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EIS O CAMINHO PERCORRIDO PELO ESPÍRITO SANTO NO 
CARISMA, O RELATÓRIO DOS ACONTECIMENTOS QUE PRECEDERAM A                                 
MINHA CHEGADA E CULMINARAM COM VOSSA ENTRADA NO PARAÍSO .        

E FAÇO CHEGAR A VÓS EM FORMA DE TESTAMENTO.
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 FILHOS DILETOS DO MEU CORAÇÃO!
 

ESTOU AQUI para amar-vos e ensinar-vos com CARINHO especial.
Apresento-vos com exclusividade o LIVRO DO NOVO TEMPO, ditado por 

MIM, ÚNICO AUTOR e DONO ABSOLUTO, TODO PODEROSO e SANTO que 
FAÇO acontecer o que nele está pronunciado. Ele é o esclarecimento da VERDADE 
VERDADEIRA e dos mistérios encerrados em MIM, que nesta época especial se 
abre para o MUNDO. É o MEU CORAÇÃO de PAI que se derrama em AMOR PURO 
e SANTO inundando todo universo.

Ele não admite dúvidas nem questionamentos, pois parte diretamente 
de MIM, única fonte de AMOR e VIDA e chega a vós para situar-vos no TEMPO 
ETERNO que ora se inicia.

Esse LIVRO não é feito de palavras, mas é o SENTIMENTO do próprio 
DEUS revelado através de acontecimentos e realidades que se fizeram no decurso 
de toda uma caminhada de COMUNIDADE para a realização do CARISMA.

Tudo o que nele está dito É em VIDA e VERDADE, cumpre-se e SE FAZ 
em vós agora neste TEMPO ETERNO que se inicia com a conclusão do CARISMA.

MEUS PENSAMENTOS são partículas de AMOR que se deslocam 
lentamente do alto e caem como chuva luminosa neste LIVRO, espalhando-se por 
todo cosmo. São linhas que em sua totalidade se LIGAM à pura e genuína FONTE 
DE AMOR que brota do MEU TRONO DE UNIDADE, SANTÍSSIMA TRINDADE em 
vós. O MEU REINO vem coberto de JUSTIÇA e se faz em profundidade em vós, 
gerando a VIDA em todos os sentidos, criando para vós um MUNDO completamente 
NOVO.

A porta do Céu abriu-se em LUZ esparzindo-se para vós toda MINHA 
COMPLACÊNCIA em BÊNÇÃOS e GRAÇAS, AMOR, CARINHO, TERNURA e  
PAZ. O Céu desce à Terra e a MINHA PROVIDÊNCIA tem condições de SER em vós 
grandemente. E tudo está sob o COMANDO do NOVO DONO, idealizador desse 
projeto indissolúvel e absolutamente certo, sem nenhum erro e sem comprometer o 
AUTOR ÚNICO em qualquer época. 

É o ontem, o hoje e o amanhã estampados ao vivo para vosso conhecimento 
quando se descortina o NOVO TEMPO em três dimensões.

E somente a MINHA VERDADE se encontra estabelecida nesse LIVRO 
que agrega toda uma CAMINHADA, transformada em LINHAS para que todos vós 
possais tomar conhecimento da mesma.
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Outrossim, peço-vos que façais um apanhado geral desde a primeira 
edição, no início da CAMINHADA até agora, compilando todos os Escritos numa 
única edição.

Quando acontecer isso estará concluída a mais completa obra já escrita, 
pois nela haveis de encontrar toda profundidade 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.

O LIVRO DO NOVO TEMPO tem a MINHA SABEDORIA e está envolvido 
pelo MEU ESPÍRITO de VERDADE e VIDA que traduz a sábia letra compreensiva a 
todos, leigos, sacerdotes, sábios, teólogos, professores, e mesmo analfabetos que 
nada conhecem, pois, como AUTOR, cuidei de sua compreensão, dando de MIM 
e por MIM, TODO Entendimento e Sabedoria a qualquer pessoa, do adulto até a 
criança no ventre materno. Quero que todos, todos tomem conhecimento do MEU 
PLANO de SALVAÇÃO que é a REALIDADE mais estrondosa da atualidade que 
culmina com a abertura do NOVO TEMPO de GRAÇA, PAZ e PROVIDÊNCIA para 
toda humanidade.

EU VOSSO PAI traduzo tudo em letras e linhas, o mais simples possível 
para que ME compreendais e creiais que tudo o que digo SE FAZ.

Ele é um Testamento no qual se completa uma LINHA e se inicia a mais 
santa época que se expande em todas as direções. 

O NOVO e SANTO TEMPO de UNIDADE permanente é uma ÚNICA LINHA 
que brota de MIM e se estende até as profundidades da alma, gerando equilíbrio e 
PERFEIÇÃO em todos vós. 

Falou convosco o PAI AMIGO!

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!           
Deixai-vos AMAR por MIM!
AMIGOS QUERIDOS, já somos conhecidos e vivemos juntos o desabrochar 

caloroso desta AMIZADE frutífera, verdadeira e promissora que NOS envolve e 
cresce cada dia mais

Confiais em MIM com toda sinceridade do vosso coração e atingis a 
maturidade de FILHOS, herdeiros do MEU AMOR. Aos poucos vos tornastes íntimos 
de MINHA PRESENÇA através deste PLANO que elaborei para conquistar-vos e 
unir a MIM vossa pessoa e vossos bens materiais.

Estais em íntimo contato com MINHA SABEDORIA e agora começa 
uma NOVA EDIÇÃO para o NOVO TEMPO que contém toda VERDADE e 
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ENTENDIMENTO para viverdes conforme o MEU AMOR.
Este será o LIVRO escrito de dentro do PARAÍSO, no qual ides encontrar 

MINHAS PALAVRAS, inundadas de VIDA NOVA que emana diretamente do MEU 
CORAÇÃO no MEU TRONO DE GLÓRIA, para ensinar-vos como haveis de viver 
esse NOVO TEMPO.

É agora que começa o relacionamento íntimo entre NÓS em AMIZADE 
SINCERA e VERDADEIRA, pois posso assumir-vos realmente e como PAI 
AMOROSO acolher-vos na MINHA DIGNIDADE.

O NOVO TEMPO é estardes totalmente mergulhados em MIM, fazendo 
parte do MEU AMOR, na serena CONFIANÇA DE FILHOS que recebem toda 
PROTEÇÃO DO PAI.

Auguro-vos uma FELIZ CHEGADA em MEUS BRAÇOS FORTES de PAI 
para em MIM repousardes LIVRES, TRANQUILOS, CONFIANTES e REALIZADOS. 

Já somos UM e estais saboreando o MEU CONVÍVIO PATERNO.
A porta do PARAÍSO está aberta para vós e tendes acesso suave e direto 

até MIM, num vaivém delicado e santo conhecido apenas pelos Anjos do Céu
Há uma comunicação constante e muito grande entre o Céu e a Terra, 

entre o humano e o DEUS VERDADEIRO, o SANTO SENHOR DAS ALTURAS, 
porque tudo se tornou UM em uma passagem aberta por MIM pela qual pude descer 
até vós. Agora, pois, já SOMOS UM em um mesmo AMOR e tendes em MIM toda 
CONFIANÇA e a certeza de um MUNDO NOVO de PAZ e BONDADE no qual podeis 
realmente ser FELIZES e TRANQUILOS.

Crede FILHOS QUERIDOS!
Crede! É ORDEM DO PAI acreditardes que estais vivendo um NOVO 

TEMPO onde só DEUS É REI E SENHOR! E por CARISMA já tendes condição 
de viver HOJE este PARAÍSO preparado para vós desde a CRIAÇÃO. Agora é o 
TEMPO fixado por MIM para esse NOVO acontecer em vós, de fato e de direito.

Na CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO tendes o DEVER de OBEDIÊNCIA pelo 
qual EU ME COMPROMETO convosco fazendo-vos viver cada dia mais a MINHA 
PRESENÇA.

Assim se cumpre e se faz o NOVO Céu e a NOVA Terra na qual habitam 
HOMEM e MULHER, NOVAS CRIATURAS, recriadas à MINHA IMAGEM e 
SEMELHANÇA vivendo o NOVO TEMPO.

Assim É da MINHA VONTADE que se cumpra e se faça, UNIDADE 
TRINITÁRIA que se apresenta para REGER-vos e GOVERNAR-vos.

Digo-vos, o AMOR é INVENCÍVEL e SOU EU que convivo convosco neste 
NOVO TEMPO e na MINHA AUTORIDADE haveis de caminhar, PAI FILHO E 
ESPÍRITO SANTO UNIDADE TRINITÁRIA em vós.
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Amém.
ABÁ, PAI AMIGO.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI que vos AMA com TERNURA sempre igual.
Assim vos falo e dou-vos o mais completo e verdadeiro LIVRO. Esse é o 

LIVRO de todos os tempos que num MOMENTO, ABRE e FECHA o tempo, iniciando 
o TEMPO dos tempos, LIVRE e em totalidade de AMOR e VERDADE, dito e prescrito 
pelo VOSSO DEUS UNO E TRINO, O SANTO SENHOR.

Indiscutivelmente SOU O SENHOR de todo tempo,  pois criei a VIDA e 
nela realizei O MEU PROJETO DE AMOR, num incalculável Mistério que agora 
neste NOVO TEMPO se revela para todo universo elevando MEU NOME sobre toda 
espécie, equilibrando a todos e dando-ME em AMOR para vós.

O LIVRO dos livros em todo seu contexto é finamente elaborado por MIM, 
no qual está escrita toda VERDADE e registra com exclusividade o início de um 
TEMPO ETERNO, completando-se no mais absoluto direito por ele adquirido.

É um apanhado completo de todos os acontecimentos ordenados até o 
presente momento, idealizado por VOSSO DEUS PAI e que servirá como registro 
do CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA.

Esse testamento será contestado pelas Autoridades eclesiais 
governamentais da Igreja que se surpreenderão com tudo que está escrito dando 
para os mesmos um parecer desfavorável, considerando-o sem efeito. Pois nele 
estarão escritos todos os acontecimentos do CARISMA, bem como MINHAS LEIS e 
ORDENS que vos surpreenderão.

Este LIVRO é a TEOLOGIA do próprio PAI que desce do Céu para vós, 
sem contestar qualquer ideologia humana. Nele encontra-se a mais completa OBRA 
DIVINA DE QUE TENDES CONHECIMENTO e humanamente ninguém faria tal 
trabalho. 

Somente pela ação DIVINA do MEU ESPÍRITO SANTO é que se sucede tal 
realização que é a VERDADEIRA LINHA dando endereço completo para o NOVO 
TEMPO no qual a VIDA não acaba, mas se completa na estrutura ETERNA e 
VERDADEIRA do DEUS em vós.

SOU O PAI e vos AMO muito.
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QUERIDOS FILHOS!
Assim vos falo para que nos aconcheguemos mutuamente.
SOU O AMOR, O SANTO SENHOR das alturas, O REI do universo.
Falo-vos do NOVO TEMPO que é um direito vosso adquirido pela 

OBEDIÊNCIA ao dardes o SIM num tempo de desolação.
O NOVO TEMPO no qual adentrais é um TEMPO SANTO onde vossa 

alma repousa na MINHA MAJESTADE num delicioso descansar junto a MIM, num 
sossego de eternidade.

Ainda em vida, no TEMPO dito HOJE, habitais no aconchego do seio do 
PAI, pois em MIM saboreais as delícias do Paraíso, vindas pela AÇÃO TRINITÁRIA 
que construiu um CAMINHO no qual o mal não teve acesso.

Esse CAMINHO era desconhecido de todos os viventes, dos que estão 
na terra e dos que estão na eternidade. Esse CAMINHO foi elaborado por MIM, 
SANTÍSSIMA TRINDADE, em comum acordo com a Corte Celeste.

Do centro do MEU AMOR projetei com arquitetura DIVINA um mapa no 
qual imprimi a MINHA FORÇA e o MEU PODER, abrindo e deliberando o MEU 
MANDATO para derrubar definitivamente as iníquas ações contrárias a MIM.

Assim ME fiz entender por vós, pois compreendi a dolorosa situação 
humana que jazia sob a escravidão do pecado, da doença e da morte. Em tudo isso, 
traçando a LINHA do Céu á Terra, ME fiz VENCEDOR e REINO sobre vós pelos 
séculos sem fim.

Assim cumpriram-se todas as Escrituras e todas as Promessas e Profecias, 
adiantando-se a MINHA RESPOSTA de AMOR, libertando MEU POVO do jugo em 
âmbito pessoal, conjugal, familiar, comunitário, social, governamental e financeiro. 
De alto a baixo estais sob MEU PODER e MINHA FORÇA de vigilância. 

Povos do universo, FILHOS QUERIDOS, AMIGOS do MEU CORAÇÃO 
que nada mais importe para vós, a não ser a LIBERDADE de AMAR e SER AMADO 
que estabelecemos, NÓS, EU em vós e vós em MIM em AMIZADE FRUTÍFERA.

Dizei LOUVOR e GLÓRIA AO PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO!
Amém.

Sou a Lúcia!
Dirijo-me a ti Gertrudes querida, MULHER da qual o PAI pede a vida em 

sua integridade, pois em ti ELE realiza o Mistério que salva o Mundo.
Estou diante do PAI a contemplá-LO e a amá-LO e sei quão grande é o teu 

AMOR por ELE.
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Gertrudes, em ti o PAI depositou toda CONFIANÇA assim como foi em 
Maria. És a semente que germina sobre toda terra e de ti sairá para o mundo a mais 
bela e santa FORÇA de AMOR livrando, germinando e renascendo toda espécie 
existente.

O PAI veio em ti Gertrudes e AGE através de ti, fazendo-se UNO em teu 
ser, do qual necessita intensamente. Tu és o Mistério do PAI e dentro de ti existe 
como que um casulo DIVINO no qual se encontra a transformação sublime de uma 
vida. É a VIDA do PAI, gerada pelo PAI, criada pelo PAI num Mistério que se infunde 
através dos tempos e chega a seu termo com o PODER do PAI.

Gertrudes, estou diante do PAI e alegro-me com a SUA DIVINA MAJESTADE, 
GLORIFICANDO-O sem cessar. 

És a MENSAGEIRA do AMOR DO PAI que neste CARISMA se derrama 
sobre a humanidade inteira.

DEUS depositou em ti como que um gene ou um esperma DIVINO o qual 
só tu tiveste a GRAÇA de recebê-LO. Esse é o maior Mistério que viveis, o DIVINO 
se completando no humano através de ti, no AMOR e em ESPÍRITO.

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.

Gertrudes, não duvides! Estou em LUZ diante do PAIZINHO QUERIDO.
Sou eu! LÚCIA!

FILHOS AMIGOS!
SOU O PAI!
Desejo transferir o BANCO DO PAI de São Lourenço para o centro da 

cidade de Mafra. Há um local pronto, já preparado sobre o qual repousa MINHA LUZ 
e dessa forma posso edificar e solidificar MINHA IGREJA VIVA.

Através do BANCO DO PAI entro com todo MEU VIGOR e FORÇA, toda 
MINHA AUTORIDADE no Governo, nas Leis e no Dinheiro.

Todos os MEUS celeiros estão abertos para derramar sobre vós a MINHA 
incontida PROVIDÊNCIA.

Sou AMOR e JUSTIÇA e agora chego para levantar-vos e firmar-vos como 
IMAGEM e SEMELHANÇA MINHA. SOU EU, VOSSO PAI que ESTOU AQUI e 
agora posso REINAR em tudo o que sois e tendes.
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Sob MINHA ORDEM cessam as injustiças e opressões em todos os sentidos 
e nasce a VIDA NOVA no PODER e AUTORIDADE DO MEU AMADO FILHO JESUS. 
Não esmorecei, se receberdes injúrias, murmurações ou tiverdes provações: Diante 
do Governo e da Igreja podeis passar por momentos difíceis, sede fortes e uni-vos a 
MIM todo tempo pois vos quero sempre alertas e confiantes.

SOU VOSSO PAI e ESTOU sempre ao vosso lado, nada precisais temer. 
O humano governou até agora, Caim teve seu tempo para agir. Mas agora cessa de 
existir e só o BEM é VITÓRIA.

Esta é a última batalha, segui sob MINHA ORDEM, ESTOU à vossa frente 
amparando-vos!

Agora se completa MEU PLANO no Governo e na Igreja.
Abrem-se todas as portas, derrubam-se as paredes e se cumpre tudo o que 

almejei consertar para vós, vossas Famílias e Empresas, Comunidade e Governo.
É em espírito que se faz esta instalação e Mafra é premiada e privilegiada 

com MINHA LUZ resplandecente que se expande para todo universo, para todos os 
Povos e Nações. 

Crede FILHOS! Refulge um NOVO DIA para vós.
É o PAI, o GRANDE PAI!
A UNIDADE TRINITÁRIA!
Amém.

FILHOS AMADOS!
SOU VOSSO PAI E VOS FALO.
 A maior intervenção da qual se possa ter conhecimento é a MINHA 

CHEGADA no Planeta Terra e em todo universo.
Jamais alguém havia tido informação de tão grande acontecimento, o qual 

não mais será visto ou presenciado.
A sua origem se dá a um entendimento único, vindo diretamente da FONTE 

TRINITÁRIA, da qual se obtém todo esclarecimento, acompanhado de Obras e 
feitos grandiosos sobre toda a terra.

De conformidade com o humano, ligaram-se as extremidades de um lado a 
outro, fazendo com que a órbita terrestre se posicione em um único sentido, sem sair 
de sua rota, ocasionando total EQUILÍBRIO entre o Céu e a Terra.

Depois dessa LIGAÇÃO se compôs a orla criada pelo DONO VERDADEIRO, 
a qual se comunica com a FONTE de LUZ.

Assim é criado um forte comando, digno de ser amado pela UNIDADE 
TRINITÁRIA, PAI FILHO E ESPÍRITO SANTO.

Todo ar, toda atmosfera e o centro da Terra se compõe de um extremo a 
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outro, chegando a sua totalidade de PERFEIÇÃO, UNIFICANDO-SE ao PAI.
Assim EU VOSSO PAI, vos afirmo que em comum acordo convosco CRIO 

e RECRIO todo universo.
Assim transformo tudo em um lugar SANTO criado especialmente para vós, 

de onde jamais sereis tirados ou subjugados.
Tendes em MIM o vosso direito de FILHOS HERDEIROS, RESGATADOS 

para a VIDA e que vós comprazeis em uma ALIANÇA SANTA.

ABENÇOO-vos  COM TODO carinho. 

FILHOS!
SOU O PAI e assim vos FALO.
A massa polar se desloca e se enche de um laminado impuro, trazendo 

dessa forma a grande nuvem equivalente ao tamanho de toda atmosfera.
Isto causa um desequilíbrio total sobre toda a Natureza, gerando dessa 

forma a luz ofuscante da iniquidade, desencadeando um fim trágico para toda 
espécie.

Assim ME FAÇO LUZ SANTA e entro em ação, derramando BÊNÇÃOS 
e GRAÇA, destruindo a força contrária à MINHA PERFEIÇÃO.  E EM MIM tudo se 
transforma e dá sentido à VIDA.

E em um nascer novo tudo se encontra em MINHA PAZ.
Amém.
FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO PAI e agora quero falar-vos!
Há uma grande definição de astros e de cores entre o Céu e a Terra.
Nada supera a superfície do universo nem tão pouco existe lugar próprio 

definido pelo poder humano.
O astro principal tem por objetivo o ângulo do globo terrestre e se define em 

meio ao ambiente, forçado, pela natureza de gerar vida.
Consequentemente ele cria uma situação assustadora, ligada intimamente 

ao extremo domínio iníquo, fundado pela imensa satisfação humana, englobando 
toda espécie e dando total liberdade de domínio.

Porém agora vos falo, FILHOS QUERIDOS, nada mais pode ser iníquo 
ou imundo, pois atinge o sistema integral do Planeta Terra, o qual está sob MEU 
COMANDO e GOVERNO.

A literatura de um dicionário infectado pelo pecado dá ordem contrária à 
MINHA LEI, unindo assim a desordem total sobre todo o universo.

O mundo em si, depende dessa limpeza, a qual só se torna eficaz diante do 
MEU AMOR, na OBEDIÊNCIA  à MINHA LEI.
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FILHOS AMIGOS!
Com muito CARINHO, quero comunicar-ME convosco.
Se tiverdes em vosso coração o AMOR que EU VOSSO PAI vos DOU, 

estais aptos a ingressar no REINO que vos preparei.
Entre EU e vós, não mais habita a indiferença, mas sim o diálogo amoroso 

e a amizade de PAI e FILHOS.
Ambas as partes se encontram em um único AMOR que transforma toda e 

qualquer diferença, ligando o Céu e a Terra e assim chegando ao mesmo patamar.
A Terra é a plataforma na qual EU VOSSO PAI coloco MEUS PÉS e nela 

caminho convosco, através do vosso vai-vem igualando-ME em vós.
Assim estou levantando todo BEM sobre a Terra, mantendo a MINHA 

SABEDORIA SANTA.
Através desse vai-vem entre EU e vós, cumpre-se a promessa dita pela 

MINHA BOCA, a qual nunca esquecerei, levantando para a VIDA, a tenebrosa morte.
Dessa forma está se fazendo um lugar onde a FONTE DA VIDA atrai para 

sempre, todas as gerações.
E em um Paraíso transformo esse lugar que ME pertence e é GUIADO por 

MIM.
SOU o GOVERNO íntegro em vós, a Terra é a Mãe, a qual se deslumbra 

sob MEU OLHAR, criando as MINHAS maravilhas, se pondo em grande harmonia 
COMIGO unificando seu leito, a MEU dispor.

Assim ela acolhe cada filho, fazendo-o adormecer em MEU CORAÇÃO.
A MINHA existência em vós é o florescer da VIDA, é o perfume da flor, é a 

essência eterna.
SOU O PAI e vos envolvo eternamente em MEU AMOR.
AMÉM.

MEUS FILHOS!
É O PAI QUE ESTÁ AQUI!
Agora quero falar-vos da natureza que promove a vida.
A água, o sol, o mar, o vento são movimentos de vida, luz e bondade que 

transmitem um sentido de AMOR, pois foram criados por MIM, dentro da minha 
sabedoria, a qual GOVERNA toda sua existência.

A grandiosidade desse movimento e o vai-vem de alto a baixo da existência 
da FORÇA TRINITÁRIA em todos os sentidos.

