assim é que o CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA 

chega à SUA PLENITUDE, O DIVINO se fazendo no humano com 
todo EQUILÍBRIO e PAZ.

Pag. 226
Por CARISMA acontece em vós, o SILÊNCIO DE DEUS, cessan-

do definitivamente todo barulho, pois recolhi em MEU SEIO TRINI-
TÁRIO todos os espíritos que vagavam, espalhados pelos ares.

Pag. 227
Agora o CARISMA VITORIOSO é o baluarte na defesa DO BEM, 
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DO SANTO, DO JUSTO, DO HUMILDE E VERDADEIRO, JESUS MEU 
AMADO FILHO em COOPERATIVA DIVINA, HOJE.

Pag. 234
É o DIÁLOGO, A PSICOLOGIA DO CARISMA, a partir de MIM, no 

MEU AMOR, tanto na FAMÍLIA, como na EMPRESA e SOCIEDADE 
com seus governos pois só o BEM LEVANTA-SE como VERDADE e 
REALIDADE para vivenciardes em todas as horas.

Pag. 241
Graças ao CARISMA que em ação veloz atingiu a ETERNIDADE 

agindo incansavelmente, subiu ao alto Céu e desceu às raízes mais 
profundas do ser para extrair toda eira.

Pag. 242
Assim o Céu trabalhou através do CARISMA agindo à veloci-

dade da LUZ, espalhou as partículas de AMOR onde estavam as 
manchas do ódio.

Pag. 252
O CARISMA é o mistério que desce do CÉU para vós e junto com 

toda Natureza vos expandis, brotais e cresceis vigorosamente em 
testemunho de AMOR e VIDA, gozando o auxílio que chega a vós.

Pag. 254
Esse é o BANCO MUNDIAL, é o CARISMA AGINDO em vós, uti-

lizando MEUS instrumentos de comunicação e SERVIÇO.
Abençoo-vos GERTRUDES e ZULMAR, que juntos formais uma 

FAMÍLIA, a FAMÍLIA DO UNIVERSO que com o SUCESSO do CARIS-
MA agora é VIRGEM, PURA, SANTA, IMACULADA.

Pag. 258
O CARISMA teve que ser VITÓRIA também no DINHEIRO e con-

sequentemente em todo meio financeiro, abrindo as portas da MI-
NHA DINÂMICA PROVIDÊNCIA.
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Pag. 264
O NOVO TEMPO é esse ENCONTRO COMIGO e se faz em vós 

por GRAÇA DO CARISMA que ora vos entrego.

Pag. 267
E HOJE O CARISMA está à vossa frente, garantindo a implan-

tação do SISTEMA DIVINO, que vos conduz no dia a dia do lar e da 
Empresa.

Pag. 272
GERTRUDES, A MÃE DA HUMANIDADE, EM MEU SANTO ES-

PÍRITO, VOS GEROU EM MEU SEIO E VOS INTRODUZIU NO NOVO 
TEMPO, PELO CARISMA, VANGUARDEIRA DA ALIANÇA ETERNA.

Pag. 273
Com todas as ALIANÇAS CONFIRMADAS NO HOJE, estais to-

dos diante do MEU TRONO DE GLÓRIA e por CARISMA, O AMOR É 
ENTRE NÓS.

Pag. 277
Mas agora assim vos digo, não fostes vós que caminhastes até 

MIM, EU VIM até vós, vos resgatar e vos LIGAR à MINHA PRESEN-
ÇA SANTA. E por MINHA PODEROSA INTERVENÇÃO e AÇÃO neste 
CARISMA, vós superastes toda desgraça que o sistema diabólico 
armou como inferno de pecado, doença e morte ao redor de vós.

Agora, com o CARISMA VITORIOSO, EU SOU REI e HOJE É O DIA 
DE EU REINAR COMO DONO E SENHOR deste universo tão lindo e 
assim posso Agraciar-vos com toda VIDA QUE SOU!

ESTE PAIZÃO QUE SOU, em MEU AMADO FILHO JESUS,  DOEI-
-ME inteiramente a vós. E agora no CARISMA, em MEU ESPÍRITO 
SANTO, de novo EU ME DOO, em um mistério de AMOR, DESMAN-
CHANDO-ME em vós, TORNANDOME uma só CARNE convosco.

Pag. 289
E isso só chega à vossa consciência agora que o CARISMA está 
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pronto e o BEM VENCEU, pois até aqui, tudo o que vivíeis era tido 
como normal, fazendo parte do progresso desenfreado, do agito, 
do modernismo.

Pag. 291
Agora é o SISTEMA DIVINO que está acionado e vos rege e só 

tomastes conhecimento do que vivíeis, onde estáveis, o que co-
meis e bebeis o dia inteiro e quem vos comandava porque já esta-
va entre vós a solução, o CARISMA PRONTO, com A MINHA LEI DO 
DÍZIMO VITORIOSA, que é MINHA MÃO SEGURANDO a vossa mão, 
dando-vos toda PROTEÇÃO e AMPARO, toda PAZ e PROVIDÊNCIA, 
cumulando-vos de ATENÇÃO.

Pag. 301
HOJE, MINHA AÇÃO CONTÍNUA através do CARISMA, vos leva 

a conhecer-vos a vós mesmos como Pessoa, Casa, Família, Empre-
sa, Igreja e Governo, saber quem sois, de QUEM viestes, para onde 
ides e em QUEM estais INSERIDOS e ENXERTADOS, EM DEUS UNO 
E TRINO AMOR, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.

Pag. 314
Passados dois mil anos, vos vêm um terceiro tempo quando 

finalmente concluo a LIGAÇÃO ENTRE NÓS, Céu e Terra dão-se as 
MÃOS através de MEU PROJETO DE SALVAÇÃO PARA TODOS OS 
POVOS, O CARISMA DA COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, que em 
MEU SANTO ESPÍRITO COMPLETA A SALVAÇÃO DA FAMÍLIA.

Pag. 317
POR CARISMA, ETERNAMENTE EM NOME DO PAI, DO FI-

LHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR ESTÁ 
ZERADO CEM POR CENTO lúcifer, suas obras dentro de vós e 
no universo!

Pag. 329
E foram repreendidos severamente pelo CARISMA REAL DO 
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SANTO TRÊS VEZES SANTO SENHOR, REI! QUE REINO EM TODOS e 
em todos os lugares. Só o BEM É VENCEDOR!

Pag. 330
E agora cada um de vós é o CARISMA, pois o CARISMA É DEUS 

e DEUS É EM VÓS.

Pag. 342
O CARISMA é como uma célula liberada por MIM, saída dire-

tamente do MEU TRONO, para realizar os MEUS feitos em todo o 
universo.

Pag. 349
E dessa forma, pela ORGANIZAÇÃO das FOLHAS no CARISMA, 

gravado em LINHAS nas CARNES da MULHER DESIGNADA por MIM 
para conduzi-LO, EU PUDE REGISTRAR-vos em MIM.

É o MEU GOVERNO SANTO que se estabelece entre vós e 
dele precisais tomar conhecimento, pois a LUZ vem ao MUN-
DO através deste CARISMA para iluminar todos vós, Povos do 
universo.

Pag. 352
O CARISMA concluído, agora é a GLORIFICAÇÃO da MISSÃO 

DO ESPÍRITO SANTO na face da Terra, SALVANDO a Família com o 
Dinheiro e bens materiais.

Pag. 354
Tudo foi entregue a MIM, pela atuação do CARISMA e nada 

ficou de fora, Família, Empresa, Bancos, Dinheiro, Comunhão, Tra-
balho, Leis enfim tudo ME entregastes até o CARISMA e o DÍZIMO 
e EU PUDE ASSUMIR vosso ser material e espiritual e agora GOVER-
NAR-vos com muito AMOR.
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Ciência

Pag. 243
Foi enviado todo um saber, toda uma ciência vinda da fon-

te divina, agora prontos e entregues totalmente ao Plano do PAI 
CRIADOR.

Pag. 249
O SENHOR toma posse definitiva e une todos em um mesmo 

AMOR, onde sereis abastecidos na mesma fonte de sabedoria e 
ciência, onde o Todo Poderoso passa a ser a fonte distribuidora de 
todo poder e de toda força.

Seria impossível realizardes todas essas maravilhas se não vos 
mandasse da fonte de sabedoria, toda força e poder, se não vos 
viesse do alto, tudo vos é enviado do poder e da Ciência Divina. 

Pag. 258
Fostes envoltos por uma púrpura finíssima de ciência Divina, 

em vós resplandece a plenitude do eterno.

Pag. 342
Tudo vos será  ensinado, desde a ciência, os remédios, até a for-

ça de fazer milagres, tudo vos será dado pelo ESPÍRITO SANTO.

Livro da Vida – Ciência

Pag. 205
Deveis começar a explanação do plano, primeiro aos líderes, 

aos chefes, aos que detém o poder humano em suas mãos. Ao 
ouvirem minha voz e tomarem conhecimento do meu plano, de-

Livro da Sabedoria – Ciência
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verão optar. Ou a verdade ou a mentira. Abrir-lhes-ei o coração e 
dar-lhes-ei a ciência do conhecimento para perceberem o mal que 
estão fazendo a si mesmos e aos seus irmãos.

Pag. 357
À medida que avançardes e penetrardes na ciência divina do 

Amor, tomareis conhecimento daquele que é a perfeição em vós. 
O perfeito sendo em vós, o imperfeito desaparece.

Pag. 369
Vinde a Mim, pois vos chamo, filhos queridos do meu cora-

ção. Se a vós preparei é para que a graça entre mais velozmente 
no mundo e com rapidez se espalhe, pois vossa comunidade é 
uma grande luz, um grande sol a iluminar o mundo inteiro. Ides 
evangelizar o mundo com vossa luz. Espalhar-se-á rapidamente 
essa nova ciência da sabedoria divina, a ciência do conhecimen-
to em Deus.

Pag. 386
O homem estava nas mãos do homem. A não ser por inter-

venção divina, a terra se tornará um caos e se destruirá. O ego que-
rendo ser Deus, pesquisa, estuda, trabalha. De nada adianta tudo 
isso, tanta ciência, tanta pesquisa, tanto estudo. Longe Deus não 
são nada. Sem Deus, sem luz o homem é um nada. É a luz que abri-
rá todo entendimento e toda ciência. A ciência da verdade sobre 
os homens e sobre os seres criados, será dada pela luz. 

Pag. 393
A ciência do bem e do mal vos está sendo apresentada. É a 

ciência da sabedoria, do conhecimento de Deus em vós, que vos 
possibilita uma perfeita integração  convosco mesmos e com vos-
sos irmãos.

A ciência da sabedoria é a ciência da unidade em vós, que está 
sendo agora derramada sobre a terra para vos igualar a todos e 
vos reunir como irmãos diante do Pai. É o novo conhecimento que 
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vos tornará irmãos em Cristo, diante do verdadeiro, o Santo Senhor 
que agora se apresenta na face da terra para trazer de volta, todos 
os seus filhos e reuni-los num só rebanho.

Assim é e assim será, não por merecimento dos homens, mas 
pela divina ciência, pelo conhecimento de Deus. Deus Pai está se 
revelando a vós tal como ele é: Santo, puro, verdadeiro, fiel, vence-
dor da morte e gerador da vida.

Pag. 43
Falo-vos e oriento e vos conduzo santamente nesta virada 

de século, ensinando a luz da ciência divina, trazendo-vos das 
trevas e mostrando-vos a luz verdadeira, retirando-vos da morte 
para a vida.

Pag. 44
Eis que vem do alto a força e ela já está em vosso meio. Agora 

conheceis a luz e agasalhais a luz. Ela está em vós e é vossa clari-
dade e ciência, vos guia e ilumina. E vossa força e o fogo que vos 
inflama.

Pag. 46
Cada pessoa pode vivê-los totalmente. No amor se resume 

tudo, toda sabedoria e toda ciência.
Os dons são a força de vossas mãos, dom da unção para a 

cura, o poder de vossa boca, dom da Sabedoria e do Conselho, o 
alívio para vossas indagações, o dom do Discernimento e Ciência e 
a ligeireza para vossos pés, dom da Fortaleza.

Ele é o tudo em vós: Sabedoria, Ciência, Fortaleza, Entendi-
mento, Temor de Deus, Conselho e Piedade. Ele é o tudo em vós. É 
uma luz, um clarão, uma força, um poder em cada um e para todos. 
É para todos e reúne todos e insere todos no coração do Pai, no 
útero de Deus, por um simples sim de adesão ao seu plano.

Livro do Amor – Ciência
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Pag. 57
Por isso necessitais do Carisma, da sua formação para inserir-se 

no meu plano e no meu amor. Vós avantajastes nas ciências hu-
manas e nas suas sabedorias. Mas agora quem vos explica tudo 
é a Sabedoria Divina e é ela que quer tomar posse de vós para 
governar a terra daqui por diante.

Pag. 174
A sabedoria, a ciência, a fortaleza, o entendimento será sobre 

vós derramado em grande profusão, revestidos com estes dons 
partireis e estarei atuando sobre e no meio de vós para transformar 
o mundo, onde estiverdes estareis sob minhas ordens.

Pag. 180
Preciso de vós para isto, preciso nutrir-vos com todo meu po-

der. Com muita sabedoria, com minha fortaleza, quero impregnar 
em vós muita ciência e todo o entendimento.

Pag. 186
Assim como Deus Pai nos ordenou, graças a vós que nos aco-

lheram em vosso meio, podemos usar toda nossa fortaleza, toda 
nossa ciência em vosso benefício. Nossa missão é estar agora lado 
a lado convosco.

Pag. 227
Em ti sendo, o mundo recebe. Por isso és tão importante para 

o Pai, é um canal, uma ponte por onde a graça passa. Repousa so-
bre ti, a ciência da sabedoria.

Pag. 228
Que do céu vos venham todas as bênçãos e graças no céu e 

na terra. Que sobre vós se derramem todos os tesouros da ciência 
e da sabedoria divina.
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Pag. 325
A inteligência foi dada ao homem para a sua comunicação 

com o Pai. Criatura e Criador se encontram através da sabedoria, 
da ciência e do entendimento, dons que procedem de Deus e que 
são colocados na inteligência humana, para que o mesmo com-
preenda e se insira nas verdades divinas.

Pag. 332
Agora havereis de voltar a Mim pois meu coração aberto só 

tem acolhida para vós. Desejo ardentemente entregar-vos os te-
souros da sabedoria e da ciência divina.

Pag. 371
Começa agora o tempo do Bem, começa o novo Governo do 

Pai sobre a face da terra. Tempo de conhecimento, de ciência e de 
sabedoria, onde o próprio Pai vai governar e dirigir seus filhos.

Pag. 387
Jesus, o Filho diletíssimo do Criador, se faz presente, ensinan-

do-a e tomando a sua frente e o Espírito Santo inunda-a de sabe-
doria e expande a ciência divina sobre a amada do Pai.

Pag.  6
A fecundação aconteceu e agora só resta o nascimento por in-

teiro num mundo novo, onde a palavra chave é o amor. É a ciência 
de Deus acionando a inteligência humana.

Pag. 33
O Paizinho que vos fala, que é o Senhor do céu e da terra, real-

mente se encarna no humano e pisa a face da terra. Por um miste-
rioso desígnio de Minha Ciência Divina Me faço presente entre vós.

Livro da Paz  – Ciência



92

Pag. 108
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 Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Temor 
do Senhor e a Ciência de Deus e o Conhecimento.

Pag. 166
Vós mesmos colhereis o que plantardes. Sobre vós se assenta 

a Ciência Divina e sobre vós mesmos recairá a consequência de 
vossos atos.

Pag. 191
Mergulhar em vós, Divina Ciência, ser em vós, Presença Viva.

Pag. 243
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 universo e que agora implantado começa a dar seus pri-
meiros frutos no universo.

Pag. 245
Será escrito e elaborado o livro da Ciência Divina. Essas pági-

nas prescritas pelo Poder Trinitário, compostas de verdadeira lin-
guagem celestial que trarão o conhecimento profundo de um en-
sinamento novo e verdadeiro. Serão compostas de linhas simples, 
mas profundas que trarão até vós a Ciência Divina. É da Ciência do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo que se começa a falar.

Pag. 246
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 conscientemente direciona o comportamento sadio 
de cada ser.

A Ciência Divina é uma neblina pura que invade a alma fazen-
do acontecer as maravilhas do Senhor.
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É através dessa Ciência que começareis a viver o verdadeiro 
Amor do Pai. Será através da Ciência de Deus que haveis de come-
çar a fazer verdadeiros 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 reconhe-
cimento profundo de todo esse plano.

Esta Ciência de Deus acontecerá plenamente dentro dos co-
rações puros e sadios. É o pensamento do Pai, é o Poder do Pai, é a 
própria Vida do Pai em vós.

Pag. 247
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 conhecimento 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 
chegardes a vivê-Lo intensamente.

Sereis encharcados do conhecimento do Pai e para isso vos 
será dada toda Ciência Divina, verdadeira e santa.

A Ciência de Deus, conhecimento verdadeiro e completo so-
bre todas as coisas, conhecimento da preciosa obra do Senhor.

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.

Pag. 248
O Espírito de Deus se renova constantemente em meio à cria-

ção humana, ao passo que cada um for firmando-se na Ciência de 
Deus.

Pag. 261
É um profundo conhecimento de Deus e Sua Ciência é a Verdade.
A Ciência de Deus é um profundo conhecimento da existên-
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cia divina. É Dele que vos vem um conhecimento total da existên-
cia de Deus.

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 atra-
vés do Amor entre o Pai e seus filhos, entre a humanidade e os céus.

Pag. 262
Em Sua Obra e em Seu Dom, a ciência do Pai, revelada através 

do Espírito Santo, vem trazer à humanidade, um alento e uma es-
perança nova às gerações futuras.

A Ciência do Altíssimo é o conhecimento de um mistério ab-
soluto e único. Uma revelação única e verdadeira que chega aos 
corações humanos, transmitida pelo Dom do Espírito Santo.

Pag. 267
Este Carisma é acompanhado de Sabedoria, Ciência e Verdade, 

vindas com todo Amor da principal fonte que é três vezes Santa.

Pag. 277
Sou a virtude em cada ser e a ciência implantada em vosso 

coração, em vosso ser.

Pag. 284
Este Carisma é um Dom sobre todos os dons. É a Ciência do 

Pai, da qual o homem vai aos poucos tomando conhecimento.

Pag. 287
Esta árvore da vida é a Ciência de Deus, seus ramos são abun-

dantes, seu tronco é a segurança forte para os filhos de Deus.

Pag. 288
O Carisma é a fonte principal da Ciência Divina, da qual pro-

vém todo bem. É dele que se alimenta e se enche de alegria toda 
terra, os campos e os animais.

É da Ciência do Pai, que o homem precisa receber para preen-
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cher todo vazio deixado pelo pecado, desde Adão e Eva.
É da Ciência de Deus que os filhos têm sede e buscam encon-

trar em fontes contrárias e absurdas, a solução para seus problemas.

Pag. 296
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.

Pag. 297
O Carisma vem da Ciência, da Sabedoria e é alimentado cons-

tantemente pela árvore da vida.

Pag. 298
A Ciência de Deus é veloz, como o vento que sopra, penetran-

do nos corações e mudando todo percurso escrito humanamente.

Pag. 299
Vira-se uma página limpa, branca, na qual começais a escrever 

com a ciência e a sabedoria de uma única verdade: DEUS.
A ciência é a fonte Trinitária que resplandece no ser humano, 

transformada pela exatidão de Deus.

Pag. 300
É pela experiência de Deus, que chegais ao conhecimento 

profundo de Sua Ciência.

Pag. 301
O Trino e Santo poder reveste as paredes interiores com a ci-

ência, o amor e a paz.

Pag. 306
É da Ciência do Pai que ressurgem todas as maravilhas existen-

tes na face da terra. Mesmo as grandes invenções. É a sabedoria divi-
na que se projeta em Ressurreição e vida sobre tudo e sobre todos.
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Pag.  3
Serão compostas de linhas simples, mas profundas, que trarão 

até vós a Ciência Divina. É da Ciência do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo que se começa a falar.

Pag. 112
Toda SABEDORIA milenar está na vossa cabeça e nada vos é 

desconhecido, pois rasgastes o véu do TEMPO e penetrastes nas 
MINHAS REVELAÇÕES e nos MISTÉRIOS da MINHA CIÊNCIA.

E podereis entender toda CIÊNCIA do bem e do mal porque 
entrastes no NOVO TEMPO em que saboreareis os frutos saborosos 
da vossa conquista, minuto a minuto.

Pag. 189
Na CIÊNCIA DIVINA, SOU FORÇA e PODER, pois é de MIM e por 

MIM que tudo provém; é de MIM e por MIM que todas as coisas são 
perfeitas e cheias de graça, porque MINHA GRANDEZA transforma, 
dignifica e eleva toda espécie, dando continuidade à MINHA IMA-
GEM e SEMELHANÇA.

Pag. 343
A CIÊNCIA DIVINA se supera em SABEDORIA e tem seu jeito de 

ser e de se fazer verdadeira em meio a todos.

Pag. 344
A CIÊNCIA DIVINA distribui-se em uma língua santa, discernida 

por MIM. Essa CIÊNCIA é uma realidade estabelecida por MIM, que 
dá continuidade à SABEDORIA, ditada em linhas por VOSSO PAI.

Pag. 354
Toda estrutura governamental, religiosa e familiar, todo Go-

verno, Empresa, Família e Pessoa, bem como todas as espécies, 

Livro da Ciência  – Ciência
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serão incluídos na Ciência Divina e receberão da MINHA SABEDO-
RIA em VIDA e AMOR.

Pag. 355
Visitei o MEU Povo e lhe confiei as MINHAS maravilhas; dei-

-lhes o conhecimento da MINHA Ciência, mostrando-ME VERDA-
DEIRO em MINHA SABEDORIA.

Pag. 357
Não há notícia de algo maior, pois é a MINHA Ciência se dando 

em profunda e santa vontade e se derramando sobre todo Universo.

Pag. 372
Contém, ainda, a virtuosa ÁRVORE do AMOR que reproduz o 

néctar da virtude e da CIÊNCIA e dá lugar à VIDA.
Em suas extremidades se encontram as colunas erguidas pela 

Ciência de DEUS e que só por ELE se mantém em pé.

Pag. 412
Isso é OBRA da GRAÇA que realiza em vós a SABEDORIA, o EN-

TENDIMENTO, para saboreardes a CIÊNCIA do NOVO TEMPO.

Pag.  42
Porém vos afirmo com toda certeza, diante de MIM se cur-

va a moléstia indigna da maldição e se cumpre a MINHA LEI, 
a delicada e santa ciência, a VERDADEIRA VIDA iluminada pela 
MINHA LUZ.

Pag. 59
Alegrai-vos eternamente e congratulai-vos em MINHA SABE-

DORIA e CIÊNCIA da qual sabeis o MEU PROJETO de AMOR.

Livro da Verdade  – Ciência
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Pag. 78
A vossa ALMA é um potencial inigualável de profundas raízes 

ligadas à MINHA criação, pois viestes do PODER DA PALAVRA, DA 
CIÊNCIA E DO AMOR.

Pag. 108
O princípio de todas as coisas já está UNIFICADO pela ORDEM 

DA CIÊNCIA DIVINA que implantou o SEU PODER sobre tudo e so-
bre todos.

Pag. 234
Todas as CIÊNCIAS estão inseridas no CARISMA, pois SOU EU 

a SABEDORIA INCRIADA e dirijo com MEU OLHAR todas as coisas e 
acontecimentos em tudo o que existe.

Pag. 235
Chegastes no CENTRO de toda LEI, de toda CIÊNCIA e GO-

VERNO e só a partir de MIM podeis ter VIDA, SAÚDE e PROVI-
DÊNCIA.

Pag. 281
Conheceis a Ciência de todas as coisas, pois tudo vos é reve-

lado, como conhecimento NOVO, saído de MIM, por pura GRAÇA 
do CARISMA em AÇÃO.
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Dízimo

Pag. 33
Todos devem ser acolhidos e tratados com AMOR, pois para 

o PAI não há distinção de pessoas.Todos são Filhos que foram 
criados à sua imagem e semelhança. Recolhei entre vós o DÍZI-
MO e se vos sobrar alguma coisa, dai de vestir e a comer a quem 
bater à vossa porta.

Livro da Vida –  Dízimo

Pag. 103
O dízimo representa a oferta que aquele menino fez dos cinco 

pães e dois peixes a Jesus, os quais foram abençoados e multipli-
cados pela providência divina. Assim, a oferta com amor do vosso 
dízimo, que é o pouco que tendes, reverterá em benefício e bên-
çãos para toda a humanidade. Vossas famílias são ninhos de amor, 
conservai-vos nesse amor. 

Sede sóbrios, sede vigilantes e acima de tudo justos na arre-
cadação vosso dízimo, pois ele representa, para mim, a oferta que 
foi pequena, mas de coração. Através do dízimo, quero abençoar 
o dinheiro da face da terra. Esse dinheiro, uma vez abençoado, 
só poderá ser usado para produzir, para promover amor, a paz e 
a justiça. 

Pag. 158
A lei do dízimo entrará em todas as partes, será a lei funda-

mental para a renovação. Essa e a primeira e única lei que perma-
necerá em função do dinheiro.

Livro da Sabedoria  –  Dízimo
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Pag. 170
Preciso de vós, de vossa ajuda, vosso serviço, vosso dízimo, en-

fim preciso de parte de vós mesmos, para me manifestar ao mun-
do. O mundo aspira por esse Deus e Pai.

Pag. 172
Que haja fidelidade no recolhimento do dízimo. Vereis, como 

a todos abençoarei e nada faltará em vossa mesa.

Pag. 229
O dízimo é de todos e para todos. É um dinheiro abenço-

ado, que visa em primeiro lugar renovar toda a lei do dinheiro 
na face da terra. Uma vez abençoado, ele só produzirá bênçãos.

Pag. 303
A lei do dízimo é a lei do amor ao Pai, o Pai é a providência, 

segundo o vosso coração. Abri a vossa alma e doai com amor e 
o paraíso se fará para todos e estabelece-se sobre a terra.

Pag. 352
O dízimo vos compromete Comigo, que sou o Deus Uno e 

Trino e quero instalar o amor e a justiça em toda face da terra.

Pag. 373
A lei do dízimo, é a lei do amor Uno e Trino se implantando 

em toda a face da terra. Hoje instalarei o dízimo em todas as 
famílias da terra, sem faltar ninguém. Quero que todos venham, 
que todos participem. Que todas as famílias recebam essa lei.

Pag. 378
Meu plano de amor se instala, a lei do dízimo se instala e cai 

a lei humana. Tudo o que é divino permanece e o que fica no hu-
mano cai.
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Pag. 3
Sou Eu que vos peço o dízimo, o resgate e as comunidades 

nos marcos. Será muito importante que essas comunidades se de-
senvolvam nos locais dos marcos, pois eles representam o mundo. 
É para o mundo todo o amor que aí derramo, a justiça com o di-
nheiro do resgate, a partilha através do dízimo.

Pag. 10
Chega até vós, para ser cumprida, a lei perfeita da unidade e 

da paz, que é a lei do dízimo. Ela precisa ser conhecida de todos 
e cumprida por todos. Todos precisam conhecer-Me, amar-Me e 
seguir a minha lei. E a lei perfeita da unidade e da paz. 

Pag. 13
Lei do dízimo é a minha lei por excelência, na qual os filhos 

recebem a herança que lhes cabe, que é a riqueza do meu reino 
e todos podem usufruir da minha providência que é sem limites e 
inacabável.

Pag. 14
Assim também se faz com a lei do dízimo, a purificação do 

dinheiro do mundo.

Pag. 39
Reinará apenas o poder divino e a justiça divina se implan-

tará através da lei do Dízimo, a do Resgate e a das Bem aventu-
ranças.

Pag. 136
Esse dízimo que entregais hoje será mil vezes abençoado e 

multiplicado pela prova de amor que estais a fazer a Mim, pela pro-

Livro do Amor  –  Dízimo



102

va de confiança, docilidade, obediência e fidelidade. Abençoo-vos 
com todas as minhas bênçãos, em meu nome e em nome de meu 
Filho, na Unidade do Espírito Santo.

Pag. 212
A lei do Pai já está sendo cumprida na face da terra, que é 

o Dízimo. Só através do cumprimento da lei, o mundo chegará 
à luz.

Pag. 274
Foi necessário recolher os Dízimos para que minha lei se im-

plantasse novamente e a minha obra se fizesse e o meu plano se 
concluísse.

Pag. 292
Para Mim, mil anos, é como um dia. E hoje, nesse tempo, ve-

nho fazer justiça, proclamando a minha lei, como única chance de 
adentrardes nos merecimentos da graça da santidade e da eterni-
dade aqui no paraíso que instalo e onde quero que a lei do Dízimo 
se cumpra por todas as famílias da face da terra.

A lei do Dízimo é a lei do Amor. Amar a Deus sobre todas as 
coisas e reconhecê-Lo como Único Senhor.

Acolher a lei do Dízimo é conservar o coração quedado em 
adoração, louvor e agradecimento a meu Pai, tranquilo, consciente 
de estar fielmente adorando um Único Deus e seguindo por op-
ção, a um Único Senhor.

Pag. 293
Só a lei do Dízimo trará à humanidade a unidade e a paz. O 

Amor tem leis que precisam ser obedecidas para que todos vivam 
a Unidade e a Santidade. Por isso, através desse Carisma que é real 
e justo, santo e providente, proclamo a lei do Dízimo para toda a 
humanidade, como lei santa, que reconduzirá os filhos à santidade 
e trará os filhos de volta ao Pai.
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Pag. 294
Esse é o Deus Conosco, O que proclama como justa e única 

a lei do Amor, a lei do Dízimo, a partilha dos bens espirituais em 
primeiro lugar e também materiais. 

Pag. 301
Virá de dentro a força e o poder para a partilha. Dentro de vós 

fareis a partilha com vossos irmãos, dentro de vós acontecerá mi-
nha lei, a lei do Dízimo, a lei da partilha, que vos faz amarem-se em 
Jesus, meu Filho, como verdadeiros irmãos.

Pag. 315
Só a Mim haveis de amar. Eu sou a Trindade Santíssima que 

vos chama e vos acolhe na graça Só uma é a lei de ora em diante, 
a lei do Amor, a lei do Dízimo. E instalo agora esta lei como verda-
deira na face da terra.

Única lei e único imposto é o Dízimo, fora dela, nada, nada, 
nada ficará de pé. Só subsistirá aquilo que for recolhido o Dízimo, 
o que estiver fora, cairá, desmoronará, ruirá, não ficará um vintém 
fora de minha lei do Dízimo. E assim é e que assim se faça por cum-
prir em todo o meu Reino novo.

Pag. 316
Repito: Instalo a partir desta data, definitivamente, meu Reino 

na face da terra, meu Reino de Amor, cuja lei é o Dízimo.

Pag. 389
Não tem mais volta, é só seguir em frente. O maior Dízi-

mo para o mundo não é pago em moedas, mas doando-se em 
amor.

Tudo se purifica, tudo se completa através desse Dízimo que 
é o Amor. Dar uma parte em moedas, não vos é difícil, mas Eu a 
vós afirmo, que doar parcial e totalmente e vosso coração não vos 
será fácil.
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Pag. 73
Haverá só esse caminho para a Ressurreição: a acolhida da Lei 

do Dízimo, único imposto que estará em vigor no tempo oportu-
no para toda a humanidade. Essa é a porta pela qual adentrais em 
Mim. Estando em Mim tendes tudo. 

Pag. 107
Sou grato pelo Dízimo que vós recolheis através do qual posso 

ser providência de Amor incondicional sobre vós.

Pag. 129
Por Ordem Real, desejo que Minha lei do Dízimo seja cumpri-

da por ordem do Rei, Único Soberano na face da terra.

Pag. 133
É esse o valor infinito do Dízimo, o retorno das bênçãos e gra-

ças para vós, em troca daquilo que Me ofertais.

Pag. 135
É o Dízimo que celebro convosco, esse encontro de Amizade 

e Amor entre Eu e vós, a Missa Eterna, que nunca termina, o en-
contro 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.

Pag. 139
Através de vosso Dízimo posso ajudar-vos, pois mediante as 

ações e transações Eu entro no dinheiro e conserto tudo na em-
presa. Vossas empresas estavam todas destinadas à falência, pois 
elas não estavam ligadas a Mim. 

Livro da Paz –  Dízimo
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Pag. 161
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, Tranquilidade e tudo o 
que Deus é.

Celebrai o Dízimo como único recolhimento. Pois todo o di-
nheiro do mundo já está em Minhas mãos abençoado e santifica-
do e só poderá ser usado para fazer o Bem.

Pag. 190
E Me utilizo do Dízimo para com poder e força passar dentro 

de vós, limpando, purificando e santificando tudo.

Pag. 190
O Dízimo é o Pai, como dono da Vinha, passando dentro de 

vós e realizando a colheita. Ele passa pedindo contas amorosa-
mente 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, passan-
do dentro de vós.

Dentro e fora de vós, o Dízimo santifica tudo. 

Pag. 191
O Dízimo é Alguém, é o Pai. E a celebração que Me agrada é a 

oferta dos 10% de vossas colheitas. Amai-Me desde o mais profun-
do de vosso ser. Amando o Dízimo, amais a Mim.

Pag. 215
É o Pai no Governo, Jesus na Igreja e o Espírito Santo na Fa-

mília 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.
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Pag. 219
A Lei do Amor. A Lei do Dízimo entra em vigor a partir do teu 

governo.

Pag. 230
Em cada lugar celebro o Dízimo, dando testemunho da Minha 

Presença entre vós e pelos fatos que acontecem vou fundamen-
tando Meu Governo Novo, fazendo vigorar Minha Lei.

Pag. 233
O Dízimo é Minha Presença, Minha Companhia, Meu Amor 

sobre vós. 

Pag. 237
Precisam conhecer quem é o Dízimo. Sou Eu entre vós. O Amor.

Pag. 333
Mas só agora a Salvação se completa com o Espírito Santo fa-

zendo 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.

Pag. 334
E esta é a Verdade que haveis de comungar: é o Dízimo, a Co-

munhão Universal dos Filhos de Deus.

Pag. 343
Comungais Minha Vida Divina se vos comportais de conformi-

dade 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.

Pag. 344
Vosso Dízimo agora é Bênção para toda a humanidade, pois 

não trabalhastes em vão e salvaguardastes a vossa Fé.
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Pag. 348
Com Meu Espírito Santo vos chega a Lei do Amor para vossos 

corações, com a Celebração do Dízimo que é o selo de vossa Alian-
ça 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 so-
bre vós, com todo direito de filhos, herdeiros do Meu Trono de 
Glória.

Pag. 368
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 santifi-
cando-se dentro, também fora isso acontecia.

Pag. 369
Permanecei em Mim e sede dóceis e obedientes à Lei do Dízi-

mo, pois só assim podereis ser acolhidos como filhos deste Pai que 
vos ama tanto. É o Dízimo.

Pag. 370
O único Imposto que liga vossa pessoa, vossa família, vossa 

firma, vossa comunidade e o governo a Mim, é o Dízimo.

Pag. 9
Ela, a RAINHA dos Povos Modernos, a PRECONIZADORA des-

te PLANO SANTO que encabeça a LARGADA INICIAL do DÍZIMO 
como ÚNICO IMPOSTO, ÚNICA LEI a ser seguida por todos os Povos 
modernos seja de que Raça, Credo ou  ação for.

Livro da Ciência –  Dízimo
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Pag. 27
É na vossa mesa, onde CELEBRAIS o DÍZIMO, que está MINHA 

PRESENÇA.

Pag. 31
A CELEBRAÇÃO na vossa mesa, com a CELEBRAÇÃO do DÍZI-

MO, quando COMUNGAIS a MINHA PRESENÇA SANTA e a MINHA 
VONTADE em UNIDADE e VERDADE.

Pag. 35
É nesta CELEBRAÇÃO do DÍZIMO, neste CARISMA, que dese-

jo estar, em PRESENÇA SANTA e VERDADEIRA, e CONFIRMO o que 
digo, INSTITUINDO MEU GOVERNO NOVO de PAZ, AMOR e JUSTI-
ÇA em todo Universo.

Pag. 36
O DÍZIMO é o AMOR recíproco entre nós.
Mas agora, na ETERNA ALIANÇA, a LEI do DÍZIMO se levanta 

vitoriosa, pois através do DÍZIMO o VOSSO PAI passa dentro de vós 
comungando tudo o que vos impede de ser feliz e amar, seja na 
vossa pessoa, seja na família, comunidade ou governo.