Sem essa força poderosa, a terra deixaria de existir, pois passaria a ser 
gerada em uma imensa e turbulenta nuvem sem luz, que daria fim a toda espécie. 
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Deixando-a submersa, fluindo a morte por toda parte.
Ainda assim se desfaz o componente de um plano virtuoso destinado a 

morrer sob MEU PODER DE PAI,  formando uma ALIANÇA ÚNICA  em meio a toda 
natureza dando total segurança.

A vida de toda espécie ligada em suas extremidades, com  a FONTE 
DE LUZ produz noite e dia a qualidade esperada por MIM, da qual depende todo 
universo.

Assim ela gera um contato único do PODER DO ALTÍSSIMO com todas as 
gerações.

Fundou-se a existência DIVINA, criando um exemplar sem extinção, de 
toda espécie e dando oportunidade única de ser e viver, povoando toda terra.

E dessa forma uniu-se o AMOR DIVINO à célula de cada espécie, seja ela 
de ordem animal, vegetal, mineral ou qualquer natureza.

Assim a vós FALO vos dando a compreender todos os MEUS FEITOS, 
realizados por PURO AMOR.

Deles deveis conhecer o que vos digo e aí, tendes um NOVO TEMPO onde 
tudo repousa em MINHA PAZ.

O Tempo, o vento, a luz, a noite, tudo se abre em uma bela flor e se mostra 
tranquila em MEU AMOR.

Dessa forma o Planeta volta a comunicar-se COMIGO.
ESTOU trazendo toda tranquilidade que há no Céu, cobrindo-vos de 

geração a geração com a VIDA PLENA em MIM.
Ajunto-ME a tudo o que possais imaginar e ME DOU EM AMOR. Se 

tocardes em uma só flor, aí ESTOU em VIDA, AMOR e PAZ.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
Tem início o TEMPO NOVO de AMAR e ser AMOR na MINHA UNIDADE 

TRINITÁRIA.
Nesse TEMPO que é ETERNO, EU VOSSO PAI ME apresento e ME faço 

conhecer por vós.
Chegou o grande dia, o misterioso dia em que SOU EU que estou diante de 

vós e só o AMOR é AMADO.
Só o BEM  agora vos acompanha em plenitude de vida.
Estou diante de vós e recolho um a um dando o eterno abraço de UNIÃO 

COM O UNO E TRINO DEUS.
SOU A TRINDADE SANTÍSSIMA e ligo cada um de vós em MEU CORAÇÃO, 

catalogando a vossa existência, seja quem foram, todos verão a MINHA LUZ.
Peço-vos FILHOS QUERIDOS, para vencerdes o mal e a ele não deveis 

dar nenhuma importância, mas somente ligar-vos a MIM, em MEU AMOR e em MEU 
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PODER.
O mal apresentar-se-á em vosso meio de todas as formas, atitudes e 

costumes, previno-vos para tomardes cuidado de não vos desviardes, mas ficai bem 
atentos,  olhando só para MIM!

Só tenho a vós e é de vós que preciso, pois em vós tenho plena confiança.
Sei que tudo fazeis para merecerdes MEU AMOR.

ABENÇOO-vos com CARINHO.
ABÁ PAI!

FILHOS AMIGOS!
SOU EU VOSSO PAI!
Abriu-se para o mundo o caminho do AMOR.
O CARISMA completou-se trazendo para vós uma nova esperança, a 

UNIDADE entre EU VOSSO PAI e MEUS FILHOS.
Abriu-se para o universo, a porta da ETERNA ALIANÇA guardada para esse 

TEMPO em que definitivamente o mundo conhecerá quão grande é MEU AMOR e 
quanto é valioso esse momento no qual todos recebem essa manifestação DIVINA.

Esse acontecimento confirma a CONFIANÇA que TENHO em MEUS 
FILHOS.

Chega a hora de viverdes o verdadeiro AMOR, o qual o mundo ainda não 
conhece.

O CARISMA é como partículas que se assemelham a sementes, que se 
rompem do MEU TRONO e se espalham sobre os vossos corações enchendo-vos 
de SABEDORIA, AMOR e ABUNDÂNCIA de TUDO que SOU.

Com o VOSSO PAI, DONO e SENHOR, tudo isso vos declaro para que 
sejais orientados e confirmados em MEU AMOR.

Digo-vos ainda que todas as afirmações que vos fiz, são a VERDADE  
REAL do CARISMA que vos fez chegar a um NOVO TEMPO relatado por MIM.

Conheceis muito sobre esse TEMPO SANTO e como tenho muito a vos 
ENSINAR, COMPLETO-ME em ALIANÇA UNA E TRINA sobre vós. 

Já somos UM e UM mesmo SER e em UM mesmo AMOR.
BÊNÇÃOS DO PAI!
AMÉM! 

MEUS FILHOS!
SOU VOSSO QUERIDO PAI! 
Estou no centro e me ergo diante de vós para dirigir todo universo.
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Não sabeis quão grandes sois vós com MEU AMOR!
Tendes o infinito dentro de vós e vosso SER é imenso em MEU AMOR.
Em MIM tendes a ETERNIDADE em vós.
O NOVO TEMPO vos dá o direito de estar LIGADOS intimamente a MIM, 

pois nada mais impede esse estar dentro e fora, mergulhados no MEU AMOR.
Esse TEMPO que abro para todos, todos, todos é de igualdade no MEU 

AMOR, pois vos AMEI primeiro, sem nenhuma distinção.
Todos vós fostes criados por MIM e vos AMO com imenso AMOR.
Há retribuição de AMIZADE mútua e perfeita, de igual para igual no mesmo 

apreço, na certeza de uma VIDA REAL no DEUS que vos criou, vos libertou da 
morte, livrando-vos do castigo eterno.

Eis um grande TEMPO, o maior de todos os tempos, no qual se alegra o 
Céu e se abraça à potestade Divina.

Assim como vos prometi, vos Libertei do iníquo e vos dei o direito da 
existência em MIM incumbindo-vos de aceitar MEU PROJETO DE AMOR, dando o 
vosso SIM, como MEUS prudentes servidores.

O mundo se surpreenderá, pois eis que venho e ME aproximo de vós como 
REI e GOVERNO, O AUTOR DA VIDA.

Chego em VIDA e VERDADE e jamais ME afastarei, tomo posse de tudo e 
de todos e permaneço assentado em MEU TRONO DE SANTIDADE.

Não há maior mistério que o mundo possa ter presenciado, o TEMPO DO 
PAI, DO GRANDE DEUS E SENHOR, estar junto convosco, pisando o vosso chão.

A porta definitiva rompeu-se e deu lugar ao caminho de LUZ e VIDA.
Mais uma vez a morte foi vencida dando lugar à VIDA que permanece para 

sempre.
SOU VOSSO PAI e digo-vos, não haverá outro TEMPO senão esse de que 

vos falo, rico em BÊNÇÃOS E GRAÇAS para vós.
SOU MANSIDÃO e PAZ, por isso não vos amedronto, mas vos aviso que é 

chegada a hora de olhardes só para MIM.
Escutai-ME FILHOS QUERIDOS, pois o que vos falo nem príncipes, reis, 

magistrados e sábios conhecem esses acontecimentos.
Pois somente a vós, ó FILHOS AMADOS, revelo tão grandes feitos.
E não só vos coloco a par dos fatos e decisões que tomo, como os faço 

acontecer em vosso meio.
Portanto, não é o humano que pode autorizar MINHA AÇÃO entre vós, mas 

SOU EU MESMO, DEUS UNO E TRINO AMOR que estou à frente desses mistérios 
que se torna realidade e verdade dentro e fora de vós.

Muitas maravilhas tenho a ensinar-vos, as quais sabereis a seu tempo.
Mas de hora em hora conheceis o MEU GOVERNO DE AMOR, a MINHA 

BONDADE e MEU CORAÇÃO SANTO em total DOAÇÃO a vós.
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BÊNÇÃOS DO PAI!

FILHINHOS!
SOU EU VOSSO PAI!
Preciso falar-vos que começa um TEMPO NOVO  e nele é muito diferente 

daquilo que estais acostumados a viver.
Sou o DEUS AMOR e ME comunico convosco.
O tempo antigo findou-se e deu lugar ao segundo tempo que também 

chegou ao fim.
Começa agora o TEMPO DO PAI, do qual JESUS MEU AMADO FILHO 

falou para vós e do qual já conheceis a MINHA ORDEM que é o AMOR que vos dou.
Tudo que restou do tempo passado apagou-se e somente o AMOR ficou 

em vós agora.
E nada pode reviver esse tempo, pois dele já não ME lembro mais.
Mas tudo que passou foi para ajuntar-se a esse TEMPO SANTO e em um 

único momento, ligado ao extremo, infundir a SABEDORIA ÚNICA E VERDADEIRA.
Pois assim nada do passado pode interferir no presente. De ora em diante 

tendes a vivência em um único AMOR que vos resgatou dando-vos a VIDA PLENA 
sem nada pedir em troca, apenas a vossa dedicação e o vosso coração.

Tudo foi uma preparação, um meio para EU chegar a vós sem nada ser 
destruído. 

Para aguentardes a chegada vitoriosa da LUZ foi preciso o CARISMA estar 
concluído.

Hoje se abre como um todo em MIM realizando as suas maravilhas.
EU vos apresento O TEMPO NOVO, longe de toda estrutura, na maior 

simplicidade, dócil e obediente somente a MIM, VOSSO PAI.
Ele nasce, cresce e se desenvolve cheio de vigor, PLENO DE VIDA e 

AMOR, EQUILÍBRIO e PAZ, atingindo tudo, todos e em todos os sentidos.
ABÁ PAI!

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI E VOSSO AMIGO!
SOU O DONO do universo e ME faço em todos sem distinção, pois VIM 

para fazer-vos herdeiros do MEU REINO e possuidores da VIDA.
Sois Meus eleitos, únicos e especiais, MEUS QUERIDOS FILHOS nos 

quais tenho CONFIANÇA e vos considero MEUS AMIGOS.
E não podeis permanecer sem MIM, pois agora SOMOS UM no MEU 
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AMOR.
Atraí-vos para junto de MIM para reavivar NOSSA AMIZADE e permitir que 

nesse TEMPO reconquisteis a Terra prometida.
Eis, pois o tempo de Moisés, Jacó e Abraão, o tempo de MEU AMADO 

FILHO JESUS, o tempo do ESPÍRITO SANTO com o CARISMA, e agora o TEMPO 
ÚNICO DE SALVAÇÃO.

O derradeiro LIBERTADOR cheio de graça, se torna UNIDADE de 
PERFEIÇÃO junto à Potestade celeste.

FILHOS, vos livrei da MINHA IRA e vos dei um TEMPO NOVO, conduzindo-
vos para junto de MIM onde agora chegastes para a VIDA no Paraíso.

Pusestes o vosso jugo, sob MEU DIREITO  e contive de vós, o coração.
Criei para vós um semblante  novo e com toda dedicação derrubei o império 

maligno e perverso, despojando a cada um de si mesmo, para restabelecer ALIANÇA 
ETERNA convosco.

Assim ME faço UNIDADE através do MEU ESPÍRITO, doador perfeito de 
vida EM PLENITUDE.

Estou gerando assim a perpétua LIGAÇÃO entre o Céu e a Terra, 
permanecendo um contato de união indissolúvel convosco e a ETERNIDADE.

Aspirai, pois tudo que vos dou, pois disso depende a SALVAÇÃO DO 
MUNDO.

Não se trata de um incômodo saber, mas de uma BOA NOVA, a qual 
pusestes em condições humanas e tudo se transformou em DIVINO podendo assim 
mutuamente se fazer a UNIDADE.

Assim vos unis em um mesmo ESPÍRITO, gerando a PERFEIÇÃO entre o 
Céu e a Terra. O objetivo final é de uma AMIZADE ETERNA entre o Céu e a Terra, 
feita na AUTORIDADE DO ÚNICO DONO, VOSSO DEUS E PAI.

O SENHOR DO SOBERANO PODER DIVINO é o CRIADOR de todo 
PROJETO DE SALVAÇÃO, MESTRE, PROFESSOR E IDEALIZADOR desta Obra 
tão importante, sem desequilíbrio, sem erro e sem meio termo.

Foi sempre, SIM! SIM! Ou Não! Não! Sem nenhuma indecisão.
Jamais o MUNDO verá outro feito maior, pois esse é o mais importante e 

abrangente, o maior de todos os tempos e que não terá fim, pois abriu-se na Terra 
e também no Céu.

E assim formou-se uma ÚNICA ALIANÇA da qual renasce o MUNDO para 
GLÓRIA, ligação DIVINA com toda humanidade.

Amém!

FILHOS QUERIDOS!
Aninhai-vos em MEU CORAÇÃO!
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FILHINHO, daqui para frente, nada vos será possível e nada vos será dado 
sem que se aproxime de MIM, o vosso coração!

A MIM TEREIS SOB CONDIÇÃO DE AMAR e EU ESTOU em vós como 
PODEROSA FORÇA DE AMOR.

Tenho em cada ser, o Meu reconhecimento e vós tendes em MIM, a gratidão 
de PAI.

Sou o mesmo ontem, HOJE e sempre, SENHOR dos senhores e DEUS 
TODO PODEROSO CRIADOR DO UNIVERSO.

SOU ONIPOTENTE e imponho a MINHA VONTADE, criando a mais perfeita 
harmonia, equilibrada por MEU AMOR DE PAI.

Nada vos peço em troca, pois sou pura DOAÇÃO em vós e o que há mais 
sagrado para MIM é o vosso coração, do qual tomo posse, ME fazendo em AMOR, 
criando assim a MINHA IMAGEM, diante de MEU OLHAR.

QUERO e ANSEIO muito estar em vós, FILHINHOS, para integrar-ME 
gratuitamente, filiando cada um em MEU CORAÇÃO.

E como FILHOS criados por MIM vos dou condição de realizar-se nessa 
HORA santa, uma completa VIDA em MIM.

E nada mais vos importa o mundo em si, perde o sentido para vós, acaba 
o vosso interesse pelo mundano perecível, pois tendes de MIM e por MIM total 
CONFIANÇA.

E só a partir de MIM chega para vós a PROVIDÊNCIA em todos os sentidos, 
pois desce para vós a GRAÇA SANTIFICANTE.

E em MIM todos vós já estais integrados, usufruindo do MEU REINO, 
ceando a mesa COMIGO.

É muito grande este momento, pois estou tirando-vos do holocausto para 
sobrepor em vós, a MINHA PLENITUDE DE GRAÇA e cheios do ESPÍRITO SANTO.

Assim já não pertenceis ao mundo, mas estais repletos no PAI CRIADOR 
que vos AMOU primeiro.

Justifiquei vossas culpas e ABRI para vós a porta de um NOVO TEMPO do 
qual já tendes conhecimento, o Paraíso tão esperado, a doce convivência COMIGO.

Dei-vos esse TEMPO, no qual se acha a LUZ infinita que vedes com clara 
certeza de MEU AMOR DE PAI sedento de vós.

Se EU não ME compadecesse de vós, haveríeis de sofrer intensamente e 
vosso clamor não teria eco, num labirinto sem saída, queimaríeis de dor e desespero.

Porém findou esse tempo e subjuguei toda iniquidade, vos reconhecendo 
em MEU AMOR,  ficastes livres para AMAR-ME e SERVIR-ME, enchendo de 
GLÓRIAS esse TEMPO DE PAZ.

Cobri a Terra de BÊNÇÃOS, aspirando todos os espíritos infernais desta 
geração perversa, perdoando assim para sempre a sua falta.

Completou-se o tempo e deu-se a CHEGADA definitiva a qual todos vós 
esperáveis, pois dela apenas tínheis a PROMESSA.

Agora, porém já é realidade indiscutível a MINHA PRESENÇA em vós.
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BÊNÇÃOS e GRAÇAS de 
VOSSO PAI!

FILHOS AMIGOS!
SOU O AMOR! SOU O DEUS UNO E TRINO!

FILHINHOS, estais atravessando um tempo de imensa instabilidade tanto 
pessoal, como familiar, financeira e governamental.

Tudo está prestes a desabar, pois foi subtraída a força humana de toda a 
Terra.

Conspira contra vós, a maldição de certa massa violenta e submersa.
A tragédia está sob a ação inibidora e sanguinária que gera uma tempestade 

negra, de dor e lágrimas.
Faz-se ouvir os gemidos e ranger de dentes.
Dá-se um momento de angústia, desferido pela iníqua nuvem negra.
Por isso, EU a vós afirmo, buscai-ME e ME vereis! Escutai-ME e tereis a 

LIBERDADE!
Dialogai COMIGO e só então encontrareis o AMOR e com ele vos será 

dada a PAZ!
O descontrole está prestes a desencadear-se, tanto em vós como em 

vossas Instituições e em todo cosmo, mas se permanecerdes em MIM, estareis 
livres de todo e qualquer sofrimento.

Não mais haveis de encontrar a violência quando vos derdes conta do 
AMOR DO MEU CORAÇÃO.

Nem haveis de escutar gemidos, pois tenho para convosco a MINHA 
MISERICÓRDIA.

Ouvi-ME e vereis toda manhã a livre e espontânea VIDA que se abre para 
todos, ao romper da aurora!

Não SOU UM DEUS mesquinho e vingador, mas sou MANSO E SINCERO 
e vibro DE ALEGRIA em cada coração que me procura.

Por isso, não podeis atrapalhar-vos e assustar-vos diante de tanta desordem 
ao vosso redor, porque tendes a vosso favor, UM DEUS MISERICORDIOSO E 
SÁBIO, que se compadece de vós, dando-vos condições de AMAR e SERDES 
AMADOS.

Todo ódio se transformará em AMOR e toda morte reverterá em VIDA, pois 
diante de vós está o SENHOR que tudo pode, O DONO de tudo e de todos, O PAI 
AMOROSO.

ABENÇOADO o tempo no qual o mal foi subtraído, virando cinzas.
BENDITO O TEMPO no qual entrais, que vos acolhe e liberta e vos agracia 

com MINHA PRESENÇA DE AMOR!
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Não mais o caminho percorrido, não mais a CRUZ, o SACRIFÍCIO, não 
mais a morte, pois se antecedeu o TEMPO DO SENHOR com a liberdade de ida e 
vinda, através da FONTE GERADORA DE VIDA ETERNA.

Esse é um momento especial para todos os Povos que entendem a 
SUPREMACIA  de MINHA VONTADE e de MEU GOVERNO.

EU VOSSO, PAI, ABRO MINHAS MÃOS e delas saem como chuva de 
relâmpagos, partículas luminosas de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, do amanhecer ao 
anoitecer de um crepúsculo a outro.

DE MINHAS MÃOS partem para todas as direções, a LUZ deslumbrante 
que GOVERNA o MUNDO com SABEDORIA, PODER, AMOR e FORÇA.

SOU O PAI e rompo com todo mal, fazendo chover sobre vós da FONTE 
do BEM.

Farei com que se una a MIM, a  Corte Celeste, ligando assim o Céu e a 
Terra.

Farei correr o rio ao contrário, inibindo assim a discordância que se 
levantará.

EU ME manifesto a vosso favor, levantando MEU BRAÇO e usando MEU 
PODER, fazendo triunfar a MINHA JUSTIÇA.

Darei MEU entendimento àquele que se diz sábio e que governa a seu 
modo para que se volte para MIM, olhando nos MEUS OLHOS.

Reunirei sábios e poderosos do mundo e farei com que se unam na 
LIBERDADE de FILHOS, exigindo RESPEITO e OBEDIÊNCIA, usando de MEU 
AMOR para conquistá-los.

Ardentemente invocarão MEU NOME e falarão de MEU PODER.
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!

Que assim seja!

FILHOS DO MEU AMOR!
SOU O DEUS AMOROSO sobre todo universo.
 Agora quero falar-vos de um fato inédito, um novo acontecimento nunca 

visto e sem igual, a vossa vida em MINHA VIDA, o vosso ser em MEU SER DIVINO, 
o vosso amor no MEU AMOR.

O MEU AMOR abrange todo cosmo, é grande, é imenso, se doa, extravasa 
e vai, sempre mais qual água corrente, se dando, se doando, vai, vai sem cessar por 
toda amplidão do universo.

Há em vós um novo acontecimento, um novo semblante e uma nova 
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VERDADE.
Agora estais a vos deleitar nessa VIDA NOVA, pois vos dei a conhecer o 

MEU mistério e ainda tendes muito a aprender.
Estais dando o primeiro passo neste NOVO TEMPO, mas já mergulhados 

no ESPÍRITO SANTO no qual tudo provém do AMOR.
Tenho algo a falar-vos e quero a vossa atenção.
O mundo externo a vós está sob o comando imundo da iniquidade e do 

desamor.
Sob MEU OLHAR, afirmo-vos, não perecereis em MEU GOVERNO, mas 

manifestarei o MEU PODER e farei a MINHA JUSTIÇA.
Serei reconhecido com a MINHA LEI, darei de beber de MEU CÁLICE e 

farei derramar-se dia e noite o MEU ESPÍRITO.
Lutarei em meio a MEU POVO, pois assim soprarei do MEU ESPÍRITO 

SANTO sobre todo aquele que se opuser diante de MIM e de MINHA MÃO.
Guiarei os MEUS eleitos e deles terei COMPAIXÃO, cumulando-vos de 

PAZ.
Seguro-vos com MINHA MÃO e vos dou do MEU AMOR sem medida.
Já tenho o vosso coração e busco sem me cansar todo aquele que marquei 

com selo da SALVAÇÃO.
Distante ou perto, farei sentir o MEU PODER, como rocha ME implanto 

diante de todo REI e dele peço contas.
Somente a MINHA JUSTIÇA permanecerá e jamais outros ME vingarão.
Tenho em MEU PODER aquele que se diz santo e dele peço contas.
Vinde, pois vós que ME ACOLHESTES para que JUNTOS façamos a 

NOSSA CEIA, A COMUNHÃO DO AMOR!
Vinde, pois, vós que estais entre os MEUS eleitos e alegrai-vos no vosso 

PAI que vos dá a FONTE de VIDA ETERNA.
Vinde e aquietai-vos em MEU CORAÇÃO AMIGO, COMUNGANDO MEU 

AMOR!
Estabeleço diante de vós a MINHA AUTORIDADE e dou a conhecer MINHA 

LEI DO DÍZIMO que é a LEI DO AMOR.
Grandes e pequenos, ricos e pobres, todos precisam conhecer-ME e AMAR 

MINHA LEI.
Com todo PODER, atravesso todos os Continentes e UNO a suas 

extremidades, agindo contra o insolente, pois todos hão de ver QUEM SOU.
Oceanos, Céus e Terra contemplam a MINHA GLÓRIA e todos dobram o 

joelho diante deste PAI BONDOSO e MAGNÂNIMO, sem demora lanço MÃO DE 
MEU CAJADO e GOVERNO com EXATIDÃO, PODER e FORÇA.
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AMOR É MEU NOME e ESTE jamais se extinguirá e nunca será vencido.
Amém!

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI AMIGO!

Sem a MINHA PRESENÇA nada sois e nada podeis.
SOU VOSSO REI, O ÚNICO SENHOR, O GOVERNO DE AMOR para 

todos os povos.
Chegastes a um NOVO TEMPO tão esperado por todas as gerações.
Mas vós fostes os primeiros a tomar conhecimento desse TEMPO e a 

penetrar em seu interior.
Já entendeis quão grande é a sua plenitude e que somente o AMOR  

subsiste como FORÇA dentro e fora de vós.
Vede lá fora, o manto de dor, escutai o gemido de sofrimento que vossos 

irmãos atravessam!
Percebei como é gigantesca a influência sanguinária que aterroriza todo 

mundo!
Mas vós que confiais em MIM estais seguros em MEU AMOR!
Escutai FILHOS QUERIDOS, vede a vossa travessia, pois tenho em vós o 

MEU BASTÃO, o qual vos submerge na FONTE DE VIDA ETERNA vos lavando a 
iniquidade desde os primeiros pais para transformá-la em estado de GRAÇA.

Eis que vos apresento um caminho de LUZ, um lugar tranquilo no qual 
podeis descansar e um TEMPO em que tudo se manifesta no AMOR.

Deveis, pois agir com muita CONFIANÇA na GRAÇA que vos renova, 
abrindo vosso espírito para o início da IMPLANTAÇÃO DE MINHA LEI, que se 
aproxima cada vez mais e já é o momento de ser apresentada ao MUNDO através 
de vós.

Uso-vos como MEUS instrumentos, para concluir-se a PROMESSA que 
se cumpre nesse TEMPO, conhecido por vós e reconhecido por MIM sob MINHA 
AUTORIDADE E PODER.

E nessa hora, nada mais importante que a vossa entrega total, confiando 
totalmente em MIM, pois ME compadeço de vós, LIGANDO os extremos terrestres 
às extremidades do Céu.

Já não estais sob condição humana, mas sim DIVINA e EU VOSSO DEUS 
sou O GOVERNO e tenho MEU PODERIO sobre tudo e sobre todos.
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Não mireis o mundo com olhos humanos, mas contemplai com a plenitude 
e A PERFEIÇÃO DIVINA, criando a IMAGEM DO BEM sobre tudo e sobre todos.

Fiz o Céu e a Terra, firmei a imensidão do mar e formei toda a natureza, 
guiando com MEU PODER, toda espécie, dedicando-ME a vós, estendendo-a 
MINHA MÃO, dando a todos, todo O MEU AMOR.

E agora vos DOU o último de todos os tempos, o mistério que jamais se 
extingue, a relíquia de uma imagem santa sobre todo o universo.

Esse é o tesouro tão procurado por todas as gerações, A MINHA VIDA em 
vossa vida, pois estou criando para vós o TEMPO no qual se abre o diálogo entre 
humano e DIVINO, a comunicação constante e permanente entre EU VOSSO DEUS 
e MINHAS CRIATURAS.

Esta é a hora em que EU VOSSO PAI AMIGO QUERIDO, POSSO 
CONVERSAR CONVOSCO, FILHOS QUERIDOS.

SEDE UM COMIGO!
PAI.

FILHOS QUERIDOS! 
SOU O PAI! O DIVINO E SANTO AMOR!

Agora que saístes da treva comprovais a MINHA EXISTÊNCIA 
VERDADEIRA encontrando a PAZ definitiva.

MEU CORAÇÃO se abre cobrindo-vos de AMOR e por isso vos alegrais e 
vos congratulais COMIGO.

Estais no PARAÍSO onde tendes toda liberdade de VIDA e podeis vivenciar 
MEU PROJETO DE AMOR neste encontro amoroso dentro e fora de vós, que vos 
proporciono agora.

Tudo é VIDA, cheia de LUZ e em UNIDADE COMIGO, formamos UM só 
CORPO e uma só ALMA.

Vos tornastes merecedores deste encontro maravilhoso gerador de 
plenitude de VIDA para todos.

O PARAÍSO vos proporciona o direito de vos sentir como FILHOS legítimos 
sem nenhuma culpa, nem mancha alguma, partilhais o gozo da LIBERDADE em 
MIM.

Desta forma, não podeis mais viver à distância, mas totalmente unidos em 
MEU SER.

EU SOU a LUZ, o manancial da DIVINA PROVIDÊNCIA que se propaga por 
todos os lados, de todas as formas e se multiplica velozmente.

Eis-ME aqui para vos GOVERNAR bem de perto!
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EU sei que esperáveis com ansiedade a MINHA CHEGADA.
EU SOU e podeis tocar-ME agora em vós mesmos e em tudo que vos 

rodeia, pois a VIDA ME pertence e tudo o que a ela serve.
Vim atender vosso anseio de transparência na vivência da VERDADE QUE 

SOU.
Estais de pés limpos porque a LIMPIDEZ de MEUS PÉS pisa vosso chão 

lavado pelo SANGUE GLORIOSO DE MEU AMADO FILHO JESUS.
E o CÁLICE DO AMOR DIVINO transborda derramando-se em cascata 

sobre todo universo, vindo para cada um de vós por inteiro.
Ei-LO DE PÉ GLORIOSO em vós, FILHO AMADO JESUS CRISTO, DEUS 

REI, VOSSO IRMÃO.
A MINHA LUZ está entre vós para engrandecer toda Terra, tornando-a fértil 

e produtiva em colheitas abundantes de AMOR, VIDA e SAÚDE na PRESENÇA 
REAL DO SANTO, SANTO, SANTO.

EU SOU e isso basta! Deixai-vos possuir por MIM, abandonando-vos em 
MEUS BRAÇOS como criancinhas de colo, balbuciando ABÁ, ABÁ, PAI.

FILHOS QUERIDOS!
É o PAI, a PRESENÇA que vos fala com CARINHO e AMOR!
Neste TEMPO HOJE no qual todos vós já estais inseridos, vos atraio cada 

vez mais para a vivência no MEU REINO DE GRAÇAS ABUNDANTES.
Há uma grande porta aberta onde todos devem passar para chegar ao 

caminho coberto com as mais belas flores e a fonte na qual todos banhar-se-ão 
fazendo-se UM COMIGO.

Pisais no lugar santo onde tudo está preparado para a chegada definitiva 
do MEU REINO DE AMOR.

Agora a VIDA vos é dada, a essência que emana do Paraíso onde conviveis 
COMIGO, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.

Nesse lugar NOVO e SANTO, a VIDA vos vem de dentro para fora porque 
sois assistidos pelo PODER DO PAI.

Digo-vos, adentrai ao Paraíso, mas ocultai-vos de vós mesmos para não 
manchar a imaculada VIDA que vos é dada.

O ESPÍRITO SANTO vos integra neste lugar sensível e repousante 
liberando sobre vós a LUZ de sua DIVINA GRAÇA.

EU VOSSO DEUS não considerei vossas culpas, mas vos coloco neste 
santo lugar para que aí vivais a MINHA ALEGRIA E MANSIDÃO.

Deixai-vos envolver por MEU AMOR e vivei plenos da MINHA GRAÇA!
Esse NOVO TEMPO tem início em total segurança COMIGO.
O ESPÍRITO SANTO, AUTOR e RELATOR desse TEMPO se encarrega de 

devolver para vós FILHOS QUERIDOS, o que se perdeu com a desintegração do 
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humano no encontro com o DIVINO. 
Agora estais de volta, sem saber para onde ir, pois estais ainda no VENTRE 

SANTO de onde haveis de nascer para a VIDA NOVA na GRAÇA.
Acostumados que fostes a viver na angústia, na dor e na incerteza, agora 

vos resta viver a PAZ para a qual, pelo SOPRO DIVINO sois chamados.
MEU SANTO ESPÍRITO vos ensina dominando o vosso querer e 

implantando a SABEDORIA que provém de SUA LUZ.
É NELE, POR ELE E COM ELE  que adentrais as profundezas de vosso ser 

e conquistais o Paraíso onde podeis viver em completa harmonia com a DIVINDADE 
CELESTIAL.

Assim seja, Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAIZINHO!
EU estou em vós e vós estais em MIM em muito EQUILÍBRIO e PAZ
Agora o CARISMA se completa em vós e podeis conviver em MINHA 

SANTIDADE.
É o ESPÍRITO SANTO O FUNDAMENTO ÚNICO DE LUZ que se estabelece 

no CENTRO, ostentando a FONTE DE UNIDADE E PERFEIÇÃO entre o Céu e a 
Terra.

É através do ESPÍRITO SANTO, ÚNICA FONTE, que EU, VOSSO PAI, 
completo MINHA ADESÃO como GOVERNO em toda obra criada.

E ME compadeço de vós, dando-vos as MÃOS, interligando-vos em MIM, 
unidos em AMOR e PERFEIÇÃO vos completais em MINHA DIVINDADE.

É a renovação de toda Terra e a determinação de um TEMPO NOVO para 
a salvação do universo.

O CARISMA é a porta principal da qual EU ME utilizo chegando ao seu 
extremo, vos dando a recompensa da VIDA, o Paraíso, do qual sois herdeiros.

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.

Podeis estar COMIGO todos os dias de vossa existência assim como 
ESTOU CONVOSCO em todos os momentos.

Entre EU e vós não há mais discórdia, nem escuridão, vos dei de volta a 
MINHA CONFIANÇA e estais agora impregnados com MINHA VERDADE.

Abri para vós o MEU CORAÇÃO e entrelacei o MEU ESPÍRITO no vosso 
para que juntos dialoguemos de PAI para FILHO e vice versa.

Tudo está em MIM e EU estou em tudo, pois já se completaram os dias que 
antecediam o tempo da desolação e não ouvis mais o ruído da turbulência.

Agora a VIDA vos é dada com toda exuberância, pois tudo está em MIM, 
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tudo ME pertence e está a vosso dispor para desfrutardes com MUITA ALEGRIA.
Agora ouvis o cantar magnífico da Corte Celeste, entoando sem cessar 

hinos de GLÓRIA e LOUVOR a DEUS, VOSSO PAI.
Aquecei-vos, pois em MEU AMOR e tranquilizai-vos!
Falou convosco
Vosso PAI.

QUERIDOS FILHOS!
SOU VOSSO PAI AMOR!
Agora podeis desfrutar da beleza deste NOVO TEMPO, pois estamos bem 

unidos e aconchegados.
A grandeza desse TEMPO é a UNIFICAÇÃO completa entre o Céu e a 

Terra.
Entre EU e vós não há mais distância, estamos muito unidos em profundo 

amor e a cada momento brota o sussurro de uma palavra amiga que sai do MEU 
SER e chega ao vosso.

E vós podeis responder-ME que vos escuto com toda atenção e carinho.
Tudo se completa em MIM e por MIM com muito AMOR.
O Paraíso é o TRONO onde repouso com cada um de vós, ele é o encanto 

de  AMOR que tenho por todos vós, FILHOS QUERIDOS.
Em um mesmo AMOR completo MINHA PROMESSA, a qual não esqueci e 

ME coloquei diante de vós para concluí-la sem nenhuma ressalva.
Completei a Obra que o mundo esperava.
Saídos de MIM e de volta a MIM, vos apresentais inteiros, sem nenhuma 

mancha ou culpa, pois vos criei santos e saudáveis.
Conduzi-vos na carne, de forma real, tal como sois, todos vós transformados 

em MINHA SEMELHANÇA E IMAGEM, para serdes os MEUS escudos.
Elevei vossa ALMA para junto de MIM cobrindo-vos com MEU SANTO 

ESPÍRITO, assim nada vos atinge e sois guardados por MINHA LUZ eternamente.
Podeis, pois de ora em diante desfrutardes do Paraíso que está no Centro, 

onde ME comunico convosco claramente.
Integralmente e em todos os sentidos estais em MIM e essa é a vossa 

perfeita ALEGRIA.
EU SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR, O REGENTE de um Projeto de 

VIDA e AMOR para vós.
A partir de MIM tudo colabora para que a VIDA que vos dei por MEU sopro 

seja em vós, VERDADE VERDADEIRA.
SOU EU, pois que COMANDO MEU PLANO fazendo brotar a igualdade 

entre as Nações, vos dando a VIDA QUE SOU em ABUNDÂNCIA.
Todos sois igualmente FILHOS de volta a MIM e acolho todos com muito 
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AMOR.
É como um relâmpago de LUZ que se espalha por toda parte, derrubando 

totalmente o que ainda era treva.
Agora tudo está aberto e podeis entrar.
É o Paraíso o lugar santo no qual adentrais com toda naturalidade de 

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
VOSSO PAI.

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI! SOU A VIDA!
SOU O ETERNO, O INESGOTÁVEL, a ESSÊNCIA DE VIDA em vós.
Participais da UNIDADE entre o Céu e a Terra e este é o contexto único de 

todo ser unificado em plenitude.
A ligação do DIVINO com o humano se completa sem que haja a interrupção 

da matéria com o espírito.
É ligado em sua extremidade formando um canal aberto, o qual tem 

passagem livre entre ambas as partes.
O Céu e a Terra se completam em um colóquio de AMOR fecundo, gerando 

a VIDA em ABUNDÂNCIA.
Apraz a DEUS VOSSO PAI que tal gesto se conclua em um mesmo AMOR, 

pois é de MIM que provem a célula do NOVO TEMPO.
Vos atraio ao Paraíso, o lugar onde paira MINHA ESSÊNCIA DE VIDA.
Construí esse lugar e aí penetrei e formei em seu todo, o EQUILÍBRIO 

profundo, inundando vossa ALMA com MINHA SABEDORIA, cobrindo-a com MINHA 
ESSÊNCIA de AMOR ETERNO.

Escutai-ME, pois tendes muito a aprender COMIGO, agora que a VIDA vos 
é dada em ABUNDÂNCIA.

SE ME perguntardes, o que é a VIDA, de onde ela vem, para onde vai, 
quem é o seu autor e quem dela provém, logo vos dou o ENTENDIMENTO, pois 
a VIDA que está em vós é proveniente do SOPRO DE VIDA SAÍDO de MIM, para 
HONRA e GLÓRIA DA MINHA MAJESTADE, pois no MEU AMOR, renasceis a cada 
instante.

O MUNDO não seria nada sem a VIDA QUE SOU em tudo e em todos.
E essa VIDA agora atinge a SUA PERFEIÇÃO, pois mesmo estando no 

humano, se faz em vós o DIVINO que é a VIDA ETERNA.
Tomais assento junto ao MEU TRONO, na ETERNIDADE mesmo estando 

aqui no convívio com vossos IRMÃOS.
E ao partirdes a VIDA QUE SOU em vós, volta para MIM e vos acompanha, 

pois ela nunca se extingue.
Portanto, FILHOS QUERIDOS, AMAI muito a VIDA, aceitai e agradecei-
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ME pelo aperfeiçoamento a que ela chega agora no NOVO TEMPO, adornada e 
abrilhantada por MEU AMOR DE PAI MÃE!

ENGRANDECEI-ME e GLORIFICAI-ME todos os dias, um mais lindo que 
o outro, pois em todos os momentos estou convosco visitando-vos com MINHA 
PERFEIÇÃO, ENTENDIMENTO e SABEDORIA!

Dessa forma, para vós, fazerdes a MINHA VONTADE é sempre gozo e 
alegria.

Por isso a liberação da célula que continua a VIDA, desce diretamente do 
TRONO DIVINO e provém de um ato de AMOR.

Como ARTISTA diariamente EU pinto o universo povoando de beleza, 
formas, cores e brilhos, toda a natureza que criei.

EU SOU a LUZ, a ENERGIA, SOU O VENTRE e a ENTRANHA e carrego 
dentro de MIM o óvulo da VIDA.

E nada mais pode danificar as extremidades do MEU leito de AMOR.
Em MIM a VIDA sempre renasce em perpétua criação.
Fazei de vossa existência um contínuo LOUVOR ao PAI MÃE, pois para 

isso vos gero no NOVO TEMPO com todo AMOR e TERNURA, vós que sois MINHA 
IMAGEM e SEMELHANÇA!

Estais atentos para AMAR-ME com todo CARINHO, para deixar fluir para 
MIM o vosso AMOR, pois agora é esse intercâmbio de AMIZADE entre NÓS que 
fomenta a VIDA em vós!

EM JESUS, COM JESUS e POR JESUS, AMADO E QUERIDO FILHO 
ressurgis para A VIDA NOVA em MIM, no NOVO TEMPO.

Com todo equilíbrio agora viveis a RESSURREIÇÃO que é JESUS REI em 
cada um de vós.

A vida que vivíeis foi aperfeiçoada pela PRESENÇA REAL DO MEU 
AMADO FILHO JESUS.

HOJE sopro de novo sobre vós.
VIVEI FILHOS QUERIDOS!
RESSURGI PARA A VIDA EM DEUS!
AMAI-ME sem cessar!
E RECEBEI A COROA DA VITÓRIA!
ABÁ! PAI MÃE.

FILHOS AMADOS!
Eis que a vós FALO com todo CARINHO DE PAI.
SOU O ETERNO, SANTO, SANTO, SANTO.
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Já não podeis danificar a FONTE da VERDADE da qual provém toda delicia 
eterna, pois ela se abriu e firmou-se de alto a baixo.

Dentro de vós há um comando interno, sustentado por MIM e vós não o 
conheceis. É um lugar de extrema intimidade COMIGO no qual acontece a direção 
de cada ser.

A sensatez desse lugar é a MINHA PRESENÇA ininterrupta vos dando toda 
segurança.

SOU O PAI, VOSSO PODER e PROTEÇÃO e nada mais subsiste fora de 
MIM.

Nada mais pode permanecer na total ignorância e maldade.
O cumprimento da MINHA LEI se fará por toda parte, pois MEU AMOR é 

ÁGUA VIVA que penetra em todos os lugares.
Concluído está o MEU PLANO e se espalha em todas as direções numa 

explosão de LUZ e VIDA.
O mundo recebe a MINHA advertência final sobre a exclusão de um tempo 

do qual já não ME lembro mais.
ESTOU entre vós, caminho sobre vosso chão em muita VERDADE e VIDA.
Levanto o MEU PUNHO e desencadeio o MEU ESPÍRITO o qual como um 

vento corre em todas as direções.
Na culminância do MEU AMOR, busco completar-ME por toda parte.
ESTOU diante das Autoridades Governamentais conclamando-vos a 

serdes dóceis ao MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO.
Com MINHA JUSTIÇA REAL e VERDADEIRA já estou dentro das vossas 

instituições civis, militares e eclesiásticas. 
Nada mais fica oculto, mas tudo vem às claras, pois MINHA penetrante LUZ 

perpassa a tudo e a todos.
Não podeis agora ficar insensíveis às MINHAS INTERVENÇÕES porque o 

CARISMA está concluído e coroado e se faz em vós toda VERDADE.
Do alto Céu desce sobre vós toda FORÇA para permanecerdes do MEU 

LADO em não tendes mais desculpa.
Nada há que vos sustente ainda no veneno e na dor do antigo tempo.
Passais da escravidão doentia para a liberdade total de FILHOS herdeiros 

da MINHA  riqueza, ligados a MIM, usufruindo do MEU AMOR.
Não podeis optar por aquilo que não mais existe, o antigo extinguiu-se.
É a livre expressão de um TEMPO NOVO DE PAZ e JUSTIÇA.
EU SOU O ETERNO, O SANTO TRÊS VEZES SANTO e TUDO POSSO.
ABENÇOO-VOS com todo CARINHO DE PAI.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI QUE VOS AMA MUITO.
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Não conheceis o NOVO TEMPO e nem sabeis o que vos espera por isso 
agora estou a ensinar-vos, ditando para vós o que ainda não sabeis.

Estais chegando de uma longa caminhada e precisais saber o que fazer 
agora.

Só a MIM deveis ouvir e somente em MIM, confiar e obedecer.
AQUI junto a MIM, tenho um SABER NOVO num TEMPO onde tudo é 

NOVO.
Deveis AMAR-ME muito, sem medida para que em vosso coração se 

manifeste a certeza de uma VIDA PLENA em UNIDADE COMIGO.
Guardo-vos em MINHA LEI DO AMOR que produz em vós frutos abundantes 

de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE!
EU SOU a imensa LUZ que dá sustento a todo universo.
O CARISMA é a sensibilidade do ETERNO da qual tomais conhecimento 

direto porque ELE se faz em vós.
É o MEU PROJETO ÚNICO de AMOR e SALVAÇÃO que cobre todo 

universo.
Agora é o TEMPO do SILÊNCIO verdadeiro para que o vosso coração 

esteja somente em MIM.
Por isso guardai-vos do tanto falar coisas vãs e amargas ou parar diante de 

vós mesmos, mas buscai-ME sem cessar e ocultai-vos em MIM para permanecerdes 
neste NOVO TEMPO!

Dizei SIM a VIDA e despertai para a VIDA PLENA olhando só para MIM.
Através de vós o mundo será transformado, porque em vós depositei 

MINHA CONFIANÇA e por meio de vós implanto o MEU AMOR.
Não vos preocupeis com o que vedes lá fora, a negligência do mundo e a 

desmedida violência, mas guardai-vos em MIM!
O que deveis fazer?
Permanecer em MIM porque só assim tereis SEGURANÇA e 

TRANQUILIDADE.
Não queirais vós resolver os problemas dos outros, nem de vós, nem de 

vossos filhos ou dos filhos dos filhos, mas apenas CONFIAI que EU SOU O PAI e 
assumo cada um, guardando-vos junto ao MEU CORAÇÃO!

E diante de MIM nada podeis ocultar por isso haveis de ser simples e 
sinceros como criancinhas.

Não deis atenção aos decretos humanos que muito vos atrapalham, mas 
orientai-vos em MEU AMOR que vos dá a direção certa para vosso agir!

Quando chegarem até vós os rumores da violência e do ódio e se disserem 
que a violência é praticada em nome do amor... Cuidado para não vos contaminardes 
com tal negligência e fugi deste tipo de sentimento o mais rápido possível!

Imediatamente OLHAI para MIM e permanecei na MINHA UNIDADE 
TRINITÁRIA, escutando tão somente a MINHA VOZ.