Nas três ALIANÇAS, MINHA LEI é uma só: o DÍZIMO. Portanto, o 
DÍZIMO é a SALVAÇÃO do Mundo.

Pag. 37
Queridos filhos, o DÍZIMO “SOU EU”, o PAI entre vós, renovan-

do tudo em vós, fazendo com que cada um prospere em sua vida 
pessoal, particular, social e financeira.

Portanto, pensai BEM! Agi BEM! AMAI muito! AMAI muito o 
DÍZIMO!

Pag. 38
E considere-se eternamente INSTITUÍDA a LEI do DÍZIMO, SI-

NAL da MINHA PRESENÇA entre vós.
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Pag. 58
E a isso chegais, passo a passo, tende certeza, pela vossa OBE-

DIÊNCIA e observância concreta da MINHA LEI do DÍZIMO, igual 
para todos os Povos. Só a LEI do DÍZIMO, INSTITUÍDA por MIM, VOS-
SO DEUS e PAI, na UNIDADE do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, salva-
guardada por este CARISMA da ALIANÇA ETERNA, vos traz de volta 
a MIM, vos soergue e eleva à estatura de FILHOS, herdeiros de todo 
BEM e de toda GRAÇA.

A CELEBRAÇÃO do DÍZIMO é o ENCONTRO COMIGO, VOSSO 
PAIZINHO, no eterno ABRAÇO de aconchego: Filho, EU estou aqui! 
SOU o DEUS PRESENTE em vós!

Pag. 61
Amando o DÍZIMO, vós amais a MIM e ME dais o direito de 

agir em vossas vidas, empreendimentos e realizações, com MINHA 
SABEDORIA e PROVIDÊNCIA.

Pag. 86
Está aí a LEI do DÍZIMO como ponto de partida para comun-

gardes do MEU AMOR e da VIDA que SOU!
É a MINHA LEI do DÍZIMO que vos UNIFICA e vos permite usu-

fruir da MINHA PROVIDÊNCIA.

Pag. 89
Portanto, na AUTORIDADE e JUSTIÇA do DEUS UNO e TRINO, 

PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, SOBERANAMENTE REGEI MINHA LEI 
do DÍZIMO e a difundi para todos os Povos! 

Está confirmada a LEI do DÍZIMO que é a LEI do AMOR para 
vós, pois é MEU PRÓPRIO CORAÇÃO que vos entrego neste TEM-
PO SANTO, o HOJE. 

Pag. 132 
O DÍZIMO vosso, MEU FILHO JESUS ofertou-ME, doando, por 

AMOR a MIM, SUA PRÓPRIA VIDA numa CRUZ.



110

Pag. 143
Portanto, a LEI do DÍZIMO é uma grande BÊNÇÃO, tanto para 

vós como para vossa Família, Empresa e Governo.

Pag. 204
É da MINHA VONTADE e sinal da MINHA PERFEIÇÃO em vós 

que de forma natural aconteça sobre vós a MINHA LEI SOBERANA 
do DÍZIMO, quando se completa o mistério e ME FAÇO PRESENÇA 
REAL em todos vós, FILHOS QUERIDOS, em todo lugar.

Pag. 216
A LEI do DÍZIMO do vosso trabalho é agradecimento a MIM, pois 

através dele vos dou o direito de aproximar-vos de MIM, VOSSO PAI.

Pag. 225
Partilhai vossos bens, partilhai vosso ganho, pois tendes aí a 

CELEBRAÇÃO do DÍZIMO como MINHA LEI SOBERANA.

Pag. 253
MINHA LEI do DÍZIMO, observada por todos vós com tanto 

AMOR, empenho e imparcialidade, vos assegura sempre colheitas 
abundantes e vos agracia com abundante PAZ e SERENIDADE.

Pag. 257
O ponto alto é MINHA LEI do DÍZIMO SER AMADA, RESPEITA-

DA e CELEBRADA por todos vós, Povos do Universo.

Pag. 259
Passo por passo, fostes crescendo, caminhando na OBEDIÊN-

CIA à MINHA LEI do DÍZIMO, e agora já estais maduros, prontos 
para alçar voo no espaço infinito do MEU AMOR.

Pag. 260
Prossegue, FILHO AMADO, com toda garra, trabalhando na 
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EDIFICAÇÃO do MUNDO NOVO, na implantação do MEU NOVO 
GOVERNO, sob a OBEDIÊNCIA à MINHA LEI do DÍZIMO!

Pag. 261
MINHA LEI do DÍZIMO é o AMOR e já está entre vós!

Pag. 346
Por isso, o ESPÍRITO SANTO, através da CELEBRAÇÃO do DÍZI-

MO neste CARISMA, teve condições de atingir todos os segmentos 
da sociedade atual, levando à CONVERSÃO, LIBERTAÇÃO, PURIFICA-
ÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, RENOVAÇÃO, PERFEIÇÃO e SANTIFICAÇÃO, 
fazendo-se UNIDADE com DEUS UNO e TRINO, tanto na PESSOA 
como na FAMÍLIA, na IGREJA, na EMPRESA e no GOVERNO POLÍTICO.

Pag. 350
Vós sois fiéis à MINHA LEI do DÍZIMO, e, por isso, EU vos autori-

zo a viver toda FELICIDADE, BÊNÇÃO e GRAÇA que SOU. 

Pag. 385
Esta foi a OBRA do CARISMA, com o DÍZIMO à vossa frente, pela 

ação do MEU ESPÍRITO, recriar-vos para serdes elevados à estatura de 
MEU FILHO JESUS CRISTO e, agora, na MINHA HORA, permanecerdes 
em pé diante da MINHA PRESENÇA de AMOR, reverenciando MINHA 
CHEGADA MAGNÍFICA e translumbrante na face da Terra.

Pag. 404
A LEI do DÍZIMO vos chega com MEU ESPÍRITO SANTO, através 

deste CARISMA SANTO, identificando MINHA REAL PRESENÇA de 
AMOR e VIDA  entre vós e é mister que seja cumprida, pois denota 
a vossa entrada e permanência no NOVO TEMPO.

Pag. 405
Aceitei a OFERTA, a OBLAÇÃO, e FIRMADA ESTÁ e FAÇO DE-

CLARADA SOLENEMENTE, para todos os Povos do Universo, a LEI 
do DÍZIMO como ÚNICA LEI que permanecerá em pé. Coloco a 
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MINHA COROA, ungindo-vos na MINHA AUTORIDADE, para cele-
brardes os DÍZIMOS em MEU NOME!

Pag. 409
O DÍZIMO do DÍZIMO, CELEBRADO neste CARISMA, completou 

vossa OBEDIÊNCIA e vos introduziu no MEU SANTUÁRIO de AMOR 
para COMUNGARDES da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, todos vós, ó 
Povos dos Cinco Continentes. 

Pag. 413
O DÍZIMO é a MINHA LEI gravada indelével em vosso coração 

e está em vigor no TEMPO HOJE como ÚNICA LEI a ser seguida 
e amada, pois através dela fostes salvos do caos e recriados para 
viver o NOVO TEMPO.

Agora é a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA o GOVERNO que vos 
rege, e a ÚNICA, a REDENTORA LEI, é a LEI do DÍZIMO, na MINHA 
ONISCIÊNCIA e VONTADE, sancionada e proclamada para todos os 
Povos do Universo. 

Pag. 415
Por isso, vós também precisais demonstrar vosso carinho e so-

lidariedade COMIGO, obedecendo à MINHA LEI do DÍZIMO, pois 
ela é o ÚNICO CAMINHO que existe para entrardes em perfeita 
consonância COMIGO, VOSSO REI e SENHOR!  É a OBEDIÊNCIA à 
MINHA LEI do DÍZIMO que vos aproxima de MIM, vos torna MEUS 
AMIGOS e intérpretes da MINHA VONTADE. 

Pag. 417
Vós deveis encarar de frente esta VERDADE, respeitando as MI-

NHAS ORDENS e sendo OBEDIENTES à MINHA LEI do DÍZIMO, pois 
não há como voltardes atrás.

Pag. 422
A LEI do DÍZIMO é um MATRIMÔNIO COMIGO, entre VOSSO 

DEUS, que é PAI, e cada FILHO SEU.
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Pag. 426
A CELEBRAÇÃO do “DÍZIMO do DÍZIMO” neste CARISMA trou-

xe e entregou a MIM esse “velho tempo”, com todas as suas im-
plicações. O DÍZIMO, que SOU EU neste CARISMA, teve que ser o 
VENCEDOR. 

Pag. 427
MINHA LEI do DÍZIMO, CELEBRANDO a UNIDADE TRINITÁRIA 

entre vós, teve que solucionar a divisão que se estabeleceu entre 
os Povos desde a origem. VITÓRIA! VOSSO DÍZIMO vos congregou 
em torno a MIM. E MINHA LEI do DÍZIMO está proclamada para 
todos os Povos.

Pag. 438
É a vossa adesão incondicional aos DÍZIMOS CELEBRADOS, a 

cada mês, no altar da MINHA “INTERVENÇÃO”, que vos UNIFICOU 
em torno a MIM, dando a vós a certeza do MEU AMOR FECUNDO e 
SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE que tudo PROVÊ para vós. Ó FAMÍ-
LIAS de todos os Povos, todas vós estais congregadas a MIM pelo 
DÍZIMO CELEBRADO neste CARISMA!

Pag. 442
Só através da vossa oferta nos DÍZIMOS, pude trabalhar inces-

santemente neste CARISMA, de uma forma ou de outra, exercendo 
sempre MINHA AUTORIDADE e sob MINHA VONTADE SOBERANA, 
e vós pudestes escapar do laço pertinaz que vos segurava e vos 
sugava tanto. 

Pag. 446
A MINHA LEI do DÍZIMO vos será leve e frutuosa e nela haveis 

de viver com toda tranquilidade de alma e coração.

Pag. 447
O DÍZIMO, a LEI ABSOLUTA e UNIVERSAL, vos dá esse direito 

à VIDA em MIM, permitindo a vós usufruirdes de toda riqueza de 
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BÊNÇÃOS e GRAÇAS conquistadas pelo CARISMA, e que agora é 
ORDEM e DOM para vós.

Pag. 462
O DÍZIMO CELEBRADO por vós é a FONTE TRINITÁRIA da qual 

depende todo sistema de migração em todo Universo, dando-vos 
a condição de extrema confiança em MIM, chegando, assim, a 
MEU conhecimento todo fato, deliberando o momento de diálogo 
entre DEUS e vós. 

Pag. 463
Como vedes, foi através do DÍZIMO que construí o CARISMA, 

dando condições de intensa ação e liberando o MEU ESPÍRITO para 
criar em vós um sistema de segurança e paz. O DÍZIMO é MINHA 
LEI e através dela reconquistei o que se encontrava nas trevas, ME 
doei, EU “ME FIZ” AMOR em vós e gerei a VERDADEIRA VIDA, esta 
que jamais se extinguirá.

Pag. 469
A CELEBRAÇÃO do DÍZIMO neste CARISMA é que deu a todos 

a certeza da VITÓRIA do AMOR, do BEM, e, no momento certo do 
julgamento final, reconquistando a FAMÍLIA para DEUS.

Pag. 475
O DÍZIMO é vosso sustento, é a COMUNHÃO do AMOR, a PRE-

SENÇA SANTA do DEUS PAI-MÃE em vós, na vossa FAMÍLIA, EMPRE-
SA e GOVERNO. 

Pag. 9
Na CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO tendes o DEVER de OBEDIÊNCIA 

pelo qual EU ME COMPROMETO convosco fazendo-vos viver cada 
dia mais a MINHA PRESENÇA.

Livro da Verdade  –  Dízimo
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Pag. 24
Estabeleço diante de vós a MINHA AUTORIDADE e dou a co-

nhecer MINHA LEI DO DÍZIMO que é a LEI DO AMOR.

Pag. 64
Quero falar-vos que o vosso DÍZIMO é o combustível que gera 

o capital que alimenta MEU BANCO.

Pag. 65
Neste BANCO é MINHA PROVIDÊNCIA que se abre com todo 

MEU AMOR, através da MINHA LEI DO DÍZIMO e realiza na huma-
nidade tudo o que almejei fazer antes do mal instalar-se sobre MI-
NHA criação.

Pag. 66
O vosso dinheiro depositado como DÍZIMO, ao passar pelo 

BANCO DO PAI, sai a partir de MIM, como PROVIDÊNCIA para ser 
partilhado para todos, sem distinção, segundo a ORDEM estabele-
cida por MIM. A LEI DO DÍZIMO é um canal aberto pelo qual chega 
a vós, a MINHA incontida PROVIDÊNCIA.

Pag. 95
Com o DÍZIMO CELEBRAIS MINHA PRESENÇA, A PRESENÇA 

DO MEU GOVERNO DE AMOR, VIDA E AUTORIDADE e EU depo-
sito em vós, BANCO DO PAI, MINHA PROVIDÊNCIA DE BÊNÇÃOS 
E GRAÇAS abundantes em PAZ, AMOR, LUZ, VIDA, SABEDORIA, 
ENTENDIMENTO, enfim, todo MEU SER DIVINO, em UNIDADE se 
DANDO a vós.

Pag. 96
O PAI-MÃE de pé em vossa Alma como GOVERNO UNO E TRI-

NO na CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO.

Pag. 107
Lançarei mão do MEU GOVERNO SANTO e darei a conhecer 



116

todo MEU AMOR, que AGE através da LEI DO DÍZIMO atingindo as 
três estruturas, no universo inteiro.

Pag. 116
DÍZIMO, AMAI-O intensamente, pois ELE vos eleva a MIM, vos-

so único DONO. SOU EU VOSSO DEUS que ESTOU a FALAR-vos nes-
tes dias de eterna complacência e ternura, quando ME derramo 
por inteiro sobre vós, pisando vosso chão, o mesmo que vossos 
pés pisam.

Pag. 117
Através do DÍZIMO SOU VOSSO AMIGO e vos faço AMIGOS 

MEUS, vos  acompanhando em todos os momentos para CELE-
BRARDES COMIGO a justa união que vos torna frutuosos em MIM.

Pag. 118
É o BANCO DO PAI que se levanta frondosamente na certeza 

do sucesso, pois uma só é a LEI, o DÍZIMO e ESTE lutou, sofreu, mas 
VENCEU e agora neste CARISMA SANTO para todos os Povos, REI-
NA sobre vós, soberanamente. 

Pag. 119
O VOSSO DÍZIMO nos proporcionou a ALEGRIA deste encon-

tro COMIGO, a FELICIDADE deste ABRAÇO AMOROSO, PATERNO e 
FRATERNO.

Pag. 120
Pois agora SOU PRESENÇA REAL, UNIVERSAL, por GRAÇA e 

ATUAÇÃO do VOSSO DÍZIMO que obedeceu e realizou e trouxe 
vossa ALMA até MIM. O vosso DÍZIMO, neste CARISMA, permitiu 
MEU PLANO SANTO de AMOR, SER VENCEDOR.

Pag. 121
E graças ao vosso DÍZIMO, este CARISMA, na batalha decisiva 

com o DINHEIRO pôde ser VENCEDOR.
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Pag. 123
O DÍZIMO vosso ME dá esse direito de poder realizar em vossas 

vidas e por ELE, ME COMPROMETO AGRACIAR-VOS com o TUDO 
que SOU, em PAZ, BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

Pag. 134
FIRMO, pois, com toda SABEDORIA e AUTORIDADE, o BANCO 

DO PAI como CARISMA em vós. Fostes fiéis à LEI DO DÍZIMO e ago-
ra podeis usufruir do TUDO que SOU, de todo MEU POTENCIAL DE 
AMOR que vos chega através desse BANCO.

Pag. 141
E que a LEI DO DÍZIMO, já CONSAGRADA, continue de pé, 

como soberana OBEDIÊNCIA à MINHA VONTADE! ABÁ PAI em vós!

Pag. 148
SOU O DÍZIMO que se levanta como PESSOA DIVINA, PAI, FI-

LHO E ESPÍRITO SANTO EM CORPO, SANGUE, ALMA E DIVINDADE 
para eternamente estar convosco como GOVERNO SANTO.

É na CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO que vos encontrais com MI-
NHA ESSÊNCIA DIVINA. É a VIDA DO SENHOR, VOSSO DEUS, que se 
DOA a vós em cada CELEBRAÇÃO.

Pag. 153
Estando na MINHA OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO, cada um de vós 

é o BANCO DO PAI no qual posso investir toda PROVIDÊNCIA e RI-
QUEZA que SOU. Crede FILHOS QUERIDOS, porque agora É! Está 
feito e assim É da MINHA SANTÍSSIMA VONTADE, pois se cumpriu 
tudo o que haveria de ser e não podeis mais retroceder.

Pag. 156
Partilhando vossos DÍZIMOS atingistes os galardões da MI-

NHA GLÓRIA, a VIDA ETERNA em MEU AMADO FILHO JESUS. É 
a COROA DA GLÓRIA que está em vossa cabeça na OBEDIÊNCIA 
à MINHA LEI DO DÍZIMO, MEU auxílio e proteção para vós. CE-
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LEBRAI O DÍZIMO com AMOR, Povos dos CINCO CONTINENTES 
e tende certeza do sucesso em vossas vidas e na condição de 
vossas EMPRESAS!

Pag. 157
Enfim chegamos juntos à Terra onde jorra leite e mel e po-

demos partilhar! EU, VOSSO DEUS ME DANDO a vós em TUDO o 
que SOU e vós, confiando em MIM, partilhais o vosso DÍZIMO, em 
JUSTIÇA e FRATERNIDADE.

Pag. 160
Dedicai-vos no vosso trabalho e CELEBRAI MINHA LEI DO DÍ-

ZIMO, pois é assim que nos tornamos AMIGOS íntimos e posso di-
recionar vosso ser e agir no certo e no verdadeiro, cuidando de 
vossos trabalhos e empreendimentos.

Pag. 161
Com toda AUTORIDADE vos chamo à VERDADEIRA VIDA e as-

sim SERÁ a MINHA MANIFESTAÇÃO DIVINA para comprovar-vos de 
VIVA VOZ que verdadeiramente MEU PLANO de SALVAÇÃO é defi-
nitivo e não haverá outro, porque com ele se conclui e a MINHA LEI 
DO DÍZIMO é estabelecida eternamente em meio às Nações.

Pag. 162
O DÍZIMO é MINHA LEI e está assentado sob a égide da JUSTI-

ÇA em base firme e lapidado por MINHA MÃO, sob a MINHA PRO-
TEÇÃO. Através da LEI DO DÍZIMO implantada DIVINAMENTE neste 
CARISMA pude trabalhar convosco e em vós para resgatar-vos para 
vivenciardes o MEU REINO de PAZ.

O DÍZIMO é a PRESENÇA TRINITÁRIA no CARISMA que lutou 
e venceu, destruiu o maligno e suas obras: o pecado, a doença e 
a morte, vossos três inimigos infernais que faziam parte de vossa 
vida espiritual e material, principalmente no vosso dinheiro.

Já está de pé, dentro e fora de vós, também no vosso DINHEI-
RO, a ÁRVORE DA VIDA, DA SAÚDE e DA SANTIDADE, pelo PODER 
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DO DÍZIMO em NOME DO PAI DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 
DEUS UNO E TRINO AMOR.

Pag. 163
Começa o GOVERNO SANTO DE DEUS em vós através da CE-

LEBRAÇÃO DO DÍZIMO e a vossa existência REAL e VERDADEIRA de 
FILHOS HERDEIROS DO PAI.

Vossa vida ME pertence e tudo o que ela representa está em 
MIM, pois pelo DÍZIMO fostes regatados da árvore do pecado, do-
ença e morte, a velha origem que vos acompanhou desde a deso-
bediência original, para nascer de novo na ORIGEM GRAÇA e viver 
na ÁRVORE da VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

As três Instituições, FAMÍLIA, IGREJA e GOVERNO, assim como 
todo vosso ser com tudo o que sois e o que tendes, estava amarra-
do e acorrentado a esta velha origem que agora se desfaz comple-
tamente desvalorizada pela FORÇA e o PODER do DÍZIMO e todos 
vós, FILHOS QUERIDOS de todo universo, sois de novo introduzi-
dos no SEIO DO PAI, LIVRES para AMAR e ser FELIZ, descansando na 
SANTÍSSIMA TRINDADE.

Pag. 164
E agora que estou convosco, levanta-se em vós a MINHA LEI 

DO DÍZIMO VITORIOSA na conquista do AMOR, em JESUS, por JE-
SUS e com JESUS MEU  FILHO AMADO, VIDA e RESSURREIÇÃO em 
vós e CELEBRAIS a VIDA em ABUNDÂNCIA, participantes da GRAÇA 
e da DIGNIDADE de FILHOS MEUS. É essa CELEBRAÇÃO SAGRADA 
que desejo para os dias atuais, o DÍZIMO CELEBRADO em vossa 
mesa, pois nessa OBEDIÊNCIA permaneceis em MIM e EU posso 
DOARME a VÓS, alimentando-vos sendo COMUNHÃO DE AMOR 
convosco e em vós, aconchegando a MIM todos os FILHOS DO 
UNIVERSO.

SOU PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR 
em vós, vos DOANDO através do DÍZIMO, a GRAÇA e a PERFEIÇÃO 
em SANTIDADE, SAÚDE e VIDA, fertilizando a ÁRVORE DA VIDA que 
sois para que produzais muitos frutos.
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EU SOU vosso ALIMENTO e ME COMUNGAIS por inteiro CELE-
BRANDO VOSSO DÍZIMO neste CARISMA, pois é através do BANCO 
DO PAI que desejo GOVERNAR toda Terra.

Pag. 165
Pela CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO, ME AMAIS e ENALTECEIS O 

MEU NOME SANTO, REVERENCIANDO-ME e ADORANDO-ME em 
VERDADE e VIDA. Essa é a realização plena do MEU AMOR que faço 
acontecer em vós e vos preenche com MINHA VIDA, VERDADE e 
SABEDORIA.

Pag. 166
Parabéns, FILHOS QUERIDOS de todo universo, O DÍZIMO DO 

DÍZIMO realizou por todos! AQUI, agora estamos juntos vamos 
cear e descansar! Celebrai o DÍZIMO do vosso SALÁRIO, AMAI-O de 
todo VOSSO CORAÇÃO e VIVEI!

Pag. 167
O AMOR é acolhido e se faz graças à vossa OBEDIÊNCIA à LEI 

DO DÍZIMO e se derrama qual cascata, chuva de GRAÇAS sobre 
todos, todos vós, pois em MIM sois todos igualmente dignos e san-
tos, pois vos fiz merecedores de receber-ME sem medida e sem 
comprimento, abundantemente.

Pag. 170
É a OBEDIÊNCIA À LEI DO DÍZIMO, neste CARISMA que é 

o PROJETO DE SALVAÇÃO DO PAI que GERA cada FILHO para 
a VIDA ETERNA e SOU EU que REALIZO esse mistério em vós. 
Nasceis de novo para esse NOVO MOMENTO de GRAÇA e de 
ETERNIDADE.

Pag. 171
É a vossa OBEDIÊNCIA à LEI DO DÍZIMO no CARISMA que atrai 

para vós toda MINHA COMPLACÊNCIA recebendo em profusão os 
favores da MINHA PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.



121

Pag. 173
É esse o tempo infindo, o MOMENTO atual na ETERNIDADE, no 

qual por meio do DÍZIMO, MINHA LEI SANTA para todos os Povos, 
EU realizo e concretizo a MINHA AÇÃO vivificante através de vós, 
tanto em vós mesmos, como em vossa Família, Empresa, Comuni-
dade e Sociedade, o MEU GOVERNO SANTO de AMOR em expan-
são por todo universo.

E quem realiza essa assertiva em vós é a MINHA INTERVEN-
ÇÃO DIVINA, através da LEI DO DÍZIMO, a DINÂMICA CELESTE vos 
visitando, sendo e atuando em vós. É o perfeito intercâmbio entre 
o Céu e a Terra, entre EU, VOSSO PAI e vós FILHOS QUERIDOS. É o 
MEU COMPROMETIMENTO convosco e a vossa resposta de AMOR.

Pag. 174
É o BANCO DO PAI em vós, esse comprometimento COMIGO 

pela LEI DO DÍZIMO e ELE já está de pé, em funcionamento com 
todo vigor e entusiasmo em tudo o que criei, como VIDA, SAÚDE 
e SANTIDADE. Por vosso gesto de OBEDIÊNCIA a LEI DO DÍZIMO, 
Povos dos Cinco Continentes pude entrar no vosso DINHEIRO 
transformando-o em UNIDADE e BENÇÃO, destruindo esse cruel 
inimigo que vos desunia e governava.

Não foi pela oração ou por sacrifícios nem pela pregação que 
o mundo foi salvo, mas sim através do DINHEIRO que todos utili-
zam, pois pela OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO neste CARISMA, pude rea-
lizar e concluir definitivamente MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para 
a humanidade.

Pag. 176
Por meio do DÍZIMO realizei MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para 

todos os Povos e pude entrar no DINHEIRO, transformando-o em 
objeto de BÊNÇÃOS, GRAÇAS e UNIÃO.

Agora a LEI DO DÍZIMO está aí ao vosso alcance e dela preci-
sais tomar conhecimento, pois é FONTE DE BÊNÇÃOS sobre vós 
neste DIA DO AMÉM ETERNO quando nos encontramos verda-
deiramente.
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AMÉM! AMÉM! AMÉM e que SE FAÇA HOJE em vosso coração 
a docilidade a MINHA LEI DO DÍZIMO no MEU PROJETO DE SALVA-
ÇÃO para todos os Povos do universo!

Pag. 178
É no MEU GOVERNO de AMOR, COMPROMETIDO convosco 

que vos comprova o MEU PROJETO DE VIDA, SAÚDE E SANTIDA-
DE, que haveis de CELEBRAR a OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO, santa-
mente. Por enquanto, é suficiente serdes dóceis e AMAR muito 
o DÍZIMO como MINHA LEI que nos compromete, EU convosco 
e vós COMIGO. Amando o DÍZIMO, AMAIS vosso DINHEIRO, ins-
trumento de UNIDADE HOJE e AMAIS tudo o que sois, fazeis e 
tendes.

Pag. 182
Cumpristes MINHAS ORDENS e fostes dóceis e OBEDIENTES 

à MINHA LEI e assim convosco todos os Povos do universo estão 
em UNIDADE diante de MIM na CELEBRAÇÃO DOS DÍZIMOS por 
ORDEM SAÍDA DIRETAMENTE DO DEUS UNO E TRINO AMOR.

Pag. 188
E assim como EU SOU PERFEITO, vós e vosso DÍZIMO sois 

perfeitos, pois através dele tanto vosso ser espiritual como ma-
terial se mantém ligado a MIM, dependente da MINHA VON-
TADE.

Pag. 189
É o DÍZIMO VITORIOSO, como CARISMA que vos traz de volta 

à VIDA que SOU, convivendo COMIGO, confiando e conhecendo 
que DEUS PAI É AMOR.

MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO, HOJE atinge sua culmi-
nância acolhendo no ÂMAGO DO MEU SER, vosso DÍZIMO que se 
faz em vós como CARISMA, coroado no Céu e na Terra, realidade 
e VERDADE atual, incontestável e gratificante que identifica vossa 
permanência em MIM.
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Pag. 190
AMAI-ME! E AMAI muito o DÍZIMO, com todas as forças da 

vossa alma e do vosso coração e recebei a retribuição da MINHA 
AMIZADE em celeiros repletos DA MINHA FARTURA.

Pag. 191
A CELEBRAÇÃO MENSAL DA LEI DO DÍZIMO do vosso TRABA-

LHO é o compromisso de vossa parte que vos traz PAZ E FELICIDA-
DE, pois é dessa forma que ME APRESENTO a vós para DOAR-ME e 
cumular-vos grandemente com os  benefícios da MINHA PROVI-
DÊNCIA E JUSTIÇA.

Pag. 193
Vosso compromisso de Família, Empresa e Governo, resgata-

dos e santificados em MIM, pela PLENIFICAÇÃO deste CARISMA é a 
celebração mensal dos DÍZIMOS.

Pag. 194
“EU VOSSO DEUS, SANTÍSSIMA TRINDADE, SOU VOSSO GOVERNO 

E A LEI DO DÍZIMO COMO CARISMA É UNIVERSALMENTE CELEBRADA 
E ACEITA POR TODOS! QUE ASSIM SEJA POR ORDEM REAL DO PAI, DO 
FILHO E DO ESPÍRITO SANTO DEUS UNO E TRINO AMOR!”. Amém.

Pag. 195
É na ALMA que se faz a CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO quando vi-

veis intensamente o PRIMEIRO MANDAMENTO, OLHANDO só para 
MIM e permanecendo no MEU AMOR.

Pag. 200
CONFIAI! CONFIAI muito em MIM, vosso DONO e AMIGO CE-

LEBRANDO vosso DÍZIMO mensalmente em LOUVOR e GLORIFICA-
ÇÃO a MIM, vosso PAI que só deseja o MELHOR para vós.

Foi ELE que vos trouxe de volta a MIM e HOJE, com vosso 
DÍZIMO POSSO REINAR de fato e de direito em vossa VIDA e em 
vossas posses, bens, DINHEIRO, empreendimentos e negócios.



124

Pag. 201
EU COOPERO convosco fazendo acontecer em vós o TUDO 

QUE SOU e em resposta de AMOR, CONFIANÇA e AMIZADE vós 
COOPERAIS COMIGO CELEBRANDO VOSSO DÍZIMO mensal-
mente.

Pag. 205
O CARISMA é a MINHA PRESENÇA em vós e através do DÍZI-

MO testemunhais vosso AMOR, CONFIANÇA e ADESÃO a MIM, 
COOPERANDO grandemente COMIGO no desenrolar do MEU 
GOVERNO NOVO.

Pag. 212
Foi o DÍZIMO CELEBRADO neste CARISMA que ME deu esse 

DIREITO de tomar posse de toda MINHA CRIAÇÃO.

Pag. 214
Vos inseri em MINHA LEI DO DÍZIMO, FONTE DE LUZ PROVI-

DENCIAL dentro de vós, pela qual estamos LIGADOS e COMPRO-
METIDOS, EU em vós e vós em MIM numa UNIDADE DE AMOR que 
se partilha e vai... vai... dar frutos em todo cosmo.

Este é o BANCO DO PAI, cada um de vós PLENIFICADO pelo 
CARISMA dentro da FAMÍLIA, CELEBRANDO O DÍZIMO, em OBEDI-
ÊNCIA, ABRAÇADOS pela FAMÍLIA TRINITÁRIA.

Pag. 215
REVERENCIAI AO SENHOR VOSSO DEUS SANTO, SANTO, SAN-

TO sem cessar em vosso lar, CELEBRANDO vosso DÍZIMO sinal de 
NOSSA UNIÃO e AMIZADE!

Pag. 217
Fostes dóceis a LEI DO DÍZIMO e na HORA FINAL e derradeira 

do ALTO desce até vós a AJUDA e recebeis o MEU AUXÍLIO direto, 
o Céu vos ASSUME e vos RESTAURA, como NOVAS CRIATURAS, MI-
NHA IMAGEM E SEMELHANÇA, totalmente DIVINIZADAS.
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Pag. 219
É o DEUS SANTO E FIEL, no TEMPO SANTO para o POVO 

SANTO E OBEDIENTE à MINHA LEI DO DÍZIMO EM COOPERAÇÃO 
COMIGO. 

Pag. 222
É a ceia SAGRADA da qual participais ao CELEBRARDES 

VOSSO DÍZIMO em COOPERAÇÃO COMIGO, NO MEU GOVER-
NO TRINITÁRIO. 

Pag. 233
Pela CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO acontece a TRANSFUSÃO DO 

NOSSO SER em VERDADE e VIDA.

Pag. 239
Sede UM SÓ COMIGO, desfrutando da MINHA PRESENÇA REAL, 

COOPERANDO COMIGO, na CELEBRAÇÃO DO VOSSO DÍZIMO, vín-
culo de AMOR entre NÓS, LEI SANTA DECRETADA para toda Terra. 
Agora estais FIRMEMENTE SOLIDIFICADOS EM MIM, CELEBRANDO 
A MINHA PRESENÇA REAL, pois ENTREI NO DÍZIMO E ME REPARTO 
PARA TODOS EM TODO COSMO.

Pag. 242
Pois até aqui o vosso DÍZIMO foi para pagar a culpa, agora da-

qui para frente e por toda ETERNIDADE que é o TEMPO HOJE, é 
CELEBRAÇÃO DA MINHA PRESENÇA de AMOR em vós.

Pag. 243
Agora VOSSO DÍZIMO é de fato para CELEBRARDES O AMOR 

QUE SOU, a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE. 

Pag. 244
É nesta FONTE TRINITÁRIA que CELEBRAIS O AMOR através do 

VOSSO DÍZIMO e de MIM recebeis a SAÚDE em todos os sentidos 
em vós e no vosso DINHEIRO e bens.
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Pag. 258
Este é o NOVO para vós, não é pela Religião que o mundo é 

salvo, mas pelo DINHEIRO, através do DÍZIMO, que neste CARISMA 
trabalhou incansavelmente anos a fio e HOJE já desfez toda treva 
dentro e fora de vós, toda desordem que envolvia o dinheiro no 
velho tempo.

Pag. 265
SANTO, SANTO, SANTO em vós é o SAGRADO que se ma-

nifesta na CELEBRAÇÃO DO AMOR, na qual partilhais o vosso 
DÍZIMO.

Pag. 269
Asseguro-vos, pois que a CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO é o MEU 

CARINHO DE PAI MÃE, ABÁ! ABÁ! ABÁ para REUNIR-vos fraternal-
mente em torno a MIM na certeza de um viver tranquilo e frutífero. 

Pag. 283
HOJE, EU vosso PAI, SOU O DÍZIMO e ASSUMO o que sois e 

fazeis em SABEDORIA e AMOR, COMO SENHOR e DONO vosso, de 
vossa Família e Empresa.

Sem o DÍZIMO não vos conheço e vos abstendes de participar 
e tomar parte no MEU REINO.

Dessa forma o DÍZIMO é o AMOR DE DEUS, paternalmente vos 
ASSUMINDO e cuidando de vós com todo CARINHO.

O DÍZIMO agora SOU EU, É MEU AMOR vos acompanhan-
do diariamente em tudo o que fazeis. Largai, pois, todo peso e 
deixai-ME AGIR porque assim vivereis com toda SEGURANÇA e 
TRANQUILIDADE.

Pag. 284
A CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO vos CONGREGOU em torno a MIM 

e agora, EU em vós e vós em MIM, SOMOS UMA SÓ FAMÍLIA, na 
mesma TERNURA, no mesmo AMOR e PERFEIÇÃO. Abençoo-vos 
GRANDEMENTE
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Pag. 286
Para o sucesso de MINHA NAÇÃO, primeiro cerquei todo cos-

mo e a seguir com o DÍZIMO COMPREI tudo o que existe. 

Pag. 287
É o trabalho do DÍZIMO que não descansa e o CARISMA pros-

segue de cabeça erguida consciente do que precisa fazer.

Pag. 288
Somente no CARISMA, O DÍZIMO é a oferta de ABEL, agradável 

eficaz e benéfica diante de MIM. 
Pois o DÍZIMO no TEMPO HOJE SOU EU, SANTÍSSIMA TRINDA-

DE AGINDO em vossa VIDA, resgatando-vos para o BEM.
Só por MINHA ORDEM, o CARISMA com o DÍZIMO, pôde agir 

através da MULHER, usando as “armas” para vencer em cada passo 
e resgatar vossa Família, que agora sim, está salva!

Pag. 291
Agora é o SISTEMA DIVINO que está acionado e vos rege e 

só tomastes conhecimento do que vivíeis, onde estáveis, o que 
comeis e bebeis o dia inteiro e quem vos comandava porque já 
estava entre vós a solução, o CARISMA PRONTO, com A MINHA 
LEI DO DÍZIMO VITORIOSA, que é MINHA MÃO SEGURANDO a 
vossa mão, dando-vos toda PROTEÇÃO e AMPARO, toda PAZ e 
PROVIDÊNCIA, cumulando-vos de ATENÇÃO.

Pag. 292
Assim, não foi pela religião, mas pelo DINHEIRO, pelo DÍZIMO 

vosso, CELEBRADO fielmente mês a mês, que fostes salvas, FAMÍ-
LIAS do universo!

E HOJE CELEBRANDO O DÍZIMO vos REGISTRAIS em MIM, 
todas as FAMÍLIAS, COMUNIDADES, EMPRESAS, LEIS, IMPOSTOS, 
DINHEIRO, GOVERNOS.
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Pag. 296
Isso porque VIDA E RESSURREIÇÃO, só tereis a partir de MIM, 

na OBEDIÊNCIA à CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO que vos dá direito de 
ser MEUS HERDEIROS de fato.

Pag. 304
VOSSO DÍZIMO vos aproxima de MIM e cada mês tem um pro-

pósito diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo, entregar-vos e 
aconchegar-vos em MIM.

Pag. 305
Neste TEMPO SANTO, CONCLUO A SALVAÇÃO através do MEU 

ESPÍRITO neste CARISMA que pela AÇÃO DO DÍZIMO, RESGATA a 
FAMÍLIA do caos e reconduz todos os FILHOS de volta para MIM. 
Toda trajetória do CARISMA, através do DÍZIMO teve como obje-
tivo dizer SIM, ACOLHENDO-ME como ÚNICO DONO E SENHOR, 
GOVERNO SANTO ENTRE VÓS, voltando ao PARAÍSO, a íntima con-
vivência COMIGO.

Pag. 306
E ninguém se salva sozinho e nem conseguiríeis entregar 

vossa história de pecado, doença e morte, tão arraigada estava 
em vossa ALMA, se não fosse o socorro do CARISMA, pela MI-
NHA INTERVENÇÃO com o DÍZIMO, O MEU SANTO PODER VIN-
DO sobre vós! 

Por alto preço COMPREI vossa história negativa de FAMÍLIA, 
CASAL, EMPRESA, TRABALHO, DINHEIRO, COMUNIDADE, IGREJA, 
LEIS, GOVERNO e SOCIEDADE E ELA FOI entregue pelo DÍZIMO e 
ENXERTADA NO SISTEMA DIVINO para agora, toda a humanidade 
poder GERMINAR, FLORESCER e CRESCER com a NOVA HISTÓRIA 
DE DEUS.

Foi vosso DÍZIMO que ENXERTOU no SISTEMA DIVINO todo 
vosso ser, físico, psiquismo, espírito e ALMA, com vossa FAMÍ-
LIA e tudo o que sois, tendes e fazeis e assim PUDE ASSUMIR 
vossa história, ENVOLVENDO E INSERINDO-vos em MIM, ACON-
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CHEGANDO-vos em MEU SER SANTO, SANTO, SANTO e agora 
com ADÃO, todos vós, em todos os tempos, estais na MINHA 
PRESENÇA REAL, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e em todo o 
universo.

Pag. 308
As vinte e quatro horas do dia, o DÍZIMO trabalhou e lutou 

para vos livrar da dívida que tínheis para COM VOSSO PAI, na FA-
MÍLIA, na EMPRESA e no DINHEIRO, por ter escolhido barrabás e 
CRUCIFICADO MEU QUERIDO E AMADO FILHO JESUS.

Pag. 309
E só através do CARISMA, pelo DÍZIMO, FAMÍLIA, EMPRESA e 

DINHEIRO puderam pagar a dívida. 

Pag. 315
E só agora neste terceiro tempo, com este MEU último e infa-

lível PROJETO DE SALVAÇÃO através do DINHEIRO, pela CELEBRA-
ÇÃO DO DIZIMO neste CARISMA, a FAMÍLIA DIZ, SIM, ACEITO DEUS! 
Somente pelo DÍZIMO a FAMÍLIA teve condição de ACOLHER JESUS 
AMADO FILHO, MINHA PROVIDÊNCIA na EMPRESA e na PESSOA, O 
TRABALHO ABENÇOADO e de ACEITAR MEU ESPÍRITO SANTO no 
DINHEIRO, a COOPERAÇÃO entre O PAI e SEUS FILHOS, EU em vós 
e vós em MIM. 

Pag. 318
A FAMÍLIA OBEDECEU, CELEBROU O DÍZIMO, ACOLHEU DEUS, 

O AMOR, A VIDA, A LEI VIVIFICANTE DO ESPÍRITO e agora está eter-
namente aberta a COOPERAÇÃO entre NÓS, em UNIDADE PLENA, 
ALMA A ALMA, EU em vós e vós em MIM.

Pag. 320
AGINDO através do vosso DÍZIMO cem por cento, EU VOSSO 

DEUS, SANTÍSSIMA TRINDADE, em vós, ASSUMO O DINHEIRO do 
universo e vos SALVO.
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Pag. 321
Vossa OBEDIÊNCIA AO DÍZIMO NESTE CARISMA, vos con-

quistou esta BENEVOLÊNCIA e no TEMPO HOJE vos SALVAIS 
pelo DINHEIRO. O DÍZIMO, O DINHEIRO, O BANCO MUNDIAL, 
SOU EU O PAI VINDO DO ALTO, passando dentro de vós, como 
raio de LUZ que vos aquece e vos preenche de VIDA, SAÚDE, 
SANTIDADE, PERFEIÇÃO, AMOR e PAZ. CELEBRAI com muito 
AMOR o vosso DÍZIMO e vereis quanto é grande sobre vós, a 
MINHA PROVIDÊNCIA.

RESSURGI EM MIM e mergulhai na FONTE DE AMOR com o 
DÍZIMO, pois ela nunca se esgota, é sempre crescente e vai... vai... 
para todos no universo. Esse é o SAGRADO agora, PARTILHAI CO-
MIGO vosso DÍZIMO e EU ME PARTILHO convosco, ME DOO a vós. 
O DÍZIMO, O DINHEIRO, SOU EU, O PAI, O BANCO MUNDIAL que 
desce do alto e vos perpassa inteiramente, realizando o que pre-
cisais, fazendo acontecer dentro de vós o SANTO, O JUSTO, O VER-
DADEIRO.

Pag. 322
Por CARISMA, pela AÇÃO DO DÍZIMO agora se completa e 

como DONO LEGÍTIMO cem por cento EU ASSUMO vossa história 
negativa de DINHEIRO na FAMÍLIA e na EMPRESA.

Pag. 324
E QUEM vos PLENIFICA é MINHA AÇÃO TRINITÁRIA sobre vós, 

através do DÍZIMO: VOSSO PAI através do DINHEIRO, JESUS MEU 
FILHO TUDO PROVÊ na EMPRESA E MEU ESPÍRITO SANTO SERVE a 
FAMÍLIA. 

Pag. 325
Vós mesmos estais ME DANDO LICENÇA para EU REALIZAR 

em vós, pois a partir de MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE, vosso DÍ-
ZIMO sai como raios e AGE tanto na FAMÍLIA como na EMPRESA 
fazendo acontecer A MINHA PROVIDÊNCIA de VIDA, SAÚDE, SAN-
TIDADE e AMOR.
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Pag. 330
É a FAMÍLIA que se doa em COOPERATIVA DIVINA que está sob 

MINHA LUZ, o DÍZIMO PARTILHADO, igual para todos que vos UNE 
em torno do DEUS UNO E TRINO AMOR.

Pag. 336
É um NOVO começo de convivência COMIGO, em íntima UNI-

DADE, EU em vós e vós em MIM, numa COOPERAÇÃO recíproca 
através do vosso DÍZIMO NOS COMUNICAMOS diretamente.

Pag. 337
O CARISMA CONCLUÍDO, O DÍZIMO agora não é mais através 

da MULHER DESIGNADA PARA ACOLHÊ-LO mas vem diretamente 
de vós para MIM. Assim CELEBRAIS O DÍZIMO e EU CELEBRO em 
vós a VIDA QUE SOU.

Pag. 338
Por isso vos DIGO e DECLARO SOLENEMENTE, vosso DÍZIMO 

LUTOU, BATALHOU, GUERREOU, SE DOOU AO EXTREMO e angariou 
para vós HOJE, a VITÓRIA FINAL, a merecida SALVAÇÃO para vossa 
FAMÍLIA em todos os sentidos, em todo cosmo.

Pag. 344
Já NOS UNIMOS de fato em MATRIMÔNIO PERFEITO com a 

CONSAGRAÇÃO DA LEI DO DÍZIMO em todo universo.

Pag. 348
E agora o CARISMA está pronto finalizado e aberto para o 

MUNDO que já o acolheu e através do DÍZIMO CELEBRADO mês 
a mês, atingi os três tempos, renovando em vós, OS MANDAMEN-
TOS, OS SACRAMENTOS E OS DONS em UNIDADE DE AMOR PLE-
NO E VERDADEIRO. 

Pag. 351
EU SOU para vós todo CARINHO e PROTEÇÃO e vos ACOLHO 
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em MINHA CASA, o centro do universo, onde se faz a CELEBRAÇÃO 
DA MINHA LEI DO DÍZIMO.

Pag. 354
Tudo foi entregue a MIM, pela atuação do CARISMA e nada 

ficou de fora, Família, Empresa, Bancos, Dinheiro, Comunhão, Tra-
balho, Leis enfim tudo ME entregastes até o CARISMA e o DÍZIMO 
e EU PUDE ASSUMIR vosso ser material e espiritual e agora GOVER-
NAR-vos com muito AMOR.

Pag. 355
AMADOS e QUERIDOS FILHOS sob a égide da MINHA LEI DO 

DÍZIMO já pisais o NOVO TEMPO e começais a NOVA HISTÓRIA EM 
DEUS, a VIDA NOVA sob MINHA inteira PROTEÇÃO. 
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Espírito Santo é

Pag. 44
EU e o PAI somos uma só pessoa e a vós enviamos o ESPÍRITO 

SANTO e toda a coragem, para que estejais fortes e cheios de Sa-
bedoria.

Pag. 264
Agora venho vos mostrar como foi MEU ensinamento, quan-

do passei em meio às nações, hoje em união com o ESPÍRITO SAN-
TO e toda uma Divindade, fazemos Aliança com a Terra por meio 
desse Carisma.

Pag. 310
Agora, em vós virá do alto o ESPÍRITO SANTO e tomará posse 

definitiva do vosso ser, do vosso sentir, do vosso agir.

Pag. 325
É chegada a hora em que voltará a criação ao PAI CRIADOR, 

mas para que isso aconteça é preciso que venha a força do ESPÍRI-
TO SANTO e queime, purifique, limpe a tudo e a todos.

Pag. 331
A força do ESPÍRITO SANTO é inviolável e segura, quando ela 

vier reduzirá e destruirá tudo o que até o tempo presente tem se 
orgulhado e se manifestado contrário à criação.

Pag. 336
Acontecerá naqueles dias a purificação do Templo Santo do 

SENHOR, na manifestação do SENHOR acontecerá a vinda do ESPÍ-
RITO SANTO e a renovação Eterna.

Livro da Vida – Espírito Santo é
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Pag. 32
Virá sobre tudo e sobre todos a força total do Espírito Santo 

e derrubará todas as trevas, nem uma só permanecerá, tudo se 
tornará luz para que o reino do Pai possa brilhar, possa ser por 
toda terra.

Pag. 121
Ainda vos falta a força total do Espírito Santo, essa força vos 

enviarei dentro de breves dias. Quando isso a acontecer sereis re-
vestidos para sempre com a couraça divina e forte e nada nem 
ninguém vos atingirá.

Pag. 129
O Espírito Santo é amor e sendo amor fará com que todo 

desamor desapareça, para que tão somente o Amor Uno e Trino 
faça-se por unidade permanente entre o céu e a terra.

Pag. 160
A força vem do Pai, o poder vos é dado pelo Espírito Santo.

Pag. 186
Querida Irmã Gertrudes, quero abençoar-te com a bênção 

maternal e dizer-te que desde o início estou de mãos dadas con-
tigo nesse plano do Pai. Estás a serviço do reino do Pai, iluminada 
pela força inesgotável do Espírito Santo, Ele que é o mais forte, o 
mais profundo amor.

Pag. 207
Tendei à santidade! Buscai-me! Pois me deixo encontrar. Sou 

o Deus Espírito Santo e me manifesto a vós nesse momento, tão 
santo para toda a humanidade.

Livro da Sabedoria – Espírito Santo é
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Pag. 221
É o momento da varredura que é governada pelo poder, pela 

mão do Pai e pela sabedoria do Espírito Santo.

Pag. 235
O Espírito Santo está próximo e adentra profundamente no 

coração, na mente, no íntimo de cada um. Vem em Dom único, 
forte, delicado.

Pag. 241
É a era do Espírito Santo. É a era da purificação da Igreja. E 

Igreja sois vós. Sem Mim nada podeis. Sois templos do Espírito 
Santo. Templos vivos da Santíssima Trindade. A Trindade Santa 
habita em vós.

Pag. 250
Não luteis contra o plano do Pai mas entregai-vos totalmente 

ao Espírito Santo. Esse que virá e queimará toda a impureza, toda 
falsidade existente em cada um.

Pag. 302
E a pessoa estando com sua alma purificada se torna o santu-

ário do Altíssimo, o templo do Espírito Santo.

Pag. 346
Sede perfeitos como Eu sou perfeito. Tende a minha perfeição 

em vós. A essa perfeição, só chegais por obra da graça. Por bene-
fício e unção do meu Espírito Santo. Ele vos leva a essa santidade 
da alma, a essa perfeição. Ele que trabalha em vós para torná-los 
perfeitos.

Pag. 397
O Espírito Santo em vós é esse Amor pleno, atuante, vivo e 

eficaz. É a realidade que se faz sobre a face da terra no século 
atual.
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Pag. 18
O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, tão intenso e forte 

que extravasa para vós.

Pag. 47
Compreendei e acolhei nossa unidade dentro de vós, em vos-

sa alma. Nessa Unidade Trina, nós perfeitamente integrados no 
amor do Espírito Santo é que vivemos perenemente.

Pag. 52
Repito: A comunhão plena de amor, eles perfeitamente inseri-

dos em nosso Amor Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, é que rea-
lizará, será minha presença santa. Não farão por eles mesmos, mas 
em Mim e por Mim. Seremos um no amor, tão firmemente estarão 
incutidos nesta unidade que será o próprio Carisma caminhando 
e sendo no mundo.

Pag. 62
Disse-me: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Igreja viva, cons-

truída, solidificada pela fé, sobre a rocha de sua alma. Somente agora, 
com a vinda do Espírito Santo, é compreendida e aceita pelos cristãos.

Pag. 81
O Espírito Santo É em vós, vive em vós, por isso começais a 

vivenciar os dons, vossa família formando uma unidade de amor 
com a Santíssima Trindade. Uma vez o Pai e o Filho sendo em vós, 
o Espírito Santo é, o dom por excelência é em vós e os dons se ma-
nifestam, transparecem através de vós, testemunhando a minha 
santa presença.

Pag. 119
Todos obedecem às suas leis. A lei máxima é o amor. Outras 

Livro do Amor – Espírito Santo é
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leis fortalecerão a união e a solidariedade. O governo se implantará 
e as leis se farão no decurso do tempo, pelas passagens nos mar-
cos. Verdadeiramente Deus reina e o Espírito Santo É, para todo o 
sempre. Amém.

Pag. 153
Filosofias totalmente humanas que caem agora, à medida que 

o Espírito Santo é entre vós. Eis que a justiça é entre vós e agora 
ninguém mais poderá fazer injustiça.

Pag. 154
O Pai é acolhido, amado e aceito. O Filho é acolhido, amado e 

aceito e o Espírito Santo é acolhido, amado e aceito. As três pesso-
as são a Unidade Santa que vem habitar a face da terra.

Pag. 156
Eis que agora o Espírito Santo É, entre vós. Dele dou testemu-

nho diante de vós para que creiais que a promessa do meu Pai já 
se faz em vosso meio.

Haveis de estar atentos, pois Ele vem para mostrar toda ver-
dade. Diante Dele nada pode subsistir, pois Ele é Aquele que fará 
justiça diante das nações.

Pag. 182
Agora o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é, e assim é, um só 

em divindade sobre tudo e sobre todos. Caminham lado a lado a 
justiça, a paz, o amor.

Pag. 189
O Espírito Santo é sobre todas as coisas e tudo é o Espírito 

do Pai. Agora lança mão definitivamente de toda a sua criação, de 
toda sua obra. Não mais escapará ninguém, não mais um só ficará 
sem a proteção por inteiro do Altíssimo.

Tudo é do Pai porque Ele é o tudo. O Espírito Santo é o Pai, o 
Pai é o Espírito Santo, coração a coração pulsa sob o olhar, sob a 
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força por inteiro do Espírito Altíssimo do Senhor. Jesus está entre o 
Pai e o Espírito, se abre como uma porta e se faz pequeno entre as 
nações. Não vos assusteis quando ele chegar e tomar as rédeas do 
trabalho, da sociedade, da família.

Pag. 190
O Pai deu ao mundo seu Filho, dando-lhe poder sobre todas 

as coisas. O Filho é no Pai, o Pai é no Filho, o Espírito Santo é no 
Pai e no Filho. É um só coração que se abre para acalentar toda a 
humanidade.

Pag. 200
Agora o Espírito Santo É e se completam todas as profecias 

com respeito à sua vinda. O Espírito Santo, o Verdadeiro, já está em 
vós e se cumpre sobre vós a promessa do Pai. Todos os canais da 
graça se abrem sobre a humanidade, nesse tempo que é o tempo 
santo em que urge vos apresentardes diante do Pai.

Pag. 201
Senti-Lo-eis pela presença santa em vós, que é a presença do 

Amor, vos inundando totalmente. Esse amor é o Espírito do Pai e 
do Filho sobre vós, vos revestindo totalmente. O Espírito Santo É, 
majestoso, grandioso, magnífico, Todo-Poderoso, nessa Presença 
de Amor em vós.

Assim se manifesta e se cumpre a nova lei. O próprio Espírito 
Santo é esse fogo de amor ardendo nos corações e se alastrando 
por todos os lados.

Pag. 213
Estão na vida e na luz e trazem o mundo para a vida e à luz. 

Porque os dois estão unidos nesse Amor Trindade, o Espírito Santo 
É na face da terra. É esse o mistério que se faz sobre eles.

Pag. 216
Por isso começa a acontecer na terra a comunhão dos Santos, 
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pois chegou o tempo oportuno, chegou a Era do Espírito Santo 
que vem restabelecer na alma, a União Trinitária com o Pai e com o 
Filho. A alma, uma vez santificada, nela a graça é plena e o Espírito 
Santo é.

Pag. 222
Pai e Filho se encontram num mistério de amor, presente-

ado à humanidade e então o Espírito Santo É e com Ele todos 
os bens.

Pag. 228
Para vós emana e providência e tudo o que o Pai é, tudo o que 

Jesus é e tudo o que o Espírito Santo é, com Maria, por Maria e em 
Maria. Amém.

Pag. 237
O humano se diviniza e o divino se humaniza, perfeitamente, 

suavemente, sem choque algum, o Pai é aceito, o Filho é aceito 
e também o Espírito Santo é aceito, numa ternura, num carinho, 
num amor sempiterno, sem igual, o Amor Trindade, o Amor Puro e 
Santo, Verdadeiro.

Pag. 239
O Espírito Santo é o sinal mais forte, mais poderoso que 

emana do trono celeste, do majestoso Senhor. É Ele e por Ele 
que o pecado será vencido. Ele é o espírito e portanto, inatin-
gível pelo humano. Nada o atingirá ou o deterá, não tem como 
o matar ou impedir porque em espírito é invisível e age com 
força e poder.

Pag. 249
O Espírito Santo é o sopro sagrado que vem do coração do 

Pai, vem para em espírito unir o humano ao divino. É dele e através 
dele que se completa na terra a mais forte e total aliança entre o 
eterno e o humano.
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O Espírito Santo é conhecido do Pai como fogo de realeza e 
de poder. Não se conhece nem no céu, nem na terra outra força 
mais poderosa, mais pura, mais santa. É a própria figura em espí-
rito vinda do Pai. E a sabedoria do Pai realizando o eterno plano, 
fazendo tudo em um dom de verdade, de puro e santo amor. Ele 
renova o espírito dos filhos do Pai, dando a cada um a beleza do 
eterno Senhor.

A vinda do Espírito Santo é um sinal novo no meio do mundo. 
Uma mulher o concebeu e o deu em liberdade, para na terra ope-
rar suas maravilhas. Ele vem do Pai e se uniu por inteiro no cora-
ção da humanidade, se fez por completo no Pai, com o Filho, com 
Maria e com os Anjos e Santos. Todos se completam no mesmo 
dom, formando assim um mistério estranho para o humano. É um 
mistério ainda maior que o nascimento humano do Filho de Deus 
feito homem.

Pag. 250
É um mistério, em um só coração, unindo por inteiro o cora-

ção dos filhos de Deus. O Espírito Santo é merecido e se fez por 
merecer através do forte e santo poder do Senhor.

O Espírito Santo é imortal e eterno, é o único que vencerá por 
completo a maldade do mundo. Quando os filhos de Deus, Dele 
tomarem conhecimento e Dele receberem a forte luz, tudo se tor-
nará força, coragem e amor.

O Espírito Santo é o mistério ainda maior de que Jesus falava. 
Ele é penetrante, é saudável, é santo. Ele vem e permanece em 
meio a todos. É só acreditar e se deixar governar. Ele é a verdade, 
Ele é o amor que tudo constrói, que tudo faz na vontade do Todo-
-Poderoso Senhor.

Pag. 256
Entregai-vos, pois, de corpo e alma a essa vivência do Amor 

em vós mesmos, que é o culto espiritual que desejo e uma vez na 
semana celebrai todos juntos o Amor, a Paz e a Alegria que é a Vida 
do Pai em vós, vivenciando tudo o que o Pai é, a Vida de Jesus em 
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vós, vivenciando tudo o que Jesus é e a Vida do Santo Espírito em 
vós, vivenciando tudo o que o Espírito Santo é, com Maria viven-
ciando tudo o que Ela é.

Pag. 287
Agora EU SOU É em vós. Participais de uma nova era, a era dos 

Santos, um novo começo para a humanidade que agora caminha 
na paz, no bem e na unidade. O imperfeito desaparece. Agora tudo 
é puro, tudo é santo, tudo é perfeito, tudo é luz, luz plena, porque 
agora o Espírito Santo É.

Pag. 290
O Pai é a lei, o Filho é a lei e o Espírito Santo é a lei, e não há for-

ça humana que resista à Unidade Trina. Contra Ela nada sois e nada 
podeis. Só aderindo à lei Trinitária, à lei do Amor é que tereis Vida, 
do contrário, esvair-se-ão vossas forças e perecereis de amargura. 
Só em Mim há abundância de Vida. Cuidai para que Eu não passe 
em vão ao vosso lado.

Pag. 292
O Reino do Espírito Santo é para este mundo e Ele reinará com 

poder e força, arrancando os batentes de bronze, derrubando con-
clusões e arrumações seculares, desfazendo conceitos e precon-
ceitos vazios e estéreis.

Pag. 310
A missão do Espírito Santo é purificar o espírito e a alma, levan-

do à perfeição e à santidade para que a pessoa acolha o Pai e Jesus 
dentro de si. Pois Jesus veio apresentando seu Paizinho querido 
e o mundo não se modificou. Só a intervenção do Espírito Santo, 
dentro da pessoa fará o homem transformar-se e modificar-se.

Pag. 350
O Amor venceu e o Espírito Santo É, em cada lar, em unidade 

e poder. É a Trindade Santíssima se implantando em cada família e 
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a família por sua vez se integrando Nela pela graça que a purifica e 
a santifica inteiramente.

Pag. 354
É a hora do Espírito Santo, é o momento decisivo e definitivo 

para o humano. Tudo está sob o poder do Todo-Poderoso Senhor. 
O Espírito Santo é a fonte de toda pureza, de toda força, de toda 
sabedoria.

Pag. 42
A obra do Espírito Santo é para  esse tempo de agora.

Pag. 46
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. 

Agora através da Gertrudes é gerado em vós a Presença do 
Espírito Santo Prometido quando da Minha vinda. Por um mistério 
inefável da Graça, ela concebeu para vós o Espírito Santo e agora 
Ele é Presença Santa, Presença Verdadeira em cada um de vós.

Pag. 90
É essa o obra do Espírito Santo e a missão que Ele realiza atra-

vés da pessoa da Irmã Gertrudes, minha serva querida: tornar o 
mundo santo para que o próprio Espírito Santo possa nele habitar 
e governar.

Pag. 135
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. 

Livro da Paz – Espírito Santo é
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Ele vos fará conhecer a Mim e a Meu Pai e quão longe estáveis de 
Nós e de nossa Lei.

Pag. 154
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. 

Pag. 212
O Espírito Santo É em vós Presença Santa. E assim como Jesus 

se apresentou em Pessoa ao mundo, também agora o Espírito San-
to é Pessoa em cada um de vós.

Por Obra da Graça tudo se fez e agora o Espírito Santo é Ver-
dade e Vida em vós.

Pag. 223
E o Espírito Santo é Presença e Realeza em vós.

Pag. 248
A integridade acontece ao passo que a pessoa dispensa total 

afeição pelo Dom de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e se reno-
va por dentro e por fora, transformando-se à imagem e semelhan-
ça de Deus.

Pag. 250
A Aliança Eterna, elo forte entre o Pai e Seus filhos é formada, 

pensada e construída pelo Dom do Espírito Santo. É a Unidade per-
feita entre o céu e a terra.

A era do Espírito Santo chegou selada com a coroa real, es-
plêndida aliança eterna. Selo esse construído e realizado pelo 
Pai.

Pag. 252
Sereis tomados de viva e singela candura porque o Espírito 

Santo é o fogo do puro Amor.
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Pag. 262
O Espírito Santo, é o coadjuvante intercessor nas atitudes de 

cada ser. É Ele o fundamento único que deve permanecer no ín-
timo da alma como um sábio guia elevando assim a alma e suas 
atitudes até Deus.

Pag. 278
A fecundação acontece na alma e tudo o que é impuro se 

retira e é queimado pelo fogo do Espírito Santo.

Pag. 307
E só através do Espírito Santo é que sereis capazes de vos 

deixar ultrapassar pela graça de Deus que vos seduz à sua ma-
neira.

Pag. 329
Com o Espírito Santo e através Dele chegais à pureza de 

Maria, atingis o estágio da santidade a que ela chegou, vos pre-
cedendo 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.

Pag. 337
Cada criatura agora é a imagem do Espírito de Deus. E não 

pode ser de outra forma, pois agora o Espírito Santo É. 

Pag. 338
E é dogma de fé crer que o Espírito Santo é Vida em vós, Rea-

lidade Divina em vós.

Pag. 362
Trabalhastes incansavelmente, fizestes todas as etapas e vos 

purificastes, vindo desde a conversão, libertação, purificação, 
transformação, atingindo a perfeição sois renovados no Meu Espí-
rito Santo e santificados estais para todo sempre.
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Pag. 67
Esta é a hora da troca e é MINHA maior ALEGRIA que to-

das as FAMÍLIAS da face da Terra entrem nesse NOVO TEMPO de 
LUZ, VIDA, BELEZA, FORÇA e PODER, em que UM SÓ É o PASTOR 
e que vós podeis viver já, agora, o APOGEU da GLORIFICAÇÃO 
do PAI e do FILHO, que é a VIDA do ESPÍRITO SANTO em cada 
um de vós!

E que “ASSIM SEJA” e que “SE FAÇA” a VIDA DIVINA em vós, e 
que SE CUMPRA esse DESÍGNIO sobre vós, a PRESENÇA do MEU 
ESPÍRITO SANTO em cada um de vós, pelo PODER e em NOME 
do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO e TRINO, o 
VERDADEIRO!

Pag. 104
No centro dessa bandeira está o ESPÍRITO SANTO em forma 

de uma imensa língua de fogo, onde se acha escrita a palavra 
PAZ.

Pag. 108
É OBRA do ESPÍRITO SANTO. É FORÇA total. É LUZ fulgurante. É 

o TEMPO de um NOVO SER.

Pag. 187
A vossa inspiração virá diretamente do ESPÍRITO SANTO e a 

vossa obediência deve ser diretamente a MIM, VOSSO PAI, e tudo 
precisa girar em torno do verdadeiro ensinamento, enviado a vós 
com carinho, simplicidade e amor.

Pag. 226
JESUS, MEU FILHO, é o CAMINHO, o ESPÍRITO SANTO é a LUZ, 

e VOSSO PAI, o ÚNICO e VERDADEIRO SENHOR, a quem deveis ser 
submissos e obedientes.

Livro da Ciência – Espírito Santo é
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Pag. 233
Pois, de ora em diante, não haverá mais a concepção na ori-

gem do pecado, vinda de Adão e Eva, mas, sim, a concepção no 
mais puro e santo AMOR, a concepção no ESPÍRITO SANTO.

Pag. 329
Nesse encontro, sois fecundados pelo ESPÍRITO SANTO, envol-

vidos pela FONTE de Água Viva pela qual sois alimentados.

Pag. 331
Batizados pelo ESPÍRITO SANTO, em um mesmo PODER de AMOR, 

vós estais renascidos na GRAÇA porque sois chamados pelo PAI. 

Pag. 356
O DOM do ESPÍRITO SANTO é o único em SABEDORIA, pois 

só a ELE cabe efetuar os SEUS feitos a seu tempo. O MEU ESPÍRI-
TO SANTO, em DOM de VERDADE e VIDA, traz a revolução para o 
Mundo, pondo fim à iniqüidade existente neste tempo e trazendo 
a fecunda VIDA NOVA cheia de AMOR, VERDADE e PROVIDÊNCIA.

Pag. 387
Ufanai-vos de pertencerdes a este PAI AMOROSO, VOSSO 

DONO LEGÍTIMO, a QUEM estais religados eternamente pela GRA-
ÇA do CARISMA que, em seu apogeu, concluiu a OBRA SALVÍFICA 
de MEU FILHO JESUS através do MEU ESPÍRITO SANTO encarna-
do na PESSOA da SENHORA ESCOLHIDA para ser a vanguardeira 
deste mistério, que rompeu o véu do TEMPO, atingindo as alturas, 
colocando-vos, ó humanidade inteira, diante do MEU TRONO de 
GLÓRIA, PAZ e AMOR.

Pag. 406
Este CARISMA vive agora o apogeu da MISSÃO do MEU ESPÍ-

RITO SANTO entre vós, que é conferir a natureza DIVINA ao corpo 
humano, pelo qual JESUS, MEU FILHO, deu SEU PRÓPRIO CORPO 
para que o vosso fosse salvo e, agora, ressurgisse da morte. 
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Pag. 423
Por este CARISMA, que concretizou a PRESENÇA de MEU ES-

PÍRITO SANTO entre vós, por anos a fio, EU vos preparei para este 
MOMENTO SOLENE da MINHA VINDA e PERMANÊNCIA no meio de 
vós, ao abrir-se o TEMPO NOVO para vós.

Pag. 426
Agora, realmente, podeis viver a SAÚDE que SOU; a VIDA que 

MEU AMADO FILHO JESUS vos trouxe; e a SANTIDADE de MEU ES-
PÍRITO SANTO em vós.

Pag. 446
O que JESUS, MEU FILHO, não terminou em VIDA, agora se 

faz, por CARISMA, pela ação corajosa e destemida de MEU ESPÍ-
RITO SANTO. 

Pag. 10
Somente pela ação DIVINA do MEU ESPÍRITO SANTO é que 

se sucede tal realização que é a VERDADEIRA LINHA dando en-
dereço completo para o NOVO TEMPO no qual a VIDA não acaba, 
mas se completa na estrutura ETERNA e VERDADEIRA do DEUS 
em vós.

Pag. 12
Com MARIA, DEUS se doou nascendo humano em JESUS. Mas 

em ti o nascimento é espiritual, portanto ainda maior, pois dele 
sobrevém todo Mistério de DEUS ser em ti. É o ESPÍRITO SANTO 
que nasce em PODER e FORÇA sendo em sua totalidade íntegra 
agindo através de ti com toda liberdade de expansão, atingindo 
todos os Povos.

Livro da Verdade – Espírito Santo é
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Pag. 24
Lutarei em meio a MEU POVO, pois assim soprarei do MEU ES-

PÍRITO SANTO sobre todo aquele que se opuser diante de MIM e 
de MINHA MÃO.

Pag. 27
O ESPÍRITO SANTO vos integra neste lugar sensível e repou-

sante liberando sobre vós a LUZ de sua DIVINA GRAÇA.
O ESPÍRITO SANTO, AUTOR e RELATOR desse TEMPO se encar-

rega de devolver para vós FILHOS QUERIDOS, o que se perdeu com 
a desintegração do humano no encontro com o DIVINO.

Pag. 28
É o ESPÍRITO SANTO O FUNDAMENTO ÚNICO DE LUZ que se 

estabelece no CENTRO, ostentando a FONTE DE UNIDADE E PER-
FEIÇÃO entre o Céu e a Terra. É através do ESPÍRITO SANTO, ÚNICA 
FONTE, que EU, VOSSO PAI, completo MINHA ADESÃO como GO-
VERNO em toda obra criada. 

EU, VOSSO PAI, por meio de MEU ESPÍRITO SANTO realizei a 
mais bela obra, o caminho aberto entre o Céu e a Terra de onde se 
completa a UNIDADE DE PERFEIÇÃO entre o DIVINO e o humano.

Pag. 43
O TEMPO NOVO vem cheio do ESPÍRITO SANTO o qual abas-

tece a cada ser enchendo de LUZ O TABERNÁCULO no qual ME FIZ 
VERDADEIRO DONO. É um lugar de silêncio e admiração feito pelas 
MINHAS MÃOS e preenchido pela LUZ DO ESPÍRITO SANTO.

Pag. 44
Estais sob MINHA ORDEM, pois tenho a MEU favor o MEU ES-

PÍRITO SANTO.

Pag. 50
A existência da VIDA é a força deliberada sobre vós, pelo ESPÍ-

RITO SANTO em UNIDADE TRINITÁRIA.
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A proporção da grandeza do efeito da VIDA é a liberação do 
estado de GRAÇA para a total santidade da existência, produzida 
pela célula DIVINA, implantada através do MEU ESPÍRITO SANTO.

Pag. 57
Nascestes na GRAÇA através do ESPÍRITO SANTO e estais puri-

ficados pelo DOM do MEU AMOR.

Pag. 58
O DOM do ESPÍRITO SANTO vos acompanhou desde o prin-

cípio agindo inteiramente em vós em todos os passos, em toda 
caminhada para a ETERNIDADE.

O mesmo ESPÍRITO SANTO ligou o Céu à Terra, unificando 
o espírito humano ao DIVINO, liberando de si próprio o fogo do 
AMOR.

Pag. 59
ENVIO O PODER DO MEU ESPÍRITO SANTO para fortalecer o 

vosso coração.

Pag. 60
A unção dos mortos, concretizada em um tempo passado, 

passa a ser libertação da VIDA, através do MEU ESPÍRITO SANTO, 
ainda em junção entre a matéria e o espírito, levando para o alto 
a ALMA, criando um único ser, o qual chegará à eternidade sem 
nada sofrer.

Pag. 71
Mandei-vos MEU ESPÍRITO SANTO para vos acompanhar, não 

fora assim jamais teríeis condições de chegar à intimidade do PAI, 
cujo NOME É SANTO.

Pag. 73
Sois FILHOS QUERIDOS, UNIFICADOS em MIM pelo ESPÍRITO 

SANTO, LIGADOS ao extremo na FONTE vigente que ME pertence.
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Pag. 74
Envio MEU ESPÍRITO SANTO sobre vós para que possais ingres-

sar na VIDA de AMOR e PAZ.

Pag. 75
Diante das MINHAS ORDENS tudo se renova e se torna LIVRE 

para ir e vir. ENVIO MEU ESPÍRITO SANTO sobre todo universo e 
ENCHO o espírito do mundo de repleta LUZ para assim CUMPRIR 
MINHA PROMESSA, REALIZANDO, do passado para o NOVO TEM-
PO, o mistério que dele se liberou.

Pag. 78
Conforme a MINHA VONTADE concedo ao MUNDO a GRAÇA 

do EQUILÍBRIO universal, liberando o MEU ESPÍRITO SANTO para 
realizar os MEUS FEITOS.

Pag. 82
A terceira MULHER ACOLHEU-ME no mais PURO AMOR, de 

GLÓRIAS ME ADORNOU e CONCEBEU-ME, UNINDO assim às TRÊS 
PESSOAS QUE SOU O VERBO, a CARNE E O ESPÍRITO SANTO, REU-
NIDOS em UMA SÓ PESSOA QUE SOU, TRINDADE SANTÍSSIMA em 
vós e no universo.