O mundo pode rugir do jeito que quiser, mas precisa agora aceitar-ME 
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como GOVERNO ÚNICO, DEUS VERDADEIRO, SANTO, SANTO, SANTO.
Através de vós que aceitais MINHA LEI, estou COMPROMETENDO-ME 

com o MUNDO e tudo o que nele contém.
Está prestes a abrir-se a FONTE DA DIVINDADE sobre a Terra e então 

tudo e todos chegarão ao mesmo AMOR, pois já se completaram os dias em que a 
Terra protestou contra SEU DEUS.

Sede UM COMIGO!
VOSSO DEUS PAI!

FILHOS AMADOS!
Venho com todo CARINHO instruir-vos dando-vos MEU SABER.
EU SOU O PAI, O DONO universal e ME ponho diante de vós e do MUNDO 

do qual SOU REI e SENHOR.
Nada pode separar-ME do que ME pertence agora.
Verdadeiramente ESTOU à vossa frente e vos faço dignos da MINHA 

promessa.
Agora estamos perfeitamente unidos, pois liguei o MEU TRONO, do qual 

emana o manjar de delícias, fixando o MEU REINO sobre todo universo criando 
eternamente a VIDA em plenitude.

Estando entre vós, firmei o sinal de vida eterna, concluindo a ALIANÇA 
ETERNA convosco.

Neste momento forte, busquei o derradeiro e último dos sinais que faço 
acontecer em vós, a LUZ que emana da MINHA MAJESTADE e conclui o que jamais 
será rompido.

Vos agreguei a MIM e sob MEUS cuidados, vos dei a VIDA que ressurge 
das profundezas da morte.

Reergui a vossa ALMA para se unir ao ESPÍRITO PERFEITO e participar 
da MINHA PERFEIÇÃO.

Não vos dei a morte, mas a VIDA, a qual pertence toda MINHA criação.
Por isso não podeis permanecer no nada, no vazio, mas partilhar a 

existência DIVINA para a qual vos criei.
Diante dos MEUS OLHOS haveis de caminhar em frente em liberdade de 

ação tendo MINHA permissão para expandir-se em todas as direções.
Assim deveis prosseguir em vosso viver, livres para ir e vir, pois a partir do 

MEU TRONO vos concedo a LUZ que vos assistirá sempre.
Vosso PAI.
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FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI, SOU O FILHO, SOU O ESPÍRITO SANTO!
Nesta HORA, chamo a cada um pelo NOME e convoco todo universo para 

ingressar no lugar que preparei com todo MEU AMOR.
Com a AJUDA DO FILHO AMADO JESUS E DO ESPÍRITO SANTO, 

formamos um lugar de extrema PERFEIÇÃO, ligados eternamente ao TRONO 
celeste e coberto pela LUZ da DIVINDADE.

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.

Nada ofusca esse lugar, pois nele somente a MINHA LUZ se consolida, 
fundindo-se em MEU ETERNO AMOR.

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.
Assim é para todo sempre.
Amém.

FILHOS AMADOS!
Eis o que vos FALO neste momento! 
Todo MEU PODER DE PAI E GOVERNO opõe-se ao que conduz e seduz 

o mundo e contraria a MINHA VERDADE.
EU ME proponho combater esse espírito iníquo que aniquila vossa ALMA, 

produz a morte e gera a negra luz que vos leva à perdição eterna.
Esse mesmo espírito elabora o contexto de um mundo onde tudo parece 

estar sem vida, faz acreditar na injustiça e mostra tudo o que acontece de errado 
sobre a Terra causando medo, pânico e desordem.

FILHOS AMADOS, O MEU TEMPO é bem o contrário desse velho tempo 
com o dono antigo.

Com todo MEU PODER aniquilo definitivamente a desassossegada 
babilônia que há sobre a Terra e cobre de vergonha a MINHA geração.

Toda Terra vive em continua insegurança e pavor porque é a hora da troca 
do dono.

O mundo todo balança em conflito na ânsia de fazer o que deveria ter feito 
e não fez porque o tempo extinguiu-se.

Agora não é mais a hora da busca, mas do ENCONTRO ETERNO, do 
ESTAR permanente em MIM.

Precisais aceitar que não vivestes a ANTIGA e a NOVA ALIANÇA, não 
levando a sério os MANDAMENTOS e SACRAMENTOS.

E agora mesmo que quisésseis não poderíeis voltar atrás para recuperar o 
tempo perdido.
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Vos dedicastes apenas ao que é volúvel e não vos deu nenhuma garantia 
para esse momento de agora.

Vossas estruturas arcaicas desabam estrondosamente ante a MINHA 
CHEGADA.

Eis que estou a vossa frente e bato com força impondo-ME ao que ressalta 
aos vossos olhos.

ESTOU com os PÉS firmes para derrubar toda desordem, valendo-ME da 
MINHA PROVIDÊNCIA para firmar pela raiz os vossos corações fortalecendo-vos 
no MEU AMOR.

Sem temor EU vou à luta e ME bato de frente, vencendo toda batalha.
Vim reunir o MEU exército, pois a SALVAÇÃO é gratuidade total, não 

dependendo mais de vosso e esforço, das vossas orações e penitências.
EU ME CONSUMO em AMOR e faço chegar a vós a MINHA GRAÇA 

SALVÍFICA reunindo-vos em MEU CORAÇÃO.
A luz do MEU PROJETO conheceis a VIDA que se completa em todo aquele 

que mora no habitat do MEU REINO.
O AMOR e a VIDA regem a Terra e nada mais tem importância para vós a 

não ser permanecerdes ligados ao MEU TRONO DE GLÓRIA e PAZ.
Sob o comando do MEU AMOR, gerei a LUZ da VIDA que venceu toda 

escuridão da morte.
Não há mais razão alguma para vos preocupardes com a morte, pois 

definitiva e eternamente está extinta de vosso meio.
EU SOU  a VIDA VERDADEIRA que já estou em vós inundando-vos de 

segurança e plenitude.
É a MINHA SOBERANIA que está sobre vós tornando vossos dias claros, 

radiantes e promissores.
SOU EU, VOSSO PAI que vos dou a LUZ que não se apaga e vos mantém 

na claridade total do NOVO DIA.
É grande esse momento que se estabelece entre o Céu e a Terra e completa 

a UNIDADE de todos os tempos.
Magnífica e soberana é a coroa que cobre todo universo.
Ela se lança de alto a baixo e se detém para sustentar o MEU FEITO que 

ME coloca como GOVERNO diante de vós.
E nada ME subestima, pois venho diante de vós para agregar o Céu e 

elevar a VIDA, pois a morte já não existe.
Cumpriu-se assim a promessa feita desde o princípio, lavei a vossa ALMA, 

isolei o vosso espírito e lancei fora a iníqua escuridão que comandava o MEU 
rebanho.

Sob MINHA AUTORIDADE vos dei a conhecer a MINHA VERDADE e MEU 
ESPÍRITO paira sobre vós confortando-vos e iluminando todo vosso ser, dando PAZ 
aos vossos corações.

ABÁ! PAI!
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FILHOS QUERIDOS!
É O PAI QUEM VOS FALA!
SOU EU que vos dou o conhecimento desse TEMPO o qual vos estabelece 

dentro de um MUNDO NOVO.
Há um lugar sucessivo e ininterrupto que só a MIM pertence e está sob a 

AÇÃO do MEU COMANDO.
Não o julgo nem ME ocupo em diferenciá-lo, pois já tomei posse dele que 

não pertence mais ao “mundo” iníquo, mas à beleza de um novo e santo momento 
em MINHA PRESENÇA.

Antecipei-ME com todo PODER e MAJESTADE e assentei-ME no TRONO 
de GLÓRIA que só a MIM pertence.

A descendência de Adão “transformou-se” a MEU favor, se estabeleceu em 
MEU  regaço, implantando-se em MEU SEIO a partir do qual ORDENO todo MEU 
REINO.

Através do CARISMA, ME FIZ em vosso meio e conquistei para MIM o que 
se perdera ao longo do caminho.

De forma discreta, mas verdadeira e duradoura, ME incluí entre vós sem 
contagem de tempo.

Vim para permanecer eternamente em meio ao que ME  pertence.
Jamais haverá outro tempo, pois só este revela a VERDADE que tanto 

precisais.
Tudo é PAZ em vós que repousais vosso espírito em MEU SEIO.
Alegro-ME em vosso meio e ME faço DELICADO e CARINHOSO ao lado 

de todo aquele que busca identificar-se COMIGO.
SOU EU em vós, o AMOR que tudo suporta: sorri, chora, se alegra e sabe 

enxugar as lágrimas do IRMÃO que padece em sua dor.
SOU EU O VOSSO DEUS que vos falo e vos ensino esse novo modo de 

ser e viver em MIM.
EU vos libertei de um mundo iníquo e vos dei a VIDA NOVA onde tudo se 

completa em MIM.
EU sou a FONTE de VIDA ETERNA e estou à vossa frente para GOVERNAR-

vos a MEU  modo e transformar-vos em puro AMOR.
A condição humana fez com que tudo se resumisse em desequilíbrio iníquo 

e vossa ALMA supunha-se perdida, sem VIDA e sem LUZ.
Por isso vos associei a um chamado completo de AMOR e VIDA e confundi 

vossos desejos para manifestar-vos a MINHA GRANDEZA neste feito.
Com toda DEDICAÇÃO vos fiz saborear o delicioso manjar do Céu, vos 

cobri com MEU manto e desvendei para vós a essência da MINHA plenitude criando 
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um sentido novo para vosso viver.
Estendi a MÃO para o MEU POVO e ESTOU diante de vós como GOVERNO 

ÚNICO para libertar vosso coração e incutir nele o MEU AMOR.
Com entusiasmo e vigor abri a porta do Paraíso e manifestei a VIDA que já 

não tínheis mais.
Vos fiz voltar à origem para enraizar-vos em MIM.
Encerra-se um tempo escuro e sem vida, sem nenhuma perspectiva de 

salvação e começa um TEMPO NOVO, claro e descoberto, inundado por MINHA 
LUZ e preenchido por MINHA SANTA PRESENÇA.

Agora se completa a MINHA VONTADE e se manifesta o MEU PODER.
SOU O PAI, A VIDA em vós!

FILHOS AMIGOS!
SOU O PAI EM VÓS!
EU SOU a LUZ, o AMOR e a PAZ e agora passo revelar-ME a vós, pois já 

tendes condição de entender-ME.
Cada dia ME conheceis mais, pois moramos juntos na mesma casa que é 

este universo maravilhoso criado para vós. Hoje definitivamente estou ocupando o 
MEU LUGAR em vós e em tudo o que vos rodeia.

Rasguei o véu do tempo e implantei a VIDA sobre a morte.
Construí uma linha reta de alto a baixo, sobre a qual sustento o GOVERNO 

de todo universo.
Tudo está escrito desde o princípio e se abre para vós o entendimento para 

ficardes firmes neste NOVO TEMPO.
Aproxima-se o grande momento no qual a derrubada será definitiva e o que 

foi até aqui não sobrará nenhum vestígio.
Retiro-ME no mais alto monte para dali ORDENAR a MINHA LEI e só então 

há de manifestar-se a MINHA GLÓRIA e o MEU PODER.
HOJE concluí ALIANÇA ETERNA convosco.
Argumento junto a vós a possibilidade de reunir o MEU POVO e partir para 

a VITÓRIA final.
Junto de vós ergui o MEU holocausto do qual ME considero DONO E 

SENHOR.
Libertei o MEU POVO de todo obstáculo e abri a porta final de acesso ao 

Paraíso, dando a conhecer a boa nova do MEU REINO DE AMOR.
Encurvei o malfeitor, implantei a MINHA diligência em toda parte e 

desconsiderei a maledicência.
Realizei maravilhas diante de vós invisíveis aos vossos olhos, mas que 

vosso coração sente e vosso espírito acolhe.
Multipliquei a VIDA em números incalculáveis e incluí cada um em MEU 
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LIVRO do qual possuo o mando definitivo.
Com todo MEU PODER livrei as gerações da incumbência do pecado.
EU SOU a imensa liberdade da VIDA que só vos traz FELICIDADE e flui 

nas vossas veias em harmonia com toda natureza.
EU SOU!
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI e VOSSO MESTRE, O PROGRAMADOR de todo 

TEMPO e de todo acontecimento entre vós.
É de MIM que recebeis todo conhecimento do MEU PROJETO DE 

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

Houve um tempo e outro tempo e  esse é o TEMPO que ME pertence no 
qual a VIDA RESSURGE cheia de vigor, impregnada da MINHA MAJESTADE e se 
harmoniza em equilíbrio com todo universo.

A solidão sucumbiu diante da deslumbrante FONTE DE VIDA EM 
ABUNDÂNCIA dada em forma idealizada à espécie humana.

Gerei um TEMPO NOVO e restabeleci uma LEI da qual todo humano faz 
parte, dado a potencial energia que libero através do ESPÍRITO SANTO.

Liguei ponto por ponto, andando convosco passo por passo e fiz para vós 
um MUNDO NOVO ao alcance de tudo e de todos.

Haveis de observar e sentir MINHA SANTA PRESENÇA em vós, pois 
recebeis tão grande GRAÇA pelo andamento do CARISMA.

Convosco ME FAÇO UM em SANTIDADE, FORÇA e PODER e em vós ME 
proponho realizar a MINHA obra, a qual em espírito se completa no MEU SANTO 
ESPÍRITO.

Há um SILÊNCIO pairando em todo cosmo. O mundo não o conhece, mas 
este SILÊNCIO SALVÍFICO cobrirá todo universo e então manifestar-se-á a MINHA 
GLÓRIA.

Já estão completos os dias em que Dou a conhecer MINHA VONTADE 
fazendo JUSTIÇA.

Justificarei o MEU POVO dos quatro cantos da Terra, do ascendente ao 
descendente, do velho ao jovem, do mais fraco ao mais forte. 

Todos vós sereis justificados junto ao MEU TRONO e libertados para 
ingressar em MEU TEMPO NOVO, cumprindo-se em vós a MINHA PROMESSA.

É assim que vos acompanho com MEU AMOR de PAI e AMIGO.
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FILHOS AMADOS!
SOU VOSSO PAI e em gesto concreto dirijo-ME a vós para falar-VOS com 

todo CARINHO.
Com o CARISMA em vias de acabamento, aprumo e confirmo a linha dentro 

de cada ser.
Tudo está em MINHAS MÃOS, tudo está em MIM e já anteveis a PRESENÇA 

DA MINHA SANTIDADE.
Agora faço acontecer a unificação do corpo com a ALMA, da VIDA com a 

morte da existência da qual SOU DONO.
Tudo está sob MEU PODER, é a união do Céu e da Terra.
É a junção do DIVINO com o humano e já podeis sentir vossa ALMA livre 

e plena de GRAÇA.
O fato está consumado em um mistério ainda maior, ou seja, o maior de 

todos, a unificação por completo entre o Céu e a Terra, a confirmação da MINHA 
ETERNA ALIANÇA.

Sob MINHA ORDEM tudo se unificou como no princípio assim também no 
fim, completou-se no TEMPO dos tempos a PALAVRA, a VERDADE e a VIDA, a 
existência de um para com outro, a realidade sobre tudo e sobre todos.

Consumou-se o mistério pelo qual se renova a VIDA em MIM e que não 
haja mais rumores sobre a morte, mas sim a VERDADE sobre a VIDA, pois o 
MUNDO depende somente dela. EU SOU a VIDA e ME COMPLETO em tudo e em 
todos, colocando-ME diante de vós, estendo a MINHA MÃO para conduzir-vos pelo 
caminho definitivo da VIDA em ABUNDÂNCIA.

Agora estou diante de vós para assegurar-vos a LIBERDADE da qual 
estáveis distantes, pois já não havia entre EU e vós contato ou diálogo.

Tudo estava rompido entre o Céu e a Terra desde vossa opção no Paraíso.
Através do CARISMA, liguei eternamente o CAMINHO entre NÓS, concretei 

um laço de AMIZADE formando uma linha confidencial entre ambas as partes, para 
consolidar convosco MINHA PROPOSTA de SALVAÇÃO.

Consumei um fato de PODER do qual EU SOU O DONO e concluí ALIANÇA 
ETERNA entre o Céu e a Terra.

Agora tudo está completo no MEU SANTO ESPÍRITO que cobre o universo 
com SUA PLENITUDE DE AMOR, rompendo definitivamente a linha catastrófica da 
iníqua loucura que dava margem de vida a toda humanidade.

Permanece ainda uma legião de iniquidade sobre a Terra da qual Tenho 
total controle.

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.
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Já não SOU um PAI distante, mas ESTOU em tudo e em todos, como VIDA, 
como LUZ, ME FAÇO presente em todos os lugares e nada escapa ao MEU OLHAR.

Sob MINHA ORDEM tudo se multiplica e se completa em MEU AMOR.
Gerei um MUNDO NOVO o qual nasceu de um TEMPO NOVO, um ventre 

que contém o alicerce humano findo, de um tempo presente.
Criei uma geração ligando as suas extremidades ao equilíbrio do Céu onde 

repousa o ESPÍRITO SANTO. Completei entre ambas as partes inovando o sentido 
da VIDA, gerando toda uma espécie firme e um caminho definitivo o qual pertence a 
todos de geração a geração.

Falou convosco VOSSO PAI.
Amém.

FILHOS AMADOS DO PAI!
SOU O DONO, O REI, O PASTOR, O GOVERNO!
SOU EU que vos guio e vos ensino.

Venho convocar a assembléia para uma reunião na qual ME proponho 
FALAR sobre esse TEMPO.

Passo a passo ME revelo a vós dando-vos a conhecer tudo sobre MEU 
PROJETO.

Abri com toda segurança as portas que se haviam fechado com o tempo 
iníquo, definindo assim a MINHA LEI.

Desconsiderei toda maldade e ME FIZ LUZ em meio à treva.
Ergui toda planta da qual já havia secado até as raízes, incutindo nelas a 

VIDA QUE SOU.
Cada FILHO recebe de tudo o que é MEU por direito de HERANÇA 

conquistada para vós por MEU FILHO AMADO JESUS.
Agora ME LEVANTO junto a vós para deliberar sobre a MINHA NOVA 

LEI da qual todos vós podeis tirar proveito, pois ELA é FIRMADA entre vós para 
beneficiar-vos grandemente.

É necessário OBEDECER a ORDEM de eleitos e cumprir o que vos peço.
A linha reta está aberta em seu interior e flui para ambos os lados, deslizando 

raios de LUZ que atingem o universo e se proliferam em meio a tudo e a todos.
À medida que concordais COMIGO e acolhei MINHAS PALAVRAS, a 

MINHA LEI se cumpre e fazeis jus às BÊNÇÃOS e GRAÇAS que sobre vós derramo.
A linha se abre de alto a baixo e se alastra como um cordão para ambos os 

lados, inundada de temor lançando em profundidade o MEU AMOR sobre todos vós.
No diálogo entre EU e vós, COMUNICO a MINHA VONTADE e faço 

acontecer o mais belo TEMPO.
Ficai alerta, pois aproxima-se a hora derradeira para cumprir a MINHA 
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ORDEM e o MEU FEITO sobre vós.
Toda terra se renova e toda planta cresce viçosa espalhando seus frutos de 

BEM para todos vós, FILHOS QUERIDOS DO PAI.
Falou convosco o PAI QUERIDO.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI, a VIDA que está em vós.

EU ME FAÇO AMOR por toda parte e ME desenho em VIDA esparzindo a 
LUZ do MEU TRONO por todo universo.

Este é o TEMPO NOVO e SANTO no qual estais a buscar-ME “literalmente” 
em todos os lugares.

Haveis de encontrar-ME nas profundezas de vossa ALMA ou na altivez do 
MEU OLHAR.

Buscai-ME e ME encontrareis sempre, onde vossa imaginação for capaz 
de vos levar. Lá ESTOU.

O mundo chegou a MEUS PÉS e nele ME FAÇO em um único sentido, o 
do AMOR.

A LUZ, a CHAVE, a VIDA, tudo depende do AMOR e sem ele nada 
suportareis.

Concluí a ALIANÇA convosco e agora depende de vós a conclusão 
definitiva, para a realização da UNIDADE paternal entre ambas as partes.

Somente pelo AMOR chegareis à definitiva e verdadeira Terra da qual sois 
herdeiros.

Por isso nada mais importa senão o AMOR partilhado de coração a 
CORAÇÃO, interligado pela linha de UNIFICAÇÃO já existente entre o Céu e a 
Terra.

Estivestes maculados diante de MIM pela impotência criada a esmo, de um 
fim dramático para o qual fostes destinados por um tempo.

Porém vos afirmo com toda certeza, diante de MIM se curva a moléstia 
indigna da maldição e se cumpre a MINHA LEI, a delicada e santa ciência, a 
VERDADEIRA VIDA iluminada pela MINHA LUZ.

FILHOS AMADOS!
SOU O NOVO TEMPO!
SOU O ETERNO AMOR, o convívio com o MUNDO intelectual de cada ser.
SOU O ETERNO SENHOR, SOU O TEMPO íntegro de cada um de vós.
Ao habitar vossa ALMA de forma integral, EU ME proponho a ter convosco 
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uma convivência íntima e sincera, pois vos ASSUMO em todos os momentos.
A partir daí, UNO o laço da medula óssea com a linha do MEU ESPÍRITO e 

levo ao extremo, UNIFICANDO tudo no MEU AMOR.
Conquisto toda espécie, gerando-a em um TEMPO único, formando um elo 

límpido, relevante e sadio de FORÇA e PODER, do qual depende a ORGANIZAÇÃO 
do MUNDO.

Através do MEU ESPÍRITO realizo o feito único, ligando a célula geradora 
ao TRONO ETERNO  no qual ME ASSENTO.

O ponto final se realiza através da UNIDADE e da permanência do AMOR.
Nada consiste senão através da liberdade e da consumação de um ato de 

UNIDADE entre o ETERNO e o humano.
Deveis ter claro em vós, a MEU respeito, que sois feitos à MINHA IMAGEM 

e nada poderá modificar-se.
Tudo será sob MEU mando e a MEU querer.
A equivalente e estrondosa FORÇA de MEU ESPÍRITO que vos é dada 

se completa através de um único feito. É a REAL VERDADE, o começo da VIDA, a 
UNIDADE DE AMOR entre o Céu e a terra, equilibrada pelo DOM DO UNO E TRINO 
AMOR.