Pag. 87
A célula fecundada pelo ESPÍRITO SANTO jorra VIDA, alcançan-

do assim o objetivo de dar VIDA NOVA em profundidade.

Pag. 88
A ALMA encontra-se em sua intimidade com MEU ESPÍRITO 

SANTO e ela se completa e se compraz em um único SABER sob 
MEU PODER.

Assim vos DOU todo PODER de se assentar, dialogar, buscar 
compreender tal acontecimento, derramando sobre vós o ESPÍRI-
TO SANTO em forma de SILÊNCIO para justificar-vos em MINHA LEI 
A PRESENÇA DE AMOR, LOUVOR e AÇÃO de GRAÇAS.
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Pag. 90
VENHO ENCHER-vos do MEU ESPÍRITO SANTO em um mun-

do que precisa ter CONFIANÇA total em MIM, soerguendo vossa 
cabeça, livrando vosso espírito de toda treva que ofusca a MINHA 
LUZ DIVINA.

Pag. 93
Já tendes em vós a certeza da VIDA, pois renascestes sob a LUZ 

do ESPÍRITO SANTO.

Pag. 94
Fazei acontecer a UNIDADE DE PERFEIÇÃO UNINDO-se 

plenamente COMIGO, criando um sinal de AMOR e PAZ JUSTI-
FICADO em MEU FILHO JESUS e UNIFICADO no MEU ESPÍRITO 
SANTO.

Pag. 96
O PAI, O FILHO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO em vossa 

Alma, GOVERNANDO vosso ser e por extensão, todo universo.

Pag. 99
O ESPÍRITO SANTO CONCLUI o caminho desde o princí-

pio, dando um final com efeito de LIBERDADE entre o Céu e 
a Terra.

Pag. 103
Quis elevar-vos e AGRACIAR-VOS com MEU ESPÍRITO SANTO 

pelo qual fostes BATIZADOS, definindo-se assim o vosso saber na 
MINHA SABEDORIA.

Pag. 104
CUMULEI vossos corações de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, FECHEI 

vossas feridas e LANCEI sobre vós o MEU ESPÍRITO SANTO com 
toda FORÇA e PODER, para libertar-vos e apagar todas as mágoas, 
ofensas e injúrias.
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Pag. 112
E jamais poderei admitir erro ou desordem em qualquer lu-

gar, pois diante de todas as situações DERRAMO O MEU ESPÍRITO 
SANTO, continuando assim o MEU GOVERNO SANTO, FIRMADO e 
FUNDAMENTADO NA LEI DO AMOR, em tudo, em todos e em to-
dos os sentidos.

Portanto, dou-vos esse escrito do qual deveis tomar conheci-
mento, pois dele SOU o condutor e ME faço entender dessa forma, 
UNGINDO-VOS com MEU ESPÍRITO SANTO, MANIFESTANDO assim 
o meu desejo.

Pag. 149
O ESPÍRITO SANTO continuou a MISSÃO de MEU AMADO FI-

LHO JESUS e chegou ao mais íntimo de vossa ALMA, onde curou 
todas as chagas provocadas pelo dinheiro nas mãos do antigo 
dono da terra. Pois só agora tendes o direito de ADORAR-ME em 
ESPÍRITO e VIDA em tudo o que sois e fazeis, no que tendes, rece-
beis e gastais.

Pag. 153
E não foi em vão que através do MEU ESPÍRITO SANTO vos che-

ga esse CARISMA ABENÇOADO que completa a vossa SALVAÇÃO!

Pag. 158
HERANÇA essa conquistada para vós por MEU AMADO FILHO 

JESUS e CONFIRMADO e REGISTRADO no Céu pela atuação do MEU 
ESPÍRITO SANTO, realizando SUA MISSÃO junto a este CARISMA.

Sede, pois, FILHOS LIVRES na LUZ do MEU ESPÍRITO SANTO, 
IRMÃOS em MEU AMADO FILHO JESUS, MEU GOVERNO DE PROVI-
DÊNCIA sobre vós!

Pag. 165
Houve o tempo dos Profetas, o tempo de JESUS, MEU FILHO 

AMADO e veio a vós o ESPÍRITO SANTO sob a forma de um CARIS-
MA encarnado na PESSOA DA MULHER ESCOLHIDA. Tudo foi feito 



153

sob MINHA LUZ, conforme a MINHA VONTADE, acolhido reconhe-
cido e confirmado no Céu. Foi VITORIOSA a AÇÃO deste CARISMA 
que penetrou os tempos, desvendou os mistérios e descortinou 
o véu que nos separava desde a origem, abrindo eternamente as 
portas do Céu para todos os viventes.

Pag. 195
ESTOU voltando para elevar-vos à MINHA DIGNIDADE DE PAI 

e HOJE, VERDADEIRAMENTE se FAZ MINHA MANIFESTAÇÃO ao 
MUNDO, com MEU AMADO FILHO, JESUS, DE PÉ, EM SEU TRONO 
DE GLÓRIA e MEU ESPÍRITO SANTO em cada um de vós GOVER-
NANDO-VOS para O CERTO, O JUSTO, O VERDADEIRO, O SÁBIO e 
o SANTO.

Cada vez mais compreendeis que agora, com JESUS, por JE-
SUS e em JESUS MEU FILHO AMADO, NO MEU ESPÍRITO SANTO, 
SOU EU A PROVIDÊNCIA no vosso SALÁRIO digno e justo para a 
Família viver dignamente e a Empresa prosperar em MIM.

Pag. 197
Levantai as mãos para o alto LOUVAI-ME e BENDIZEI-ME em ale-

grias e HOSANAS, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, GOVERNO TRINITÁ-
RIO em vós, no vosso coração e ALMA e também na vossa cabeça!

Pag. 205
E NO MEU PODER E AUTORIDADE, DEUS UNO E TRINO AMOR, 

PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, ESTÁ ETERNAMENTE ABERTA A POR-
TA DO PARAÍSO PARA VÓS, CONFORME MEU PROJETO DE AMOR E 
SALVAÇÃO PARA VÓS!

Pag. 207
E precisais o quanto antes acolher a MINHA PROPOSTA DE 

SALVAÇÃO para o TEMPO HOJE, mesmo que seja um desafio muito 
grande para alguns, pois agora que as ALIANÇAS se completaram 
e se fecharam, não é mais pela Religião que chegais SALVOS a MIM 
mas pelo DINHEIRO do qual todos vós dependeis para sobreviver 
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pois MEU AMADO FILHO JESUS vós matastes, preferindo barrabás 
que reinou até ontem mas a MIM não pudestes matar pois no MEU 
ESPÍRITO SANTO, LUTEI e já SOU VITÓRIA em todos os sentidos, em 
todos os quadrantes do universo. 

Pag. 216
É o ESPÍRITO TRINITÁRIO DO PAI, DO FILHO, DO ESPÍRITO SAN-

TO que está em cada um de vós.

Pag. 221
É O TEMPO DO PAI entre vós e assim com MEU AMADO FILHO 

JESUS e MEU AMADO ESPÍRITO SANTO, PISO vosso chão com mui-
to AMOR e a maior TRANQUILIDADE e CAMINHAMOS JUNTOS por 
toda parte.

Pag. 225
Com o desenrolar do CARISMA, quando começou a missão 

do ESPÍRITO SANTO propriamente dita, precisei do ZULMAR no 
MEU SILÊNCIO, em contínua ADORAÇÃO ALMA A ALMA COMIGO, 
OLHANDO SÓ PARA MIM, antes de todos chegou à ALMA, anteci-
pando a ADORAÇÃO PERPÉTUA a que chegariam todos, justamen-
te para que ela se fizesse na humanidade inteira e em todo cosmo.

Pag. 227
Foi MEU ESPÍRITO SANTO, através da MULHER neste CARISMA 

que foi VENCEDOR e recebe agora os louros da VITÓRIA.
Foi este o TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO levando à VITÓRIA o 

MEU PROJETO DE AMOR neste CARISMA, através da MULHER, ven-
cendo todo mal e completando a SALVAÇÃO de todas as ALMAS, 
sem limite de tempo.

Pag. 228
Também este espírito rebelde rendeu-se para INTEGRAR-SE à 

MINHA UNIDADE SANTA, ALIANÇA ETERNA NO CÉU E NA TERRA e 
assim completar-se e CONFIRMAR-SE a GLORIFICAÇÃO DA MISSÃO 
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DE MEU AMADO FILHO JESUS no MEU ESPÍRITO SANTO QUERIDO E 
AMADO. AMÉM! AMÉM! AMÉM!

Pag. 231
É o apogeu do CARISMA, a GLORIFICAÇÃO da MISSÃO DO ES-

PÍRITO SANTO QUERIDO.

Pag. 233
Todos, todos vós estais UNIDOS em torno a MIM, NO CENTRO, 

em COOPERAÇÃO COMIGO, NO AUGE DA GLORIFICAÇÃO DA MIS-
SÃO DO ESPÍRITO SANTO que vos dá JESUS AMADO E QUERIDO 
FILHO, VIVO E REAL POR INTEIRO.

Pag. 234
HOJE sois LIVRES, LIVRES, LIVRES e podeis festejar a LIBERDADE 

DE FILHOS MEUS, que adquiristes pelo preço da OBEDIÊNCIA no 
MEU ESPÍRITO SANTO COM JESUS, EM JESUS E POR JESUS AMADO 
E QUERIDO FILHO.

Pag. 240
Não mais o espírito volúvel e passageiro, mas o ESPÍRITO SAN-

TO DE DEUS que em AMOR habita vossa ALMA, vos transformando 
em criaturas novas, felizes e realizadas.

Pag. 246
EU vos enviei JESUS, DIGNO FILHO para ser conhecido por vós 

e apresentar-ME a vós e agora que no PODER DO MEU ESPÍRITO 
SANTO TUDO SE COMPLETA podeis AMAR-ME apaixonadamente e 
considerar-vos CIDADÃOS DO NOVO TEMPO.

E em COOPERAÇÃO COMIGO, na UNIDADE DE MEU ESPÍRITO 
SANTO viveis a FAMÍLIA SANTIFICADA, a tranquilidade e a PAZ VER-
DADEIRA. 

Pag. 254
E também na COOPERATIVA as portas foram abertas e o ESPÍ-
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RITO SANTO está a AGIR em todas as direções, com todo PODER e 
MAJESTADE na MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA.

Pag. 257
Chegamos! ESTOU acompanhado por MEU AMADO FILHO JE-

SUS E MEU ESPÍRITO SANTO para REINAR sobre todos vós, Povos 
dos CINCO CONTINENTES, COMO GOVERNO SANTO E TODO PO-
DEROSO. SOU EU, O BANCO MUNDIAL, O CARISMA em completa 
ascensão. É JESUS, REI, O BANCO DO PAI, a MINHA incontrolável 
PROVIDÊNCIA sobre vós, junto à COOPERATIVA DIVINA E HUMANA, 
que é MEU ESPÍRITO SANTO, santificando a FAMÍLIA.

Pag. 265
O ESPÍRITO SANTO, continuamente exulta em vós e vos man-

tém LIGADOS a MIM, num mesmo SER DIVINO.

Pag. 278
É o ESPÍRITO SANTO DE AMOR UNIDO COM O PAI E O FILHO, 

UNIDADE TRINITÁRIA em vossa ALMA, esta ENERGIA que vos movi-
menta conduz e vos dá FORÇA e CORAGEM.

Pag. 282
ESTE PAIZÃO QUE SOU, em MEU AMADO FILHO JESUS, 

DOEI-ME inteiramente a vós. E agora no CARISMA, em MEU ES-
PÍRITO SANTO, de novo EU ME DOO, em um mistério de AMOR, 
DESMANCHANDO-ME em vós, TORNANDO-ME uma só CARNE 
convosco.

Pag. 286
QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
Neste Planeta, JESUS, MEU FILHO QUERIDO, É MINHA PARTE 

MASCULINA E MARIA, A MÃE, MINHA PARTE FEMININA. EU VOSSO 
PAI não poderia gerar JESUS, sem MINHA PARTE FEMININA que é 
MARIA. EU VOSSO PAI, SOU O ESPÍRITO SANTO, ESPOSO DE MARIA, 
CONCEBENDO NELA a humanidade nova.



157

MARIA! MÃE, a continuação da VIDA, é eterna, nunca tem fim 
porque SOU EU, DEUS MÃE que ESTOU SEMPRE GERANDO VIDA! 
VIDA! VIDA! Sempre mais VIDA que nunca se extingue porque pro-
cede de MIM, é eterna.

Entrais na MINHA ETERNIDADE e começais a viver o TEMPO 
SANTO no qual EU, VOSSO PAI MÃE vos ASSUMO como DONO LE-
GÍTIMO, dando-se a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE QUE SOU.

Pag. 288
Esta foi a OBRA DO CARISMA, com o DÍZIMO à vossa frente, 

pela AÇÃO DO MEU ESPÍRITO SANTO, VENCER todo mal, tudo o 
que era contrário à MINHA PERMANÊNCIA em vós e entre vós.

Pag. 293
É a VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO, SANTIFICADOR DA FAMÍLIA 

que concluiu SUA MISSÃO e agora está INTEGRADO À MINHA UNI-
DADE TRINITÁRIA.

Pag. 300
EM MIM E EM MEU AMADO FILHO JESUS, SOB A UNÇÃO DO 

MEU ESPÍRITO SANTO, SUGAIS A SEIVA DA SAÚDE em VIDA PLENA 
em todos os sentidos, na MINHA PERFEIÇÃO E SANTIDADE que vos 
SUSTENTA nesse NOVO TEMPO.

Pag. 303
Já é a VIDA DE DEUS que vivenciais neste CARISMA pela AÇÃO 

VIVIFICADORA DO ESPÍRITO SANTO E O ESPÍRITO TRINITÁRIO, EU 
VOSSO PAI, DEUS UNO E TRINO AMOR, POSSO SER EM VIDA E VER-
DADE em vós e no universo.

Pag. 305
JESUS O NOVO ADÃO É GERADO EM MARIA PELA AÇÃO DO 

ESPÍRITO SANTO, ASSUMINDO vossa natureza humana para RES-
GATÁ-LA e SALVÁ-LA, SENDO DEUS, FOI OBEDIENTE ATÉ A MORTE 
DE CRUZ. 
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Pag. 305
Assim, o ESPÍRITO SANTO, O MEU AMOR EM ESPÍRITO TRINITÁ-

RIO, através deste casal GERTRUDES E ZULMAR, pelo DÍZIMO, neste 
CARISMA, vem reparar no DIA HOJE todos os danos causados à hu-
manidade quando da opção inicial pelo pecado, doença e morte, 
opção esta reforçada em barrabás.

Pag. 306
Desde ADÃO até MEU AMADO FILHO JESUS, passados dois 

mil anos, só agora com meu ESPÍRITO SANTO, neste PROJETO DE 
SALVAÇÃO PARA TODOS OS POVOS, conclui-se a SALVAÇÃO, ADÃO 
sendo enxertado EM MIM, posso ACOLHER vossa história desde a 
origem.

Pag. 311
FILHOS QUERIDOS, dizei SIM À LEI DO AMOR que é a SABEDO-

RIA e a SAÚDE DO PAI, A VIDA EM ABUNDÂNCIA DE JESUS AMADO 
FILHO, A PERFEIÇÃO E A SANTIDADE NO ESPÍRITO SANTO, FORÇA 
TRINITÁRIA que TUDO PODE, TUDO FAZ e REALIZA, GOVERNO SAN-
TO EM VOSSA FAMÍLIA E EMPRESA.

Pag. 312
Tende certeza do sucesso em tudo o que realizardes, FILHOS 

QUERIDOS, pois estais ENXERTADOS na ABUNDÂNCIA DO MEU 
AMADO FILHO JESUS, NA SABEDORIA DO MEU ESPÍRITO SANTO 
QUE TUDO VIVIFICA E NO AMOR DO MEU CORAÇÃO que mansa-
mente se infiltra na FAMÍLIA e na EMPRESA, como água viva e nin-
guém segura sua FORÇA de AÇÃO.

Pag. 314
Eis o CAMINHO PERCORRIDO PELO ESPÍRITO SANTO NO 

CARISMA, O RELATÓRIO DOS ACONTECIMENTOS QUE PRECEDE-
RAM A MINHA CHEGADA E CULMINARAM COM VOSSA ENTRA-
DA NO PARAÍSO. E FAÇO CHEGAR A VÓS EM FORMA DE TESTA-
MENTO.



159

Pag. 315
Na NOVA ALIANÇA, para seguir JESUS, O FILHO DO MEU AMOR, 

os Apóstolos precisaram deixaram tudo e no CARISMA, para seguir 
o ESPÍRITO SANTO, precisastes CELEBRAR O DÍZIMO na OBEDIÊN-
CIA a DEUS VOSSO PAI, para voltar ao MEU CONVÍVIO.

Somente pelo DÍZIMO a FAMÍLIA teve condição de ACOLHER 
JESUS AMADO FILHO, MINHA PROVIDÊNCIA na EMPRESA e na PES-
SOA, O TRABALHO ABENÇOADO e de ACEITAR MEU ESPÍRITO SAN-
TO no DINHEIRO, a COOPERAÇÃO entre O PAI e SEUS FILHOS, EU 
em vós e vós em MIM. 

Pag. 318
PLENIFICA-SE A MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO quando ELEVA A 

FAMÍLIA AO MAIS ALTO PEDESTAL, EM MEU SEIO TRINITÁRIO.
Concretiza-se a SALVAÇÃO, pois a FAMÍLIA diz SIM ao ESPÍRITO 

SANTO e se deixa conduzir na SANTIDADE e no AMOR.

Pag. 322
E vossos SENTIMENTOS e PENSAMENTOS EM MIM, são os ES-

PÍRITOS DE JESUS, O FILHO e do ESPÍRITO SANTO, no vosso TRABA-
LHO e no vosso lar, AMANDO, ABENÇOANDO, AJUDANDO, PROTE-
GENDO e SERVINDO a todos. 

Pag. 323
MEU ESPÍRITO SANTO, AMAI, AMAI, AMAI em todas as si-

tuações e em todos os lugares porque só o AMOR constrói FA-
MÍLIAS e EMPRESAS sadias! E é o ESPÍRITO SANTO que cuida da 
ADMINISTRAÇÃO DO DINHEIRO DA FAMÍLIA COM JUSTIÇA e 
SOBRIEDADE.

Pag. 324
E QUEM vos PLENIFICA é MINHA AÇÃO TRINITÁRIA sobre vós, 

através do DÍZIMO: VOSSO PAI através do DINHEIRO, JESUS MEU 
FILHO TUDO PROVÊ na EMPRESA E MEU ESPÍRITO SANTO SERVE a 
FAMÍLIA.
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E assim como JESUS, AMADO FILHO ESTÁ À MINHA DIREITA, a 
FAMÍLIA FOI ELEVADA NO ESPÍRITO SANTO ao mais alto pedestal, 
junto a MEU SEIO SANTÍSSIMO, NO TABERNÁCULO DIVINO.

E neste DIA HOJE, NO MEU ESPÍRITO SANTO, ESTÁ CONFIR-
MADO MEU PROJETO DE SALVAÇÃO, O CARISMA, SELADO COM 
MINHA ALIANÇA ETERNA QUE CELEBRO CONVOSCO, Ó HUMANI-
DADE INTEIRA!

Pag. 325
Por JESUS, FILHO AMADO sois merecedores da MINHA PROVI-

DÊNCIA e participantes da MINHA GRAÇA e no MEU ESPÍRITO SAN-
TO se torna concreta esta realidade.

Pag. 326
Tanto JESUS, FILHO AMADO como MEU SANTO ESPÍRITO esti-

veram a vosso SERVIÇO na EMPRESA e na FAMÍLIA e HOJE A MIS-
SÃO DO FILHO JESUS E DO ESPÍRITO SANTO ESTÃO PLENIFICADOS 
EM VIDA TRINITÁRIA sobre todos vós.

Pag. 328
Agora só o ESPÍRITO SANTO DE DEUS será PROVIDÊNCIA en-

tre vós pois também os espíritos dos que já partiram descansam 
no PAI.

Pag. 329
Mas tende certeza, FILHOS QUERIDOS, que agora só o ESPÍRI-

TO SANTO paira sobre vós.

Pag. 330
O ESPÍRITO SANTO SE DÁ EM ABUNDÂNCIA, AMOR, PAZ e ALE-

GRIA.

Pag. 332
É MARIA, CHEIA DE GRAÇA, ESPOSA DO ESPÍRITO SANTO GE-

RANDO JESUS, MEU FILHO QUERIDO em cada um de vós. EU SOU 
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A PERFEIÇÃO INCONTIDA que se DOA a vós cada vez mais. SOU 
TANTO AMOR que não me CONTIVE em MIM MESMO e EXTRAVA-
SEI-ME em vós, POR JESUS, COM JESUS E EM JESUS, AMADO FILHO, 
sob a AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

SOU O ESPÍRITO SANTO em COOPERATIVA DIVINA, GERANDO 
NA MULHER ESSE GOVERNO NOVO que chega a todos os Povos, 
mundialmente.

Pag. 335
O ESPÍRITO SANTO como DOM, conduz cada FILHO, em cada 

FAMÍLIA e no universo inteiro brilha a LUZ DE CRISTO, O FILHO 
AMADO. No Antigo Tempo vos entreguei os MANDAMENTOS. No 
NOVO TEMPO, JESUS AMADO FILHO vos entrega os SACRAMEN-
TOS e agora, com o NOVO TEMPO, no MEU ESPÍRITO SANTO tendes 
os DONS.

Pag. 338
E no Terceiro tempo, com o ESPÍRITO SANTO, o mundo fa-

miliar, foi o confronto entre EU VOSSO DEUS PAI e lúcifer, EU FUI 
VENCEDOR.

Pag. 342
Através de MEU ESPÍRITO SANTO tudo o que sai de MIM, sob 

MINHA VOZ de Comando, se completa e se consolida na face da 
Terra.

Pag. 346
E NOVA ALIANÇA realizo, desta vez com MEU AMADO FILHO 

JESUS, O VERBO que se fez CARNE, através do ESPÍRITO SANTO, GE-
RADO em MARIA, a MÃE, VEIO ASSUMIR vossa humanidade para 
SALVÁ-LA reconquistando-a para MIM.

Pag. 347
Pois HOJE, SOU EU VOSSO PAI que venho do alto com a últi-

ma e definitiva a ETERNA ALIANÇA, vos LIGAR a MIM eternamente, 
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através do ESPÍRITO SANTO, cumulando-vos de DONS, BÊNÇÃOS, 
GRAÇAS e RIQUEZAS PROVIDENCIAIS, apagando por completo 
as consequências da vossa opção por lúcifer no Paraíso, reforça-
da em barrabás. Através dele, O ESPÍRITO SANTO vem completar 
a MISSÃO DE JESUS FILHO QUERIDO no dinheiro, bens materiais, 
empresa, negócios, impostos e leis, pois quando ELE quis entrar 
nesse mundo FOI MORTO. JESUS, FILHO QUERIDO, SALVOU vosso 
corpo e o ESPÍRITO SANTO vem SALVAR vossos bens, sem os quais 
a Família não sobrevive.

Agora com o ESPÍRITO SANTO é que se completa em vosso cor-
po, a MISSÃO SALVÍFICA DE JESUS FILHO AMADO, por esse CARISMA. 
Pois HOJE, SOU EU VOSSO PAI que venho do alto com a última e 
definitiva a ETERNA ALIANÇA, vos LIGAR a MIM eternamente, através 
do ESPÍRITO SANTO, cumulando-vos de DONS, BÊNÇÃOS, GRAÇAS 
e RIQUEZAS PROVIDENCIAIS, apagando por completo as consequ-
ências da vossa opção por lúcifer no Paraíso, reforçada em barrabás.

Pag. 348
E só no TEMPO HOJE É GLORIFICADA A MISSÃO DE MEU AMA-

DO E QUERIDO FILHO JESUS, pela AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO neste 
CARISMA, na Pessoa do FILHO ZULMAR, por misterioso DESÍGNIO 
da MINHA VONTADE e PROVIDÊNCIA.

E QUE ASSIM SEJA POR MINHA ORDEM PAI, FILHO E ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR. 

E tanto quanto JESUS, AMADO FILHO, precisou dos pães, dos 
peixes, do barro, da casa, do burrico para realizar SUA MISSÃO 
e comprovar ao mundo O SEU PODER e DIVINDADE. Agora no 
início do NOVO TEMPO, O ESPÍRITO SANTO utilizou-se do DÍZIMO 
para concretizar SUA MISSÃO no dinheiro, empresas, negócios e 
bens, nas Famílias de todo universo, completando integralmente 
a SALVAÇÃO.

Deixai, pois o ESPÍRITO SANTO aspirar vossa história porque 
HOJE começa a vossa HISTÓRIA COM DEUS! E já é o AMOR que tra-
balha e realiza através do DÍZIMO, daqui para frente, pelo ESPÍRITO 
SANTO, tornando o MUNDO SANTO COMO EU SOU SANTO.
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Pag. 350
O ESPÍRITO SANTO entrou no sistema diabólico das comunica-

ções, por um pontinho, através do qual EU pude AGIR implantando 
o SISTEMA DIVINO no MUNDO socioeconômico-financeiro- em-
presarial, descortinado para vós o NOVO TEMPO no qual EU SOU 
REI e REINO com SABEDORIA e JUSTIÇA. Por JESUS, FILHO QUERI-
DO e o ESPÍRITO SANTO tudo é entregue a MIM, conforme MEUS 
DESÍGNIOS nesta HORA que ME apraz culminar todas as MINHAS 
REALIZAÇÕES e acontecimentos quando da complementação do 
CARISMA.

Pag. 352
É agora o TEMPO, rendei-vos à ação do MEU ESPÍRITO SANTO, 

a ESTRELA LUMINOSA, EU em vós e vós em MIM, em UNIDADE com 
vossos IRMÃOS, nas vossas Famílias com tudo o que sois e tendes 
de bens materiais. O CARISMA concluído, agora é a GLORIFICAÇÃO 
da MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO na face da Terra, SALVANDO a Fa-
mília com o Dinheiro e bens materiais.

Pag. 354
Os três tempos acabaram, concluíram-se, assim dos Pro-

fetas até JESUS AMADO FILHO e na atualidade, o TRABALHO 
DO ESPÍRITO SANTO, no MEU PROJETO DE SALVAÇÃO através 
do CARISMA. E HOJE, no MUNDO CONTEMPORÂNEO, CELEBRO 
convosco a ETERNA ALIANÇA, através do MEU ESPÍRITO SANTO 
pelo MEU PROJETO DE SALVAÇÃO por meio da LEI DO DÍZIMO, 
VITORIOSA em todo universo. Todos cantam hosanas e glórias 
do PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE 
junto a vós.
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Físico, Psiquismo, 
Espírito e Alma

Pag. 177
Agora é DEUS em vosso físico, psiquismo e alma, também na 

vossa Família, na Empresa, na Comunidade, Governo Político e na 
sociedade e vede lá como agis, pois tomo conhecimento de tudo 
e nada fica mais escondido.

Pag. 181
Caminhei para dentro de vós e tomei posse de vosso físico, 

psiquismo, espírito e alma e também fora assumi todas as vossas 
Instituições, como DONO e SENHOR, GOVERNO SANTO entre vós.

Pag. 205
SOU o POTENCIAL CRIADOR E GERADOR DE VIDA no vosso fí-

sico, psiquismo, espírito e ALMA, na vossa FAMÍLIA e por extensão 
no vosso TRABALHO.

Pag. 269
E esse NOVO TEMPO no qual já estais firmes e maduros, é de tal 

SAÚDE para vós, no vosso físico, psiquismo, espírito e ALMA assim 
como na vossa Família, Empresa, Comunidade, Sociedade e Go-
verno. Pois vosso CORPO, em MEU AMADO FILHO JESUS é NOVO, 
SANTO, INCORRUPTÍVEL e SAGRADO, RESTAURADO em todos os 
sentidos para ser MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

Pag. 279
No vosso físico, psiquismo, espírito e ALMA, o AMOR É MINHA 

Livro da Verdade  – Físico, Psiquismo, Espírito e Alma
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PRESENÇA SANTA em vós e esta realidade precisais viver com toda 
exuberância de VIDA.

Pag. 306
Foi vosso DÍZIMO que ENXERTOU no SISTEMA DIVINO todo 

vosso ser, físico, psiquismo, espírito e ALMA, com vossa FAMÍLIA 
e tudo o que sois, tendes e fazeis e assim PUDE ASSUMIR vossa 
história, ENVOLVENDO E INSERINDO-vos em MIM, ACONCHEGAN-
DO-vos em MEU SER SANTO, SANTO, SANTO e agora com ADÃO, 
todos vós, em todos os tempos, estais na MINHA PRESENÇA REAL, 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e em todo o universo.

Pag. 344
Tanto dentro como fora de vós a luta foi árdua, mas o ataque 

foi fatal no extermínio do antigo dono do cosmo tanto em vós 
mesmos, no vosso físico, psiquismo, espírito e ALMA, como em 
vosso ser conjugal, familiar, empresarial, financeiro, religioso, jurídi-
co e governamental e em toda Natureza.

Pag. 57
Assim como o amanhecer vai raiando tão suave e calmamen-

te no arrulhar dos pássaros cantantes, assim tão suavemente, na-
turalmente, vou tomando posse de vós, de tudo o que sois, no 
vosso ser físico, psiquismo, espírito e alma, e também de tudo o 
que fazeis, no vosso ser social.

Pag. 177
Toda humanidade, desde Adão e Eva, estes representados por 

ZULMAR e CARMEN, se movimentou, caminhou, trabalhou e che-
gou no ponto de encontro COMIGO, dentro, no vosso ser físico, 
psiquismo, espírito e alma, e fora, na Família, Empresa e Governo 
dos quatro cantos do Mundo, quando dei um basta final à primeira 

Livro da Ciência – Físico, Psiquismo, Espírito e Alma
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geração na origem do pecado e dando a largada definitiva do “ser” 
na ORIGEM da GRAÇA.

Pag. 278
E a GRAÇA “É”, por obra deste CARISMA, e todos são atingidos 

e sustentados por ELA, pois a ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO 
e TRINO AMOR envolve a Pessoa no seu todo: físico, psiquismo, es-
pírito e alma, bem como o Governo, a Igreja e a Família, com Em-
presa e Trabalho, os Bens Materiais e a Natureza que vos rodeia, vos 
alegra e vos alimenta.

Pag. 406
E, como sempre precisei do humano para realizar MEUS de-

sígnios, anseios e projetos, neste CARISMA escolhi pessoas dentre 
vós para, nelas, recolher tudo o que é do humano, tanto no mundo 
pessoal, no seu físico, psiquismo, espírito e alma, como na Família, 
Comunidade Igreja, Empresa e Governo.

Pag. 83
É o amor, é a vida, é o Santo três vezes Santo que se faz em 

cada um, pela santificação de vosso ser. Físico, psiquismo, espírito e 
alma, integrados em si mesmos e integrados em Deus. Deus sendo 
em cada um uma presença perfeita.

Pag. 338
Terão sobre vós a presença forte de meu Espírito, pedra viva 

que sois. Sobre vós assento a minha presença salvadora, meu selo 
de unificação e amor. Sois minhas testemunhas diante de meu 
plano, as testemunhas da restauração da pessoa em seu físico, psi-
quismo, espírito e alma e da sua integração em si mesma, na famí-
lia, na sociedade e no mundo.

Livro do Amor – Físico, Psiquismo, Espírito e Alma
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Justiça

Pag. 37
EU estarei sempre em vosso meio para ajudar-vos a caminhar, 

levando a todos o AMOR, a paz, a tranquilidade, o perdão, a justiça, 
a esperança e a fé.

Pag. 47
Se em vossos corações não reinar o AMOR, a Fraternidade, a 

Caridade e a justiça, não sereis reconhecidos como Filhos do PAI 
DO CÉU. Lembrai-vos que nas MÃOS DO PAI está toda a vossa exis-
tência.

Pag. 58
É gratificante e bela a vossa luta, é com AMOR IMENSO que o 

PAI VOS AMA. EU vos preparo para que, quando vier sobre vós o 
ESPÍRITO DA VERDADE, o mundo não vos assuste. Levai a Palavra, o 
AMOR, a Salvação, a Justiça, o Perdão e pregar um salvador vivo e 
ressuscitado, que vos abriu o caminho para o PAI.

Pag. 70
É essa Mulher que foi entregue como Mãe da humanidade 

e hoje mais que nunca implora e pede que cada um caminhe na 
justiça e na verdade.

Pag. 91
Procurai fazer tudo com mais AMOR e Justiça, para que o PAI 

vos reconheça e vos abençoe.

Pag. 202
A própria voz do PAI falará aos seus corações as palavras de jus-

Livro da Vida –  Justiça
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tiça, que deverão convertê-los e enchê-los de medo e de remorso. 
Não vos preocupeis, pois vos falo e oriento, estais no mundo, mas 
já não sois do mundo porque em vós se manifesta um Plano Santo, 
de AMOR, de Justiça, de Verdade e Paz e ainda havereis de presen-
ciar muitas maravilhas.

Pag. 230
SOU a segurança eterna e que entre o PAI e o humano ME 

assento para proclamar a justiça e a verdade em meio a todos.

Pag. 233
Levantai-vos como soldados fortes que usais vestes Santas e 

em uma luta de justiça e Verdade fazeis acontecer esse Dom pre-
cioso do PAI.

Pag. 244
É chegada a hora de eliminar tudo o que é contrario a criação, 

tudo o que está eliminando a verdade, a justiça.

Pag. 281
SOU A VERDADE, SOU A LUZ do caminheiro, SOU a estrela do 

errante, SOU a justiça, SOU O AMOR, SOU A PAZ, tudo isso e muito 
mais vos darei se ME seguirdes.

Pag. 310
Ficai atentos, observai quando estas coisas começarem a 

acontecer, sabereis que SOU EU O SENHOR que estou agindo e 
fazendo justiça.

Pag. 318
Sede como Verdadeiros Filhos MEUS que trazeis em vosso co-

ração, a Verdade, a justiça, o perdão e a paz.

Pag. 321
Agora venho trazer-vos a Paz, a justiça e também a MINHA mi-
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sericórdia, o MEU perdão, se não o aceitardes, se não o quiserdes 
receber, vos lançarei para sempre ao abismo e nunca mais haverá 
um tempo de salvação.

Pag. 327
Justiça e AMOR caminham de mãos dadas quando existe o 

Perdão.

Pag. 16
Sou o amor, a paz, a justiça, sou a segurança. Vinde a Mim to-

dos aqueles que tiverem sede e Eu saciar-vos-ei.

Pag. 48
Só a lei do amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reinará 

na face da terra, construindo um mundo novo e santo, na igualda-
de e na justiça divina.

Pag. 79
O Pai espalha o Carisma na face da terra. Pois que se faça a 

unidade, a paz e a justiça em todos os sentidos.

Pag. 92
Fará justiça na face da terra. Justiça! ! ! Clama sua voz forte. 

Justiça para os filhos meus!

Pag. 141
Sois os vanguardeiros do novo Reino de amor e paz que foi 

plantado na face da terra e agora já dá os primeiros frutos. Frutos 
de paz, de alegria, de harmonia, de amor, de justiça, de fidelidade, 
de bem-aventurança.

Livro da Sabedoria –  Justiça
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Pag. 169
O Deus que salva está presente junto a vós na terra e fará jus-

tiça a todos vós.

Pag. 171
Recebei a minha paz, todos vós que me escutais. Eu vo-la dou, 

bem como o meu amor, a minha justiça, pois sou tudo isso. 

Pag. 187
Derramado que foi sobre vós o amor, eis que se faz a justiça e 

o direito. Será a minha justiça sobre a face da terra. Implantarei a lei 
do amor nos corações e a justiça divina prevalecerá.

É o Amor Uno e Trino que guiará essa justiça inserida no amor 
fraterno e na paz do coração.

Pag. 189
Que sob vossas famílias se faça a justiça do Pai e se derrame 

sobre ela a divina providência.

Pag. 203
A justiça é um Dom do Pai que precisa se derramar sobre vós.

Pag. 204
A obediência vossa será tida em conta de justiça, por vossa 

obediência ao meu plano, o mundo todo recebe.

Pag. 208
É com alegria que vos comunico: o reino do Pai já está no 

meio de vós.
Reino de amor, reino de justiça e reino de paz. Céu e terra se 

entrelaçam e se unem em um mesmo amor.