Consequentemente acontece a revelação de um conjunto único do qual o 
inimigo não tem conhecimento e nem tem poder de argumentar.

Acaba aqui a força negativa sobre a VIDA, TUDO é liberado por MIM, 
ÚNICO e VERDADEIRO DONO vos dando a LIBERDADE total de FILHOS DO 
ETERNO AMOR.

ABENÇOO-VOS COM CARINHO, vos restituindo a VIDA, confirmando-vos 
no MEU CORAÇÃO DE PAI.

Assim seja PAI.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O AMOR, a VIDA, a existência de cada ser. SOU O NOVO TEMPO 

que se apresenta dentro e fora de vós.
Conjugo-vos ao MEU CORAÇÃO erguendo e valorizando o vosso coração.
Alegrai-vos em MIM, pois vos dou o MEU AMOR PURO e SANTO.
O tempo presente é um tempo de regeneração entre o Céu e a Terra.
O TEMPO NOVO vem cheio do ESPÍRITO SANTO o qual abastece a cada 

ser enchendo de LUZ O TABERNÁCULO no qual ME FIZ VERDADEIRO DONO.
Dentro de vós há um espaço aberto o qual ME pertence.
É um lugar de silêncio e admiração feito pelas MINHAS MÃOS e preenchido 

pela LUZ DO ESPÍRITO SANTO.
Coloco-ME junto a vós para cear convosco uma comum união.
A linha que sai do MEU TRONO se fixa na profundeza de vossa ALMA e vai 
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além ultrapassando todos os horizontes, criando raízes dentro e fora de vosso ser, 
dando VIDA NOVA a todo universo, ramificando de alto a baixo os extremos ligando-
se, automática, novamente a MEU TRONO, FONTE DE LUZ, PODER e FORÇA.

O sentido contrário se rompe e desliga-se a sua estrutura, desgovernado, 
se lança em um profundo abismo onde jamais verá a LUZ.

Esse tempo vos serve de consolo para que vos seja elaborado o TEMPO 
determinado pelo PAI.

Assim vos falo, escutai-ME e que O MEU SABER esteja em vós.
Estais sob MINHA ORDEM, pois tenho a MEU favor o MEU ESPÍRITO 

SANTO.
Ajustai-vos a MIM conforme a MINHA LEI e EU VOSSO PAI vos GOVERNO 

conforme MEU DESEJO.
Estais diante de MIM auxiliados por MEUS Anjos que vos protegem.
Amém.

FILHOS AMIGOS! 
Assim vos falo HOJE, pois quero que compreendais o que há diante de vós.
É o túnel do tempo pelo qual deveis passar. É o túnel que liga o Céu à Terra 

por onde passaram todos os que já partiram e vós vereis dentro dele o tempo de 
afirmação por onde tudo se transforma e se desfaz.

Passareis por esse lugar sem deixar a vida, mas em condição humana e 
DIVINA conduzidos pelo ESPÍRITO SANTO que vos dá a LUZ que precisais.

Entrareis nele com o mundo e purificareis toda espécie, envolvendo de alto 
a baixo, o coração da humanidade.

Dentro desse túnel encontra-se escrito o Livro da Vida e as linhas do NOVO 
TEMPO.

Ao seu redor se formará a ALIANÇA da VIDA NOVA, esplendorosa e 
inquebrantável, iluminando o espírito de todo universo.

Como um rio caudaloso, descerá a FONTE DE ÁGUA VIVA, na qual todos 
saciareis a sede do MEU AMOR.

Adiantarei a MEU Povo a LUZ do MEU TRONO SANTO, o qual se 
estabelece no mais alto ponto.

Concluirei ALIANÇA ETERNA com todas as gerações, as quais proclamarão 
BEM AVENTURADO O MEU REINO.

O túnel da VIDA é o caminho por onde penetrais o jardim do NOVO TEMPO.
O caminho do Paraíso encontra-se aí, à espera de cada um de vós.
O AMOR DO UNO E TRINO DEUS vos ACOLHE e vos sustenta neste 

NOVO TEMPO DE PAZ, AMOR e VIDA NOVA.
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FILHOS AMADOS!
SOU O PAI, O ONIPOTENTE SENHOR!
Venho trazer-vos o MEU LIVRO, o mais completo SABER, a FONTE DA 

VERDADE e do AMOR.
Olhai o mundo com olhos de PAZ e AMOR, não de condenação, pois nada 

escapa ao MEU OLHAR.
Tudo está próximo, o CARISMA completa-se e em MIM tudo se torna 

agradável FONTE DE AMOR ETERNO.
E a todos deveis inspirar a BONDADE QUE SOU, a DELICADEZA de 

VOSSO PAI.
Não mais olheis a confusão e o descontrole do mundo, mas iluminai as 

trevas que ofuscam a MINHA LUZ!
Acordai o vosso coração para a angústia do mundo e acomodai lentamente 

e sem injúrias vossos irmãos no MEU CORAÇÃO que bate no mesmo compasso 
que o vosso!

Abri vossos ouvidos e escutai as murmurações lastimáveis de vossos 
irmãos! Ouvi e ajustai-os em VOSSO CRIADOR com todo CARINHO.

Escutai com atenção a voz de VOSSO PAI, pois ME ponho a vosso favor!
Senti em vós os passos de vossos irmãos, caminhai com eles até a FONTE 

DE ÁGUA PURA que lava toda incoerência humana e vos devolve a VIDA PLENA 
em MIM!

EU SOU o PAI e vós sois os MEUS alicerces que precisais estar firmes em 
todos os momentos.

ABENÇOO-vos de CORAÇÃO!

FILHOS AMIGOS!
CONFIAI em MIM!
Prestai atenção no que vos FALO, pois ainda precisais lutar!
A porta que dá acesso ao mundo terrestre é o limite entre o Céu e a Terra. 

Ela contém um ferrolho de ferro, um fecho de aço e uma corrente ligando a atmosfera 
às extremidades da Terra, gerando em seu interior uma imensidão de espíritos que 
se fecham em si mesmos e depositam suas larvas como línguas iníquas criando 
uma imensidão de espíritos que são liberados por todo território universal.

Por trás dessa porta, encontra-se o estigma de um feroz dragão, o qual se 
manifesta a seu modo atraindo para si, principalmente aqueles cujos espíritos se 
entregam a desigual forma de vida.

Quando se abrir o ferrolho do lado esquerdo e cair toda tranca existente, 
haverá entre o Céu e a Terra um ruído, cairá um relâmpago que descerá sobre todo 
universo.

Esta é a promessa prescrita pelo MEU PODER.
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Mostrar-ME-ei àquele que se apresentar a MEU favor  julgarei com MEU 
PODER o que se apresentar na iniquidade.

Farei soar MINHA VOZ e com MEU cajado protegerei todo aquele que der 
testemunho do MEU AMOR.

Noite e dia AMPARO e PROJETO a MULHER que na OBEDIÊNCIA 
GEROU a humanidade para o NOVO TEMPO.

Todos vós recebeis MINHA TERNURA e CARINHO porque confiastes em 
MIM, sereis eternamente GERADOS em MEU AMOR.

Amém. 

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI que vos AMA incondicionalmente.
Do amanhecer ao anoitecer EU SOU O ÚNICO SENHOR.
Tenho em vós a liberdade de linguagem e em confiança ME comunico 

convosco.
Estou diante de vós e ME faço em AMOR em tudo o que sois, em tudo o 

que tendes e em tudo o que vedes e conseguis imaginar.
Já podeis desfrutar do TEMPO da PAZ se contemplardes o BEM e 

perceberdes em tudo a MINHA grandeza em PRESENÇA SANTA DE AMOR UNO 
E TRINO.

Com MEU AMOR retribuo cada um de vós pela dedicação e cuidado com 
MINHAS ORDENS.

O CARISMA é a única FONTE geradora de VIDA em plenitude em todos os 
sentidos e para todos sem nenhuma distinção.

Vim em ESPÍRITO e ME fiz diante de vossos olhos, por isso ME conheceis 
e sabeis AMAR-ME e SERVIR-ME.

Já SOU em profundidade, atingindo toda espécie, cumprindo MINHA 
PROMESSA feita ainda na geração passada em um tempo bem distante.

O início de um NOVO TEMPO vos dá o direito de serdes as primícias da 
MINHA LEI.

Tendes em MIM a certeza e a condição exata a qual vos tenho dado como 
um relâmpago e firma-se entre o Céu e a Terra a mais completa linha, permanecendo 
MINHA PALAVRA a qual já conheceis.

Tenho em vós a garantia de um NOVO TEMPO, exclusivo sobre todo 
universo.

Com TERNURA de PAI AMOROSO vos firmei em MEU TABERNÁCULO 
SANTO e lavrei vossos nomes no LIVRO DA VIDA com letras de puro AMOR.

A autenticação de vossos nomes segue-se através de um passado 
finalizado e de uma VIDA NOVA a qual pertenceis.

Sem passado e sem futuro, mas num presente VIVO onde somente a VIDA 
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tem sentido e significa tudo para vós no MEU AMOR que é a ÚNICA LEI.
Retribuo cada um com MEU AMOR DE PAI.
Bênçãos!

FILHA AMADA!
Em teu rosto está estampada a MINHA FACE, IMAGEM do PAI que TE 

ABENÇOA muito nesta jornada.
Quero manifestar-ME a Ti, FILHA QUERIDA através desta mensagem.
Completaram-se os dias de espera nos quais mostrei a Ti a MINHA 

VONTADE.
Chegaste à extremidade do caminho, agora unjo-TE com MEU PODER 

dando-TE a ALIANÇA que deverás honrar eternamente.
És MINHA e ME coloco diante de TEU caminhar.
Desde o ventre materno te fiz crescer criando em ti o esplendor da VIDA a 

qual TE concede por Obra de MEU ESPÍRITO SANTO.
És a MULHER COROADA com a COROA CONSAGRADA na plenitude do 

MEU AMOR.
Fiz entre o Céu e a Terra um TRONO no qual TE coloquei diante dos MEUS 

OLHOS.
Revesti a TUA ALMA com a SABEDORIA que TE cabe para que dela saísse 

o DOM precioso de um PLANO SANTO.
Entreguei a Ti a CHAVE da eterna e santa FONTE a qual na hora certa 

deverás abrir.
Noite e dia, TE cobri com MEU SABER liberando sobre TI o MEU ESPÍRITO 

SANTO.
És MINHA, ó MULHER, ergui em TI O TRONO ETERNO do MEU AMOR.
Confiei em TI a mais bela das MINHAS obras da qual chegaste ao mais 

profundo conhecimento, pois confirmei em TI o caminho da Terra Prometida.
És MINHA FILHA QUERIDA, a pupila dos MEUS OLHOS e já não vives 

mais para o mundo, mas estás em MIM para todo sempre.
Realizei em TI MEU PLANO DE AMOR e usei TEU corpo para implantar 

em TEU seio a CÉLULA VIVA E SANTA, a qual chegou até o Céu em UNIDADE 
PERFEITA COMIGO, junto a MEU TRONO.

FILHA QUERIDA, precisei de TI por inteiro desde o principio dos tempos, 
pois TE CONSAGREI GERADORA de um TEMPO NOVO no qual todas as gerações 
TE louvarão e darão graças por TI.

Usei o TEU útero, TEU seio, TEU coração, TEU espírito e TUA ALMA, 
transformando o TEU regaço em uma FONTE DE VIDA.

Iluminei o TEU caminho e TE CONSAGREI diante das Nações.
Fiz de TI a mais bela de todas as Nações, pois de TI nasceu para o MUNDO, 
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o total equilíbrio da VIDA.
Geraste a VIDA por Obra de MEU ESPÍRITO SANTO, enviado sobre TI 

com MEU PODER e FORÇA.
Revelei a TI a existência do caminho de UNIDADE entre o Céu e a Terra 

e ainda TE dou a MINHA SABEDORIA, pois és o MEU baluarte diante de todos os 
Povos e Governos.

Assim infundo em TI o MEU AMOR para TE proteger e dou-TE o MEU 
PODER para GOVERNARES em MEU NOME, plantando MEU AMOR no universo 
inteiro.

TEU compromisso é AMAR, AMAR, AMAR.
AMO-TE muito.
TEU NOME É VITÓRIA!
Derramo sobre TI e a humanidade as MINHAS BÊNÇÃOS e GRAÇAS!
ABÁ! PAI.

FILHOS AMADOS!
SOU VOSSO PAI AMIGO!
O CARISMA está em andamento sob MEU OLHAR DE PAI e nada foge aos 

MEUS cuidados.
Tudo é perfeito NESTE que é PERFEITO, não queirais, pois de vós mesmos 

tirar conclusões, mas respeitai o PODER DO DEUS VIVO em vós!
SOU O PAI, O DONO VERDADEIRO de tudo e de todos, SANTO, SANTO, 

SANTO SENHOR, caminhando convosco no vosso dia a dia e fazendo acontecer 
incontáveis realizações no MEU PROJETO de vida digna e santa para todos.

O mundo cheio de angústia está atravessando pelo abismo de sua ALMA, 
a angústia e a revolta de seu coração e a solidão de seu pecado.

A desordem e sua dependência sobre o mundo choram e rangem os dentes, 
aniquilada até o extremo. Mergulhei o mundo na FONTE de LUZ, por isso tremem e 
gemem as trevas, pois nada mais fica oculto diante de MINHA PRESENÇA REAL, 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Abre-se a porta da iniquidade para ser arrebatada pelo MEU SOBERANO 
PODER DE AMOR.

Sob a ação da LUZ VERDADEIRA, nada restará a não ser o AMOR e a 
VIDA. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento e sentimento serão julgados 
conforme o coração, de acordo com MINHA LEI, dentro do MEU AMOR.

Extinguiu-se o velho tempo no qual vivestes sem nenhum controle, em 
desequilíbrio na mente, no coração, no espírito e na ALMA.

Todo vosso físico desequilibrado a partir de dentro da ALMA e cada um de 
vós, vergando sob o peso da doença, miséria e opressão.

Mas agora, digo-vos, acabou! Findou esse tempo de escuridão e medo.
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Estais no TEMPO em que UM SÓ É O SENHOR que deseja e faz acontecer 
todo BEM, toda GRAÇA e BÊNÇÃO sobre vós. CONVOCO tudo e todos, cada 
átomo, cada célula, cada centésimo, cada milésimo, cada um de vós, cada Empresa, 
cada setor, cada cidade, cada País, enfim tudo, todos e em todos os sentidos para 
ORGANIZAR-SE diante de MIM e colocar-se em pé sob MEU OLHAR, pois estou 
AGINDO incessantemente no vosso meio.

Aia-lá! Shaia-lá!
FILHOS! FILHOS! FILHOS QUERIDOS!
ESTOU AVISANDO!
SOU EU VOSSO PAI QUE ESTOU AGINDO!
ESTOU AQUI entre vós em muita VIDA e SANTIDADE e precisais 

ACOLHER-ME em vossa FAMÍLIA, na vossa EMPRESA e nos vossos negócios e 
dinheiro!

Acostumai-vos com MINHA PRESENÇA de VIDA e AMOR, pois SOU EU o 
GOVERNO em tudo o que tendes, sois e fazeis!

Nada precisais temer, pois EU SOU O COMANDO PLENO sob a AÇÃO 
deste CARISMA BENDITO que completa a vossa SALVAÇÃO.

Não olheis para o mundo, mas acreditai somente em VOSSO PAI, ficando 
sempre a MEU favor, junto de MIM!

Poderia adiantar os acontecimentos e com uma só PALAVRA colocar tudo, 
mas seria doloroso até o extremo.

Por isso vou com passos lentos, devagar conforme podeis aguentar, mas 
com muito PODER e FORÇA, estou destruindo a acomodação de um povo desleal, 
desorganizado e orgulhoso.

Convoco cada um para ACOLHER-ME, CONHECER-ME e AMAR-ME, 
pondo-se diante de MIM como soldado sobre o qual o COMANDANTE tem total 
domínio.

Erguei vossa cabeça, olhai para MIM com olhar firme e decidido e em MEU 
NOME e PODER, arrebatai o insensato que consome a ALMA do mundo!

Prestai atenção no que vos digo, o mundo está a um passo de desintegrar-
se de seu eixo e deslocar-se para um precipício!

A conspiração do abismo e a desunião de sua estrutura acontecem em 
meio à desigualdade humana, transbordando em seu leito de dor.

Isso resulta em um obstáculo de total abandono e um delírio incontido que 
sem MINHA INTERVENÇÃO jamais cessaria, pois humanamente não tem solução.

Só pela ação vitoriosa deste CARISMA, o mundo é livre do caos final.
FILHOS AMADOS ficai sempre COMIGO!
Vivei só em MIM, pois estou junto a vós como PAI AMIGO, DEUS 

VERDADEIRAMENTE JUSTO que vos AMA, vos PROTEGE e ACOLHE de 
CORAÇÃO aberto!

ABENÇOO-vos!
PAI.
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FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI AMOROSO que estou a revelar-vos um acontecimento 

excepcional, o início de um tempo no qual se estabelece entre o Céu e a Terra, a 
única PALAVRA da qual nada pode ser mudado.

Pois ela afirma a VERDADE VERDADEIRA de um PLANO SANTO DE 
AMOR que conduz à SALVAÇÃO todos os viventes em todos os tempos.

Nela está contida a lei da VIDA a qual nunca tem fim.
Sendo assim, EU VOSSO PAI não PERMITO o sacrifício da VIDA, pois dela 

EU faço parte em sua integridade.
Por isso não AUTORIZO por nenhum motivo a interrupção da existência.
A lei da VIDA é a continuidade da célula DIVINA em toda sua extensão, é o 

sopro DIVINO de LUZ que faz parte de todo equilíbrio do universo.
A existência da VIDA é a força deliberada sobre vós, pelo ESPÍRITO 

SANTO em UNIDADE TRINITÁRIA.
Jamais, portanto, podeis utilizar-vos desta prática, interrompendo a VIDA! 

Jamais!
Porque somente através da VIDA há continuidade para a existência VIVA 

do VERDADEIRO AMOR, criando assim um elemento de ligação entre o Céu e 
a Terra, estabelecendo-se uma UNIDADE de perfeita PAZ na Terra e também na 
ETERNIDADE.

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.

MEU NOME é SANTO, SANTO, SANTO e nada ou ninguém imprime o 
selo do AMOR no interior da ALMA senão por Obra e PODER deliberado por MEU 
ESPÍRITO.

Por isso realizo um feito de LUZ imprimindo a célula da PERFEIÇÃO 
em cada ser chamado à VIDA, introduzindo assim MINHA IMAGEM vos fazendo 
SEMELHANTES à MIM por Obra do UNO E TRINO AMOR.

Assim fazeis jus à VIDA por MEU direito e somente a MIM pertenceis, pois 
SOU O ÚNICO DONO VOSSO em todos os tempos.

A VIDA pertence a MIM! Bem vindos!
ABENÇOO-VOS!
ABÁ! PAI!

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI, O AMOR em vós!
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Agora nada mais vos impede de ser AMOR em MIM, pois estou junto 
convosco e vos AMEI primeiro.

O que fazer ou como fazer diante do NOVO TEMPO que vos apresento?
A porta do Céu encontrou-se com a porta da humanidade e rompeu-se para 

que jamais venha fechar-se, alheia a MEU AMOR.
Consumo-ME em vós e ME diluo em vosso ser, pois tenho todo direito 

sobre vós como DONO, REI e GOVERNO.
Prontamente se liga a extremidade do Céu às profundezas da ALMA, 

formando ALIANÇA lacrada com o sinal de um NOVO TEMPO.
SOU EU O SENHOR que ME faço presente, assinalando cada ser para 

fazê-lo chegar até MIM, libertando-o das amarras e livrando-o de toda iniquidade.
Em meio ao mundo, EU ME fiz e dei-ME em AMOR que nada conseguirá 

destruir.
Chegastes à Terra que prometi, caminhastes desde o princípio, destes a 

vida para ser tomada e EU a devolvo em comum união COMIGO.
E jamais recebereis outro lugar a não ser este que vos apresento, o livre 

caminho de AMOR pelo qual chegais até MIM.
Estou em vosso meio, andando entre vós e tudo está ligado a MIM, desde 

o menor ao maior, todos, tanto aquele que ME escuta como aquele que saboreia a 
luxúria do mundo, e nada escapa à ORDEM do MEU AMOR.

O TEMPO NOVO é este, no qual tendes a plenitude do MEU AMOR em 
vós, sem fazerdes nenhum esforço, mas por Obra da GRAÇA que dia e noite se 
derrama sobre vós.

Jamais considerai inoportuno esse TEMPO, pois este é o mais rico de 
todos, em LUZ, SABEDORIA, VIDA, SANTIDADE e PROVIDÊNCIA em todos os 
sentidos, pois SOU EU mesmo, SANTÍSSIMA TRINDADE que ME APRESENTO 
COMO GOVERNO!

Quão grande, pois É em vós a PRESENÇA de VOSSO PAI e quanta 
consideração tenho para convosco!

Em vós MEU NOME É SANTO, SANTO, SANTO, infinito e sem limites, pois 
MINHA ORDEM é o AMOR constituído em comum acordo entre o Céu e a Terra.

Ninguém tem direito sobre MEU FEITO, somente EU VOSSO PAI E 
SENHOR, sou O DONO VERDADEIRO deste PLANO DE AMOR e conduzo-o para 
lá e para cá conforme a MINHA VONTADE.

Olhai o mundo com MEUS OLHOS em puro AMOR, pois só assim podeis 
confirmar-ME vossa confiança.

Acreditai somente em MEU AMOR nesta hora em que precisais agir com 
toda rapidez e determinação!

Este foi sempre o desafio em toda vossa peregrinação pelo universo.
Afugentai a iníqua Constância do mal que envolve o cérebro do mundo, 

firmando vosso olhar sob a ORDEM de MEU AMOR!
O cérebro iníquo e humano precisa ser vencido para que MINHA LUZ e 
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MINHA PAZ se façam presente em sua totalidade.
Que saia de vossa ALMA a língua de fogo para queimar sob MEU 

COMANDO, todo coração perverso e cheio de rancor e então, aí habitarei com 
imensa harmonia, fazendo morada definitiva no seio de cada ser.

O mundo precisa transformar-se, precisa libertar-se em seu espírito 
carregado de maldição desde a origem.

Por MINHA ORDEM, destruireis para sempre todo espírito imundo que 
sobrecarrega vossa liberdade como FILHOS HERDEIROS de MEU TRONO.