Pag. 282
A alma diz sim à justiça e à paz, a alma uma vez selada com o 

selo da Trindade Santa, ela passa a ser sinal de luz para todos. Todos 
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vendo a luz, desejá-la-ão. E num abrir e fechar de olhos ela será e se 
fará em toda a humanidade.

Pag. 322
Minha justiça é plena sobre vós e agora tem pleno poder para 

agir. Minha justiça penetrará tudo, todos os parlamentos, fóruns e 
prisões. Penetrará as estruturas, os governos, os claustros.

No meu reino de amor só haverá lugar para a perfeição, a pu-
reza, a justiça, o Amor, a vida, a paz, a concórdia, a amizade, a ale-
gria, enfim a felicidade do bem viver.

Pag. 338
Cheguei a vós de mansinho e hoje me faço presente na face 

da terra para espalhar entre vós a minha lei, para governar-vos con-
forme a minha justiça que é plena entre vós. Desejo governar o 
mundo conforme a minha justiça e desejo que ela seja plena entre 
vós, em toda face da terra.

Pag. 352
Preciso do dízimo dos meus filhos para implantar na terra a 

minha justiça. Será um mundo novo, com uma nova justiça. Aos 
poucos tudo está sendo renovado na lei do amor.

Conforme for se realizando na comunidade e nos marcos será 
realizado no mundo, a paz, o amor, a justiça e o direito. Haverá um 
novo modo de ser e um novo modo de viver, todos conhecerão 
o Pai e haverá pão para todos. Todos voltarão ao Pai e haverá um 
rebanho e um só pastor.

Pag. 355
Meus ensinamentos só vos conduzem à verdade e tornam 

vossas vidas transparentes. Nada há oculto que não venha às 
claras, nada há escondido que não venha a ser descoberto. As-
sim é a lei da justiça. Tudo será posto em pano branco, em pano 
limpo. E toda sujeira será lavada pela água vivificante do meu 
Espírito Santo.
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Pag. 396
A justiça divina atrai todos os homens a si. Não há vencido 

nem vencedor, todos são iguais entre si. Só Deus é o Vencedor!

Pag. 3
É para o mundo todo o amor que aí derramo, a justiça com o 

dinheiro do resgate, a partilha através do dízimo.

Pag. 11
É o Carisma se fazendo na face da terra. O Deus É, convosco 

e em vós. Defendei o Carisma contra toda divisão e propagai-o às 
nações. Ide, passo a passo, com prudência e tranquilidade, na obe-
diência, tendo como proteção o escudo da justiça que vem do Pai 
e que não vos deixará sofrer qualquer dano.

Pag. 13
Caminha na humanidade, instalando a minha justiça, o meu 

amor e realizando a unidade entre os irmãos. Concretizas assim o 
plano santo que desejo instalar na face da terra.

Pag. 39
Reinará apenas o poder divino e a justiça divina se implantará 

através da lei do Dízimo, a do Resgate e a das Bem aventuranças.

Pag. 48
É a lei que se apresenta querendo fazer justiça, limpando toda 

a eira e apagando toda falta.

Pag. 67
O próprio espírito realiza agora a infusão de seus dons sobre 

cada um de vós.

Livro do Amor –  Justiça
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Uma vez revestidos por seus dons, repousa sobre vós a coura-
ça da justiça do Todo-Poderoso e Santo Senhor das alturas, Rei de 
toda a eternidade.

Pag. 76
É o Deus da paz, o Deus de toda consolação que vem 

ter convosco. Ele julgará os povos com justiça e as nações 
com equidade. Sobre cada um resplandecerá a face do Deus 
Todo-Poderoso.

Pag. 82
Ele vos dá o Espírito Santo que vos santifica e vos ensina a 

justiça, o amor.

Pag. 83
É essa unidade que desejo: o amor, desejo reuni-los todos 

em torno a Mim. Se uso vosso dinheiro é apenas para estabelecer 
a justiça no mundo, mas o que quero é o vosso coração, o vosso 
amor.

Pag. 106
Assim vos digo: Acolhei a Ressurreição que É, no meio de vós, 

É Verdade e É Justiça entre vós. Ela É e dela dou testemunho como 
Pai que muito ama seus filhos, acolhei Aquele que vem para reno-
var a face da terra.

Pag. 108
Sua palavra será como uma espada que abrirá e partirá, que 

espalhará e reunirá, tanto plantará como colherá. Terá na cabeça a 
coroa da Justiça, através dela atrairei todos de volta a Mim e haverá 
um só rebanho e um só Pastor.

É diante da Rocha Viva, composta de treze membros, todos os 
discípulos se prostrarão, assumindo o compromisso de serem fiéis, 
zelosos na prática do bem e da justiça, vivendo o amor ao Carisma 
e à Comunidade, no testemunho do Meu Nome.
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Pag. 111
Haveis de ser testemunhas deste meu governo que se alas-

trará calmamente, paulatinamente, porém com fogo queimará e 
arderá, mensageiro da justiça e do amor.

Apresento-vos as leis para serem respeitadas, estudadas e vivi-
das. E vos apresento Aquele que é a Lei e a Justiça, o meu Espírito 
Santo. Ele irá sempre à vossa frente, adentrando em tudo, como 
Água Viva, lavando e purificando tudo, santificando-vos até o âma-
go dos vossos corações e de vossas almas.

Pag. 116
Ele vem em majestade, força e poder, restaurar a justiça à face 

dos povos, para que vivam como irmãos, e governem.

Pag. 117
Quero manifestar para eles o mistério do Verbo Encarnado, a 

justiça verdadeira. Não entenderão coisa nenhuma, apenas deve-
rão aceitar. E assim, será com todos. Muitos fugirão e não aguenta-
rão. Já vos previno de tudo. Tende coragem.

Pag. 121
É a Pessoa do Espírito Santo, o Santificador das almas, a justiça 

das nações.

Pag. 124
O Verbo vem ao mundo para os seus. Agora Deus é pleno em 

vós, com toda a sua justiça. 

Pag. 153
Não será a vossa filosofia humana que irá deter as injustiças, 

mas a justiça divina que está entrando e ninguém mais poderá 
agir injustamente.

Pag. 155
Ela sentará no trono e dirigirá com cetro de ouro as nações, 
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governará com cetro de ferro em suas mãos, quebrando os jugos 
e implantando o amor, a justiça, a paz e a unidade. Encarnar o 
Reino é viver a unidade, o amor, a justiça e a paz.

Pag. 170
Um GOVERNO DE JUSTIÇA E PAZ. Não é o governo deste mun-

do. Mas é um novo GOVERNO temente ao Senhor que se implanta-
rá, segundo sua Justiça, que não é a justiça deste mundo.

Pag. 191
Cantai hinos de louvor porque convertidos fostes pela justiça 

divina.

Pag. 211
A graça se faz, a justiça se faz, o Amor É na face da terra, sem 

catástrofes nem destruições, sem os cataclismos esperados, pois 
tudo se fez no amor.

Pag. 213
Do âmago do vosso ser, sai uma voz. É a voz do Pai que vai 

atroar com poder e amor dentro de vós. De vossas entranhas bro-
tará a voz do Pai, vos trazendo à vida, vos ensinando a justiça, a paz, 
o amor. Acolhei-a!

Pag. 228
Se faz o Espírito Santo com sua justiça plena, implantando a 

verdade, que é o Pai, o Filho na unidade do Espírito Santo, que é a 
Santíssima Trindade em tudo e em todos.

Pag. 232
Ele que está assentado à direita do Pai se manifesta a vós ago-

ra em santidade (mundo pessoal), justiça (mundo do trabalho) e 
amor (mundo do governo). Pai, Filho e Espírito Santo manifestan-
do-se em vós e no mundo. 
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Pag. 260
EU SOU, Me manifesto em Amor, em Paz, Alegria, em Justiça e 

Fraternidade.

Pag. 267
Ele é o Espírito da Paz que chega a vós e nessa morada já 

adentrais por inteiro. Porque Ele é a paz e já por isso adentrais à 
morada da Justiça porque Ele é a Justiça.

Pag. 291
Fora com vossas armas! Agora o Pai defenderá seus filhos por-

que já está em vosso meio, como força invencível e poder gerador 
de vida plena, e a Ele nenhuma coisa é impossível e Dele só pro-
vém a paz e a justiça.

Pag. 293
A lei do Amor será o único imposto e não haverá outro. Por 

ela se fará justiça na face da terra e não haverá mais guerra e nem 
desavenças, mas todos dar-se-ão as mãos vivendo como irmãos, 
filhos do mesmo Paizinho, imagem e semelhança sua.

Pag. 340
Agora, porém, não há mais desculpa para vós, porque Aquele 

que haveria de vir já está aí como justiça e verdade para vos lem-
brar tudo o que falei e fazer acontecer concretamente o Reino que 
tanto preguei.

Pag. 380
Sem Mim nada podeis, mas em Mim sois poder de Amor, jus-

tiça e paz. 

Pag. 383
Implantarei a paz pelo poder da palavra assim como a jus-

tiça e o Amor. Assim como digo tudo será feito e se cumprirá.
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Pag. 6
É a Trindade Santíssima que está chegando. É Ela que está em 

vosso meio agora, governando e dirigindo tudo. É Ela que salva-
guarda vossos direitos no caminho da justiça e da paz.

Pag. 7
No meu furor de justiça, demolirei o que não é justo e santo. 

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. 

Pag. 8
A verdade se faz ouvir e é lei de 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.

Pag. 9
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 dinheiro volta para 
minhas mãos e é santificado. De ora em diante ninguém mais pode-
rá usá-lo como antes sem a minha justiça pois receberá a recompen-
sa de como estiver a administrá-lo, se no BEM se no mal.

Nada escapa ao meu furor de justiça. É a justiça divina que será 
o governo, fora dela não existirá outra. 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.

Livro da Paz –  Justiça
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Pag. 10
Nos unimos em santidade e justiça, força e poder

Pag. 15
É do Altíssimo que emana o poder e a força para a justiça 

se instalar na face da terra com autoridade e conhecimento. 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.

Pag. 17
E para que esta paz seja uma constante em vossas vidas em 

vossas famílias e a Minha justiça seja implantada, vos darei Mi-
nhas leis e traçarei diretrizes a serem seguidas por vós.

Pag. 26
Tudo o mais vos será dado em acréscimo. Amontoai para o 

Reino e isso a vós será levado em conta de Justiça.

Pag. 28
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.

Pag. 33
Sede simples, sede como criancinhas nesse Meu Reino de 

Amor, de Santidade, de Justiça e de Paz.

Pag. 41
Estais agora recebendo um Batismo de Força e Poder, de Jus-

tiça e Paz.
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Pag. 44
E é a Força do Espírito Santo unindo as famílias e proporcio-

nando-lhes uma vivência santa na justiça e no Amor.

Pag. 48
Meu Espírito Santo repousa sobre vós, vos impulsiona para im-

plantar a Justiça. 
E se o Banco do Pai e a Cooperativa não estiverem em fun-

cionamento, não podereis mais ir para a frente, pois é o Meu 
Governo que ora instalo e desejo Governar, conforme a Minha 
Justiça.

Pag. 49
Eu quero governar-vos conforme a Minha vontade, na Minha 

justiça. Sim à justiça do Pai na paz e na alegria.

Pag. 50
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.

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

Pag. 53
É a minha Justiça que se implanta e não é só no papel, não! Ela 

se fará Vida e Verdade, podeis crer.

Pag. 54
Filhos queridos, acolhei o Sol da Justiça que se aproxima! To-

dos vossos hábitos e costumes politiqueiros contrários a Mim que 



180

sou Amor, bem como vossas leis arcaicas e opressoras, vossa justi-
ça parcial e infiel, tendenciosa e má que mata o broto (jovem) e a 
semente (criança), cesse de existir e caia já!

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 Santidade repousa sobre vós.

 
Pag. 56

Governo-vos com Justiça e imparcialidade, na Verdade e no 
Amor que é Vida em abundância.

Pag. 58
Tudo volta às Minhas mãos, inclusive o dinheiro que ora san-

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

Pag. 59
Havereis de penetrar na sua compreensão porque a Justiça que 

se manifesta e Ela é igual para com todos no tempo e na eternidade.

Pag. 61
Cadastrando-vos nesta Cooperativa 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.

Pag. 68
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se levantam em unísso-

no 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.

Pag. 72
Por isso a humanidade inteira pode exultar de alegria nesta 

hora num grande Magnificat do Tempo Presente, quando tudo 
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foi realizado, quando os poderosos caem e os humildes são ele-
vados, 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.

Pag. 73
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. Sou a Justiça e adentro em cada um de vós, conquistando 
os espaços que Me pertencem.

Pag. 88
Comigo está a Justiça e esta fará por cumprir, doa a quem 

doer, custe o que custar.

Pag. 91
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.

Sobre ela acento todo o Meu poder para governar-vos e diri-
gir-vos conforme a Minha Vontade e seu braço direito fará a Justiça 
acontecer diante das nações.

Pag. 100
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 escapar à Minha Justiça.

Pag. 106
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 Abun-
dância, a Videira Verdadeira.
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Pag. 123
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.

Pag. 126
A 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.

Pag. 137
Quero todos vós, ó empresários no meu Reino de Amor parti-

lhando a Justiça e o Direito. Asseguro-vos que haveis de lutar mui-
to para chegardes à conversão. Mas, lutai sem desanimar, que em 
vós serei Vencedor.

Pag. 138
Abençoo o Zulmar com bênçãos especiais por ser o vanguar-

deiro da Justiça e do Direito nesse Novo Tempo.

Pag. 168
Vos aclararei o Caminho, vos darei Paz e vos conduzirei à Ver-

dade e à Justiça para que possais de um amanhecer ao outro estar 
vivendo a tranquilidade tendo desde já a felicidade de uma vida 
santificada já aqui na terra.

Pag. 188
Minha Justiça plena se fará e o Santo dos Santos se erguerá 

em cada um de vós.

Pag. 189
A Santidade é para todos como ordem e como Lei e esta é a 

Minha Justiça – Ressurreição para todos.
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Pag. 196
Assim, derramo sobre ti, filha querida, todo poder Trinitário de 

Amor, de Sabedoria, de Bem e Justiça.

Pag. 197
Desde o seio materno foste chamada para conceberes esse 

Amor Trinitário, para gerares o Bem sobre a face da terra, para ires 
em nome do Amor, implantando a Justiça e a Verdade.

Pag. 217
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.

Pag. 219
Não há outra Justiça, a não ser Jesus Cristo Ressuscitado em 

cada um de vós.

Pag. 272
A justiça, a paz e a verdade são os fundamentos do Carisma 

para a família, para a empresa e para a sociedade.

Pag. 347
E Eu imponho Minha Lei, o Direito e a Justiça, o que é certo, 

correto e o que é Bom e o que Convém.

Pag. 8
EU vos faço conhecedores da VERDADE para agir de conformi-

dade com a LEI, conforme a MINHA JUSTIÇA.
Nos moldes da LEI vigente no século atual, apresento-vos GER-

TRUDES GROSSL como MINHA REPRESENTANTE LEGAL, de FATO e 

Livro da Ciência –  Justiça
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de DIREITO, e a AUTORIZO a REGER todos os Povos, e Governá-los 
conforme MINHA LEI e MINHA JUSTIÇA, em MEU NOME.

Pag. 9
Tudo gravita em torno do DEUS UNO e TRINO em prol do BEM 

e da JUSTIÇA, igual para todos os Povos.
GERTRUDES GROSSL e ZULMAR COUTO são os baluartes da 

MINHA JUSTIÇA nos tempos modernos, pois atraem para todos 
vós a SANTIDADE, a BÊNÇÃO, a GRAÇA, enfim, toda a COMPLA-
CÊNCIA do PAI.

Pag. 14
Por várias décadas o MESMO ESPÍRITO SANTO, na PESSOA da 

MULHER ESCOLHIDA, lutou com os espíritos espalhados pelos ares 
e foi VENCEDOR, implantando o BEM, e a PAZ verdadeiramente 
pôde acontecer e a JUSTIÇA reinar.

Pag. 16
E já não haverá mais vida fora de MIM, e é a MINHA JUSTIÇA 

DIVINA que chega a vós.
Neste tempo, haveis de conhecer quem é o PAI, quão grande 

é o MEU AMOR, mas também quão severa é a MINHA JUSTIÇA! Ai 
de vós! E não aguentareis MINHA JUSTIÇA!

Pag. 24
A FAMÍLIA já optou pelo BEM, pela VERDADE e pela JUSTIÇA.

Pag. 30
Agora estais vivendo esse mesmo impasse da troca, da mu-

dança radical, esse MOMENTO tão fértil e promissor para vós, igre-
jas vivas de carne e osso, que JESUS CRISTO, MEU FILHO QUERIDO, 
veio resgatar com SUA VIDA e SEU SANGUE, e que o ESPÍRITO SAN-
TIFICADOR, QUERIDO e AMADO, vem SANTIFICAR com SUA PRE-
SENÇA PODEROSA em obras e em VERDADEIRA JUSTIÇA.

Comprometei-vos de viver só o BEM, a PAZ, a JUSTIÇA, a 
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VIDA, a ALEGRIA, a BÊNÇÃO, a ABUNDÂNCIA, a PROVIDÊNCIA, o 
AMOR que SOU!

Pag. 35
É nesta CELEBRAÇÃO do DÍZIMO, neste CARISMA, que dese-

jo estar, em PRESENÇA SANTA e VERDADEIRA, e CONFIRMO o que 
digo, INSTITUINDO MEU GOVERNO NOVO de PAZ, AMOR e JUSTI-
ÇA em todo Universo.

Pag. 44
Mas que estejais ligados a MIM, que SOU FONTE TRINITÁRIA de 

AMOR, PAZ e SABEDORIA, JUSTIÇA e PROVIDÊNCIA, EQUILÍBRIO e 
SAÚDE para todos vós, indistintamente, independente do que sois 
ou fazeis.

Pag. 84
SOU UNO convosco e nosso encontro agora é definitivo e só 

o que quero é que vivais este NOVO MOMENTO revestidos com a 
couraça da JUSTIÇA.

Pag. 89
Portanto, na AUTORIDADE e JUSTIÇA do DEUS UNO e TRINO, 

PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, SOBERANAMENTE REGEI MINHA LEI 
do DÍZIMO e a difundi para todos os Povos!

Pag. 90
IRMÃO amará IRMÃO, com muita SABEDORIA e JUSTIÇA.

Pag. 93
Mergulhais na MINHA JUSTIÇA e na MINHA SABEDORIA e le-

vantais ungidos de toda GRAÇA e PROVIDÊNCIA.

Pag. 107
Governarei com JUSTIÇA e com PODER o Povo que ME per-

tence!
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Pag. 116
Tem na FRONTE a COROA da JUSTIÇA e nas MÃOS o CETRO de 

FERRO para, em MEU NOME, REINAR com AUTORIDADE diante de 
todas as Nações.

Pag. 123
 “SAIA!  E ETERNAMENTE SEJAS EXTINTO!  Este TERRITÓRIO  É 

MEU e QUEM o GOVERNA SOU EU, DEUS UNO e TRINO! AQUI REI-
NAM a MINHA JUSTIÇA e a MINHA PAZ!” MINHA JUSTIÇA SE FAZ 
sobre vós e ELA é só AMOR, só VIDA, só PAZ!

Pag. 142
SOU o DEUS da JUSTIÇA, do EQUILÍBRIO, da SALVAÇÃO, da DO-

AÇÃO, da PARTILHA, da PROVIDÊNCIA!

Pag. 148
MINHA JUSTIÇA manifestada a vós neste TEMPO HOJE, em MEU 

FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO SANTO, vos dá total segurança e 
aclara toda a caminhada, fazendo-vos conhecedores da MINHA IN-
TENÇÃO de concluir a SALVAÇÃO através deste CARISMA SANTO.

Essa é MINHA JUSTIÇA: REINAR, GLORIOSO e VITORIOSO, den-
tro e fora de vós.

SOU EU que venho PESSOALMENTE libertar cada FILHO MEU, 
pois a JUSTIÇA DIVINA VENCEU!

Pag. 151
MEUS PENSAMENTOS nos vossos, e MEU CORAÇÃO no vosso 

coração, que comandarão a JUSTIÇA e o DIREITO.

Pag. 152
Vivei a VERDADEIRA VIDA de FILHOS de DEUS, herdeiros de 

todo BEM e de toda JUSTIÇA!

Pag. 156
E isso EU levo em conta de JUSTIÇA! MEU FILHO JESUS vos fa-
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lou do final dos tempos quando MINHA JUSTIÇA chegasse e MEU 
furor se desencadeasse sobre toda obra criada!

À chegada da JUSTIÇA DIVINA, cada um de vós ficaria aterro-
rizado, paralisado, inerte, qual estátua, pois nessa hora iríeis ver, a 
olho nu, a realidade do horror que éreis, habitados e possuídos que 
estáveis por vosso dono Lúcifer.

Pag. 157
Ninguém sobraria à MINHA JUSTIÇA, pois amastes o mal e 

odiastes o BEM, renegando vosso DEUS!

Pag. 161
Por isso, FAMÍLIA QUERIDA, a FAMÍLIA TRINITÁRIA vem com 

SUA JUSTIÇA neste CARISMA, em MEU FILHO JESUS e em MEU ES-
PÍRITO SANTO, pôr um ponto final na história do mal em todas as 
vossas Instituições.

Pag. 162
E, pela JUSTIÇA DIVINA, considere-se extinta essa história ne-

gativa dentro e fora de vós, no tempo HOJE e por toda ETERNI-
DADE! Amém!

Essa é a MINHA JUSTIÇA que age sobre vós agora e se cumpre 
sobre vós e É e “SE FAZ” eternamente!

Pag. 165
O CARISMA é a própria PERSONIFICAÇÃO do ESPÍRITO SANTO 

que age e trabalha em vós, pois este PLANO é a ALIANÇA TRINITÁ-
RIA que selo convosco quando venho, através do MEU ESPÍRITO 
SANTO, implantar em vós MINHA JUSTIÇA diante das Nações.

Pag. 171
Para alegria vossa, agora é o NOVO TEMPO, com o NOVO 

DONO, DEUS, VOSSO PAI, que vem consertar tudo na sua JUSTIÇA 
e recriar tudo o que existe e que estava completamente conta-
minado.
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Pag. 176
O CARISMA trabalhou secretamente e realizou em vós essa 

PLENITUDE de GRAÇA e SANTIDADE para, no tempo certo, rece-
berdes de sua gratuidade, pois se faz o auge da MINHA PERSO-
NIFICAÇÃO em vós e sois habitados por MINHA UNIDADE TRINI-
TÁRIA na AUTORIDADE e JUSTIÇA do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO!

Pag. 182
SOU o mandante, AQUELE que REINA entre vós, com MINHA 

LEI que é JUSTIÇA, é AMOR, é SAÚDE e VERDADE.

Pag. 183
E cada vez mais ME FAÇO acontecer com mais vigor e em 

toda parte manifesto MINHA SOBERANA JUSTIÇA, no AMOR e 
na PAZ.

EU vou ME expandindo e ME fazendo acontecer em igual-
dade de JUSTIÇA e profundidade de AMOR, decepando de toda 
Terra o iníquo, o impostor, o injusto, tanto dentro como fora de 
vós.

Sobre todos faço vigorar MINHA JUSTIÇA, que é igualdade de 
AMOR e PAZ para todos.

Abri sem demora vossos corações e vos deixai inundar pela 
SABEDORIA da MINHA JUSTIÇA que é AMOR para todos.

Pag. 184
MINHA LUZ já se derrama sobre todos vós a partir do MEU 

TRONO de GLÓRIA e PODER e os raios de LUZ que se espalham so-
bre toda face da Terra manifestam MINHA JUSTIÇA sobre toda cala-
midade, fazendo conhecer MEU NOME SANTO de PODER e FORÇA. 
Falou convosco o DEUS da JUSTIÇA, AQUELE que É!

Pag. 189
EU SOU o TEMÍVEL e RESPEITÁVEL SENHOR, VOSSO DEUS, e 

não deveis zombar de MIM, pois não poderei deixar sem MINHA 
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JUSTIÇA, a imperfeição, a malícia, a incredulidade e a falta de amor 
ao próximo.

Pag. 193
Buscai a JUSTIÇA e fazei-a acontecer dentro de vosso trabalho, 

dentro de vosso lar e em todos os lugares!

Pag. 196
Ser justo, viver a JUSTIÇA, só conseguireis sendo verdadeiros. 

Sede UM com MEU FILHO JESUS em VIRTUDE, em VERDADE e VIDA, 
trazendo a JUSTIÇA estampada em vosso ser!

Pag. 199
MINHA JUSTIÇA e VERDADE se farão presentes.

Pag. 235
Estando no MEU AMOR, em PAZ COMIGO, vossa Empresa só 

pode crescer, multiplicar-se, pois, para desfrutardes da MINHA 
PROVIDÊNCIA, obrigatoriamente precisais olhar para MIM, perma-
necer em MIM, que vos conduzo com serenidade pelas sendas da 
MINHA JUSTIÇA.

De vosso “SIM” depende toda uma sociedade, todo um 
MUNDO NOVO de JUSTIÇA e de VERDADE no que se refere ao 
TRABALHO.

Pag. 236
Se trabalhais em família, pais e filhos, entre cônjuges, ou entre 

estranhos, que tudo seja do conhecimento de todos, os negócios 
feitos às claras, que ninguém tente enganar ninguém, pois nada 
mais fica encoberto ou escapa à MINHA JUSTIÇA.

Pag. 239
ESTOU em vós, SOU em vós, ME FAÇO em vós, para vos GO-

VERNAR com VERDADEIRA JUSTIÇA, a fim de identificar-vos como 
herdeiros legítimos do MEU REINO de AMOR e PAZ.
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Pag. 259
Tendes o mérito de serdes os vanguardeiros do VERDADEIRO 

BEM entre vós e os arautos da MINHA JUSTIÇA PODEROSA.

Pag. 291
Os Anjos e toda a Corte Celeste serão convocados pelo PAI e, 

à SUA ORDEM, fará justiça até o clarear dos tempos.

Pag. 299
Na MINHA JUSTIÇA, EU “ME FIZ” AMOR e ME implantei em to-

dos, colocando MEUS PÉS nas mais profundas regiões, criando ra-
ízes de força e poder, de onde jamais sairei, pois eterna é a MINHA 
VIDA em vós.

Pag. 304
Manifestai MINHA JUSTIÇA e levai em conta a confiança que 

DEUS PAI deposita em vós.

Pag. 314
Não mais haverá alucinações nem agouros, pois o MEU TEM-

PO de JUSTIÇA abolirá toda maledicência e injustiça.

Pag. 316
Farei JUSTIÇA e serei chamado pelas Nações o SANTO, TRÊS 

VEZES SANTO.

Pag. 327
Será para sempre uma só VERDADE, pois o mentiroso senhor 

dos perversos não mais habitará ou coabitará esse reino perten-
cente ao ÚNICO DONO, VOSSO DEUS, o PAI, TODO PODEROSO. Cai-
rá a noite e se fará a justiça.

Recai sobre vossas cabeças a PROMESSA feita por MIM, pois, a 
partir do TEMPO HOJE, EU GOVERNAREI com JUSTIÇA e dar-vos-ei 
a PAZ tão almejada.

É grande o DIA do SENHOR, pois é pleno de JUSTIÇA e bene-
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ficiará a todos vós, fazendo chover, como pétalas de rosa, as BÊN-
ÇÃOS e GRAÇAS liberadas por MIM.

Pag. 338
Ali se têm as palavras: PAZ – AMOR – JUSTIÇA.

Pag. 355
Já podeis sentir os MEUS passos e o MEU resplendor, pois SOU 

EU que chego com a Corte Celeste, tomando posse da MINHA 
morada verdadeira, instalando-Me no mais íntimo do ser, de onde 
GOVERNO com JUSTIÇA a eira que estava perdida.

Agora já estais à mercê da MINHA JUSTIÇA e do MEU AMOR 
VERDADEIRO, que GOVERNA com SABEDORIA toda história do Pla-
neta Terra.

Pag. 359
Aconteceram grandes revelações em meio à MINHA JUSTIÇA, 

a qual foi realizando e fazendo acontecer o BEM no mundo do de-
samor, que precisou render-se completamente.

Pag. 379
O CARISMA é a VOZ que roga pela JUSTIÇA e pela PAZ.

Pag. 380
Conclamo-vos a perseverar com JUSTIÇA e EXATIDÃO neste 

TEMPO que vos dei a conhecer e conto com o coração de cada 
FILHO MEU para nele repousar o MEU ESPÍRITO.

Pag. 420
Ficai atentos e alertas, pois vós sois os vanguardeiros da PAZ e 

do AMOR, intérpretes da MINHA JUSTIÇA.

Pag. 445
Agora ME revelo a vós e vós ides ver-ME com toda clareza. 

HOJE, sois agraciados com o sol da JUSTIÇA que raiou sobre todos 
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vós, FILHOS QUERIDOS, e agora sois recompensados, com medida 
farta, por todo o tempo que estivestes afastados do PAI, pois em 
MEU FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO SANTO sois de fato herdeiros 
da MINHA UNIDADE MAGNÂNIMA em vós.

Na MINHA JUSTIÇA de AMOR, por ORDEM REAL, do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, que “SE FAÇA” 
a UNIDADE TRINITÁRIA em cada um de vós, no tempo HOJE!

Pag. 7
O MEU REINO vem coberto de JUSTIÇA e se faz em profundi-

dade em vós, gerando a VIDA em todos os sentidos, criando para 
vós um MUNDO completamente NOVO.

Pag. 23
EU VOSSO DEUS E PAI SOU LÍDER E GOVERNO COM PODER 

E JUSTIÇA, através de todos, tanto quanto for preciso, pois assim 
ME farão conhecer obtendo docilidade a MEU favor, liderando as 
multidões!

Pag. 24
Sob MEU OLHAR, afirmo-vos, não perecereis em MEU GO-

VERNO, mas manifestarei o MEU PODER e farei a MINHA JUSTIÇA. 
Somente a MINHA JUSTIÇA permanecerá e jamais outros ME vin-
garão.

Pag. 32
Com MINHA JUSTIÇA REAL e VERDADEIRA já estou dentro das 

vossas instituições civis, militares e eclesiásticas.

Pag. 39
Já estão completos os dias em que Dou a conhecer MINHA 

VONTADE fazendo JUSTIÇA.

Livro da Verdade –  Justiça
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Pag. 53
Vivei na JUSTIÇA diante de MIM para que possais dialogar 

eternamente COMIGO, pois vim para cumprir o que prometi des-
de o princípio.

Pag. 95
CRESCEI em MIM e em MINHA JUSTIÇA que é SÓ AMOR, 

AMOR, AMOR.

Pag. 117
Nada mais justo, nada mais certo e verdadeiro, pois este é o 

TEMPO DO PAI, no qual faço JUSTIÇA em vosso meio. Eis que já está 
de pé em vós, o SANTO, O JUSTO, O VERDADEIRO, JESUS CRISTO, 
MEU FILHO, REI pelos séculos sem fim. É a HORA da MINHA JUSTI-
ÇA SER em vós e vos erguer como dignos FILHOS MEUS! EU SOU 
REI! É a VERDADE que REINA em vós e está de pé para GOVERNAR 
a tudo e a todos.

Pag. 118
Agora chega MINHA JUSTIÇA na face da Terra, Ei-LO que está 

entre vós, JESUS MEU AMADO FILHO, REI! REI DO AMOR E DA JUS-
TIÇA que agora está aqui junto a vós.

Pag. 134
Crescei na MINHA UNIDADE e na MINHA JUSTIÇA!

Pag. 135
Um punhado foi dócil e o MUNDO inteiro recebe os benefí-

cios da VITORIOSA LEI DO DÍZIMO, a JUSTIÇA VERDADEIRA sobre 
todos vós. EU SOU PAI e vós em MEU FILHO AMADO JESUS sois 
todos IRMÃOS.

Pag. 147
FILHA GERTRUDES, VOCÊ foi escolhida por MIM para PRESI-

DIR MINHA PRESENÇA diante das NAÇÕES e abençoada desde 
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seu nascimento, designada entre todos, para receber das MI-
NHAS MÃOS o CETRO REAL E A COROA DA JUSTIÇA diante de 
todos os Povos.

Pag. 162
O DÍZIMO é MINHA LEI e está assentado sob a égide da JUSTI-

ÇA em base firme e lapidado por MINHA MÃO, sob a MINHA PRO-
TEÇÃO.

Pag. 177
Prestai muita atenção no que vos digo, pois é muito sério o 

que escutais de MIM e vossas atitudes serão levadas em conta de 
JUSTIÇA. O MEU AMADO FILHO JESUS mataram, mas a MIM não 
mais hão de matar pois em VIDA e VERDADE já ESTOU AQUI como 
GOVERNO SANTO e tudo o que podia contrariar esta assertiva foi 
eliminado do cosmo.

Pag. 194
Em JUSTIÇA, AMOR e SABEDORIA estou em todos como GO-

VERNO DE PAZ.

Pag. 200
Em todas as vossas leis EU ESTOU COMO GOVERNO para dire-

cionar-vos santamente conforme MINHA JUSTIÇA.

Pag. 202
FILHINHOS é muito grande MEU AMOR E MEU CARINHO 

por vós, pois tudo criei para que fôsseis FELIZES e agora está 
em vias de conclusão a INSTALAÇÃO DO EU GOVERNO NOVO 
que vai direcionar-vos com JUSTIÇA e AMOR na vivência frater-
na entre vós.

Pag. 207
Por isso todo DINHEIRO que chega a vós, vem diretamente do 

PAI, FONTE TRINITÁRIA DE AMOR, sempre a jorrar PROVIDÊNCIA DE 
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BEM, JUSTIÇA, LIBERDADE, EQUILÍBRIO e FRATERNIDADE.
Não há mais volta e nem indecisão, pois já aconteceu a vi-

rada e estais no TEMPO DO PAI com todo EQUILÍBRIO e esta é a 
HORA tão esperada da MINHA JUSTIÇA se manifestar entre vós.

Pag. 208
EU SOU REI e HOJE posso REINAR com toda SABEDORIA e 

GRANDEZA DE CORAÇÃO ABERTO para vos AGRACIAR, com o pro-
pósito de encher vossos celeiros com AMOR e JUSTIÇA. Essa é a 
JUSTIÇA DO PAI! O AMOR!

Pag. 235
Acolhei-ME todos vós, POVOS DOS CINCO CONTINENTES e re-

cebei na MINHA JUSTIÇA, todo BEM, O JUSTO, O SANTO, SANTO, 
SANTO, SENHOR!

Pag. 236
MINHA JUSTIÇA DIVINA desceu de alto a baixo, derrotando o 

inimigo que governava o dinheiro dentro de vós, dissipando todos 
os espíritos que promoviam discórdia, divisão e guerras.

Pag. 253
É a MINHA JUSTIÇA que REINA agora e vossa pessoa, vossos 

bens, também vosso DINHEIRO, estão sob MINHA inteira PROTE-
ÇÃO, salvaguardados no CENTRO de onde parte a MINHA PROVI-
DÊNCIA.

Pag. 256
SIM a DEUS, haveis de dizer e no âmago de vossa ALMA, ACO-

LHER-ME com todo CARINHO e AFETO. Estando em MIM, a MINHA 
JUSTIÇA é só AMOR, pois só sei AMAR e VOS ASSUMO de fato em 
MEU CORAÇÃO.

Pag. 258
E ai de vós se usardes o DINHEIRO ABENÇOADO para fazer 
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algo contrário a DEUS porque HOJE É MINHA JUSTIÇA que está de 
pé e SOU EU O DONO DA VINHA, que ESTOU AQUI entre vós para 
convivermos em AMOR e SANTIDADE.

Pag. 260
E precisais rápido ACOLHER-ME em vossa casa, pois esta é a 

HORA DA MINHA JUSTIÇA derradeira.

Pag. 266
Tudo é NOVO e diferente e não podeis mais agir e compor-

tar-vos como antigamente quando a MINHA JUSTIÇA estava au-
sente da face da Terra.

Pag. 269
Isso porque MINHA JUSTIÇA é AMOR e EU SÓ SEI AMAR, AMAR, 

AMAR.
LIGADOS a MIM, observando MINHA LEI, é o MEU AMOR que 

vos conduz passo a passo, vos sustenta e GOVERNA com toda JUS-
TIÇA, ESMERO e AUTENTICIDADE.

Pag. 271
FILHOS QUERIDOS, ainda bem que pelo CARISMA, a MINHA 

JUSTIÇA É AMOR, mas esta é a HORA DA OPÇÃO!

Pag. 312
HOJE, a partir do SISTEMA DIVINO vossa EMPRESA ADMINIS-

TRA O QUE É DO PAI, pois todo DINHEIRO DO UNIVERSO agora está 
em MINHAS MÃOS e na MINHA JUSTIÇA O FAÇO CHEGAR a todos.

SOU VOSSO GOVERNO e na LEI DO AMOR, se faz a JUSTIÇA 
SOCIAL e a EMPRESA a partir de MIM pode e deve partilhar sendo 
providente para os FUNCIONÁRIOS e suas FAMÍLIAS.

Pag. 313
Agora é assim, acabou agirdes como Caim, uns tudo e outros 

nada, foi a VITÓRIA DO BEM que angariou para vós a ENTRADA DO 
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NOVO TEMPO na qual prevalece a MINHA JUSTIÇA DIVINA pois to-
dos vós sois FILHOS QUERIDOS, muito AMADOS pelo PAI.

Pag. 319
É a MINHA JUSTIÇA que se faz nesse TEMPO HOJE porque a 

SALVAÇÃO vos vem pelo DINHEIRO, pois todos, todos vós, desde 
o útero materno até a idade avançada precisais e dependeis do 
DINHEIRO para sobreviver.

Pag. 320
Ainda bem que no momento certo vos chega o CARISMA, 

MEU PROJETO DE SALVAÇÃO através do DÍZIMO, senão como 
aguentaríeis a HORA DA MINHA JUSTIÇA?

Pag. 340
Confiai! É muito grande o AMOR que chega a vós! É incontida 

SUA JUSTIÇA!
É a TRINDADE SANTÍSSIMA que chega! Ei-LA que vem, com 

todo BRILHO E FULGOR, toda LUZ e MAJESTADE, todo AMOR e 
JUSTIÇA.

Pag. 347
O SANGUE DO JUSTO agora vem fazer JUSTIÇA, pois chegou 

a MINHA HORA DE REINAR GLORIOSO entre vós, Famílias QUERI-
DAS!

Pag. 351
Tudo o mais é levado em conta de JUSTIÇA.

Pag. 354
Em tudo o que vos Pedi e ORDENEI fostes dóceis e obedientes 

até completar-se o CARISMA e agora não podeis fazer mais nada 
para impedir-ME AGIR com JUSTIÇA diante de todos os Povos, pois 
esta é a HORA tão ansiada por VOSSO PAI, na qual ASSUMO todo 
universo e habito nele como em MINHA CASA.
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Obediência

Pag. 31
Deveis ficar à escuta e à obediência, pois renascerá, em cada 

um, uma vida nova e, através de vós muitas serão conduzidos ao 
caminho do PAI.

Pag. 43
Prestai lhe obediência, pois as vossas vidas a ELE pertence 

Pag. 49
Deveis obediência tão somente a MIM.

Pag. 73
Sede obedientes, para que na obediência vos seja dada a lição 

do AMOR, do Saber e em vós brilhe a sabedoria.

Pag. 87
Em cada momento, ME eram apresentadas situações dife-

rentes, com perguntas, outras com verdadeiras armadilhas, FUI 
experimentado e tentado de formas diferentes, mas na obediên-
cia ao PAI, dei todas as respostas, ensinando a todos a verdade e 
a justiça.

Pag. 128
Estais à MINHA obediência e EU vos agradeço, pois somente 

assim se atingirá o mundo.

Pag. 143
SOIS para MIM, receptores, deveis aceitar tudo com AMOR e 

Obediência.

Livro da Vida –  Obediência
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Pag. 174
Conhecereis todo um plano de salvação, portanto ficai à obe-

diência e à escuta do PAI, pois vos será revelado passo a passo o 
vosso caminho.

Pag. 182
Deveis estar sempre à escuta e à obediência e tudo se fará 

conforme a vontade do CRIADOR.

Pag. 300
É em obediência que se aproxima de Vossa Santidade para 

comunicar-lhe tal acontecimento e lhe expor todo esse Plano.

Pag. 7
Através da vossa obediência e docilidade, posso renovar toda 

a minha igreja.

Pag. 10
Sede obedientes como até agora fostes e através da vossa 

obediência acontecerá a renovação do mundo.

Pag. 61
Tudo a Ele pertence e tudo a Ele deve obediência.

Pag. 204
A obediência vossa será tida em conta de justiça, por vossa 

obediência ao meu plano, o mundo todo recebe. Cada ação vossa, 
meus olhos veem. E vossa obediência e docilidade não ficarão sem 
recompensa ainda neste mundo. 

Pag. 207
Todas as criaturas devem chegar à santidade. E minhas leis 

Livro da Sabedoria –  Obediência
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em suas bocas serão doces como o mel. Todos os que me conhe-
cerem, me prestarão culto e obediência e assim verdadeiramente 
haverá um só rebanho e um só pastor. 

Eu vosso Deus serei vosso Pastor e guiá-los-ei conforme a mi-
nha vontade. 

Pag. 277
Mistério do Deus Uno e Trino presente agora na face da terra 

para redimir todo o gênero humano. Assim também vós deveis 
viver, inseridos e mergulhados nesse Amor Uno e Trino. Na vossa 
obediência e simplicidade está a vossa alegria e a vossa paz. De-
veis o mais possível, neste tempo de agora viver nesta unidade de 
amor.

Pag. 287
A obediência e a vivência da lei do amor, da lei do Pai deve ser 

seguida e obedecida. Do centro da família partem raios de luz que 
vão atingir a humanidade inteira. A família toda deve estar prepara-
da para viver no meu reino de amor. Será um novo céu e uma nova 
terra, a partir da família.

Pag. 378
Haverá para toda a terra, a passagem do humano para o di-

vino, isto é, a vida vivida no conhecimento e obediência ao Todo 
Poderoso aceitando e acolhendo em si, encarnando o Dom por 
excelência, que sou Eu, vosso Deus e Pai. 

Pag. 385
Meu jugo é suave, faço tudo para compensar-vos na vossa 

obediência. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. 
Imprimi em vosso coração a minha obediência. Sede luz. Sede 
amor. Sede paz e justiça. Ouvi a minha voz. Sois filhos. Sois her-
deiros. Herdeiros de tudo o que é meu. Herdeiros do meu amor e 
da minha paz. Herdeiros do meu reino de amor e paz, da minha 
graça.
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Pag. 11
É o Carisma se fazendo na face da terra. O Deus É, convosco 

e em vós. Defendei o Carisma contra toda divisão e propagai-o às 
nações. Ide, passo a passo, com prudência e tranquilidade, na obe-
diência, tendo como proteção o escudo da justiça que vem do Pai 
e que não vos deixará sofrer qualquer dano.

Pag. 33
É o Carisma se fazendo na face da terra. O Deus É, convosco 

e em vós. Defendei o Carisma contra toda divisão e propagai-o às 
nações. Ide, passo a passo, com prudência e tranquilidade, na obe-
diência, tendo como proteção o escudo da justiça que vem do Pai 
e que não vos deixará sofrer qualquer dano.

Pag. 55
Através da obediência, a pureza será resgatada ao universo, a 

terra, os mares, o espaço celeste, os astros entrarão em harmonia 
funcionando tudo em perfeitos acordes.

Pag. 126
Torno a dar ênfase e a repetir, graças ao carinho e à ternura, 

bem como a docilidade e obediência de minha filha Gertrudes 
Grossl, santa serva do Senhor, como desejo que a tratem, dou tes-
temunho escrito dela, como ela a todo o momento dá testemu-
nho de Mim, diante dos homens. 

Pag. 130
O homem retorna à amizade como o Pai na obediência, na 

docilidade e no Amor. Seu espírito lhe está subjugado e sua alma 
O reverencia e O adora.

Pag. 142
Através do sim, da obediência, do desapego e da simplicidade 

Livro do Amor –  Obediência
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que o Senhor pôde mais uma vez completar o seu plano para toda 
a humanidade. 

Pag. 231
Através da minha total obediência à vontade do Pai, mesmo à 

custa de doar minha vida em troca de muitos, isto é, de todos, vos 
resgatei o direito de reentrardes no paraíso, que é o lugar de paz 
total que a humanidade atinge quando vive em consonância com 
a vontade suprema do Criador.

Pag. 269
Só a Mim havereis de prestar obediência, só a Mim que Sou 

o Deus Uno e Trino em vós. Só a esse Governo de santidade que 
haveis de buscar. 

Pag. 276
EU SOU A OBEDIÊNCIA!

Pag. 295
Caminhai pelo caminho de meu Corpo que é a obediência, a 

paz, a vida. O Sacramento É em vós. A Vida em abundância É em 
vós. Só inseridos neste plano encontrareis a Presença Viva do Cristo 
Jesus que a vós fala. 

Pag. 296
Instalarei meu governo e minhas leis que havereis de obe-

decer e fazer cumprir. A Mim deveis obediência, Único Senhor, 
Único Deus.

Pag. 14
O BEM MAIOR, DEUS UNO E TRINO, o Santo três vezes Santo, 

é a única realidade na face da terra agora, governando-a intei-

Livro da Paz –  Obediência
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ramente. Só a Ele deveis obediência, pois o governo do Pai há 
que ser aceito como AUTORIDADE REAL tanto na família como 
na firma.

Pag. 52
Tende Um só Senhor, vosso Deus e Pai. Só a Mim deveis obe-

diência e só a Minha Lei haveis de cumprir para serdes fiéis a Mim 
e solidários com vossos irmãos.

Pag. 74
De uma forma ou de outra todos serão conduzidos à obedi-

ência e do que era, nada restará mas o que se verá é um país novo, 
livre, reestruturado, sadio, tranquilo e pacífico. 

Pag. 91
Esta serva pela humildade da obediência fez grandes coisas 

em Mim e através dela regerei as nações com cetro de ferro.

Pag. 138
Sou Eu, vosso Deus, filhos queridos, que atinjo o mundo com 

vossa obediência. É a Mim que seguis.

Pag. 154
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.

Pag. 160
Vossa obediência será o fundamento, o alicerce do Governo 

Novo, na sociedade que surge, onde só o Bem é Vencedor.

Pag. 227
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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Pag. 270
Sois feitos à Sua imagem e semelhança mas a Ele deveis obe-

diência pois é Pai Criador e Governante de todas as coisas.

Pag. 273
A Unidade na empresa acontece conforme a obediência a 

Deus.

Pag. 306
A vida se resume em obediência e verdade.

Pag. 325
Tudo resgatado, agora podeis viver felizes e em paz. A Sabedo-

ria Divina veio em vosso auxílio e a Sua Providência vos sustentou. 
A obediência ao resgate vos dá esse direito à Paz e progresso.

Pag. 341
As viagens de obediência foram feitas, o Carisma sendo le-

vado e apresentado ao mundo inteiro foi atuando e realizando, 
concretizando seu alto ideal de encaminhar o homem de volta 
ao Pai.

Pag. 344
Vossa obediência resgatou Jesus para cada um de vós.

Pag. 348
Pela vossa obediência Me ajudastes a renovar o mundo e 

agora participais das Bênçãos da Minha Providência Trinitária so-
bre vós, com todo direito de filhos, herdeiros do Meu Trono de 
Glória.

Pag. 350
É a consumação da Vinda Trinitária até vós que se completa 

pela obediência deste casal abençoado, escolhido por Mim, para 
esta Missão.
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Pag. 37
Se estais na MINHA OBEDIÊNCIA, tendes o TUDO que SOU.

Pag. 64
Vós tendes em todos os Livros Sagrados exemplos suficien-

tes de OBEDIÊNCIA irrestrita à MINHA VONTADE! Assim SE FAZ 
com GERTRUDES e ZULMAR essa FIDELIDADE, com DOCILIDADE 
e OBEDIÊNCIA à MINHA SANTA VONTADE, aos MEUS APELOS e às 
MINHAS ORDENS, neste PLANO SANTO de AMOR para todos os 
Povos.

Pag. 84
Agora está próximo de vós o PAI ZELOSO e AMOROSO que 

vos torna livres, a quem haveis de prestar obediência para serdes 
agraciados. 

Pag. 85
Ficai de pé, em posição de sentido, em continência e reve-

rência, pois está passando diante de vós o REI da VIDA e do AMOR, 
ÚNICO GOVERNO, ao qual sois obrigados a PRESTAR CULTO e OBE-
DIÊNCIA! 

Pag. 85
Tanto dentro, em bens espirituais, como fora, com relação a 

bens materiais, só tereis em abundância na medida da vossa entre-
ga, docilidade e obediência à MINHA LEI!

Pag. 89
Contudo, digo-vos: este CARISMA teve que lutar abnegada-

mente, desde seu início, na MINHA OBEDIÊNCIA, pois recebeu 
como missão eliminar o gerador do mal, desde a sua origem.

Livro da Ciência –  Obediência



206

Pag. 108
A vossa obediência fará com que se realizem as maravilhas do 

SENHOR em todos os sentidos.

Pag. 116
Agora, dedica-se de corpo e alma na OBEDIÊNCIA ao MEU 

CHAMADO, adotando como LEMA: “PRIMEIRO, DEUS!” Está com-
prometida COMIGO e desde o primeiro instante disse “SIM” em 
OBEDIÊNCIA a MIM, DEUS UNO e TRINO, SANTO SENHOR. 

Pag. 145
E através destas NORMAS, LEIS e ORDENS, estais compromis-

sados COMIGO e sois atraídos inexoravelmente a MIM, pois estais 
sustentados pela FORÇA PODEROSA da OBEDIÊNCIA deste CARIS-
MA que ora se completa em AMOR.

Pag. 155
Por isso EU, VOSSO DEUS, vos advertira da necessidade im-

prescindível da OBEDIÊNCIA a MIM para permanecerdes felizes 
nesse estado de graça original.

Pag. 186
A vossa lealdade e a vossa obediência propiciaram ao Mundo 

um novo rumo, uma nova esperança e uma nova vida.

Pag. 210
Foi por obediência e AMOR que mereceste MINHA GRAÇA.

Pag. 245
Há entre o Céu e a Terra três ALIANÇAS que circulam na at-

mosfera, abrangendo-a por inteiro, sendo que essas três ALIANÇAS 
se completaram por ORDEM MINHA e se concluíram pela OBEDIÊN-
CIA. No início, pela OBEDIÊNCIA de Moisés; depois, pela OBEDIÊNCIA 
de JESUS, MEU FILHO; e, agora, pelo ESPÍRITO SANTO unido a um CA-
RISMA, a OBEDIÊNCIA se faz pela Pessoa de GERTRUDES, no TEMPO 
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atual. Portanto, tudo está feito no MEU AMOR infinito e santo, e a vós 
só resta “serdes” em MIM, de todo vosso coração e entendimento.

Pag. 255
Portanto, FILHOS QUERIDOS, eleitos e escolhidos para essa 

MISSÃO grandiosa no Universo, o que peço de vós é vossa OBE-
DIÊNCIA, cuidando bem de vossa Empresa e atendendo aos MEUS 
apelos nos mínimos detalhes, pois é vossa Família que está em jogo. 

Pag. 259
Passo por passo, fostes crescendo, caminhando na OBEDIÊN-

CIA à MINHA LEI do DÍZIMO, e agora já estais maduros, prontos 
para alçar voo no espaço infinito do MEU AMOR.

Pag. 265
Prestastes obediência irrestrita ao ÚNICO DEUS do Céu e da 

Terra e, hoje, vos sou agradecido por isso e vos agracio com toda 
benevolência do Céu e vos faço merecedores da MINHA ETERNA 
COMPLACÊNCIA, entregue a vós através de MEU QUERIDO e AMA-
DO FILHO JESUS. 

Pag. 280
VOSSO DEUS, sempre que fez ALIANÇA com SEU Povo, com 

ELA trouxe o preceito da OBEDIÊNCIA, para consolidar e fortalecer, 
sempre mais de perto e de forma real e significativa, o compromis-
so convosco.

Também, a NOVA ALIANÇA foi selada pela OBEDIÊNCIA de 
MEU FILHO JESUS, que vos AMOU até a MORTE e MORTE de CRUZ, 
deixando para vós os SACRAMENTOS para serem obedecidos, 
como SINAL de SUA PRESENÇA.

Pag. 281
Os benefícios da vossa OBEDIÊNCIA a MIM com os MANDA-

MENTOS, os SACRAMENTOS, os DONS e o DÍZIMO, agora, neste 
CARISMA, vós conheceis muito bem, pois as ALIANÇAS foram um 
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vínculo de união que sustentaram nosso contato, impulsionaram 
NOSSA convivência e concretizaram MINHA chegada e permanên-
cia em vós e entre vós.

Pag. 286
Amai em qualquer situação, amai a tudo e a todos, pois SOU 

o AMOR e SOU a vossa LEI, e a vós dou ORDEM da OBEDIÊNCIA a 
MIM. Então, buscai na OBEDIÊNCIA à MINHA LEI e na simplicidade 
de coração toda SABEDORIA para dirigir vossa Empresa.

Pag. 409
O DÍZIMO do DÍZIMO, CELEBRADO neste CARISMA, completou 

vossa OBEDIÊNCIA e vos introduziu no MEU SANTUÁRIO de AMOR 
para COMUNGARDES da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, todos vós, ó 
Povos dos Cinco Continentes.

Pag. 413
Que ela esteja em vigor no TEMPO HOJE, e que “SE FAÇA” vossa 

OBEDIÊNCIA, no PODER e na AUTORIDADE da SANTÍSSIMA TRIN-
DADE, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO! Amém!

Pag. 446
É o MARCO inicial do TEMPO SANTO, os TEMPOS MODERNOS, 

o HOJE, o DIA CLARO, a LUZ NOVA, a GRAÇA TOTAL, que exigiu a 
vida de alguns e a abnegada OBEDIÊNCIA de todos, no qual come-
çais a viver, na mais íntima e terna convivência COMIGO, VOSSO 
DEUS PAI-MÃE.

Pag. 9
Na CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO tendes o DEVER de OBEDIÊNCIA 

pelo qual EU ME COMPROMETO convosco fazendo-vos viver cada 
dia mais a MINHA PRESENÇA.

Livro da Verdade –  Obediência
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Pag. 46
Noite e dia AMPARO e PROJETO a MULHER que na OBEDIÊN-

CIA GEROU a humanidade para o NOVO TEMPO.

Pag. 65
Muito tenho a agradecer-vos por toda vossa OBEDIÊNCIA, 

pelo vosso SIM de cada dia e por vos conservardes fiéis até o 
fim.

Pag. 101
Permanece em vós a LUZ DO MEU ESPÍRITO para conduzir-vos 

noite e dia na OBEDIÊNCIA a MIM.

Pag. 108
SOU AMOR E ME FIZ em letras, linhas, folhas e gestos concre-

tos de OBEDIÊNCIA em um ÚNICO PLANO SALVADOR, o último dos 
últimos e a última VERDADE 

Pag. 117
Permanecendo em MIM, na OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, sois 

ricos, ricos, ricos, pois podeis ter a certeza da MINHA DIVINA 
PROVIDÊNCIA sobre vós e vossos FILHOS, em vossos negócios 
e empreendimentos tanto empresariais como governamen-
tais.

Pag. 124
Pois pela vossa OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO pude entrar em tudo 

e tudo ME foi entregue para agora, no TEMPO HOJE, EU VOSSO 
DEUS, SANTÍSSIMA TRINDADE, poder REINAR como DONO UNIVER-
SAL, dentro e fora de vós. 

Pag. 125
Tudo o que combatia COMIGO definitivamente cessa de exis-

tir dentro e fora de vós pela OBEDIÊNCIA devotada às MINHAS OR-
DENS, PEDIDOS e LEIS neste CARISMA. 
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Pag. 140
Cada um de vós é o BANCO DO PAI que na MINHA OBEDIÊN-

CIA de ABRIR A CONTA em vosso próprio nome, tem condições de 
ACOLHER MINHA ABUNDÂNCIA, o que é SANTO, o que é JUSTO, o 
que é BOM.

Pag. 152
Chegais ao auge da VITÓRIA, CELEBRANDO em vossa alma a 

MINHA LEI DO DÍZIMO, numa OBEDIÊNCIA eficaz e salvífica. 

Pag. 153
Sois MEUS FILHOS QUERIDOS! Sois MEUS! Tudo fizestes na 

ALEGRIA da OBEDIÊNCIA a MIM, pois sempre para vós foi doce ME 
OBEDECER e agora livremente podeis AMAR-ME e CONTEMPLAR-
-ME em UNIDADE DE AMOR, sem cessar, todo tempo.

Pag. 183
Vinde à MINHA OBEDIÊNCIA Povos todos do universo, pois é 

essa a forma que escolhi para UNIR-vos em torno a MIM e é muito 
grande o que se faz HOJE em vós!

Pag. 191
Assim é da MINHA VONTADE que sejais dóceis à MINHA OBE-

DIÊNCIA, como criancinhas de colo, sem entender nem ques-
tionar, pois é esse o MOMENTO em que faço descer sobre vós, 
DIGNOS E AMADOS FILHOS HERDEIROS, toda MINHA COMPLA-
CÊNCIA DE PAI-MÃE, O VERDADEIRO AMIGO.  É a MINHA ORDEM 
REAL que precisa ser observada, no HOJE porque é a OBEDIÊNCIA 
à MINHA LEI, a culminância do MEU PROJETO DE AMOR E SAL-
VAÇÃO para vós, pois através dela pude aterrissar em vosso ser 
humano, DIVINIZANDO-O.

Pag. 200
Prestai muita atenção no que vos digo, pois vale a pena a vos-

sa FIDELIDADE, OBEDIÊNCIA e PERSEVERANÇA na CELEBRAÇÃO da 
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MINHA LEI, pois SOU EU mesmo conduzindo vossa EMPRESA para 
o sucesso e a prosperidade.

Pag. 204
E esta é a MINHA GRANDE FELICIDADE, a NOSSA UNIDADE, a 

FUSÃO DO NOSSO SER, SANTÍSSIMA TRINDADE PLENAMENTE em 
vós, na simplicidade da OBEDIÊNCIA, no gesto concreto de comer 
o bolo, o pão e o chocolate, nos MISTURAMOS, CORPO, ALMA, CO-
RAÇÃO e SENTIMENTOS em COMUNHÃO DE AMOR e UNIDOS es-
tamos por toda ETERNIDADE.

Pag. 234
HOJE sois LIVRES, LIVRES, LIVRES e podeis festejar a LIBERDADE 

DE FILHOS MEUS, que adquiristes pelo preço da OBEDIÊNCIA no 
MEU ESPÍRITO SANTO COM JESUS, EM JESUS E POR JESUS AMADO 
E QUERIDO FILHO.

Pag. 240
A ETERNIDADE entra dentro de vós e vos pertence, vós a con-

quistastes EM JESUS, COM JESUS e POR JESUS, ÚNICO FILHO, na 
OBEDIÊNCIA a VOSSO DEUS PAI. O CARISMA está concluído, final-
mente conduzido por vossa OBEDIÊNCIA a MIM.

Pag. 295
PARABÉNS, FILHOS, PORQUE ACOLHESTES E NA OBEDIÊNCIA, 

CONDUZISTES FINAMENTE ESTE ABENÇOADO CARISMA, SUSTEN-
TASTES A PAZ E HASTEASTES A BANDEIRA DA VITÓRIA EM TODO 
COSMO.

Pag. 310
Por OBEDIÊNCIA foi elaborado o ARQUIVO DO SISTEMA DIVI-

NO no qual tudo foi REGISTRADO E ENXERTADO em MIM.

Pag. 320
Só por MINHA ORDEM se completa a SALVAÇÃO, O MUNDO 
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sendo resgatado pelo DÍZIMO, pelo DINHEIRO, por vosso gesto de 
OBEDIÊNCIA.

Pag. 322
EU SEI O QUE PRECISAIS E MEUS ESPÍRITOS vos servem, é vossa 

OBEDIÊNCIA que conta e onde estiverdes, cem por cento EU SOU 
PROVIDÊNCIA.

Pag. 344
Agora é possível para vós esse convívio de AMOR e AMIZADE 

COMIGO, que chega a vós através da vossa OBEDIÊNCIA a MIM, 
passo por passo desde o princípio. Pela vossa OBEDIÊNCIA pude 
penetrar e ASSUMIR as áreas mais profundas e desconhecidas de 
vosso ser interior e também fora no ambiente em que viveis e tra-
balhais.

Pag. 351
E assim também nos vossos bens, trabalho e dinheiro, na AD-

MINISTRAÇÃO da vossa Empresa, Leis e Governo, só a partir da vos-
sa OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, EU posso Agraciar-vos com MINHA 
AÇÃO PROVIDENCIAL. 
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Ressurreição

Pag. 138
Esses dias, para vós, são como a descida ao túmulo, onde en-

contrareis escuridão e morte, serão difíceis, mas depois acontecerá 
a Ressurreição e aí encontrareis a Bandeira da Vitória final. Não te-
mais, mas continuai com firmeza e com a certeza em vossos co-
rações que estais a serviço de um PAI de Bondade Infinita e uma 
Imensa Misericórdia.Sede simples e ficai à obediência e à escuta. 
SOU o AMIGO de todas as horas, não vos deixo em momento al-
gum, desamparados.

Pag. 321
Venho e trago-vos a MINHA ressurreição, se não a quiserdes, dei-

xar-vos-ei na morte para sempre, venho e trago MEU ESPÍRITO para 
renovar todo o universo, se não o quiserdes aceitar, jamais alcança-
reis a luz e jamais os vossos olhos verão as maravilhas do paraíso.

Pag. 326
Vivei a Ressurreição e não persistais na morte.

Pag. 343
É o ESPÍRITO SANTO limpando e destruindo todo o mal, a Res-

surreição de Cristo se fazendo presente em meio a todos, o julga-
mento entre os vivos e mortos, eis o Poder, eis a Glória, eis a Força.

Livro da Vida –  Ressurreição

Pag. 63
Sou a fonte de água viva que dá força e reanima a tudo e a 

todos. Sou a ressurreição e a fonte de vida eterna.

Livro da Sabedoria –  Ressurreição



214

Pag. 221
Começareis a viver a ressurreição, a vida, a beleza do amor in-

finito do Pai. Assim seja para sempre. Amém.

Pag. 302
Por isso é mister que trabalhes nesta sementeira, que terá mais 

tarde uma finalidade específica. Agora o importante é ir gerando 
vida neste local, vida divina, ressurreição.

Pag. 311
Continuando, vos digo, a morte de meu Filho Jesus, meu ama-

do Filho, não foi em vão, pelo contrário, foi a única razão da vossa 
salvação. Não fora pela sua morte e ressurreição, todos vós teríeis 
padecido nas trevas eternamente.

Pag. 324
Agora sou a ressurreição em vós. Sou a vida. A vida da graça, 

a vida do amor verdadeiro, o Amor Uno e Trino. Sou a vida em vós. 
Agora vereis tudo a descoberto, porque sois luz e onde chegardes 
aparecerá a treva. Sou em vós porque a vossa alma está plena de 
luz, plena de amor.

Pag. 326
Acolher a ressurreição, acolher a vida, é deixar a vida e a res-

surreição ser em vós. 
Acolher minha divindade é deixar que ela seja em vós. Aco-

lher o santo, o magnífico, o Deus Trino é deixar que Ele seja em 
vós.

Pag. 343
Eis que é o tempo. Ele se apresenta. Acolhei-o. Vivei esse Dom 

que dou a humanidade, que é o Dom por excelência, de Mim a 
vós. Vivei o Dom do Deus Uno e Trino. Vivei a vida de Jesus em vós. 
É a hora, é o tempo. É o momento presente, no qual a humanidade 
vivencia a ressurreição em plenitude. 
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Pag. 347
A ressurreição finalmente retumba sobre a morte. A vida se 

abre. A glória do Pai se contempla em abundante vigor. A vitória 
da cruz de Cristo sobre a morte tem um resplendor infinito e brilha 
em toda parte.

Pag. 381
Quem vos fala é a ressurreição e a vida, no meio dos jovens. 

É preciso ressuscitar a juventude. O mundo está como está por 
falta de ressurreição, por falta de vida e vida em abundância. Eu 
preciso ressuscitar em cada pessoa, em cada jovem, em cada 
criança, no adulto, no ancião. A ressurreição precisa ser em cada 
um. E aí não existirá mais problema, pois todo problema se resu-
me na morte que acompanha cada um. Eu preciso ressuscitar na 
pessoa.

Pag. 384
Santo, santo, santo é o Senhor. A Unidade Trinitária habita 

minha alma e eu sou plenificado nesse amor. Eu vivo a unida-
de do santo, três vezes santo em mim. Sou pleno deste amor. 
Deus é em mim. Deus é em mim. Na santidade, na presença do 
Deus Trino, na alegria, na vida, no amor, no carinho, na ternura, 
na ressurreição, por graça e misericórdia do Pai, porque o Pai 
me ama. O Pai me ama muito, muito, muito. Deus é a ressurrei-
ção em mim. Ressurreição. Deus é em mim. Ressurreição. Vida. 
Dom. Amor perfeito. Sim Pai! Amém. Sede santos, como Eu sou 
santo!

Pag. 390
O sacramento do batismo vos dá a fé viva. A penitência vos 

leva de volta a vós mesmos. A eucaristia é a ressurreição em vós. A 
unção do Santo três vezes santo vos cura e liberta. O matrimônio 
vos torna sacerdotes do lar, templos vivos da Trindade Santa. Ma-
trimônio e ordem se completam, gerando sacerdotes santos para 
santificar a família.
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Pag. 11
Só agora o homem tem condições de acolher a ressurreição, 

de ser templo e morada do Deus Espírito Santo. Isso porque du-
rante todos esses séculos, o homem se manteve ligado ao mal, 
distante do Pai, sem sua amizade.

Pag. 15
Este é o segredo de chegardes até a luz. É vivenciardes a mi-

nha ressurreição em vós. Eu preciso ser em vós, totalmente, por 
dentro e por fora.

Pag. 16
É a comunhão dos santos e a ressurreição da carne, de que 

fala o “creio”, que agora vai se realizar. Esse penetrar o divino é viver 
os mistérios de Deus, é participar de sua vida divina, é ser ressurrei-
ção e vida plena de graça. São verdades profundas e fortes, que só 
quem estiver purificado poderá aceitar.

Pag. 17
O Pai, Deus Criador Onipotente, toma parte de vossa huma-

nidade. A prova que vos dou disso é a minha ressurreição em vós. 
Por Mim e através de Mim é que chegais ao Pai e crereis Nele. Ele é 
em vós, porque Eu sou.

Pag. 46
Cada pessoa pode vivê-los totalmente. No amor se resume 

tudo, toda sabedoria e toda ciência. Fazer vida dos sacramentos é 
viver a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é 
a transparência por fora Daquele que vive dentro. Minha ressurrei-
ção em vós é a vida dos sacramentos em vós.

Pag. 58
O humano passará a viver no divino, a ser no divino, é a ressur-

Livro do Amor –  Ressurreição
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reição da carne que começa a acontecer. A carne só terá vida no 
divino, isto é, a vida vai de dentro para fora, a ressurreição da alma, 
no espírito é que gerará vida e ressurreição na carne. 

Pag. 60
O verbo, a palavra saiu de Deus e chegou aos ouvidos de Ma-

ria que creu e aceitou, foi dócil dizendo sim e Jesus É para vós, 
desde então, a ressurreição e a vida divina em vós.

Pag. 106
Assim vos digo: Acolhei a Ressurreição que É, no meio de vós, 

É Verdade e É Justiça entre vós. Ela É e dela dou testemunho como 
Pai que muito ama seus filhos, acolhei Aquele que vem para reno-
var a face da terra. 

Pag. 125
A cada momento esse sangue é Vida e Ressurreição, é semen-

te de Vida Nova, é gerador de vida. É algo meu que persiste vivo até 
hoje na face da terra, indelével, indestrutível, como uma marca, um 
sinal de minha Presença Verdadeira, ontem, hoje e sempre, sinal de 
vida e ressurreição.

Pag. 131
Santo Espírito - A ressurreição é em vós. Acolhei-a e vivereis pa-

cificamente. Na mais completa paz ela acontece em vós, por obra da 
graça. É o Pai que realiza todas estas coisas e Dele dou testemunho, 
como o Espírito da Verdade, o Espírito Santificador. Amém.

Pag. 136
Venho reconquistá-los de volta para Mim. Venho requisitá-los 

para estardes a meu serviço e participardes da minha Vida Divina, 
que é a minha ressurreição em vós. Proíbo-vos olhar para o mal. 
Não existe mais. A ressurreição se faz na face da terra, não há mais 
porque olhardes para o que é treva e morte. Proíbo-vos de olhar 
para o mal. Eu sou amor! Olhai para Mim.
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Pag. 163
Por isso, estais plenos do meu amor e mostrarei a minha pura 

ressurreição dentro de vós. Para que daqui por diante seja pleno 
em vossas vidas e para que Eu possa realizar as mais belas mara-
vilhas. 

Pag. 169
A ressurreição não é uma única pessoa divina mas sim uma 

ressurreição em um dom eterno. Toda a morte precisa desaparecer 
e para que a vida se faça e vida em abundância.

Pag. 170
Ó que felizardos sois, ó homens, ó povos que viveis os tempos 

de agora, em que tendes a chance de acolher o AMOR em PLENI-
TUDE! Quão felizes sois! Poderdes viver plenamente a ressurreição 
e a vida. 

Pag. 215
Só se estiverdes perfeitamente integrados nessa verdade ha-

vereis de enfrentar o novo tempo que se inicia, a entrada no novo 
século. Havereis de estar imersos na graça santificante, totalmente 
impregnados desta força de vida, desta força de ressurreição que 
é a força que vos atrai um ao outro como irmãos, filhos do mesmo 
Pai, para celebrardes a fraternidade e a Unidade Universal.

Pag. 220
O tempo estava nas mãos do Pai e agora de suas mãos es-

correm todos os tesouros da graça para que o tudo, seja tudo em 
todos. Com a graça da ressurreição vem todos os bens.

Pag. 264
A morte biológica realmente acontecerá mas a ressurreição 

também acontecerá, porque contigo eles podem mas a Mim ja-
mais vencerão. Por isso é necessário que desças a ladeira de teu 
próprio túmulo em vida para a ressurreição poder ser por completo.
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Pag. 283
Nesta altura da caminhada se Eu não providenciasse os acon-

tecimentos, vós correis um sério risco. Pois estáveis a enfrentar o 
mundo sem minha principal arma, a arma com a qual Eu venci o 
mundo, a Ressurreição. 

Pag. 385
Eu Sou a Vida e que ela seja em abundância sobre vós. Fora de 

Mim não há Ressurreição.
Eu Sou a Ressurreição e a Vida, vinde a Mim. Acolhei o Amor 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo que vos abençoa nesta hora 
e sempre.

Começa para o universo a grande e bela ressurreição. É che-
gado para o mundo inteiro a mais bela e santa promessa vista em 
virtude e abundância.

Pag. 386
Hoje a ressurreição acontece dentro e fora das criaturas huma-

nas, Transformando-as por completo.

Pag. 73
Haverá só esse caminho para a Ressurreição: a acolhida da Lei 

do Dízimo, único imposto que estará em vigor no tempo oportuno 
para toda a humanidade. 

Essa é a porta pela qual adentrais em Mim. Estando em Mim 
tendes tudo.

Pag. 86
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 vi-
veram recebem da graça que é Jesus, Vida e Ressurreição em vós. 

Livro da Paz –  Ressurreição
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Pag. 105
Agora que o Espírito Santo vem, o Sacramento se faz por com-

pleto, chegando ao espírito e à alma. Ele completa em cada filho, a 
Ressurreição de Jesus.

Pag. 117
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 ensinamen-
tos de Meu Filho agora se façam em vós, sejam Vida em vós e que 
a própria Ressurreição aconteça em vós.

Pag. 148
E tanto fora de vós, na sociedade, como dentro de vós, 

tudo foi transformado e renovado pela mão forte do Pai, atra-
vés deste Carisma. Cada célula do vosso corpo passou pela 
Ressurreição.

Pag. 156
Grande e poderoso é Deus, haveis de dizer. Grande e podero-

sa, magnífica, esplendorosa é Sua Presença. Santa, santa, santa é a 
Presença da Santíssima Trindade em vós. Verdadeira. Solene. Cheia 
de Vida. Cheia de Amor. De Amor que explode em cada irmão nes-
te 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.