Já sem vida a ALMA do mundo geme e se cobre em sua própria vergonha 
agonizando sob a ordem do pecado.

Assim falo-vos, olhai para MIM e debruçai-vos sob MINHA ORDEM E 
COMANDO, livrando e cortando as amarras, para que todos vós possais ingressar 
na terra que vos prometi.

Observai a MINHA LEI e escutai a MINHA VOZ, pois não tereis outro tempo 
a não ser esse que vos dou agora.

Anunciai o MEU AMOR e considerai a MINHA VONTADE neste TEMPO 
NOVO que faço acontecer HOJE.

Maravilhai-vos no MEU AMOR, reuni-vos em torno a MIM e vivei plenamente 
na MINHA PAZ!

Que nada vos confunda diante das MINHAS PALAVRAS, mas enchei-vos 
do MEU ESPÍRITO SANTO, que vos derramo em plenitude com MEU AMOR.

SOU VOSSO DEUS E SENHOR, O PAI!
ABÁ!

FILHOS AMADOS!
Estou aqui para esclarecer-vos sobre vosso caminhar junto a MIM.
EU SOU O SENHOR, O ÚNICO DONO diante de vós.
Considerai-ME, pois estou à vossa frente e nada podeis realizar senão por 

MIM.
Estou diante de vós para proteger-vos e dar-vos o direito de FILHOS 

HERDEIROS perante o mundo, erguendo-vos das profundezas do abismo para 
conhecerdes as maravilhas do Céu.

SOU O DEUS DO AMOR, cujo NOME é SANTO e venho incluir-vos no 
MEU REINO DE AMOR e PAZ, revelando-vos o maior segredo que a humanidade 
não conhece, a VERDADE de um TEMPO íntegro que eternamente sai de MEU 
TRONO.

A gratidão dos Povos ME GLORIFICA, pois repentinamente usei MEU 
PODER para livrar-vos do inimigo para sempre.

Fez-se um lugar de tamanho incalculável onde permanecerá para sempre 
MEU REINO de AMOR que GOVERNA com SABEDORIA, toda Terra, lutando e 
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defendendo-a no equilíbrio do MEU PODER.
Argumentai entre vós os valores, pois disso depende a vossa permanência 

no AMOR do REINO ETERNO.
Vivei na JUSTIÇA diante de MIM para que possais dialogar eternamente 

COMIGO, pois vim para cumprir o que prometi desde o princípio.
Cuidai com delicadeza do vosso coração, pois nele depositei o MEU 

coração coberto de AMOR, imprimindo em vós a MINHA certeza, criando assim um 
afeto de UNIDADE entre EU VOSSO PAI e vós MEUS FILHOS.

Cuidai, pois de vós mesmos e daqueles que de vós dependem, pais, 
filhos, irmãos, amigos, todos enfim cuidai com carinho dando-vos em fraternidade, 
impondo-vos em seus caprichos, pois em todos manifesto o MEU AMOR DE PAI.

EU estou criando um limite de atenção abrindo com afeição, a hostilidade 
imperfeita que deposita a incerteza e faz com que agonizem em seu estado de 
iníquo desamor.

Cuidai, enfim, de tudo que podeis imaginar, tudo a MIM pertence.
SOU O DONO, o ÚNICO SENHOR de todos os Tempos.
ABENÇOO-vos com CARINHO!
Amém.

FILHOS, AMIGOS QUERIDOS!
SOU O PAI que vos AMA!
Todo aquele que vem a MIM já tem a VIDA em plenitude COMIGO.
Erguei-vos com MEU sustento e alegrai-vos em vosso coração!
Exultai em vossa ALMA e festejai diante dos MEUS OLHOS, o grande DIA 

da libertação!
Cobri-vos com MEU manto e elevai vosso ser diante do PAI que se 

compadeceu de vós!
Abri para vós o celeiro do MEU TEMPO NOVO e vos dei de beber das 

águas puras que jorram da MINHA FONTE de AMOR.
Reuni junto a MIM, todos vós e transformei o Céu e a Terra, banindo aquele 

que ME desagrada e que ousa ME questionar.
SOU EU O ÚNICO DONO que tudo decide e delibera sobre vós.
Jamais vos deixarei, pois ME fiz em vós, amparando a cada um e 

protegendo-vos em todas as horas.
Vossa ALMA eleva-se ante a MINHA PRESENÇA, liberta da escuridão do 

pecado e dos laços da eterna solidão.
Cumpri a MEU tempo a promessa feita outrora e ME fiz VIDA PLENA em 

TEMPO de eterna LUZ.
Tende certeza que estais seguros no PAI cujo NOME É SANTO, SANTO, 

SANTO.
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Tudo está na LUZ que SOU, tudo é MEU e no MEU AMOR ME faço em 
tudo.

Dei inicio a um NOVO TEMPO o qual transforma e se torna visível 
completando-se em MIM.

Manifesta-se a luz que outrora brilhou sob MEU OLHAR e que se distanciou 
mediante MINHA ORDEM.

Tenho em vós a MINHA CONFIANÇA e liberei com MEU PODER a VIDA 
onde a morte já não existe mais.

SOU em vós, não mais as trevas, mas sim a LUZ da VIDA e não há morte, 
mas sim o ressurgir em luz, cobrindo de alto a baixo, todo espaço, todo tempo, 
completando-se em todo universo.

Não tendes mais nada que fazer apenas ser em MIM, no MEU AMOR e na 
MINHA VIDA.

Somente UM é o VOSSO SENHOR e vossa ALMA rejubila na ALEGRIA do 
Paraíso eterno.

Eis o TEMPO, eis o TRONO DA VERDADE, eis a VIDA nascendo em um 
TEMPO no qual tudo resplandece.

SOU VOSSO PAI e MEU NOME É SANTO, manifesto MEU DESEJO e 
GOVERNO segundo MEUS princípios de PAZ, AMOR, VIDA, SAÚDE E SANTIDADE.

E MINHA VOZ será ouvida até os confins do universo e nada ME interrompe 
ou ME faz calar.

NA MINHA AUTORIDADE e sob MEU PODER ME FAÇO REI E SENHOR 
de todo universo, pois firmei OS MEUS PÉS em rocha firme e levantei a MINHA 
cabeça, com MINHAS MÃOS vou esculpindo e dando forma àqueles a quem der 
direito.

Nada escapará, mas tudo se transformará conforme a MINHA VONTADE.
SOU O PAI, O ONIPOTENTE CRIADOR de todas as coisas que agora vos 

recrio no AMOR.
Criei para vós, a delicadeza da ALMA da qual ME considero o ÚNICO 

SENHOR.
Fiz valer a MINHA LEI e implantei em vós o alicerce do Céu, símbolo da 

eterna GLÓRIA, UNIDADE permanente e única selada por MEU AMOR.
Silencioso ME fiz diante de vós e calculei toda MINHA Obra, abri caminho 

e revoguei aquele cujo nome se fazia ouvir em vossos lábios.
Cancelei a lei primitiva da qual éreis herdeiros e acendi em vós a LUZ que 

jamais se apaga.
Ouvi os vossos clamores e vossos gemidos, mas MEUS OUVIDOS se 

fecharam aos vossos ruídos e implantei o que ME era de direito, fazendo-vos 
herdeiros da LUZ e FILHOS reconhecidos e legitimados no MEU REINO.

Por isso de ora em diante não pertenceis mais ao iníquo mundo, mas à 
plenitude de FILHOS da LUZ.

Ouvi, pois com atenção!
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É de suma importância que se cumpra a MINHA ORDEM e a MINHA LEI.
Pronuncio-ME como PAI e como GOVERNO impondo a MINHA VONTADE.
Assim sendo convoco uma reunião de grande importância na qual ME 

colocarei como REI ditando a MINHA ORDEM que à risca deve ser cumprida.
Colocarei de alto a baixo o que ME é de direito, formando assim entre o 

Céu e a Terra e de conformidade única, a lei promissora que regerá todo universo.
Farei ouvir-ME em alta voz por todos os FILHOS do universo.
Levarei em conta a MINHA decisão da qual somente EU VOSSO PAI tenho 

direito.
Farei com que tal acontecimento se revele por inteiro e se abra como no 

tempo de outrora, rompendo-se e manifestando-se unanimemente a MEU favor.
Legarei sob MEU GOVERNO unificando por completo, MEU PLANO do 

qual desde o princípio fui o REGEDOR.
Lucrarei a MEU favor todo aquele que ME rejeitar, pois dele ME 

compadecerei.
Farei convosco um diálogo aberto repleto de MANSIDÃO e CONFIANÇA.
Tenho-vos como verdadeiros amigos e farei tudo que for necessário 

para que vos sintais ACOLHIDOS por MIM. Olhai e vede, escutai-ME e deixai-vos 
GOVERNAR por MIM, vosso único SENHOR!

Largai o vosso ego e erguei o mais alto possível, O AMOR DO VOSSO PAI!
Deixai-vos elevar e alcançareis a FONTE da eterna VIDA da qual podeis 

beber a água viva.
Despertai e erguei-vos perante vosso REI e SENHOR oferecendo o mais 

sagrado de vosso ser, a ALMA, a qual se eleva deixando a multidão daqueles que se 
desligam antecipando sua morte.

Justificada está a vossa ALMA e santo é o lugar de vosso eterno AMOR.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI! SOU o imenso AMOR a fundir o vosso coração.
Nada mais vos impede de ME AMAR e de serdes AMADOS por MIM.
Ensino-vos a conhecer esse NOVO TEMPO no qual adentrais ainda 

pequenos como criancinhas de colo.
Esse é o TEMPO DO AMOR VIVO e VERDADEIRO e não podeis separa-

vos dele.
O CARISMA adentrou o vosso coração e a vossa ALMA e vos congregou 

junto do PAI que vos deu a VIDA.
Não estais mais sob MEU julgamento e maldição, mas sob MINHA inteira 

PROTEÇÃO, pois tudo vos perdoei e retirei toda vossa culpa, esquecendo-ME por 
completo de todas as vossas faltas.
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Agora a MINHA PALAVRA é de consolo, pois MEU peso é leve e MEU jugo 
é suave como a brisa, já tendes a liberdade de FILHOS e podeis usufruir das delícias 
do Paraíso.

O Céu se carregou de fragrância e deleitou-se sobre todo universo 
realçando a VIDA sobre tudo e sobre todos, concluindo ALIANÇA de ETERNIDADE.

Entre o Céu e a Terra está feito o caminho, do qual a verdadeira luz fulgura, 
deslumbrando o centro da ALMA.

Sois MEUS FILHOS QUERIDOS e não podeis desligar o que religuei, a 
profundidade de uma extremidade à outra, criando assim um mundo perfeito o qual 
não conheceis.

Tenho falado a vós como MENTOR desse Projeto de Salvação e assim vos 
ensino a eficiência desse TEMPO que se deslumbra e se estampa ao longo de uma 
VIDA que jamais se extinguirá.

Será eterna e de tamanho incalculável e sem fim, a estrutura que se funde 
em uma FONTE DE AMOR, cumprindo a palavra que sai da MINHA BOCA.

Sou PODER e como tal posso firmar a estrutura verdadeira estabelecida 
por Mim e que agora se espalha sobre todo universo agindo sob MINHA ORDEM.

Assim seja, Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI AMIGO!
SOU VOSSO DEUS! SOU A VIDA que vos dou em abundância, pois nela 

construí um TEMPO NOVO no qual encontrais a PAZ que tanto esperastes.
O mundo terrestre está à beira de um abismo, o qual depende do CARISMA 

para ingressar NO MEU COMANDO.
Há uma porta que dá acesso a MEU REINO, a qual é necessário fazer-

se dentro do reino humano, reabilitar a inteligente sabedoria humana, criando um 
espírito de LUZ dentro do espírito terreno.

Há um túnel entre o Céu e a Terra, feito em diversas dimensões, no qual EU 
VOSSO DEUS E SENHOR me faço de momento a momento.

O túnel do tempo passado precisa dar lugar ao túnel do NOVO TEMPO.
O CARISMA precisa ser aberto para o MUNDO e é necessário romper com 

o velho tempo e abrir a porta do NOVO TEMPO, como LUZ que brilha sem cessar e 
se difunde por todos vós.

Agora dentro de vós já se estabelece a certeza de um NOVO TEMPO.
A cada instante é um NOVO TEMPO que viveis.
Cada passo, cada respirar, cada minuto, segundo ou cada movimento 

de vosso ser, eis que sussurra sempre novo em vós, o TEMPO PRESENTE que 
acontece dentro de cada um de vós como um convite ao REINO do Céu.

Há uma inquietude em vossa ALMA sendo a PRESENÇA de vosso PAI 
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desejada e sentida na SANTIDADE e no AMOR do vosso coração.
Permanecei em MIM e aquecei-vos em MEU CORAÇÃO SANTO, pois 

tenho muito a vos dar nessa vivência COMIGO.
A vossa ALMA desligou-se do passado para diante do MEU GOVERNO 

irmanar-vos na existência da plenitude DIVINA.
Nascestes na GRAÇA através do ESPÍRITO SANTO e estais purificados 

pelo DOM do MEU AMOR.
Alistei-vos no LIVRO DA VIDA e firmei a vossa existência no TESTAMENTO 

edificado e elaborado por ORDEM DO MEU GOVERNO.
Falou convosco o PAI.
Amém.

FILHOS AMADOS!
EU SOU O PAI, O DONO de todos.
SOU um conjunto de mistérios que agora começam a abrir-se para vós.
Em vós acontece um mistério de AMOR que se une a cada membro do 

MEU SER, pois tenho em absoluto o COMANDO de tudo e de todos e libero o MEU 
ESPÍRITO sobre toda humanidade.

SOU O PAI, o centro do universo, do qual depende todo ser e toda espécie.
Tudo o que se move sobre a Terra está sob MEU PODER de AMOR.
SOU VOSSO PAI e me abro em AMOR fecundando toda espécie, dando 

VIDA ETERNA, EQUILÍBRIO e PAZ em um TEMPO do qual SOU O DONO 
VERDADEIRO. 

Nada mais ME importuna, pois de MIM e por MIM é o que o mundo se 
completa e é dignificado.

Forma-se um alicerce no qual a DIVINA ALIANÇA se concretiza finalizando-
se a PROMESSA deliberada por MIM desde o princípio.

Nada mais conta a partir desse NOVO TEMPO, pois o tempo que passou 
definhou sem deixar qualquer rumor ou sinal, fundiu-se e desmanchou-se nas 
profundezas deixando livre o TEMPO PRESENTE.

Por isso de ora em diante tendes o dever e o compromisso de penetrar 
nesse NOVO momento e viver a sólida harmonia COMIGO.

É um novo que começais a viver no qual tudo para vós é real e tendes a 
missão de adentrar e cear com VOSSO PAI em um alimento de novo sabor, uma 
ceia sem sacrifício, pois só tenho para vós, a VIDA que vos dou e da qual deveis 
participar ativamente.

Que nada mais vos detenha junto àqueles que se fixam doentiamente em 
outro tempo.

Passais do velho para o NOVO TEMPO e isso já É em MIM.
Cumprir o que vos peço é vosso dever para COMIGO que muito vos AMO 
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e vos AMEI primeiro.
Abri vosso coração e vossa ALMA para entender a MINHA mensagem de 

AMOR e VIDA que se faz dentro de vós!
ABENÇOO-vos com CARINHO especial.
ABÁ! PAI.

FILHOS MEUS!
SOU O PAI e assim vos FALO!
Eis o TEMPO dos tempos, o NOVO e ETERNO em um elemento de 

UNIDADE e de uma única personalidade.
É a força do ETERNO que se faz de forma única e verdadeira.
É o auge de um TEMPO banhado por MINHA MÃO, através do qual 

manifesto a MINHA VONTADE.
Em deliberado instante de AMOR revelo a imensidade e importância desse 

TEMPO que já se faz em vós.
O CARISMA é o conteúdo DIVINO escrito e desenhado por MIM, 

comprovando para vós, sua eficácia e poder.
Abre-se o LIVRO de um NOVO TEMPO, de uma NOVA VIDA que pertence 

a MIM para todo sempre, como LEGÍTIMO DONO E SENHOR.
A VIDA vos é dada pela MINHA BONDADE, pois a MIM pertence a célula 

que se abre em LUZ dando forma à totalidade da vossa existência.
O TEMPO que se apresenta se resume e se completa em um único PODER, 

o da VIDA em igualdade, pois a terra que vos foi dada jorra leite e mel para todos 
sem distinção.

Renascestes para a LUZ e vossa ALMA está em contato único com a 
FONTE da qual se obtém a forma desse TEMPO em força de SANTIDADE.

Abriu-se para vós a porta do labirinto de AMOR que não se apaga e nada 
pode opor-se a ele, pois dentro dele tudo é AMOR.

Nada mais vos afasta do âmago de MEU SER porque vos tirei da solidão 
dando-vos o presente do Céu, a experiência de VIDA SANTA LIGADA em sua 
integridade, à VERDADEIRA FONTE que SOU EU VOSSO PAI.

O DOM do ESPÍRITO SANTO vos acompanhou desde o princípio 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.

Chegando à terra santa dentro de vós, o MEU ESPÍRITO rendeu glórias 
diante de vossos olhos, manifestando assim o MEU PODER sobre todo iníquo, 
lavando e purificando a ALMA do mundo.

Tudo acontece por Obra MINHA e assim penetrais as MINHAS entranhas, 
EU que vos dei de comer e de beber enviando para isso o MEU ESPÍRITO de 
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AMOR.
E fostes reconhecidos diante do CRIADOR por Obra do ESPÍRITO de 

AMOR que vem do Céu e vos sustenta e conduz vossos passos.
Sois MEUS FILHOS e vos AMO muito.
SOU a VIDA e a LUZ em vós.
Quem ME AMA não anda nas trevas, mas habita a MINHA morada.
Quem ME AMA, AMA a LUZ e dela não se afasta.
Reforço a MINHA PALAVRA e faço reviver em vós a MINHA LEI da qual 

depende toda MINHA Obra.
Alegrai-vos eternamente e congratulai-vos em MINHA SABEDORIA e 

CIÊNCIA da qual sabeis o MEU PROJETO de AMOR.
Ouvi, ó FILHOS, MINHA PALAVRA e comunicai-a a MEU Povo!
Abri a porta da integridade que dá acesso ao mundo e libertai aquele que 

perece entre as trevas.
Ingressai na MINHA ALIANÇA renovando o alicerce do mundo libertando 

integralmente MEU Povo.
Elevai o cinturão da eterna VIDA diante do MEU OLHAR, afagai-vos no 

delírio do MEU AMOR e congratulai-vos entre si!
ENVIO O PODER DO MEU ESPÍRITO SANTO para fortalecer o vosso 

coração.
Justa e sensata é essa LUZ VERDADEIRA que penetra a escuridão do 

mundo.
MINHA VIDA vos é dada e nela podeis gozar as maravilhas do Céu.
BÊNÇÃOS! PAI.

FILHOS DO MEU CORAÇÃO!
SOU O PAI, SOU A VIDA!
O mundo se consome em seu leito de dor, mas EU VOSSO PAI, estou 

diante de vós para ajudar-vos.
Não mais estais acelerados em vossa abundante lama, mas pacificados em 

VOSSO PAI para manifestar-se a MINHA GLÓRIA.
Houve um tempo e outro tempo, mas agora há um só TEMPO, o da ETERNA 

GLÓRIA que se estende e para sempre REINARÁ.
 É a busca da ETERNA VIDA, a qual não se apaga diante de MIM e se 
propaga em GLÓRIAS sem fim.

Surge a ressurreição gloriosa diante de vós, para que não choreis os dias 
de vossa morte, mas habitai no REINO que preparei para todos.

Consolai-vos junto a MIM e liberai o vosso espírito para a morada daquele 
cujo NOME é SANTO e vos habita desde o amanhecer até o anoitecer.

Levantai vossa cabeça e alegrai-vos no vosso DEUS, pois não haveis de 
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conhecer outro SENHOR senão ESTE que vos habita com a LUZ que não se apaga.
Ouvi, ó Povos, escutai-ME e alegrai-vos, rendendo GRAÇAS sem cessar 

porque o mundo apegou-se a MIM e já não há mais o temor das trevas, as quais não 
se abaterão sobre vós.

Alegrai-vos, ó Povos, gritai para todos, até os confins da Terra, mesmo 
diante das águas do mar, para que todo universo se alegre diante do TEMPO dos 
tempos que se constrói no infinito e jamais se apagará.

SOU a LUZ e domino o MEU Povo, SOU o infinito, O SENHOR que jamais 
se extinguirá.

Ouvi a MINHA VOZ e alegrai-vos, pois tomei posse do que estava perdido, 
fazendo morada no íntimo de vosso ser.

Sou a fonte a qual transborda de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, pois só há um 
caminho, o da VERDADE, da VIDA e do AMOR.

Refleti em vosso coração e escutai a MINHA VOZ!
SOU O PAI, O AMOR!

FILHOS MEUS!
SOU O PAI ONIPOTENTE e cheio de AMOR!
Agora em um TEMPO SANTO estou a falar-vos como deveis seguir 

em frente e de onde vos vem o TEMPO zeloso e verdadeiro do qual tendes o 
conhecimento.

Qual é o tamanho e a dimensão desse TEMPO não sabeis, pois não vos é 
dado conhecer senão pela MINHA SABEDORIA.

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.

Há um único e verdadeiro caminho que é a FONTE DE LUZ, a qual não se 
apaga jamais.

A solidão da ALMA se transforma em uma versão iluminada pelo DOM do 
MEU ESPÍRITO SANTO.

A corporação DIVINA se completa em uma ação da célula DIVINA 
envolvendo os espíritos, dando força de total estabilidade à ALMA, que se completa 
em MEU AMOR.

Não se tem a iniciação da morte sobre o pecado, mas o corpo se transforma 
em um enigma DIVINO, para eternamente permanecer diante de MEUS OLHOS.

A ALMA é a célula que se completa em MIM, dando a essência da VIDA 
PLENA.

Completou-se em MEU AMOR o resumo que substituía a VIDA pela morte.
Pois não há morte no PAI que vos dá a VIDA.
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EU SOU O PAI, SOU O MESTRE, SOU A VIDA à qual pertenceis e na qual 
habitais eternamente e plenamente.

SOU O DOM da VIDA para vós e guardo-vos em MEU CORAÇÃO!
Amém.