Pag. 162
Eu sou a Ressurreição e a Vida e estou entre vós em Vida e 

Verdade, Pessoa verdadeira que veio para ficar sempre convosco. 

Pag. 189
Governa Meu povo e resgata Meus filhos para a Santidade, 

a Ressurreição. A Santidade é para todos como ordem e como 
Lei e esta é a Minha Justiça – Ressurreição para todos. Ressus-
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cito 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 Res-
surreição em vós, do físico até a alma e em toda natureza que 
vos rodeia.

Pag. 191
A coroação da missão do Espírito Santo entre vós, é a Ressur-

reição de Jesus em vós. E se Jesus é ressuscitado em cada filho 
Meu, concluiu-se o Seu Sacrifício.

Pag. 199
Só no Divino serão força e poder. Só vivendo a Minha Ressur-

reição poderão entrar nesse Novo Tempo. Só voltando e entran-
do na Santidade, vivenciando 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 aguentarão essa vi-
rada de século, esse início dos tempos quando haverá mudanças 
radicais.

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 Es-
pírito 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 igualmente. Por graça, do humano passais ao Divino, num abrir 
e fechar de olhos. 

Pag. 201
Sua Ressurreição se perpetua em vós através dos tempos, 

mas só agora ela é possível de se fazer em vós, quando o Caris-
ma.

E mais, a Própria Trindade Santíssima é Ressurreição em vós, 
por graça. Jesus vos mereceu este mistério, porque viveu-o como 
humano em plenitude. A Ressurreição é o corpo todo com as suas 
potencialidades ser possuído pelo Divino, ser penetrado por Ele, 
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ser possuído por Deus, totalmente, ainda em vida entrar no Divino 
plenamente. 

Pag. 203
Ele vos diz: “Eu sou o Caminho, a Ressurreição e a Vida”. A Res-

surreição 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. 

Pag. 233
Ressurreição na pessoa. Ressurreição na família. Ressurreição 

na empresa. Ressurreição no governo. É a Ressurreição Trinitária 
que se faz em vós nesse tempo.

Pag. 305
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.

Pag. 306
É da Ciência do Pai que ressurgem todas as maravilhas existen-

tes na face da terra. Mesmo as grandes invenções. É a sabedoria divi-
na que se projeta em Ressurreição e vida sobre tudo e sobre todos.

Pag. 343
É a fundamentação teológica deste Carisma. A Presença de 

Deus, Viva, Eterna, Santa, Incomensurável. Minha Ressurreição em 
vós.

Pag. 350
Viveis a Ressurreição da carne na chegada do Meu Reino de 

Amor, a Vida Eterna entre vós.

Pag. 362
É a Ressurreição em vós e em toda natureza. E a Ressurreição 

Ama, Ama, Ama!
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Pag. 7
Assim como foi tão real a SUA vinda em Belém, em Nazaré e 

em Jerusalém, SUA RESSURREIÇÃO e ASCENSÃO, assim também é 
real a SUA PRESENÇA VIVA agora em vossas vidas, em vossa mesa, 
em vosso trabalho, em vossa empresa e nos vossos governos.

Pag. 14
Atingis a RESSURREIÇÃO! Viveis a ASCENSÃO! Nos encontramos!

Pag. 29
A MISSA é a RESSURREIÇÃO DENTRO de vós!

Pag. 50
ABA... ABA... ABA, agora, é realidade verdadeira, RESSURREI-

ÇÃO e VIDA, e haveis de sentir esse BEM com muita abundância.

Pag. 52
O Mundo inteiro é conhecido e amado por este PAI-AMOR, que 

agora está entre vós como PRESENÇA de AMOR e RESSURREIÇÃO.

Pag. 56
PRESENÇA MAGANÍFICA da RESSURREIÇÃO em vós!

Pag. 115
E, agora, atingindo sua plenitude, cumprindo plenamente 

seus objetivos, passa a viver a maturidade cristã, assumindo a MI-
NHA RESSURREIÇÃO e VIDA em ABUNDÂNCIA.

Pag. 119
Vós vos levantais na VIDA de MEU FILHO JESUS que é toda 

RESSURREIÇÃO em vós, no vosso viver pessoal, familiar, comunitá-
rio e social.

Livro da Ciência –  Ressurreição
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Pag. 121
E o que vos torna alguém, isto é, PESSOA, com letra maiús-

cula, é serdes portadores da VIDA, que é MINHA RESSURREIÇÃO 
em vós.

Pag. 142
Até agora todos esses mananciais de MISERICÓRDIA, VIDA e 

RESSURREIÇÃO se sustiveram, mas agora se abriram as comportas 
de MINHA PROVIDÊNCIA e não dá mais para segurar.

Pag. 178
É TUDO o que MEU FILHO JESUS veio trazer para vós que é a 

RESSURREIÇÃO em vós! Alegrai-vos muito!

Pag. 217
A VIDA vos é assegurada eternamente pela MINHA RESSUR-

REIÇÃO em vós num AMOR PROFUNDO e SILENCIOSO, cheio de 
MINHA SABEDORIA.

Pag. 254
Não vos deixo sozinhos, pois tendes MEU auxílio permanen-

te, e, estando já em pleno gozo da RESSURREIÇÃO de MEU FILHO 
JESUS, vos beneficio a cada amanhecer com MINHA BÊNÇÃO de 
PAI, vos premiando com toda sorte de bens espirituais e também 
materiais.

Pag. 277
Os SACRAMENTOS também já estão impregnados em vós 

como VIDA e VERDADE, e com quanto amor vós haveis de viven-
ciá-LOS, pois o PRÓPRIO SACRAMENTO VIVO, JESUS CRISTO, MEU 
AMADO FILHO, É em vós a plena RESSURREIÇÃO.

Pag. 350
Em VIDA e RESSURREIÇÃO, vós passais a viver toda FELICIDADE 

do “DEUS É” em vós.
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Pag. 364
Zelai pelo tesouro que está em vossas mãos, a GRAÇA da MI-

NHA VIDA e RESSURREIÇÃO em todo vosso ser que vos dá condi-
ções de permanecerdes sempre em MIM, adorando-ME e glorifi-
cando-ME, fiéis e obedientes à MINHA VONTADE.

Pag. 377
O CARISMA se abriu como um lírio que espalha seu suave per-

fume, tirando em definitivo a pedra da morte, na RESSURREIÇÃO 
da VIDA.

Pag. 382
EU vos AMO e esse AMOR chega a vós agora que o CARISMA 

atingiu a sua maturidade, e tudo transforma, santifica e vivifica em vós, 
pois esse é o momento propício para a RESSURREIÇÃO do vosso ser.

Pag. 386
Tal acontecimento, que poderia ter sido caos para a humani-

dade, por este CARISMA, foi REDENÇÃO e BÊNÇÃO, foi VIDA e RES-
SURREIÇÃO.

Pag. 414
Até agora, nem vivestes. De ora em diante, neste NOVO TEM-

PO, é que ides viver verdadeiramente a MINHA RESSURREIÇÃO, 
tanto em vosso corpo e vossa alma, como fora, em vossa Família, 
Empresa e Governo. 

Pag. 428
EU “SOU” em vós VIDA e RESSURREIÇÃO e, na entrada do NOVO 

TEMPO, é a MINHA CARNE que RESSUSCITA em vós, trazendo-vos à 
VIDA e vos perpetuando em MIM.

Pag. 466
O CARISMA se completa, se faz e se partilha, e já podeis usu-

fruir de toda VIDA e RESSURREIÇÃO em MEU FILHO JESUS, que está 
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em pé, SORRIDENTE, VITORIOSO e ALTANEIRO. REI, VENCEDOR em 
cada um de vós, pelos séculos eternos.

Pag. 482
É a RESSURREIÇÃO ETERNA de um CORPO NOVO, banhado 

pelo DOM de UNIDADE na LUZ de DEUS.

Pag. 31
Com todo equilíbrio agora viveis a RESSURREIÇÃO que é JE-

SUS REI em cada um de vós.

Pag. 59
Surge a ressurreição gloriosa diante de vós, para que não cho-

reis os dias de vossa morte, mas habitai no REINO que preparei 
para todos.

Pag. 144
Pois agora, no MEU PODER TRINITÁRIO, PAI FILHO E ESPÍRITO 

SANTO, por CARISMA, JESUS VIDA E RESSURREIÇÃO É em vós.

Pag. 161
Abundantemente desfrutais agora da VIDA e RESSURREIÇÃO 

que JESUS MEU FILHO AMADO vos conquistou, pois essa é a hora 
de ressurgirdes na GRAÇA.

Pag. 169
Estais de posse do REINO DE AMOR, a VIDA e RESSURREIÇÃO 

em MEU AMADO FILHO JESUS. SUA BOCA falou: “EU tornarei beber 
deste CÁLICE no REINO DE MEU PAI.”

Livro da Verdade –  Ressurreição
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Pag. 175
Não há outra forma pela qual possais desfrutar da VIDA e RES-

SURREIÇÃO que SOU. É a CELEBRAÇÃO DA VIDA, a MANIFESTAÇÃO 
RESSURRECTA de MEU QUERIDO FILHO JESUS que acontece nesta 
HORA SANTA e SAGRADA na qual podeis fazer esse GESTO de ADE-
SÃO, OBEDIÊNCIA, UNIDADE, CARINHO e COMPROMETIMENTO 
com o PAI.

Pag. 198
Em MINHA RESSURREIÇÃO cada FILHO se põe de pé, GLORIFI-

CANDO e ENALTECENDO o VERDADEIRO DEUS.

Pag. 199
Isso porque cada FILHO tem VALOR ETERNO, com respon-

sabilidades e compromissos iguais diante de MIM, pois cus-
tastes a VIDA DE MEU AMADO FILHO JESUS que agora é RES-
SURREIÇÃO em vós. E não conseguireis mais ser como éreis e 
agíeis até ontem.

Pag. 200
Cada um de vós é dono da MINHA FORTUNA, a HERANÇA DE 

AMOR E RESSURREIÇÃO entregue a vós por MEU QUERIDO FILHO 
JESUS.

Pag. 205
Agora a LUZ vem ao MUNDO, é conhecida e recebida por to-

dos, podendo atuar na EMPRESA com todo poder e MAJESTADE, 
pois em todos os sentidos de vossa VIDA privada e social, EU SOU a 
RESSURREIÇÃO e a VIDA e nada mais fica fora de MIM.

Pag. 231
É JESUS MEU FILHO AMADO, O AMOR em vós, a RESSURREI-

ÇÃO e a VIDA, o RESERVATÓRIO de RIQUEZA INESGOTÁVEL em vos-
sa ALMA LIVRE. 
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Pag. 252
É o DEUS PRESENTE, O DEUS É, a VIDA DIVINA em RESSURREI-

ÇÃO VERDADEIRA em vós.

Pag. 254
Quanto mais rápido acolherdes MINHA PROPOSTA DE RES-

SURREIÇÃO E VIDA, EM MEU AMADO FILHO JESUS, tanto mais efi-
cazmente podeis usufruir do MEU REINO DE PAZ, AMOR e PROVI-
DÊNCIA!

Pag. 255
Em tudo, em toda Natureza, em todos, também nos ances-

trais, SE FEZ A RESSURREIÇÃO TRINITÁRIA e HOJE estais PUROS e 
sois LIVRES para VIVER DEUS.

Pag. 265
EU AMO é a PESSOA que está em vós como VIDA e RESSUR-

REIÇÃO, JESUS, MEU AMADO FILHO, O MEU AMOR HUMANADO.

Pag. 296
Isso porque VIDA E RESSURREIÇÃO, só tereis a partir de MIM, 

na OBEDIÊNCIA à CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO que vos dá direito de 
ser MEUS HERDEIROS de fato.
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Salvação

Pag. 3
Não duvideis, mas crede e tende fé em MIM, pois feitos ainda 

maiores virão para provar que sou EU, o DEUS de vossa salvação e 
não há outro igual a MIM.

Pag. 23
Vossa presença é salvação para o irmão, porque de vós parte 

gratuitamente a graça da salvação para o mesmo. 

Pag. 28
Quem crê em MIM não anda nas trevas, nada teme e caminha 

sobre um caminho de luz.Sede firmes e corajosos, não vacileis e a 
vós mostrarei os caminhos da salvação.

Pag. 39
Levai estes ensinamentos a todos os que vos procurar, pois o 

perdão é a chave para a sua salvação.

Pag. 55
Tenho ME colocado à frente de todas as situações, mas neces-

sito de alguém, pois, há muito, fui morto para calar a minha voz, 
mas vivo estou e preciso ME manifestar e é através dos Filhos MEUS 
que REALIZO todo o Plano de SALVAÇÃO para o Mundo.

Pag. 56
Se necessário, lançarei mão das ferramentas pesadas e derru-

barei os ferrolhos, pois é necessário que se lance para o mundo a 
palavra da salvação e que seja eliminada a serpente enganadora.Já 
vos salvei há tantos anos, mas a minha salvação não é conhecida 
pela face da Terra.

Livro da Vida –   Salvação
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Pag. 60
Toda salvação da pessoa se resume no AMOR AO PAI e ao 

próximo.

Pag. 64
EU SOU O CAMINHO DA SALVAÇÃO.EU SOU O VOSSO MES-

TRE.

Pag. 70
Foi Ela que, com sua confiança, deu ao mundo o primeiro pas-

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

Pag. 79
Sois para MIM os instrumentos necessários para a salvação do 

mundo.

Pag. 84
Se alguém ME perguntar quem SOU, respondo: SOU A LUZ, A 

VERDADE E A VIDA.SOU O CAMINHO QUE LEVA À SALVAÇÃO.

Pag. 91
Só quero de vós o “SIM” e a vossa entrega, necessito de cada 

um para levar aos outros a salvação. A Terceira Obra é de uma Di-
vindade tão profunda e de uma beleza tão grande, que vós não 
sois capazes de imaginar. Quando ela chegar, deverá encontrar-vos 
prontos e revestidos do ESPÍRITO DA VERDADE.

Pag. 94
Procuremos nos unir, formando assim a árvore da vida e jun-

tos seguiremos em frente para realizar o Plano de Salvação do 
PAI.
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Pag. 99
SOU EU que estou em toda parte e lugar, conduzo-vos e, 

por meio de vós, faço acontecer a salvação em meio aos Filhos 
MEUS

Pag. 120
É o PAI se revelando e realizando a salvação no mundo, tudo 

acontecerá de uma maneira diferente, onde andardes deixareis o 
AMOR, Paz e Tranquilidade.

Pag. 124
Deveis ensinar a todos como se chega ao PAI, mostrar o cami-

nho da salvação e do AMOR Verdadeiro.

Pag. 128
Assim como achei graça diante dos olhos do PAI para ser a 

MÃE do SALVADOR do mundo, assim também a Irmã foi escolhida, 
neste tempo de perversidade e paganismo em que o mundo se 
encontra, para novamente trazer ao mundo a salvação.

Pag. 136
EU vos afirmo que este é o último plano do PAI para a salva-

ção dos FILHOS SEUS, tudo está chegando ao fim, é preciso que 
aconteça uma renovação completa e definitiva em meio a toda a 
humanidade. 

Pag. 144
Quero vos falar do Carisma que a Irmã recebeu, é uma Luz 

vinda do alto, é um raio de força que se desloca diretamente do 
poder do PAI e que com o PAI e o FILHO e o ESPÍRITO SANTO vem 
transmitir todo o plano de salvação do mundo.

Pag. 162
É através dessa sabedoria que se realizará na Terra uma das 

mais preciosas dádivas da qual se tem conhecimento, é a obra de 
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salvação para o mundo, é o PAI se dando em conhecimento para 
realização de um mundo de AMOR E PAZ. 

Pag. 163
É a última chance dada ao mundo para reconhecer o plano de 

salvação, é a descida ao ESPÍRITO DO PAI sobre toda a Terra, mas é 
necessário que se elimine o maligno.

Pag. 167
SOU a salvação para os Filhos MEUS que se encontram tristes, 

sem rumo, sem ter para onde ir. SOU O SENHOR da Vida, tudo pos-
so, tudo faço.

Pag. 174
É de majestade Divina esse Carisma que brota para a santifi-

cação da humanidade. Conhecereis todo um plano de salvação, 
portanto ficai à obediência e à escuta do PAI, pois vos será revelado 
passo a passo o vosso caminho.

Pag. 175
Esse Carisma deve chegar a vós e ao mundo, não será através 

de cursos, nem de palestras, que atingireis o mundo. Deveis viver 
o Carisma para que aconteça no mundo a salvação, é através da 
vossa união e força que isso acontecerá. 

Pag. 191
Dai graças ao PAI, pois vem de sua sabedoria esse Dom de 

salvação, de paz e de AMOR sobre toda a Terra.

Pag. 199
SOU a Salvação, a Vida, a Vitória, SOU o Guarda do peregrino, 

SOU o Caminho que leva ao PAI. SOU o Mestre, o Condutor.

Pag. 221
É a segunda vinda da salvação em meio a todos, agora vem 
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em forma desse Dom Divino, TRÊS VEZES SANTO e que virá sobre 
toda a Terra.

Pag. 275
A salvação para todos, é o próprio PAI se revelando aos peque-

nos, é a Divindade unida que vem remir e purificar a tudo e a todos.

Pag. 345
O PAI que É AMOR E BONDADE quer reunir todos os Filhos 

SEUS e trazê-los de volta ao Paraíso. Então veio por meio de uma 
mulher, escolhida como MARIA e enviou todo seu Plano de Salva-
ção, instruindo-a e mostrando-lhe todo o caminho a percorrer. En-
viou como seu companheiro de viagem, SEU FILHO E O ESPÍRITO 
SANTO, formando assim, um Elo Forte e Inquebrável.

Pag. 346
O caminho da salvação é este, desde sempre o foi, mas sem 

o conhecimento humano, agora vem todo saber e toda instrução 
da Fonte Divina. É do PAI que vem todo esse ensinamento e todo 
esse plano, é DELE que procede todo esse saber e é DELE que 
vem o Plano de Salvação completo, em Divindade com o FILHO e 
o ESPÍRITO SANTO, assim a mão poderosa do PAI sustenta e guia 
todo esse Dom. 

Pag. 16
Vou caminhar convosco lado a lado mostrando o caminho da 

salvação.

Pag. 22
A cada geração, esperei por isso e agora preciso de vós para con-

cretizá-lo, para levardes ao mundo a salvação. Ficai todos unidos no 
amor do Pai, na confiança do Filho e na luz do Espírito Santo. Amém.

Livro da Sabedoria –  Salvação
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Pag. 30
Ó filhos queridos, venham e caminhem no caminho da salva-

ção. Venham e seguem o caminho da sabedoria divina.

Pag. 35
Esse é um passo muito importante, é como uma inexplicável 

decisão para toda a humanidade. É a entrega dos planos do Pai nas 
mãos daquele que representa o próprio Cristo. Assim entrega-se 
nas mãos de Vossa Santidade as chaves para o tempo presente e 
para a salvação dos filhos do Pai.

Pag. 37
Fazei uso de vossos Dons para levar os vossos irmãos ao cami-

nho da salvação e encontrareis a paz.

Pag. 44
Eu dou-vos a conhecer a minha salvação para que tenhais vida 

em abundância.

Pag. 59
Eis ainda um tempo e mais um tempo e tudo acontecerá, se-

gundo está escrito: ei-lo que vem e já se aproxima! O tempo vos 
pertence e está em vossas mãos, o tempo da salvação.

Pag. 66
Assim será e assim o plano de salvação chegará a todos, em 

linhas invisíveis. 

Pag. 76
Meu Pai é Pai de cada um de vós. Ele que é o dom, Ele que 

é a verdade, o amor. O Pai não vos concedeu a graça de levar 
somente aos vossos lares o seu plano de salvação, mas Ele com 
sua infinita misericórdia compadeceu-se de seus filhos e deu-vos 
a graça de conduzir todo rebanho para junto de seu jardim, para 
junto de seu coração.
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Pag. 92
Todos terão a salvação. O mundo é uma festa de luzes e cores. 

Tudo é alegria e vibração no céu e na terra. Cantai! Dançai! Pois será 
grande a vossa recompensa no céu.

Pag. 110
Assim, o Carisma, que é a chave-mestra do meu plano de sal-

vação já se fez sobre a humanidade, já se completou a menina dos 
olhos da salvação da humanidade, que é este Carisma.

Pag. 112
Ei-lo vibrante! Está à frente! É um Deus Forte, Imenso, cheio de 

Vida, de Garra e Poder. O Deus Todo Poderoso está a vossos pés, 
diante de vós, humildemente pedindo que acolhais seu plano, sua 
salvação, o Carisma.

Pag. 116
Agora em uma linguagem de consolo e de paz venho me fa-

zer conhecer e me fazer amigo. Ainda mais quereis me sentir. Vinde 
e vede, sou o mesmo que me fiz homem e me entreguei como 
salvação para todos. 

É preciso que aconteça antes um profundo reencontro entre 
o humano e o Criador e que se construa esse projeto de poder 
imenso e que será de salvação para todos.

Pag. 123
É o momento que se aproxima, é certo que virá, é o dom do 

Pai se completando e se fazendo verdade. Tenho dito e reafirmo 
que de vós depende a salvação do mundo. 

É esse o momento em que se abre definitivamente as 
portas do mundo para que o plano da salvação se complete 
em meio a todos, rompendo com todo pecado e assim nas-
cendo vida nova para toda a humanidade, é o momento mui-
to forte para toda a humanidade, agora se completa o plano 
do Criador.
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Pag. 124
A porta se abre e o dom do Criador se derrama sobre todo 

o universo. Não sabeis o que isso significa porque sois huma-
nos por isso falo-vos, a salvação se completa sobre todo o uni-
verso.

Pag. 127
Ela a força que o mundo precisa. Ela é a mais profunda fonte 

que jorra e emana raios de luz e de força a quem a procura. Ela é e 
será para sempre a perfeita, ela é os olhos de Deus, ela é a mão do 
Altíssimo, é através dela que veio ao mundo a salvação, envolven-
do em um ventre virgem, um corpo puro e santo.

Pag. 128
O amor do Pai, a sabedoria divina é o caminho da salvação 

para todos. 

Pag. 136
Fiz de vós, Comunidade Aliança Divina, o berço para a San-

tíssima Trindade nascer em meio aos homens. Esse é o misté-
rio escondido desde toda eternidade que estava por se revelar. 
Mistério este que meu Filho veio trazer com nobreza real e aqui 
deixou implantado com seu próprio sangue. Mistério este que 
o Espírito Santo se encarregou de continuar a realizar, mistério 
que uma vez cumprido traria a salvação para toda a face da 
terra.

Pag. 150
Todos têm a graça da salvação, todos estão diante do Se-

nhor, todos têm os pés na mesma direção. Tudo está pronto, 
tudo está consumado. O Pai vos espera de braços abertos para 
acolhê-los no seu coração, acariciá-los no seu amor, guardá-los 
no seu reino.

Cada um é responsável pela sua salvação. A vós cabe a missão 
de transmitir o plano de salvação. Mas a cada um cabe a decisão, 
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ninguém é obrigado pelo Pai, a bondade do Pai é infinita e sua 
misericórdia é imensa. 

Pag. 157
É através do seu Sim que o mundo vê a salvação, é através de 

sua bondade, de seu carinho de mãe que o mundo tem a graça 
de receber da parte do Pai esse precioso e santo plano, esse Dom 
maravilhoso e puro que faz com que se contemple o semblante do 
Todo Poderoso Senhor.

Pag. 165
São momentos decisivos para o Carisma que começa a se in-

serir no mundo. É a grande caminhada da salvação. Os homens 
voltam para o amor que os gerou, os homens voltam para o Pai.

Pag. 169
Essa é a riqueza que todos deveis buscar sempre: a salvação 

da alma. 

Pag. 178
Agora, dando continuidade a esse plano de salvação do Pai, 

ao mundo, apresenta-se um plano novo, um Carisma que marcará 
esta época, com o início de uma nova era, a era da recondução 
dos filhos ao Pai. Nesse novo plano é o Pai que vem ao mundo e se 
manifesta, Uno e Trino sobre a face da terra.

Pag. 193
Sou o Senhor, sou o Mestre. Quero falar-vos e dirigir-me a vós 

em uma linguagem aconchegante, falar sobre um momento mui-
to importante e de importância para todo o universo. É de total 
segurança e de profundo poder de Deus. Tudo está nas mãos do 
Pai. E é um saber infinito e santo o plano de salvação.

Pag. 195
É através dela que Maria deu seu sim, é através dela que se 
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abriu para o mundo a porta da salvação: o próprio Cristo. É ela a 
responsável por todas as coisas criadas e feitas, é ela a única, a po-
tencial, a forte e incalculável, incapaz de errar ou de fingir. Ela se faz 
presente em todos os momentos, ela é o plano forte do Pai.

Pag. 210
O grande livro foi aberto para vós e tudo foi clareado. Foram 

entregues a vós, as chaves e o segredo. Tudo foi revelado e escla-
recido a vós. O segredo da salvação está no meio de vós, pronto e 
entregue a humanidade.

Pag. 218
A porta se abriu. O Cristo se faz porta para atravessá-las uma a 

uma e uni-las em um só rebanho. Não haverá mais distinção. Todos 
merecem a salvação.

Pag. 224
O plano de salvação é para todos. As firmas precisam manter 

igualdade dentro dos locais de trabalho e dentro das famílias. É 
preciso unir família, igreja, governo. Não há mais diferença. Tudo se 
liga em uma mesma coluna, tudo se liga em um mesmo coração, 
em um mesmo Dom.

Pag. 265
Seremos um, esta é a promessa que vos faço, para nada te-

merdes e serdes dóceis e obedientes. Sereis meus enviados mas 
irei a vossa frente e estarei junto convosco. Será uma cruzada san-
ta, uma caminhada santa na salvação do mundo. Adentrareis por 
todos os lugares, os mais santos e os mais sórdidos para ali realizar-
mos a salvação.

Pag. 273
Podes estar certa de que a tua missão diante de Mim, já fizeste, 

a salvação desta minha igreja viva, pois agora a vejo, totalmente 
recuperada e salva.
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Pag. 275
Eu acolho esse louvor e sou esse louvor em vós. Pelo louvor 

tudo será curado e salvo. É a chave do reino dos céus que já vos 
entreguei mas que só agora revelo-vos: o segredo. É o segredo da 
salvação pelo amor. O louvor à trindade Santa.

Pag. 290
 E para que a minha chegada fosse comemorada solenemente 

pela humanidade inteira, faço chegar a vós, o Carisma da salvação, 
acolhido e desvendado, dado a conhecer ao mundo pela Comuni-
dade Aliança Divina, que é só amor a Mim.

Pag. 295
A vós estou dando todos os meios de conduzirdes meus filhos 

à salvação da alma. É a alma que precisa ser salva. É do coração 
do Pai que partem raios de luz para atingir as almas e levá-las à 
santificação. Esses raios de amor penetrarão o âmago dos vossos 
corações, transformando-os em centelhas de luz que iluminarão e 
brilharão na humanidade inteira.

Essa alma sendo luz e estando na luz, tem condição de condu-
zir outras almas à luz, à salvação, não julgando, nem condenando, 
mas absolvendo a treva que vê em outrem.

Pag. 305
E só por obediência a Deus se reconquistou de volta, desde 

a caminhada de Moisés, a vinda do Filho de Deus e agora o plano 
de salvação.

Pag. 317
Foi preciso acionar todos os mecanismos do meu plano de 

salvação, um plano perfeito, para agora conseguirdes chegar 
onde estais. 

No decurso desses anos todos, a Trindade foi se inserindo, se 
apresentando aos poucos, se tornando conhecida.
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Pag. 320
Estais a um passo da salvação, da santidade, do Amor pleno, bas-

tando fazerdes a opção consciente, dizendo vosso sim sinceramente. 
A salvação é gratuita, é para todos e no tempo de agora se 

completa. Se une o Céu e a Terra. Criatura e Criador se encontram 
num grande abraço de Paz e Amor.

Pag. 325
É a nova lei do amor que se instala em vossas famílias, gerando 

vida nova em vós e vossos filhos. Os frutos da graça se derramam 
sobre vós, povos todos dos cinco continentes. A mão do Pai se 
eleva para abençoá-los pois a hora é sagrada, é para toda a huma-
nidade a salvação que se apresenta.

Pag. 327
Por isso toda a terra deve alegrar-se, pois chegou até vós a 

salvação de vosso Deus. A obra de salvação, iniciada por Jesus, foi 
completada nos tempos atuais, por esse Carisma que vem resga-
tar toda a humanidade. Agora a obra da salvação é completada, 
é explicada, é entendida. Agora desencadeia-se sobre toda a hu-
manidade chuva de bênçãos e graças, de amor e alegria, de Dons.

Pag. 340
A sabedoria divina vibra em vós para anunciar as verdades do rei-

no. O reino está próximo, já escutais a voz do Altíssimo. Tudo está pron-
to, a salvação chegou ao mundo. O Pai renova aliança com seus filhos.

 
Pag. 366

A salvação não se compra, repito. Já meu Filho disse isto e não 
crestes Nele e não aceitastes o meu Espírito Santo e permaneceis 
nas trevas, cegos, surdos e nus, pois, na hora final, tudo vos será 
tirado e nada levareis a não ser o Amor como Dom em vós.

Pag. 367
A todos conferirei minha lei e meu sinal e sereis chamados 
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filhos de Deus, pois o sois de fato e vim resgatar-vos com meu 
próprio punho, vim resgatar-vos com meu braço forte, a salvação 
vos será gratuidade total, já estais na graça, já estais salvos gratui-
tamente, alguém já pagou por vossa santificação, vossa salvação, 
para serdes recriados no amor. 

Pag. 371
Não é uma nova salvação, é a salvação em Jesus Cristo 

que se concretiza na época de agora, se fundamenta em sua 
totalidade. Ela foi iniciada por Jesus que pagou o preço desta 
salvação.

Esse Carisma da Aliança Divina é que é a fundamentação da 
salvação para a época de agora. Cada tempo é um tempo. Em cada 
época, marco minha passagem, minha intervenção. Nessa época 
estou plenificando a salvação com esse Carisma, que é algo total-
mente novo para vós. É algo novo para vós. É o novo.

Pag. 376
A salvação foi para a humanidade inteira. Repito: a salvação 

foi para a humanidade inteira. Todas as famílias agora participam 
do meu amor e são acolhidas no meu seio. A salvação vem e se 
instala no meio de vós. Já não estais sozinhos, pois o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo estão no meio de vós.

Pag. 388
É a salvação para todos, quero unir todos, quero todos de volta 

a Mim. Quero que todos venham a Mim. Não haverá mais divisão, 
nem separação. 

Pag. 395
Esse Carisma é muito forte, pois é o único plano de salvação 

para a humanidade. Essa revelação atual é o complemento des-
se plano, que é insubstituível, único, indelével, forte e santo. Deus 
através dele se apresenta vivo e real, curando, apagando e recrian-
do cada pessoa e a humanidade inteira.
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Pag. 13
Jesus, meu Filho, me suplicou: Pai, que todos sejam um! E as-

sim, através deste Carisma, que é a concretização do plano de sal-
vação iniciado com Jesus, desejo implantar a unidade na face da 
terra, fazendo com que todos os meus filhos se insiram nas minhas 
leis que são três: A lei do dízimo é a minha lei por excelência, na 
qual os filhos recebem a herança que lhes cabe, que é a riqueza 
do meu reino e todos podem usufruir da minha providência que é 
sem limites e inacabável. A lei segunda, é acolher meu Filho Jesus, 
vivo, ressuscitado que está no meio de vós, vivendo com Ele e Nele 
as bem-aventuranças que é o que vos agregará como irmãos em 
Cristo Jesus, filhos todos do mesmo Pai. 

A lei terceira, é a lei do resgate, pela qual resgatais a salvação 
que renegastes, acolhendo a resposta da vinda de Jesus ao mun-
do, que é meu Espírito Santo. Pela lei do resgate aceitais viver o 
Dom, que é o Espírito Santo, no amor do Pai e do Filho, sendo 
em vós. 

Resgatais de novo a salvação para vós, vendida por alto preço, 
por preço de sangue.

Agora resgatais essa salvação no silêncio e na tranquilidade, 
ainda em vida tereis a certeza da vida eterna para vós, mas deveis 
pagar o preço. O preço da unidade. O preço do resgate vos igua-
lará a todos. Todos sereis iguais. Pois só participareis do meu plano 
de salvação se pagardes o resgate igual para todos. Todos, todos, 
todos.

Pag. 46
Viver esse plano de salvação é viver nesse útero do Pai. Sois do 

Pai e estais no Pai. Sois a um tempo, criatura e Criador. No momen-
to em que permitis que se faça em vós a transparência do Criador, 
pela vivência dos sacramentos e dos dons, pela vivência da graça 
em si, que se resume tudo.

Livro do Amor –  Salvação
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Pag. 63
É muito importante que todos venham a conhecer o meu 

plano de salvação, que todos venham a tomar conhecimento que 
agora é hora da Santíssima Trindade reinar, é a hora que o Pai Cria-
dor reúne seu Filho e seu Santo Espírito para fazerem coisas nunca 
vistas por olhos humanos.

Pag. 73
Hoje o céu está aberto, abertas estão as comportas da salva-

ção, da providência, da abundância, do amor. Em vigor com todos 
os mandamentos, todas as leis, sobreviverão os que do fundo da 
alma aceitarem este plano do Pai, este plano de salvação.

A salvação é para todos, por cada um o Pai exulta. Agora será 
total a glória do Pai, dos anjos e dos santos.

Pag. 80
É uma celebração que o Pai faz na humanidade quando insta-

la nela todo o seu plano de salvação no mundo: seu Carisma, suas 
leis e as novas diretrizes que deseja estabelecer para seus filhos. As-
sentado está, sólida e firmemente, seu Carisma e suas leis na face 
da terra.

Pag. 91
A salvação é para todos, mas nem todos a aceitaram, a vós foi 

dado todo o conhecimento da salvação, por isto levai ao conhe-
cimento do povo e aproveitai este tempo, esta abertura para vos 
purificardes, para vos santificardes. 

Pag. 99
Por meio de vós a humanidade receberá a salvação, porque 

estou em vosso meio, porque atuarei em cada um de vós. Sois 
meus eleitos, sou o vosso Mestre, vosso pastor e Senhor.

Pag. 101
O Deus É invade os corações e nada fica fora Dele. A alma sal-
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va, o céu e a terra se unem num grande amor. Esta é a salvação 
oferecida por Jesus, no tempo de agora. Amém.

Pag. 113
Pois sobre ela repousa um mistério muito profundo e inédito, 

que é a própria salvação para a humanidade. Dela provém as pala-
vras de sabedoria que vão reger os povos de ora em diante; os que 
crerem só terão a lucrar, os que não crerem virão pela dor.

Pag. 117
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que ora se manifestam na 

face da terra, em grande poder e força, transformando tudo, reali-
zando, pelo mistério da encarnação, a salvação, a volta do homem 
para Deus. 

Pag. 131
Agora se completou a salvação trazida por Jesus, tanto para 

os vivos como para os que já morreram, pois a graça é suave e 
eficaz para todos e para Deus não existe distância entre vivos e 
mortos, pois todos participam de sua eternidade, isto é, o que 
é eterno neles permanece para sempre, assim estando vivos ou 
mortos, o eterno de cada um, o divino em cada um, recebe nesse 
tempo de agora, o derramamento dessa graça eficaz, de restau-
ração, de revigoramento, de revitalização daquilo que jazia sem 
vida há séculos. Por obra da misericórdia do Pai, pois, o céu se 
une à terra.

Pag. 137
Tem parte a esta mesa quem aceita o que vem do Pai, o que 

vem do Filho e o que vem do Espírito Santo. Quem cumpre as suas 
leis, quem pela purificação passou, quem aceitou a salvação.

É o tempo da salvação, é o tempo em que comungareis do 
meu corpo, é o tempo em que vivereis a eucaristia em vosso corpo.

O Pai vos ama de tal modo, que o melhor de si a vós entre-
gou neste tempo de salvação. Pela fé comestes e bebestes do meu 
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corpo e pela fé vivereis em comunhão com o meu corpo e o meu 
sangue. Pela fé vivereis conosco eternamente. 

Pag. 138
Queridos servos, a humanidade precisa de vós, precisa de vos-

so sim, o mundo precisa aceitar-Me como Redentor, como Salva-
dor. Preciso de vós, caros servos, só tenho a vós, recorro a vós. Sede 
dóceis, aceitai meu apelo, sabei queridos, que Eu sou o Caminho 
que vos leva ao Pai, que leva à salvação e à vida eterna.

Pag. 149
Tudo parte da família que será morada definitiva do Senhor. 

Uma família trouxe ao mundo o pecado, a segunda família veio 
trazer o amor, a salvação e agora se une em uma só, no abraço 
do Pai. 

Pag. 168
És uma mãe materna que esse dom precisava, és junto com 

Maria a salvação, a porta aberta para o mundo.

Pag. 195
O mundo tem por graça e de graça a sua salvação, o trono 

do Altíssimo se faz por merecer. Dentro de cada um, de cada ser, a 
célula de Deus está viva no poder do Espírito Santo e quer penetrar 
no profundo de cada ser vivo e Jesus é quem abre as portas para 
que isso se realize, conforme o desejo de cada um.

Pag. 211
A salvação é para todos, para governante e para governado, 

para empresário e para operário, para pai e para filho. Enfim, todos.

Pag. 230
Buscai-Me e Me achareis. Procurai estar Comigo e encontrareis 

o Pai. Aperfeiçoai- vos e ajudai-vos mutuamente. Quem se eleva, 
eleva consigo o mundo. Apresentai- o a Mim, para que Eu o trans-
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forme e o renove. Só dentro deste Carisma, o mundo encontrará a 
paz e a salvação.

Pag. 303
E agora, pelo Sim de Maria e pelo Sim da Irmã todo o meu 

plano de salvação para a humanidade está implantado e a se-
mente cresce vigorosamente e em profunda fecundidade, a 
planta já existe, a árvore do Bem já existe, o meu governo já está 
instalado.

Pag. 311
Só sendo simples como as crianças e aceitando essa Verda-

de da concepção do Espírito podereis adentrar ao meu trono de 
Amor e glória. Fora desse não há outro caminho. Este é o último 
plano de salvação para a humanidade, porque é a conclusão da 
missão de Jesus. 

Pag. 317
Permiti que vos purifique totalmente, do corpo até a alma e 

que faça acontecer em vós a salvação que meu Filho vos trouxe.

Pag. 349
Todo o plano de salvação já aconteceu em Jesus, mas agora 

essa salvação continua com esse plano de Amor, inserindo o ho-
mem na santidade. Com Jesus vos veio todos os bens e o Amor 
precisa ser acolhido. Meu Filho vos mereceu esse mistério que ago-
ra se vos apresenta, que é a inserção do homem no Amor Divino. 
Face a face, o divino e humano se encontram agora.

Pag. 354
Maria é o primeiro caminho percorrido, ela é a esposa do Espí-

rito Santo, é a Mãe verdadeira da salvação.

Pag. 391
Quem vos fala é a fonte da salvação, a fonte da Vida Eterna.
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Pag. 392
Salvação em toda plenitude, ponto este que houve a interliga-

ção do céu e da terra, ponto este, escolhido entre todas as nações 
como o mais belo e digno da morada da Santíssima Trindade.

Pag. 21
“Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa”. 

Ao antever a situação em que vos encontraríeis sofri amargamente 
no Meu horto. Foi a hora em que Me deparei com a salvação da 
alma

Pag. 27
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  compreender não o conseguirão 
pois só à Gertrudes, a escolhida nesse tempo, revelo Minha com-
preensão e Meu entendimento para que seja dócil e obediente a 
Mim nesse meu plano santo, de salvação da humanidade onde re-
úno todos os poderes concentrando tudo no Deus Uno e Trino: Fa-
mília, sociedade e Governo, isto é, mundo pessoal, familiar, social, 
do trabalho e das leis. Tanto o poder executivo, 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.

Pag. 56
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. 

Livro da Paz –  Salvação
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Pag. 70
Todo o Carisma é de grande proveito para a humanidade ain-

da mais quando ele vem acompanhado de uma missão específica 
como essa de completar o Plano de salvação e reconduzir os filhos 
de volta ao Pai.

Pag. 74
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.

Pag. 90
Por isso toda essa caminhada é a complementação do Plano 

de Salvação.

Pag. 117
Pois vos envio agora Meu Espírito Santo por este Carisma, no 

apogeu da Obra de Salvação da humanidade, sinal e Presença San-
ta dos três vezes Santo Senhor entre vós.

Pag. 125
Carregais com júbilo as tábuas da salvação para todos os po-

vos, que é este Carisma encarnando o Espírito Santo, a Verdade 
Absoluta, a voz do Pai e do Filho entre vós. 

Pag. 127
Meu Filho vos trouxe e vos mereceu a salvação mas, nesse tem-

po, 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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Pag. 128
É a Minha Lei que apresento ao mundo através de você e há 

que ser cumprida. Fora dela não haverá salvação e não haverá ou-
tra que a iguale. 

Pag. 134
Só em vós encontrei acolhida e só em Mim encontrareis glória 

e salvação. Por isso vos abençoo tanto e vos agracio com Meus 
benefícios.

Pag. 140
Filhos queridos, sede dóceis, pois é assim que posso agir. Con-

to convosco, 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.

Pag. 147
Concluiu-se o momento da salvação. Agora já o Bem reina e 

impera e é vencedor em tudo e em todos.

Pag. 165
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.

Pag. 176
Olhai para Jesus. Olhai para Jesus que vos salva de tudo. E 

sede Suas mãos, instrumentos de salvação em favor de vossos 
irmãos.

Pag. 177
A salvação é para todos igualmente. Mas Me utilizo de alguns 

para estarem diante de Mim.
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Pag. 183
Por misterioso desígnio da Providência o Espírito Santo através 

da mulher, 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.

Pag. 194
Acolho a todos. A salvação é para todos.

Pag. 213
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 Sal-
vação e vos entrega a Mim, santificados. E tomais parte na Minha 
Unidade.

Pag. 214
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. 

Pag. 219
Quanto mais entrardes no Divino e Santo Poder mais sois hu-

manos, sensíveis, dóceis para salvar. É a doação total, o Amor Pre-
sença do Coração Divino em vós, salvação para todos.

Pag. 263
É o caminho aberto entre o céu e a terra. É a Unidade perfeita 

de salvação da qual ninguém escapará.

Pag. 271
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.
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Pag. 298
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.

Pag. 337
Também Moisés e os Profetas com os Mandamentos tiveram 

o seu tempo de ação e também viveram conforme a Minha von-
tade e foram válidos mas tiveram o seu tempo. Quando o mes-
mo completou-se, concluiu-se tiveram que aceitar o Novo que 
se apresentava com Jesus, Seus Ensinamentos e Sacramentos. 
Também foram poderosos e eficazes para a salvação e válidos 
da forma como foram vividos, mas até agora.

Pag. 339
É a hora da Graça, basta crerdes e assim é em vós porque já foi 

concebido 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. 

Pag. 354
Concluiu-se a Obra de Salvação da humanidade, no mais 

completo silêncio, na mais completa paz.

Pag. 363
Primeiro a Gertrudes como vanguardeira deste Carisma foi vi-

venciando na própria carne os mistérios da salvação.

Pag. 364
Todos os mistérios que Jesus viveu foram vivenciados pela 

Gertrudes e a salvação com este Carisma, completou-se.
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Pag. 36
Portanto, o DÍZIMO é a SALVAÇÃO do Mundo.

Pag. 139
Foi salvaguardada a SALVAÇÃO da vossa alma e se levanta al-

taneira a MINHA IGREJA VIVA, templos de carne que sois, cada um 
de vós, FILHOS QUERIDOS MEUS!

Pag. 142
SOU o DEUS da JUSTIÇA, do EQUILÍBRIO, da SALVAÇÃO, da DO-

AÇÃO, da PARTILHA, da PROVIDÊNCIA!

Pag. 147 - 148
A SALVAÇÃO garantida para todos, sem distinção, na gratui-

dade total, e todos recebem igualmente o mesmo DOM, a mesma 
GRAÇA, o mesmo AMOR.

Pag. 203
Confiai em MIM, obedecendo-ME sem restrições, pois é por 

MIM, em MIM e de MIM que o Mundo recebe a SALVAÇÃO.

Pag. 226
A revelação completa se dá através de fatos e acontecimen-

tos que só a MIM cabe julgar, dar a palavra final e a ordem defi-
nitiva, promulgando a LEI VERDADEIRA que vos garante a SALVA-
ÇÃO. A revelação vem de MIM e por MIM é manifestada e dada 
a conhecer.

Pag. 232
O Mundo recebeu de graça e por GRAÇA a SALVAÇÃO, vin-

da diretamente da FONTE de SEU ÚNICO DONO, o SANTO, TRÊS 
VEZES SANTO.

Livro da Ciência –  Salvação
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Pag. 233
O CARISMA é a maior fonte de SALVAÇÃO, fonte única, que 

GOVERNA todo Universo, e se instala, ligando Céu e Terra.

Pag. 247
Compreendendo a fraqueza de MINHAS criaturas, vim em 

socorro, enriquecendo-vos e dando-vos FORÇA, CORAGEM e 
DISCERNIMENTO, e conduzindo-vos pelo CAMINHO da SAL-
VAÇÃO.

Pag. 273
E VOSSO PAI vê que nessa hora precisa é necessário, de novo, 

pegar mais forte em vossa mão e reforçar os laços de união entre o 
Céu e a Terra, em uma terceira ALIANÇA, sendo que, desta vez, ela 
é decisiva para vossa salvação.

Pag. 274
E é a pura VERDADE, pois EU sei que, se a vós não fosse en-

viado MEU ESPÍRITO SANTO com esse PLANO de SALVAÇÃO, final-
mente elaborado e por ELE executado, ninguém sobreviveria à 
MINHA CHEGADA, no tempo HOJE!

Pag. 276
E, bem por isso, todas as VERDADES agora podem ser 

anunciadas, pois caem em solo fértil, o que vale dizer, de cer-
teza, para que creiais em MIM, ESTE é o último PLANO de SAL-
VAÇÃO para a humanidade e não haverá outro, pois tudo se 
completa com ELE, NELE e por ELE, e já estais muito perto de 
MIM.

Pag. 278
E só pelo desenvolvimento e conclusão do MEU PLANO de 

SALVAÇÃO com este CARISMA, dinâmico, atual e verdadeiro, todo 
esse mistério teve condições de se fazer e se concretizar dentro e 
fora de vós.
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Pag. 298
Ficai na SABEDORIA DIVINA e compreendei o PODER da SAL-

VAÇÃO!

Pag. 309
Nenhum valor terão vossas coisas, mas, sim, somente o “ser” 

em MIM, o viver neste PAI AMOROSO e COMPLACENTE, e todo Uni-
verso recebe a salvação, a santidade.

Pag. 338
A salvação chegou para todas as Nações.

Pag. 340
A vós confiei a abertura da porta da salvação para todos e vos-

sa missão completou-se nesta época, e tudo está pronto, abenço-
ado e conduzido por MIM.

Pag. 341
Haverá, então, lágrimas de horror, pedindo perdão e clemên-

cia, clamando pela sua salvação.

Pag. 354
EU, VOSSO PAI, utilizo-ME de gestos simples e úteis para 

completar MEU SANTO PLANO de SALVAÇÃO sobre todo Uni-
verso.

Pag. 355
Vinde todos e olhai as MINHAS maravilhas, embebei-vos da 

GRAÇA da MINHA SALVAÇÃO, pois à vossa frente a MINHA REALE-
ZA se abre em total doação.

Pag. 359
JESUS, MEU FILHO, veio, em comum-união COMIGO, entre-

gando para vós um ensinamento que vos mostrou o CAMINHO da 
SALVAÇÃO, num conhecimento de VIDA e VERDADE.



255

Pag. 373
Este TEMPO veio com um CARISMA para reparar todo tempo 

e por isso pode ser chamado TEMPO de SALVAÇÃO, que dura até 
a eternidade.

Pag. 379
EU faço os tempos prosseguirem, pois de MIM depende o 

Mundo para chegar à SALVAÇÃO definitiva.

Pag. 385
Sem esmorecer nem vacilar, estais de pé, firmes, defendendo 

o CARISMA que completou a OBRA da SALVAÇÃO.

Pag. 396
A MINHA SALVAÇÃO, no TEMPO HOJE, acaba de concretizar-se 

sobre toda humanidade e agora entrais na VIDA DIVINA, e tenho 
total domínio sobre vós e tudo que vos rodeia. E agora, vós viveis 
DEUS em vós e sois completamente livres para ir e vir, subir até 
MIM e descer para os irmãos.

Pag. 397
Este CARISMA, completando MEU PLANO de SALVAÇÃO, teve a 

MISSÃO de vos trazer de volta a MIM, sãos e salvos, e trabalhou incan-
savelmente até concretizar-se essa realidade. E tudo em vós e fora de 
vós foi visitado por MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA, que vos aproximou 
de MIM e vos auxiliou a sair do caos em que vós e vossas famílias vos 
encontráveis, para voltar ao MEU aconchego, pacíficos, sãos e salvos.

Pag. 435
Já sabeis bastante sobre MEU PLANO de SALVAÇÃO, o sufi-

ciente para conhecer-ME, AMAR-ME e ADORAR-ME, sem medida, 
no silêncio, sem nada perguntar ou querer saber, sem nada pedir, 
com todo entendimento no vosso CORAÇÃO e com toda vossa 
ALMA dedicando-ME a docilidade, o carinho e o afeto que susten-
tam nossa AMIZADE.
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Pag. 448
A salvação para o Mundo, de tamanha SABEDORIA, que a 

imensidão do mar torna-se pequena e frágil diante do incomen-
surável feito, prescrito e concretizado sob MINHA ORDEM.

Pag. 8
Quando acontecer isso estará concluída a mais completa 

obra já escrita, pois nela haveis de encontrar toda profundida-
de da MINHA VERDADE, EU que SOU O ÚNICO AUTOR do último 
PLANO DE SALVAÇÃO que se revela ao Mundo e somente nele e 
por ele se fechou um tempo para dar continuidade a outro.

Pag. 20
Eis, pois o tempo de Moisés, Jacó e Abraão, o tempo de MEU 

AMADO FILHO JESUS, o tempo do ESPÍRITO SANTO com o CARIS-
MA, e agora o TEMPO ÚNICO DE SALVAÇÃO.

Pag. 24
Já tenho o vosso coração e busco sem me cansar todo aquele 

que marquei com selo da SALVAÇÃO.

Pag. 36
Vim reunir o MEU exército, pois a SALVAÇÃO é gratuidade to-

tal, não dependendo mais de vosso e esforço, das vossas orações 
e penitências. 

Pag. 38
Encerra-se um tempo escuro e sem vida, sem nenhuma pers-

pectiva de salvação e começa um TEMPO NOVO, claro e desco-
berto, inundado por MINHA LUZ e preenchido por MINHA SANTA 
PRESENÇA.

Livro da Verdade –  Salvação
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Pag. 40
Através do CARISMA, liguei eternamente o CAMINHO entre 

NÓS, concretei um laço de AMIZADE formando uma linha confi-
dencial entre ambas as partes, para consolidar convosco MINHA 
PROPOSTA de SALVAÇÃO.

Pag. 49
Nada precisais temer, pois EU SOU O COMANDO PLENO 

sob a AÇÃO deste CARISMA BENDITO que completa a vossa 
SALVAÇÃO.

Pag. 50
Pois ela afirma a VERDADE VERDADEIRA de um PLANO SANTO 

DE AMOR que conduz à SALVAÇÃO todos os viventes em todos os 
tempos.

Pag. 92
Escutai, buscai e vivei com ALEGRIA, a SALVAÇÃO que para to-

dos se completa!

Pag. 94
De vossa resposta depende a SALVAÇÃO do MUNDO, pois sois 

MEUS instrumentos neste CARISMA, o último Plano de SALVAÇÃO 
para a humanidade.

Pag. 108
Esse é o REGISTRO FEITO POR MIM, OFICIALIZANDO MEU PLA-

NO DE SALVAÇÃO que agora se faz em vós como VERDADE, pois 
SOU EU em vós e em todo universo.

Pag. 146
Assim, em MEU AMADO E GLORIFICADO FILHO JESUS, sois vós, 

FILHOS QUERIDOS, os primeiros a conhecer e participar do MEU 
PROJETO DE AMOR e da MINHA PROPOSTA de SALVAÇÃO para to-
dos os Povos, através da CELEBRAÇÃO DOS DÍZIMOS. SALVAÇÃO 
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esta que se concretizou com este CARISMA e agora a entrego a 
vós, no exato MOMENTO em que o AMOR ASSUME O GOVERNO 
de toda Terra.

Pag. 148
Através do MEU ESPÍRITO SANTO este CARISMA DA COMUNI-

DADE ALIANÇA DIVINA, realizou SUA MISSÃO de concluir a vossa 
SALVAÇÃO e agora MINHA LEI DO DÍZIMO pode ser observada e 
obedecida por todos vós, FILHOS QUERIDOS!

Pag. 161
Com toda AUTORIDADE vos chamo à VERDADEIRA VIDA e as-

sim SERÁ a MINHA MANIFESTAÇÃO DIVINA para comprovar-vos de 
VIVA VOZ que verdadeiramente MEU PLANO de SALVAÇÃO é defi-
nitivo e não haverá outro, porque com ele se conclui e a MINHA LEI 
DO DÍZIMO é estabelecida eternamente em meio às Nações.

Pag. 165
NO MEU PODER UNO E TRINO considero concluído MEU PLA-

NO DE SALVAÇÃO para todos os Povos e o FAÇO VIGORAR HOJE 
sob MINHA ORDEM REAL, para MINHA MAIOR HONRA e GLÓRIA, 
PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, em tudo e 
em todos os viventes e por toda a eternidade. 

Pag. 170
É a OBEDIÊNCIA À LEI DO DÍZIMO, neste CARISMA que é o 

PROJETO DE SALVAÇÃO DO PAI que GERA cada FILHO para a VIDA 
ETERNA e SOU EU que REALIZO esse mistério em vós. Nasceis de 
novo para esse NOVO MOMENTO de GRAÇA e de ETERNIDADE.

Pag. 180
Tão grande e significativa ELA É que precisou deste CARISMA 

como suporte de sustentação para fazer acontecer no humano o 
MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO para todos os Povos sem 
distinção alguma.
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Pag. 182
A LUZ se acende e raia o NOVO DIA para a humanidade 

que pode estar tranquila e confiante no Céu, que se abre para 
todos, pois pude resgatar-vos e elevar-vos à MINHA DIGNI-
DADE através do bem elaborado e vitoriosamente conduzido 
pelo PROJETO de AMOR e SALVAÇÃO concluído por este CA-
RISMA.

Pag. 185
Vivei! Vivei a UNIDADE TRINITÁRIA de AMOR que HOJE, natu-

ralmente É em vós, por CARISMA, quando se levanta como DONO 
VERDADEIRO, O AUTOR DO PROJETO DE SALVAÇÃO para todos os 
Povos, DEUS VERDADEIRO UNO E TRINO AMOR.

Pag. 189
MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO, HOJE atinge sua culmi-

nância acolhendo no ÂMAGO DO MEU SER, vosso DÍZIMO que se 
faz em vós como CARISMA, coroado no Céu e na Terra, realidade 
e VERDADE atual, incontestável e gratificante que identifica vossa 
permanência em MIM. 

Pag. 191
É a MINHA ORDEM REAL que precisa ser observada, no HOJE 

porque é a OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, a culminância do MEU PRO-
JETO DE AMOR E SALVAÇÃO para vós, pois através dela pude ater-
rissar em vosso ser humano, DIVINIZANDO-O.

Pag. 201
Todos os MEUS FEITOS, neste PROJETO DE SALVAÇÃO culmi-

naram quando sob MINHA ORDEM cada Instituição ocupou seu 
lugar em MIM.

Pag. 205
E NO MEU PODER E AUTORIDADE, DEUS UNO E TRINO 

AMOR, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, ESTÁ ETERNAMENTE ABER-
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TA A PORTA DO PARAÍSO PARA VÓS, CONFORME MEU PROJETO 
DE AMOR E SALVAÇÃO PARA VÓS!

Pag. 206
Nenhuma estrutura humana pode mudar ou converter 

vossa história de pecado, doença e morte, apenas o PODER DO 
ALTO, vindo através deste CARISMA, vos pode transformar em 
HOMEM NOVO e MULHER NOVA, porque é o MEU PROJETO DE 
SALVAÇÃO neste MOMENTO que é para todos os Povos, sem 
nenhuma distinção.
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Solução

Pag. 48
Obedecei a quem está a vos conduzir.Deveis obediência ao 

PAI, que ME enviou para conduzir esta obra maravilhosa e que será 
a solução para os Filhos MEUS

Pag. 63
Quando tudo vos parecer sem solução confiem em MEU IMA-

CULADO CORAÇÃO e EU estarei vos atendendo e intercedendo 
junto ao PAI, que, com SUA misericórdia infinita, acolherá toda a 
situação e perdoará todo erro e toda maldade. 

Pag. 172
Muitos vos procurarão e encontrarão em vosso meio a so-

lução, acolhei-os e com Amor mostrai-lhes todo o caminho a 
seguir.

Pag. 211
O momento é agora, é chegada a hora de o mundo se trans-

formar e se completar em união com o que há de mais Divino e 
Santo.Ainda há um tempo e em vossas mãos foi entregue a CHA-
VE desse tempo, em vosso querer se encontra a quantidade desse 
tempo e em vosso poder esta toda a solução futura.

Pag. 272
Agora em que tudo parece estar perdido e sem solução o 

CRIADOR vem de encontro com seu imenso e poderoso Plano 
para banir toda maldade e transformar na mais perfeita har-
monia.

Livro da Vida –  Solução



262

Pag. 131
É na misericórdia do Pai que se encontra a esperança, a solu-

ção dos problemas mais difíceis que possam nos parecer

Pag. 144
Meus filhos buscam no mundo a solução para os seus proble-

mas mas não é assim que conseguirão resolvê-los. A solução vem 
do alto. Vem do Pai. É do coração do Pai que sairá todo o socorro 
necessário para a salvação dos meus filhos.

Pag. 388
Por isso, Irmã Gertrudes, te chamei três vezes, para que acor-

des bem. A ninguém entregarás este Carisma. Ele subsistirá por 
si, pois é um novo que se apresenta para o mundo, é uma nova 
solução para tudo e para todos e não pertence a ninguém pois 
é de todos. Não quero rótulo nenhum diante dele. Apenas o Ca-
risma como fonte de vida e salvação. Não guardes nada, não es-
condas nada, mas dize tudo e clareia tudo, a todos. Muitos virão 
procurar-te. Cuidado!

Livro da Sabedoria –  Solução

Pag. 16
Abordo todos os problemas e dou para eles solução e conti-

nuidade no novo. Há um mundo novo à espera da sociedade justa 
e fraterna onde Cristo Jesus é acolhido como Rei e Senhor.

Pag. 26
É o que o mundo inteiro espera: a solução para a fome mun-

dial, que será tanto menor, quanto mais o homem voltar-se para 

Livro da Paz –  Solução
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Mim. Só em Mim não terá mais fome e bebendo da Fonte que SOU 
EU não terá mais sede.

Pag. 181
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 desafios do trabalho e das in-
venções.  

Só Jesus é solução para tudo e se levanta contra todos os vos-
sos argumentos. Agora não tendes outra saída, senão optar pelo 
Amor.

Pag. 187
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 desen-
volvimento da empresa.

Pag. 213
Sois Meus filhos queridos e em Mim não existe problema. Eu 

sou a solução para todas as vossas inquietações.

Pag. 259
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 acontecimentos e retoma a sua criação.

Pag. 288
O Carisma é a fonte principal de água viva. É dele que o mun-

do se alimenta. Em seu regaço está a solução para todos os pro-
blemas.
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É da Ciência de Deus que os filhos têm sede e buscam en-
contrar em fontes contrárias e absurdas, a solução para seus pro-
blemas.

Pag. 358
Ela surge a partir de dentro de vós e dá para vós poder e força, 

sendo auxílio e solução para todos os problemas.

Pag. 403
Quanto mais EU “SOU” em vós, mais simples vos tornais e 

constatais que DEUS não é complicação, mas, sim, solução em 
vossa existência.

Pag. 426
Como vedes e sentis, agora EU vos apresento uma realidade 

alvissareira, positiva e concreta, que advém deste relacionamen-
to interativo COMIGO, porque somente EU SOU SOLUÇÃO para 
vossas questões e buscas, pois em MIM encontrais a VERDADEIRA 
FELICIDADE.

Livro da Ciência –  Solução

Pag. 49
Isso resulta em um obstáculo de total abandono e um delírio 

incontido que sem MINHA INTERVENÇÃO jamais cessaria, pois hu-
manamente não tem solução.

Pag. 117
E tudo tem solução desde que estejais no MEU AMOR, viven-

Livro da Verdade –  Solução
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do a MINHA LEI. Agora viveis a realidade do DEUS É em vós e vos 
esclareço sobre a LEI DO DÍZIMO.

O DÍZIMO SOU EU, O PAI entre vós. SOU EU que vos recrio, 
vos santifico e vos organizo devolvendo a vós o equilíbrio físico, 
psíquico, espiritual e da alma, na vossa Pessoa, no Casal, na Família, 
na Empresa, nas Finanças, no Trabalho, na Comunidade e Governo. 
Através do DÍZIMO SOU VOSSO AMIGO e vos faço AMIGOS MEUS, 
vos acompanhando em todos os momentos para CELEBRARDES 
COMIGO a justa união que vos torna frutuosos em MIM. 

Permanecendo em MIM, na OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, sois ri-
cos, ricos, ricos, pois podeis ter a certeza da MINHA DIVINA PROVI-
DÊNCIA sobre vós e vossos FILHOS, em vossos negócios e empre-
endimentos tanto empresariais como governamentais.

Cem por cento TUDO o que SOU É em vós PROVIDÊNCIA e 
GRAÇA porque o que mais desejo é DAR-ME a vós, DOAR-ME a vós 
por inteiro, sendo AMOR em vossas VIDAS.

Pag. 136
Agora sabeis que encontrais em MIM, no MEU AMOR, toda 

estabilidade, equilíbrio e a solução para todos os desafios que se 
apresentam a vós. SOU O DEUS UNO E TRINO e vos dou certeza de 
VIDA PLENA, pois tudo está seguro em MIM e tudo se faz em MIM. 
De ora em diante tendes o vosso coração repleto do mais puro 
AMOR, o perfeito NAQUELE que é PERFEIÇÃO total.

Pag. 245
Vosso DINHEIRO agora não é mais problema, como está LIGA-

DO a MIM é sempre solução e chega a vós em ABUNDÂNCIAS DE 
BÊNÇÃOS E GRAÇAS para benefício de tudo o que é SANTO, JUSTO 
e VERDADEIRO.

Pag. 291
Agora é o SISTEMA DIVINO que está acionado e vos rege e só 

tomastes conhecimento do que vivíeis, onde estáveis, o que co-
meis e bebeis o dia inteiro e quem vos comandava porque já esta-
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va entre vós a solução, o CARISMA PRONTO, com A MINHA LEI DO 
DÍZIMO VITORIOSA, que é MINHA MÃO SEGURANDO a vossa mão, 
dando-vos toda PROTEÇÃO e AMPARO, toda PAZ e PROVIDÊNCIA, 
cumulando-vos de ATENÇÃO.

Pag. 351
EU SOU A VIDA, A SAÚDE e a SANTIDADE, O BANCO MUNDIAL, 

DEUS UNO E TRINO AMOR, solução para vossos desafios diários em 
vós, nas vossas Famílias, Empresas e Governo.
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Junção

Pag. 463
A união desses dois tempos é a junção, por inteiro, de um fato 

novo, que desestruturou uma classe, gerando assim um projeto 
novo pelo qual o AMOR será a única definição.

Livro da Ciência –  Junção

Pag. 35
Tudo está formado nesse lugar onde firmei a ALIANÇA ETERNA. 

Completou-se aí todo equilíbrio do universo e se faz a junção do 
ETERNO e do humano.

Pag. 40
É a junção do DIVINO com o humano e já podeis sentir vossa 

ALMA livre e plena de GRAÇA.

Pag. 60
A unção dos mortos, concretizada em um tempo passado, passa 

a ser libertação da VIDA, através do MEU ESPÍRITO SANTO, ainda em 
junção entre a matéria e o espírito, levando para o alto a ALMA, crian-
do um único ser, o qual chegará à eternidade sem nada sofrer.

Pag. 342
Há ainda muitos e maiores mistérios envolvendo um conjunto 

completo entre ambas as partes, conjunção única, perfeita e perma-
nente entre o Céu e a Terra. O CARISMA é como uma célula liberada 
por MIM, saída diretamente do MEU TRONO, para realizar os MEUS 
feitos em todo o universo.

Livro da Verdade –  Junção



268

Pacto

Pag. 26
Precisais estar preparados para a missão. Não só preparados, 

mas formados e atentos ao que EU VOS ORDENO.Como pode uma 
vinha contaminada transmitir bons frutos? Se não vos sentis prepa-
rados para a missão, não renoveis a Consagração, pois digo: é um 
pacto muito sério.

Livro da Vida–  Pacto

Pag. 326
O Deus Uno e Trino quer tomar posse da pessoa em toda 

extensão, desde o físico até a alma e vice-versa, da alma até no 
físico. E esse mistério, esse Dom, essa graça não é só para vós, mas 
para a humanidade inteira. O Pai quer selar com a terra inteira um 
pacto de amor e paz. Todos na terra são bem-aventurados porque 
conheceram a salvação que meu Filho veio trazer ao mundo.

Pag. 370
Quero abençoar vossa família reunida e chamo-vos de onde 

estais. Preciso de vós agora, pois é um momento solene para toda 
a humanidade e quero abençoar toda vossa família, quero uni-la 
no amor, abençoando assim, através dela a humanidade inteira, 
selando com a humanidade, o pacto da benção, o pacto da uni-
dade.

Livro da Sabedoria–  Pacto
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Livro do Amor–  Pacto

Pag. 92
Renovo convosco meu pacto de paz e tranquilidade. Estais a 

obedecer-Me e fazer minha vontade e vos protejo sempre, nenhum 
mal vos acontecerá. Estais guardados totalmente sob minhas asas.

Pag. 103
Desejo sinceridade e lealdade. Em vós repousa o espírito da paz. 

Pois que Ele seja em vós e em vós faça morada definitiva, marcando 
com selo de ouro esta Aliança feita no tempo de agora com toda a 
humanidade. Selo convosco o pacto de paz.

Pag. 162
Dele dou testemunho, pois também Ele dá testemunho de Mim 

diante de vós. Agora se forjarão minhas leis em vossos corações. 
Meus ensinamentos serão por vós entendidos e seguidos. Havereis 
de ser fiéis a Mim e a meu Pai. Haverá um pacto de paz celebrado 
com toda a humanidade.

Pag. 209
Ainda que as colinas e montanhas oscilem e as águas tumul-

tuem, jamais meu pacto de amor vos abandonará e meu favor se 
retirará de vós. Ainda que tenhais que atravessar o fogo ou as águas 
vos submergirem, nem o fogo nem a água vos fará mal algum tal é o 
meu favor que se derrama sobre vós. Sobre vós se assenta um pacto 
de fidelidade recíproca, Eu em vós e vós em Mim num contínuo am-
plexo de amor puro e eficaz.

Pag. 211
Do lado da mulher esteve o homem como cofundador do 

Carisma. A escolha recaiu sobre o Satomi, representando os des-
truídos em Hiroshima e Nagasaki como um pacto de paz com a 



270

humanidade inteira de que jamais tal catástrofe se repetiria na 
face da terra.

Pag. 251
Aliança feita com o divino, nos tempos atuais, onde o homem 

celebra com Deus Pai o pacto da paz e do amor. Aliança solene, su-
blime, completada e perpetuada para todo o sempre. É o sublime 
mistério do Deus- Conosco, do Deus é, se fazendo na face da terra, 
nos tempos atuais. O Pai se revela por inteiro a seus filhos e os acolhe 
no seu coração. A paz se faz dentro e fora da pessoa. Tudo se comple-
ta agora e se reúne numa linha só, que se ergue até o infinito.

Pag. 277
O homem rompeu com esse pacto de obediência a Deus, sendo 

induzido pela mulher, quebrando a amizade com Ele. O céu se abriu, 
Apoc 11,19, e novamente o Criador vem e suscita Eva e suscita Adão 
e recria-os novamente para poderem reentrar novamente no paraíso 
e reatarem a amizade com Deus e reconduzirem seus filhos de volta 
a Ele. 

Pag. 383
Celebro neste tempo convosco um pacto de paz, através deste 

Carisma e Me uno a vós como um esposo se une à sua esposa, como 
um pai se une a seu filho.

Pag. 133
Estou a santificar-vos e a santificar tudo o que vos rodeia, o mun-

do em que viveis. Celebro convosco um pacto de amizade, desde 
que estejais consoantes com Minha Lei. E tudo o que pedirdes ao Pai 
em Meu Nome, vo-los darei para que a Minha alegria esteja em vós e 
a vossa felicidade seja perfeita. 

Livro da Paz–  Pacto
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Pag. 220
Está eternamente selado o pacto de paz convosco, ó humani-

dade inteira.

Pag. 24
Há um intercâmbio de AMOR entre nós, uma CELEBRAÇÃO de 

AMOR, um pacto de VIDA ETERNA, que nos mantém ligados, EU em 
vós e vós em MIM, eternamente, pois é a MINHA PRESENÇA como 
GOVERNO VOSSO que haveis de desfrutar agora.

Pag. 36
Estais inseridos e mergulhados em MINHA SANTA PRESENÇA, se 

celebrais o DÍZIMO COMIGO. É o pacto de AMOR que CELEBRO con-
vosco, filhos queridos dos quatro cantos do Mundo.

Pag. 120
E esse PACTO eternamente está selado, como compromisso do 

PAI para convosco e de vós para com o PAI, pois, uma vez que NÓS 
nos tornamos UNO, é recíproca a responsabilidade.

Pag. 130
Está selada a ALIANÇA ETERNA, o pacto de PAZ com todos vós, 

Povos do Universo!

Pag. 149
A vossa desobediência é que fez o pacto com o sofrimento para 

vós.

Pag. 272
Esse pacto com VOSSO DEUS, que foi o começo da NOSSA 

UNIÃO e AMIZADE, já foi um grande impulso, e vos sustentou por 

Livro da Ciência–  Pacto
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várias e várias gerações, permitindo que caminhásseis e fôsseis em 
frente, até o tempo determinado pela MINHA ONISCIÊNCIA para se 
iniciar o NOVO TESTAMENTO.

Pag. 277
E assim “É” e assim se “FAZ”, sem esforço algum de vossa parte, 

pois o AMOR “É” em vós o DOM por excelência, porque as ALIANÇAS 
se fecharam e selado está NOSSO pacto de AMOR e AMIZADE, e to-
dos, nos Cinco Continentes, a partir deste TEMPO, podem viver DEUS 
e usufruir de todos os benefícios advindos das MINHAS ALIANÇAS 
convosco.

Pag. 281
Mas, só agora, na ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO 

AMOR, o ESPÍRITO SANTO vem, em PESSOA DIVINA, encarnado na 
MULHER, concretizar convosco o pacto de OBEDIÊNCIA COMIGO, 
que é a CELEBRAÇÃO do DÍZIMO neste CARISMA, o qual dá condi-
ções a todos de serem criaturas renovadas à IMAGEM e SEMELHAN-
ÇA do PAI.

Pag. 282
Sendo assim, VOSSO PAI novamente faz um pacto de AMIZADE 

e COMPROMISSO convosco, desta vez no TEMPO HOJE, através deste 
CARISMA, encarnado pela MULHER, CHAMADA e ESCOLHIDA para 
estar à SUA frente.

Pag. 307
Para isso preparei esse TEMPO e o lugar, enchendo-o de LUZ 

VERDADEIRA, o MEU TEMPLO, e lancei mão do MEU ALTAR de HON-
RA, num pacto de AMOR e COMPROMISSO, trazendo de volta para 
MIM o que estava perdido.

Pag. 423
Agora, já estais acordando do sono milenar e do entorpecimen-

to desastroso, mas ainda não de todo irremediável, pois chego bem 
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a tempo de resgatar-vos e, por MINHAS ALIANÇAS, selar convosco 
MEU PACTO de AMIZADE e COMPROMISSO.

Pag. 210
A ALIANÇA ETERNA é a CELEBRAÇÃO e a CONCRETIZAÇÃO do 

MEU PACTO DE AMIZADE com todos vós, FILHOS QUERIDOS, eterna-
mente. Bem vindos à MINHA CASA!

Livro da Verdade –  Pacto