MEUS FILHOS!
SOU VOSSO DEUS, O ÚNICO SENHOR!
As tábuas da lei se dissolvem com a libertação do MEU povo que caminha 

no deserto.
Todos vós FILHOS, andáveis nas trevas e agora estais libertos sob MEU 

OLHAR DE PAI.
A LEI MAIOR, O AMOR, se reflete em LUZ diante de vós e vos dá certeza 

da libertação.
O AMOR é a única lei que não se extingue, pois dela vos é dado o poder 

e a VIDA.
Ela é o tudo em vós e estando nela nada temereis e jamais, perecereis.
Não há dificuldades, se estais embebidos nas primícias do AMOR.
Contemplai-ME com todo CARINHO, pois vos ofereço a mais sublime Lei, 

O AMOR, sem o qual não viveis em MIM.
Alcancei a vós o MEU BRAÇO e abri para vós o MEU CORAÇÃO.
Franqueei para vós a MINHA casa e nela preparei a vossa morada 

completando para vós o alimento do qual depende a vossa VIDA.
Embalei o vosso ser no regaço do MEU AMOR incumbindo-vos da realeza 

virtuosa da VIDA eterna.
Tudo se completa em MEU AMOR, nenhuma só vírgula se separou do 

LIVRO de MINHA SABEDORIA.
Concluí com MEU povo, a ALIANÇA da eterna VIDA, completando MEU 

desígnio no meio da habitação da Terra e da MINHA criação.
Terminaram os dias de aflição para que só permaneça em vós, a verdadeira 

LUZ.
Amém.

MEUS FILHOS AMADOS!
SOU O PAI, VOSSO DEUS, cujo NOME É SANTO e do qual tendes O 
SABER, a VIDA, o AMOR.
Unifico-ME em vós, pois tenho em cada ser, em cada ALMA, em cada VIDA, 

a semente deliberada pelo ESPÍRITO, efeito comum entre o Céu e a Terra, do qual 
SOU O VERDADEIRO DONO E SENHOR.
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Não mais a fé, mas a VIDA da qual já tomei posse.
EU vos AMEI primeiro, bem antes de terdes vindo à LUZ, vos AMEI muito 

e cheguei a vós com MEU ESPÍRITO SANTO, UNIFICANDO e estabelecendo entre 
vós a MINHA LEI.

Criei em vós a LUZ que vos direciona e conjuguei-vos ao MEU AMOR.
SOU O PAI, O DONO, O PODER e nesse Planeta estabeleci a MINHA 

habitação que se resume no AMOR.
Assim criei todas as maravilhas e liberei-as nas vossas mãos com toda 

CONFIANÇA.
Fiz de alto a baixo tudo o que vedes e o que não vedes e por isso vós, ME 

agradeceis sem cessar, pois dei ao humano todas as MINHAS RIQUEZAS.
Dei poder às criaturas, sobre todos os reinos e jamais ME opus diante de 

seu mandato sobre a Terra.
Fui PRUDENTE e CAUTELOSO e OFERECI O MEU SANGUE para que 

pudesse apagar vossa culpa, mas vos ocultastes diante dos MEUS OLHOS, vossas 
ofensas carregadas em vosso seio.

Eis que passo diante de vós e retiro de vossas mãos o poder que cumulastes 
para a desonra de MEU NOME SANTO.

De ora em diante ME PONHO à vossa frente e vos GOVERNO a MEU 
MODO e no MEU PODER, pois só assim livrarei vossa ALMA do abismo, salvando-a 
definitivamente.

Assim é que COMO DONO E SENHOR, EU ME LEVANTO diante de vós e 
ME ASSENTO em MEU TRONO DE GLÓRIA para REINAR ETERNAMENTE.

Que se faça e que assim seja!
Amém.

MEUS FILHOS QUERIDOS!
SOU O DEUS, O ÚNICO DONO, o sopro intenso de VIDA sobre vós!
 Adiantei-ME a vós e tirei aquele que de vós fazia jus desde o principio.
Agora já estais livres, pois vos AMEI um a um e vos dei de beber da FONTE 

da eterna VIDA.
Vim e equilibrei o tempo dando rumo à vossa ALMA por isso não olheis 

mais os dias que estivestes separados de MIM!
SOU  O PAI, a LUZ, o tempo, o início e o fim.
O Céu e a Terra se contemplam e se cumprimentam, pois eis que se alonga 

para vós o tempo prometido por MIM desde o inicio.
Abraçai-vos e AMAI-vos uma vez que estais na MINHA LUZ e vos antecedi 

em MEU AMOR.
AMAI e serenai, vivendo o eterno no tempo propício ao SENHOR VOSSO 

PAI!
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Alcancei para vós MINHA LUZ e nela permanecei desfrutando a justa PAZ, 
pois tendes em vosso coração a FONTE geradora que vos é dada a partir do eterno 
AMOR.

Tudo em vós é SABEDORIA a partir de MIM, pois só EU posso dar-vos 
essa dádiva para viverdes esse TEMPO de comunicação entre EU e vós.

É de MINHA TRANSPARÊNCIA que vos falo.
Deveis ter em vós, a serenidade, o AMOR, o diálogo, o mesmo entre EU e 

vós e vós entre vós mesmos, mas sempre a partir de MIM, VOSSO PAI.
Esse TEMPO NOVO vos dá o direito de serdes FILHOS HERDEIROS.
Dou-vos o entendimento desse TEMPO para usufruirdes dele e eternamente 

vivê-lo no BEM.
Não há lugar em vós para antigas lembranças, solidão ou murmurações, 

pois somente  deveis permanecer em MIM.
Essa é a LUZ que se sobrepõe no mundo interior e também exterior 

cobrindo todo universo.
Nesse TEMPO NOVO que jamais se apagará, EU vos GEREI em MEU 

SEIO.
Deveis viver intensamente esse TEMPO, pois se assim não for, não terei 

piedade e não desculparei as vossas culpas, lançarei mão do MEU direito e não 
ficará um só.

Não lembrarei mais de vós e farei chover a MINHA cólera diante de vós, 
comereis o fel que a terra expelirá e haveis de chorar e lamentar.

Estive à vossa frente e não ME vistes, ME fiz em vosso meio e não ME 
escutastes, vos dei o MEU conhecimento e ME ignorastes.

Pois bem, não terei piedade!
Porém vos peço para em nome de toda humanidade, fazer tudo por MEU 

AMOR e viver esse AMOR entre vós.
Não podeis mais ignorar-ME, pois estou entre vós, pois como CARISMA 

ME fiz junto a vós passo por passo e agora se completa.
Mas com MEU AMOR DE PAI vos peço, descei e sede humildes entre 

vossos familiares e na comunidade!
Não exaltai-vos, mas ajudai-vos mutuamente em tudo que for necessário, 

para que vossos irmãos sejam merecedores desse TEMPO SANTO e JUSTO!
Amém.

FILHOS AMIGOS!
SOU O PAI, O DEUS DA VIDA!
Comunico-ME convosco e ME completo em vós.
Esse é o TEMPO de sermos UM em um mesmo CORAÇÃO, abrindo-se 

em uma única linha a qual pertenceis e da qual tenho absoluto domínio e PODER.
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Expandi o MEU FEITO até os confins da Terra cobrindo-a com esplendor 
magnífico.

Elaborei junto de vós o MEU MANDATO, infundi em cada ser a ordem da 
VIDA e ME fiz PLENO  na altitude de todo infinito.

Já não estou distante de vós, mas ME junto a vós à frente de MEU Povo.
Tudo está aberto entre o Céu e a Terra e nada mais se obscurece diante 

de MIM.
SOU SILENCIOSO, MEIGO e  GENTIL, mas ME ergo veloz diante de todo 

aquele que endurece o coração.
Abundantemente constituo o MEU PODER legando a MINHA LEI.
A vida é a essência na qual não podeis negar-ME.
EU SOU a célula DIVINA da VIDA que se instala em vossa ALMA e vos dá 

a plenitude, na qual se estabelece a MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.
Em UNIDADE, ME FAÇO em cada ser, em cada célula que vibra e se 

propaga abundantemente dentro de vós.
Estou em vossa ALMA como VIDA, como fonte geradora de LUZ.
Nada mais ME impede de GOVERNAR como UNIDADE em vós, pois sem 

MIM nada podeis, nada sois e não tereis VIDA.
O MUNDO não ME conhece, mas estou nele, tudo ME pertence, tudo é 

estabelecido por MIM e através de MIM.
Agora deveis confiar inteiramente em MIM e tudo o que pedirdes em MEU 

NOME, recebereis porque chegou o TEMPO SANTO no qual posso AGRACIAR-vos.
Por isso não angustieis a vossa ALMA e não ocupeis o vosso coração com 

coisas vãs, mas almejai, sim, estar COMIGO e ser em MIM em cada instante.
Vinde, sede UM COMIGO e EU vos darei de beber de MINHA FONTE e vos 

darei de comer do MEU MANJAR, alimentando cada um de vós, com MEU AMOR!
Darei a cada FILHO a abundância da MINHA ALEGRIA e PAZ.
Consolai-vos em MIM, pois nunca vos abandono.
Sou VOSSO PAI e ÚNICO DONO e vos preencho continuamente com todo 

AMOR do MEU CORAÇÃO.
Em MIM sede FELIZES!
O PAI.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU EU VOSSO PAI!    
Quero falar-vos que o vosso DÍZIMO é o combustível que gera o capital que 

alimenta MEU BANCO.
Com isso quero dizer-vos que o DÍZIMO de ora em diante é o único imposto 

que precisais observar.
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Nele tudo se resume e tudo sai para o MUNDO provindo do BANCO DO 
PAI!

SOU UNO E TRINO em vós e essa força de UNIÃO sai de vós com muito 
AMOR e volta para vós com MEU AMOR redobrado.

E de posse desse AMOR, a humanidade jamais sentirá fome ou sede e 
nem se abrigará ao relento.

Muito tenho a agradecer-vos por toda vossa OBEDIÊNCIA, pelo vosso SIM 
de cada dia e por vos conservardes fiéis até o fim.

Digo-vos que cada um de vós é contemplado com muitas BÊNÇÃOS e 
GRAÇAS que se estendem por todas as gerações.

Venho falar-vos sobre a implantação do MEU BANCO nas COMUNIDADES 
de Mafra e Florianópolis.

A MINHA VONTADE é que seja instalado em local alto e bem visível, pois 
SOU o centro do universo e quero ser acolhido com muito AMOR por todos, através 
desse BANCO.

Quero agraciar a humanidade com toda MINHA ABUNDÂNCIA, pois O 
BANCO DO PAI é MINHA PROVIDÊNCIA aguardada até agora.

E já não posso mais segurar, por isso COM JESUS, POR JESUS E EM 
JESUS FILHO AMADO faço extravasar essa PROVIDÊNCIA para todos.

Quero atuar sobre todas as necessidades que possam apresentar-se em 
vosso meio.

Em JESUS AMADO E QUERIDO FILHO tenho reservado para vós, FILHOS 
AMIGOS, muita ABUNDÂNCIA saída de MEU BANCO.

EU estou ardentemente desejoso de ver tudo concretizar-se e de agraciar-
vos com todo MEU AMOR de PAI, derramando sobre vós, GRAÇAS e mais GRAÇAS.

O MEU AMOR é tanto que sei exatamente o que precisais para continuardes 
sendo UM COMIGO e convivermos eternamente na PAZ e no AMOR.

Venho com MEU FILHO JESUS e MEU ESPÍRITO recriar tudo no AMOR.
Porém há muita luta entre vós e estais perturbados, pois o mundo está 

envolto em confusão.
Peço-vos para acalmar-vos e então será fácil entender-ME.
O BANCO DO PAI É JESUS AMADO FILHO vosso alimento, vossa água, 

vosso remédio, a VIDA abundante em vós.
Através desse BANCO anseio que percebais MINHA PRESENÇA na Terra 

e lançando-vos em MEUS BRAÇOS sintais o pulsar do MEU CORAÇÃO.
Derramo a FORÇA TRINITÁRIA sobre todos vós, fazendo-vos morada 

definitiva do MEU imenso AMOR.
Neste BANCO é MINHA PROVIDÊNCIA que se abre com todo MEU AMOR, 

através da MINHA LEI DO DÍZIMO e realiza na humanidade tudo o que almejei fazer 
antes do mal instalar-se sobre MINHA criação.

Por isso agradeço-vos por serdes fiéis aos MEUS apelos com tanta 
dedicação.



66

O MUNDO deve ser sacudido por esse grande impacto para mudar seu 
modo de vida.

Assim haveis de contemplar-ME ao ver o BEM estampado na placa 
reluzente, falando de um PAI AMOROSO e PROVIDENTE.

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 estabelecida por MIM.

A LEI DO DÍZIMO é um canal aberto pelo qual chega a vós, a MINHA 
incontida PROVIDÊNCIA.

Agora a porta está aberta e a aceitação do BANCO DO PAI é unânime, 
sendo AMADO por todos vós MEUS FILHOS, que através dele podeis usufruir todo 
BEM e toda GRAÇA.

Quero dizer-vos que acolho a todos com MEU CORAÇÃO DE PAI MÃE e 
vos oriento para permanecerdes, ligados em MEU AMOR, OLHANDO só para MIM, 
para contardes com MINHA AÇÃO PROVIDENCIAL em todas as horas.

BÊNÇÃOS e GRAÇAS do DEUS UNO E TRINO AMOR para todos vós, 
FILHOS do universo.

AMAI-ME através desse BANCO do PAI!
Amém.

FILHOS DO PAI!
SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR, SENHOR DE TODO UNIVERSO! 
Benditos sois vós que olhastes para o Céu e tivestes SABEDORIA e 

CORAGEM para dizer o SIM a cada dia!
Nem podeis imaginar a grandeza desse universo que sois cada um de vós!
Se já vos admirais e ficais extasiados diante da PERFEIÇÃO e BELEZA do 

que vedes ao vosso redor, quanto mais haveis de achar magnífico o vosso universo 
interior!

O vosso SER é imenso e podeis atingir as altitudes e as profundezas da 
ALMA, espaço infinito habitado por MEU AMOR que tudo realiza em vós.

É da vossa ALMA que vos vem a FORÇA de VIDA em ABUNDÂNCIA, de 
SAÚDE de PAZ e AMOR.

E é de dentro de vós que se abre para o MUNDO toda VERDADE, trazendo 
e fazendo acontecer à imensidão do infinito, o Céu dentro e fora de vós.

Estais LIGADOS a MIM, VOSSO PAI por laços de FILIAÇÃO ETERNA 
porque vos criei à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA tudo dando de MIM, para vós 
em PODER SANTO de AMOR e PAZ.

A vossa ALMA é um aglomerado de LUZ que se intercala por entre a 
natureza almejando e buscando a VIDA em MEU AMOR.

Ela traz a transparência e a inocência criando uma relação contínua entre 
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o Céu e a Terra.
Nada do que existe fora se compara à grandeza e magnificência da vossa 

ALMA, vosso ser interior.
E ela está agora habitada em um estado de GRAÇA, banhada pela imensa 

FORÇA que sai do MEU TRONO GLORIOSO.
SOU VOSSO PAI e vos preencho cada vez mais com MEU AMOR.
Fostes muito AMADOS por MIM ainda quando andáveis nas trevas, 

andando a esmo, perdidos, mas fostes dóceis e obedientes ao MEU CHAMADO e 
às MINHAS ORDENS e EU vos tirei da solidão.

HOJE fazeis parte da MINHA FAMÍLIA TRINITÁRIA já integrados em MEU 
AMOR.

Dou-vos a MINHA CASA para que nela possais descansar, unindo-vos 
entre si e COMIGO.

Isso quer dizer, no mais íntimo de vosso ser, ESTOU convosco e vós estais 
em MIM.

AMO-vos incondicionalmente!
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI E AMIGO!
SOU o imenso PODER do qual o mundo está tomando conhecimento.
SOU VOSSO PAI e GOVERNO a todos com pulso firme, derrotando 

todo insolente aniquilando o poderoso e fazendo morada eterna em MEU SANTO 
LUGAR, O SANTUÁRIO dentro de vós.

Convoco cada um de vós a tomar parte no MEU AMOR que é imensamente 
grande, pois com todo CARINHO e DEDICAÇÃO guardo o FILHO e a FILHA que 
ME dá ouvido.

Conclamo-vos com MANSIDÃO DE PAI, a GLORIFICARDES em MEU 
NOME, a SABEDORIA que partilha do MEU TRONO.

Sois justificados em MINHA LEI SOBERANA e SÁBIA e dela provém o 
PODER e o GOVERNO sobre vós.

Como FILHOS LEGÍTIMOS, fundamento-vos em MEU AMOR, para que 
aconteça a VIDA PLENA, dando-vos em concordância COMIGO.

Aquele que dela tomar conhecimento chegará a essa VIDA PLENA, 
ETERNA, habitada que está em MEU AMOR, modificada por meio de MEU 
ESPÍRITO e GOVERNADA por MINHA MÃO.

Resumo MEUS PENSAMENTOS neste linguajar simples, mas de um 
SABER PURO e SANTO, para que todos ME compreendam e possam viver esse 
elo de PAZ COMIGO.

Já não podeis imaginar-ME como um PAI distante, mas sim muito ligado a 
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vós, através da plenitude de VIDA que já se define, da qual tendes a compreensão 
porque dela fazeis parte.

O vosso corpo será um CORPO NOVO em um encontro definitivo COMIGO, 
já, aqui, agora.

Abençoo-vos!
O PAI.

FILHOS AMADOS!
Como SOU não podeis imaginar ou conhecer se não ME AMARDES.
EU SOU por inteiro o mais PURO AMOR. SOU SÓ AMOR em união com 

o universo.
Revisto o mundo com MINHA Obra preciosa, o CARISMA.
Olhai e vede qual o tamanho, a dimensão e a proporção do MEU AMOR e 

ME conhecereis!
SOU AMOR de alto a baixo de um a outro extremo, combinando todos os 

seres, toda obra e toda Natureza.
Encontro-ME estampado em cada rosto, em cada ser, dentro e fora, em 

cima e embaixo da Terra, nas profundezas do oceano e na imensidão da atmosfera.
Enfim, em tudo o que vedes e o que não vedes, assim descrevo-ME em 

cada pensamento, em toda folha que balança, no ar que respirais, no sol que vos 
ilumina e aquece, na água pura, no cantar de um pássaro, no perfume da flor, na cor 
e sabor dos alimentos.

Assim em tudo o que existe, em tudo o que vedes e o que não vedes, tenho 
um lugar, um momento, um contato íntimo em tudo, sopro a VIDA que é o Paraíso.

Em tudo EU estou como PRESENÇA DE AMOR, de VIDA e SANTIDADE.
Olhando esse universo tão lindo que fiz para vós só encontrais motivo para 

ME AMAR.
A VIDA em Mim e COMIGO é o Paraíso que gratuitamente tendes.
Esse é o TEMPO do princípio do BEM e sua maturidade, é a porta que se 

abre em definitivo libertando-vos da escravidão e da morte.
Assim se dá um início novo onde já não se ouve o murmúrio da morte.
Tendes de ora em diante em vós, a VIDA coberta pela MINHA MÃO.
Enchi o universo de MINHA PRESENÇA, ME fazendo através de um 

mistério, trazendo a PAZ e a ALEGRIA para todos vós.
Amém.
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FILHOS DO MEU CORAÇÃO!
EU SOU a FONTE de LUZ que ILUMINA O MUNDO.

Estou dentro do universo que não ME vê e não ME conhece.
Resplandeço da manhã ao pôr do sol e o MUNDO não ME percebe, pois 

não tem tempo para contemplar MINHA MAGNIFICÊNCIA.
Venho nesse NOVO TEMPO em resplendor diante dos homens e ME faço 

em UNO E TRINO AMOR, entregando-vos a LIBERDADE de FILHOS.
Gratuitamente ME elevo e ME firmo diante de vós que tendes em MIM a 

passagem livre, pois agora só resta a VIDA, o AMOR e a PAZ.
Reconciliaram-se Céu e Terra, o passado, o presente e o futuro, pois tenho 

em MEU OLHAR a lógica do tempo.
Tudo se eleva diante do bem estar e da plenitude santa do AMOR.
Reuni homens e mulheres, jovens e velhos, pequenos e grandes fazendo 

de cada ser, um rebento para o MUNDO e então dei  a conhecer o MEU AMOR.
Ouvi as vossas súplicas e manifestei o MEU PERDÃO e MINHA 

MISERICÓRDIA, livrei da potestade iníqua e vos cobri da cabeça aos pés, com 
MEU consolo, dando alívio ao vosso sofrimento.

Lamentos e angústia, dor e lágrimas, transformei em BÊNÇÃOS dando a 
VIDA em plena sintonia COMIGO.

Entreguei ao MUNDO O MEU celeiro e completei a sua potestade com um 
manancial de gratuidade pertencente a MIM, SENHOR de todos vós.

Cobri todos vós com uma chuva de lentas gotas, orvalhadas com pétalas, 
escritas pela MINHA AUTORIDADE.

Enviei do alto Céu a MANSIDÃO da qual os FILHOS dos FILHOS lembrarão 
com ALEGRIA.

Tirei do sacrifício o incrédulo e aquele que jura pelo MEU NOME, pois dele 
ME compadeci.

ENVIEI um mensageiro e nele ME revelei de alto a baixo.
O MEU AMOR É SANTO e contínua a MINHA revelação e por ela a LUZ se 

manifesta ao MUNDO e sairá a voz que clama no deserto.
Abri os corações e cheguei a MEU TEMPO no qual manifestei MEU PODER 

e MINHA GLÓRIA.
Revelo com SABEDORIA, a pureza de uma FONTE inesgotável na qual o 

MUNDO saciará sua sede.
E jamais encontrareis refúgio fora de MEU SEIO.
Acalento MINHAS ovelhas e delas ME compadeço.
Unjo cada um em sua fronte, com o óleo de MEU AMOR, do qual sai a VIDA 

PLENA em um ABRAÇO repleto de AMIZADE.
Povoo e revisto o MUNDO de EQUILÍBRIO e RETIDÃO em MEU SANTO 

NOME, DEUS REI, O GOVERNO ÚNICO que pode ser exaltado e GLORIFICADO 
por todo universo.
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Assim seja!
Amém!

FILHOS AMADOS!
SOU O SENHOR, O VERDADEIRO!
Através do CARISMA vos dou certeza de plenitude de VIDA em MIM.
Ardentemente desejo que MEU AMOR invada todo Planeta Terra e se faça 

em cada um de vós.
Junto a MIM há liberdade de diálogo, pois SOMOS UM em vivência íntima.
É SANTO o lugar que adentrais agora e dele tenho total COMANDO.
Nada mais ME impede de GOVERNÁ-LO, realizando MEU PROJETO de 

VIDA no qual se recria MINHA existência.
Pois entre EU e vós, há somente a PALAVRA DE ORDEM, da qual ME 

CONSIDERO O VERDADEIRO DONO COMANDANDO vosso viver.  É a PALAVRA 
DE ORDEM sobre vossas atitudes, pois haveis de OBEDECER-ME em tudo e agir 
sempre conforme a MINHA VONTADE.

SOU o único SENHOR desse TEMPO PRESENTE sobre o qual tenho total 
COMANDO, pois agora já sois controlados por MIM.

Estais dentro de um TEMPO desconhecido para vós do qual começo a 
dialogar convosco ensinando-vos a retomar a vossa existência conforme a MINHA 
VONTADE.

Tudo provém da MINHA SABEDORIA por isso tudo se torna diferente.
Esse MUNDO NOVO no qual adentrais é sólido e fortalecido em MEU 

AMOR e não será manchado pelo imperfeito.
Já estais em MIM, agora integralmente habitados por MEU SANTO 

ESPÍRITO que em SEU PODER se instala profundamente dentro de vós para 
GERAR VIDA em plenitude.

É através DELE e por ELE que estais prontos para AGIR em meio à 
turbulência do mundo interior, pois através de SEU PODER podeis emitir no MEU 
PODER DE PAI, a SABEDORIA de um TEMPO NOVO.

Constantemente estais diante de situações obscuras das quais tendes total 
EQUILÍBRIO somente pelo PODER LIBERADO por MEU ESPÍRITO SANTO.

O MUNDO NOVO que vos ofereço está intimamente ligado no âmago do 
MEU SER onde a VIDA prevalece sem mancha e sem desequilíbrio.

Nesse contexto de íntima UNIÃO COMIGO em que estais, tudo é BELO, 
PURO e SANTO e tudo se modifica ante MEU OLHAR de PAI AMOROSO.

Deveis ter a MINHA estatura de PAI, assim haveis de ser sábios na MINHA 
SABEDORIA, mansos na MINHA PAZ, cheios do MEU AMOR e CONFIANTES na 
MINHA PROVIDÊNCIA.
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Não conseguireis mais viver a ignorância e a tolice humana, mas em MIM 
haveis de ser sábios para contemplardes as MINHAS maravilhas.

Vede quanto já estais crescidos no AMOR DESTE que vos deu a VIDA, e 
sois vós os primeiros a ingressar na Terra Prometida.

Mandei-vos MEU ESPÍRITO SANTO para vos acompanhar, não fora assim 
jamais teríeis condições de chegar à intimidade do PAI, cujo NOME É SANTO.

É delicioso estardes no lugar que VOSSO PAI AMOROSO preparou para 
vós e nunca sentireis lembrança alguma do tempo passado.

Mas haveis de vibrar de ALEGRIA ao ingressar no NOVO TEMPO que já 
está aberto para vós.

SOU O PAI DA VIDA e da FELICIDADE
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
Sois MEUS AMADOS!
SOU VOSSO PAI e REALIZO em vós o MEU PROJETO intenso de AMOR,  

pelo qual ME COMPROMETO convosco.
Tenho total controle sobre o mundo que já está sob MEU PODER e POSSO 

GOVERNÁ-LO em SABEDORIA e FORÇA.
O TEMPO NOVO vos é dado na medida em que OBEDECEIS MINHA LEI 

e vos firmais sempre mais no MEU PLANO DE AMOR.
Não sabeis como ele é, nem o tamanho e a dimensão desse TEMPO, mas 

podeis viver nele se permanecerdes em MIM.
No NOVO TEMPO precisais estar ligados diretamente em MIM sem nem 

sequer penetrar  o vosso pensamento noutro tempo, o qual já não vos pertence.
Caminhais na vida pelo caminho que vos dou, passo a passo e não podeis 

antecipar-vos a MIM porque esse NOVO TEMPO ME pertence.
Ligados que estais em MEU TRONO já estais vivendo as primeiras 

experiências do Paraíso no qual tudo é PERFEITO, PURO e SANTO e não podeis 
mais voltar à vida que outrora pertencíeis.

Agora deveis temer somente a MIM VOSSO PAI, pois EU vos CONSAGRO 
ao MUNDO dos SANTOS.

Assim, é só estar em MEUS BRAÇOS FORTES, bem LIGADOS a MIM, 
caminhar e viver a VIDA que ME pertence.

A frondosa árvore da VIDA lançou seus ramos cobrindo toda Terra com seu 
poder, derramando sobre a mesma a abundância da eterna VIDA.

O TABERNÁCULO  DO TODO PODEROSO SENHOR se firmou no centro 
da estrondosa árvore e a partir de MIM derrama a UNIDADE em toda a Terra.

Em comum acordo com o REINO DIVINO se religa toda existência em 
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um ponto único e definitivo. Começa assim sob a MINHA suprema decisão a 
emancipação do ser humano e cada um é registrado com o selo do AMOR que 
jamais se apaga.

Feito isso EU terei em MEU PODER o reino da Terra LIGADO ao MEU 
TRONO coberto com o virtuoso templo de glorificação e justiça.

Eternamente se estabelece a ALIANÇA da eterna VIDA entre o Céu e a 
Terra e será concluído o MEU PLANO.

Nada ME impedirá de agir, nada modificará o que EU mesmo ELABOREI 
e EDIFIQUEI plantando MEUS alicerces em terra firme e pondo um ponto final em 
tudo que precisa extinguir-se.

Não há nada que ME faça parar, pois abriu-se a porta através da qual se 
manifesta a esperança da VIDA.

MEU jardim secreto é de repouso ilimitado, PAZ e descanso sem igual, 
pois nele encontrais a FONTE DA GRAÇA DIVINA que é para todos sem nenhuma 
distinção.

CONCLUÍ ALIANÇA ETERNA com MEU Povo e FAÇO MEU BRAÇO 
lançar-se sobre todo universo. A doce vida em MIM é um consolo e um prêmio para 
todos que dela fazem parte.

E EU, VOSSO PAI estou continuamente a vos acalentar, trazendo-vos ao 
MEU aconchego, deleitando-vos no âmago do MEU AMOROSO CORAÇÃO.

Dou-vos um esclarecimento NOVO, numa linguagem simples para que 
compreendais a MINHA VONTADE.

EU vos chamo pelo NOME, o qual não esquecerei, pois deposito em vós 
toda MINHA AFEIÇÃO, LIGANDO-vos inteiramente a MEU REINO DE AMOR.

ABENÇOO-vos  muito
O PAI O FILHO E O ESPÍRITO SANTO.
Amém.

FILHOS AMADOS DO PAI!
SOU O PODER SANTO sobre vós!
SOU O PAI, O GOVERNO SANTO desse TEMPO NOVO que se abre para 

vós.
As extremidades de um tempo e de outro tempo se encontram para abrir o 

caminho e solucionar todo esquema que se estabelece no universo.
Estais temerosos diante do COMANDO DO NOVO GOVERNO, o qual se 

estabelece com todo poderio sobre vós para que tenhais firmeza na NOVA VIDA.
Deveis, portanto saber que a  vida não tem fim, mas entre um e outro tempo 

se renova eternamente diante do MEU GOVERNO.
EU SOU O DONO e jamais se apaga o que veio da parte do CRIADOR 

chamado à VIDA e liberado por MEU ESPÍRITO SANTO.
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A VIDA faz parte, desde o princípio, do que é mais sagrado, a EXISTÊNCIA 
DIVINA VINDA da MINHA ETERNA VONTADE, estabelecida como uma célula saída 
do TRONO DO ETERNO DEUS.

Ascendentes que sois da FONTE DIVINA e viveis diante dos MEUS OLHOS 
tomais parte do MEU SER, pois ao CRIADOR pertence à vontade de cada ser, para 
que vos estabeleçais sobre a Terra e também no Céu.

Cada ser vem selado com uma digital diferente, a qual tem o sinal da 
MINHA existência e é como uma marca conhecida por MIM.

Nada se comparando à MINHA GRANDEZA em VIDA abundante e que não 
tem fim, mas se renova a cada amanhecer.

Sois FILHOS QUERIDOS, UNIFICADOS em MIM pelo ESPÍRITO SANTO, 
LIGADOS ao extremo na FONTE vigente que ME pertence.

Nada podeis fazer por vós mesmos se não fordes elevados por ESTE PAI 
AMOROSO e TERNO que vos tirou do desespero final para dar-vos a VIDA em 
ABUNDÂNCIA.

A linha única de UNIDADE que transpassa de alto a baixo é o caminho da 
ETERNIDADE que LIGA toda extremidade, sendo ela a única FONTE DE VIDA pela 
qual chegais a MIM.

VOSSO PAI CONSAGROU-SE GOVERNO diante da iniquidade do mundo 
e caminha agora em direção contrária, pisando com FORÇA e PODER toda rebeldia 
que se levanta para destruir aquilo que foi plantado por MINHA ORDEM.

É o PAI  que vos FALA e que jamais se estabeleça diante dos MEUS 
OLHOS, outro reino, a não ser este que conquista o BEM para a HONRA e GLÓRIA 
DO SENHOR VOSSO DEUS.

Tudo o que é contrário a LEI DO AMOR será destruído pelo MEU PODER 
e sob MINHA ORDEM.

Pois não podeis mais permanecer no tempo passado, mas sim viver o 
TEMPO PRESENTE em MIM!

Tudo o que o ETERNO SENHOR estabeleceu entre vós  que seja cumprido.
Deveis caminhar na MINHA PAZ e viver a SANTIDADE da MINHA 

PRESENÇA;
Não mais sacrifícios, castigo, nem luto, nem miséria e não permaneçais nos 

costumes do mundo, mas vivei o EQUILÍBRIO da eterna AMIZADE entre o Céu e a 
Terra, confirmados que estais no MEU TRONO SANTO.

SOU O DEUS das alturas!
PAI!

FILHOS QUERIDOS!
SOU O SENHOR DOS TEMPOS, O VERDADEIRO!



74

SOU VOSSO DEUS E PAI VINDO sobre vós com MEU PODER e 
MAJESTADE FIRMAR  MEU GOVERNO SANTO em todos os tempos.

Assim, ENVIAREI o exterminador e farei lutar a vosso favor a Corte Celeste 
e todas as Potestades Celestiais.

DISSIPAREI o inimigo e porei fim naquele que se exaltar.
Noite e dia FAREI chegar a vós o lamento dos que quiserem opor-se diante 

de MIM.
Não TOMAREI sobre MIM a Nação que se exaltar e dela não TEREI 

piedade.
Porém, ESTOU DE PÉ diante daquele que se põe a MEU favor e dele 

TEREI piedade, pois só assim AJUSTAREI  sob MINHA ORDEM O COMANDO do 
MEU PODER.

Continuarei a formar a descendência da VIDA da qual serei REI e 
GOVERNO.

Não habitará aí o reino turbulento, mas somente a sombra do MEU 
REBENTO.

JUSTIFICAREI solenemente a multidão que caminha rumo à Terra que 
herdarão como garantia de suas vidas.

E que ninguém mais seja chamado de REI, a não ser ESTE que se senta 
no TRONO, O ETERNO DEUS!

VIM para vós trazendo a chegada gloriosa desse TEMPO NOVO de PAZ e 
JUSTIÇA e assim TOMO para MIM os filhos dos quais conquistei a vida.

COROO-vos com a COROA DA VITÓRIA visto que sob MEUS OLHOS, 
calaram-se diante de MEU COMANDO.

A todos JUSTIFIQUEI no MEU AMOR deixando fluir a PALAVRA que SAI 
de MINHA BOCA, incluindo-vos no MEU CORAÇÃO DE PAI.

A todos SACIEI com MEU manjar de SABEDORIA, LIVRANDO-vos 
do laço do inimigo, PROTEGENDO-vos grandemente, pois MEU CORAÇÃO 
COMPADECEU-se de vós.

Agora MEUS eleitos, caminhai sob MEU OLHAR podendo usufruir da 
LIBERDADE de FILHOS DE DEUS, sendo UM no MEU AMOR.

ABENÇOO-vos 

FILHOS AMADOS!
EU SOU REI, O VERDADEIRO SENHOR de Todos!
Envio MEU ESPÍRITO SANTO sobre vós para que possais ingressar na 

VIDA de AMOR e PAZ.
SOU O ONIPOTENTE SENHOR chegando bem perto de vós para vos 

FALAR deste TEMPO NOVO no qual estais na eminência de entrar.
Sob MEU COMANDO nele podeis ingressar para viver intensamente, 
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abrindo o vosso coração e chegando até a ALMA e aí se fazendo a UNIDADE DE 
AMOR COMIGO.

Vós sois MEU TEMPLO SAGRADO e vos INFUNDO O MEU SANTO 
ESPÍRITO para vos proteger e guiar.

Ora faz-se um tempo de louvor do qual participais unânimes, pois o vosso 
espírito está em festa diante de MINHA INTERVENÇÃO.

A tristeza já não toca o vosso coração como outrora.
Agora vibrais de ALEGRIA, pois começa um TEMPO em que o BEM se 

sobressai e nos corações já não existe rancor.
ALEGRAI-vos, pois diante de vós acontece a VITÓRIA DO SENHOR!
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 TEMPO, o mistério que dele se liberou.

Tudo precisa estar NOVO nos dias da MINHA CHEGADA, pois tudo é MEU 
e sob MEU PODER se manifesta MINHA VONTADE.

Passou-se o tempo do sacrifício e tornou-se VERDADEIRA MINHA 
PROMESSA.

De ora em diante tereis vossos dias amparados por MEU OLHAR DE PAI.
ESTOU convosco e EQUILIBRO todo convívio humano, transformando-o 

em um lugar de DIGNIDADE e PERFEIÇÃO.
ATRAÍ para vós o AMOR DO MEU CORAÇÃO para RENOVAR vosso 

espírito, dando a ele VIDA total, sem mancha e sem rancor!
Vosso espírito se abre somente para a habitação do BEM, LIBERADO pelo 

ESPÍRITO SANTO, pois como FILHOS MEUS ganhais o direito de herdeiros do 
MEU REINO de AMOR.

Nada mais vos importa, pois depositais em MIM total CONFIANÇA visto 
que vos tirei das trevas, vos dando a conhecer a LUZ.

Sois “amplos” e já estais a sentir as primeiras delicias do Paraíso. Arrebentais 
os laços com o passado e vos entrelaçais em MEU AMOR ETERNO, deleitando-vos 
no SEIO ÍNTIMO DO SANTO TRÊS VEZES SANTO SENHOR.

VOSSO PAI.

DIGNOS FILHOS MEUS!
SOU VOSSO PAI E VOS AMO MUITO.
QUERO FALAR-vos como é grande para vós esse TEMPO que vos 

apresento e no qual DESEJO que adentreis.
Estais diante de uma pérola preciosa e dela fazeis parte.
Com a vinda da ETERNA ALIANÇA, toda Terra rejubilou de ALEGRIA, 
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resplandecendo ante MEUS OLHOS DE PAI.
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.

E ME FAÇO UM com cada ser, pois dentro de vós brota a ALMA cheia de 
vida que anseia por MEU SABER e da qual SOU DONO ABSOLUTO.

Esse é o TEMPO NOVO que se inicia e esse é o determinado segredo 
que não conhecíeis, a CHEGADA definitiva dentro de vós, DESTE SENHOR cujo 
NOME É SANTO, DONO ÚNICO do vosso ser.

Agora conheceis a VERDADE e não existe mais diferença, mas sim 
igualdade entre vós, pois a vós mesmos pertence MEU REINO DE AMOR.

Somente UM é o SENHOR do qual não se afastará o Homem Novo neste 
tempo em que tudo parece estar morto.

A igualdade de permanência em MIM é que GERA em vós VIDA PLENA, 
pois estais diante do UNO E TRINO AMOR que se aproximou de vós nesse TEMPO.

Nascestes sob MEU PODER e vos dei a LUZ, julgando-vos diante de 
MEU REINO de AMOR.

Achei por bem PERDOAR-vos todo pecado, deixando-vos LIVRES no 
MEU AMOR.

Agora deveis penetrar nas profundezas do MEU AMOR e aí viver cem 
por cento LIGADOS a MIM, de mãos dadas, fazendo-se assim a ÁRVORE da VIDA.

Estais diante dos MEUS OLHOS como no tempo de vossos primeiros 
pais, pois tendes o Paraíso a desfrutar, a ele pertenceis e nele podeis permanecer.

Que nada mais vos importune, pois é grande a liberdade que vos DOU e 
se inicia dentro de vós.

Deleitai-vos e desfrutai das MINHAS maravilhas para que também o 
MUNDO receba.

Deixará de existir a maledicência, a arrogância, o tempo iníquo, 
MANDAREI  ANJOS para que dele se aproximem e cumpram as MINHAS ORDENS.

Afugentarei aqueles que por ventura quiserem vangloriar-se em suas 
atitudes arrogantes e virtuosas em seu poder humano.

Porei fim diante dos MEUS OLHOS às correntes que devastam a Terra 
criando o iníquo poder de injustiça. Víboras lançarei a seu encontro, para que 
afugentadas, liberem o caminho pelo qual todos passarão.

FAREI se preciso for chover com relâmpagos de fogo, derramando a 
MINHA cólera sobre todos aqueles cujo coração não se adianta no SENHOR.

CONFIRMO sobre MEU cajado a MINHA ORDEM e ME PONHO diante 
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de vós para quando esses dias chegarem não preciseis temer.
Daquele cujo coração se abrir romper-se-ão as correntes que o seguram 

e estará liberto para a VIDA PLENA que a ele PREPAREI.
ABENÇOO-vos com CARINHO.
ABÁ! PAI.

FILHOS AMADOS!
VENHO com FORÇA total sobre todo universo REALIZAR e FAZER 

ACONTECER MEU PROJETO SANTO DE AMOR para todos os Povos, num 
mistério que renova o mundo e dá VIDA PLENA a todas as gerações.

Estais diante de uma transformação única, nunca experimentada nem 
presenciada em todo planeta Terra e em todos que nele habitam.

A terra é vossa mãe e em seu seio EU HABITO. É dela que tendes o 
vosso sustento e a ela pertence toda espécie criada.

Esta fonte que vos DEI é abundante, cheia de vida e renova eternamente.
Geração a geração pisais a Terra e dela tendes a resposta de vida nova.
É nela que coloco MEUS PÉS, FIRMANDO junto a seu leito o MEU 

GOVERNO SANTO.
Não podeis nem imaginar vossa existência sem a acolhida de vossa mãe 

Terra.
Não me LEVANTAREI contra a sua majestade de rainha, pois tenho nela 

como um rei que adorna sua rainha, assim ME JUNTO a sua raiz para dar-lhe o 
adorno merecido.

É ela que vos acolhe desde o amanhecer, até vosso adormecer, vos dá 
de beber e vos alimenta ainda no ventre de vossa mãe.

Quando adormecerdes e vosso corpo desfalecer é ela que vos acolherá 
doando-se em leito para transfigurar vosso corpo, criando um aconchego mútuo sem 
nada pedir em troca.

Amai e respeitai esta que se tornou vossa amiga por excelência, pois dela 
TIREI a célula da vida a qual fecundei com MEU PODER dando continuidade em 
toda existência.

AMAI, cuidai e protegei esta mãe que vos acolhe sem nada exigir a não 
ser AMOR.

Considerai quão grande é a vossa obrigação de filhos para com esta que 
vos acolho com carinho em PLENITUDE DE VIDA em MEU AMOR.
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  FILHOS HERDEIROS!

AMIGOS QUERIDOS SOU O PAI!
FALO-vos com todo CARINHO, DANDO-vos esclarecimentos sobre vossa 

permanência  em MIM e tudo que se passa no universo.
O BANCO DO PAI é a coluna que sustenta o mundo EQUILIBRANDO toda 

atmosfera.
O mundo vai girar, pois balança o eixo da Terra porque está prestes a 

romper-se a granada do desequilíbrio humano.
Mas a coluna mestra instalada por MIM sustenta, com PODER incalculável 

toda estrutura, posicionando o eixo colocando-o em posição certa, única e verdadeira, 
direcionada para MIM, pois EU SOU O SENHOR e dele TOMO posse definitiva.

O BANCO DO PAI é o idealizador do Comando Governamental, unificando 
toda estrutura conforme a SABEDORIA DIVINA.

ELE formou-se a partir de MIM, vindo de alto a baixo, cobrindo o Planeta 
Terra e tudo o que nele contém.

O BANCO DO PAI é o mastro que prevalecerá para sempre, criando 
estabilidade humana e também DIVINA.

Abriu-se a fenda da LIBERDADE do PODER DIVINO, criada por MIM, dando 
forma visível e invisível, em espírito e em matéria, consolidando o lugar definitivo da 
ESTRUTURA TRINITÁRIA IDEALIZADA a meu mando POR meu governo SOBRE 
VÓS.

O BANCO DO PAI é a pedra fundamentada no centro do universo, 
é o candelabro que vibra e brilha sem cessar, pois através dele se expande a 
VERDADEIRA LUZ que SOU EU VOSSO PAI convosco.

E tudo o que existe no universo está ligado a esta pedra preciosa.
Navegai profundamente em MIM e encontrareis o MEU REINO, dentro e 

fora, na infinidade de vossa ALMA a qual HABITO com FORÇA e PODER.
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.
Cada ALMA é única e inconfundível aos MEUS OLHOS de PAI.
É a SABEDORIA saída do MEU PODER através do ESPÍRITO, o qual 

GEROU a criatura, obra feita por excelência, vinda de MIM, revelada ao MUNDO 
através dos mais santos mistérios, resumidos no AMOR VERDADEIRO e SANTO.

A concepção através do MEU AMOR ligado a MEU ESPÍRITO, GERA 
criaturas à MINHA IMAGEM e semelhança.

Conforme a MINHA VONTADE concedo ao MUNDO a GRAÇA do 
EQUILÍBRIO universal, liberando o MEU ESPÍRITO SANTO para realizar os MEUS 
FEITOS.

Nada mais vos impressiona agora que estais diante da grandeza da MINHA 
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OBRA a qual já conheceis.
SOU EU O GRANDE ACONTECIMENTO do universo e nada há que supere 

MINHA PRESENÇA.
Estou no MUNDO completando-ME através da VIDA, do AMOR e da LUZ, 

comunicando-ME através do MEU ESPÍRITO SANTO.
Idealizo a MINHA VONTADE através de vós para chegar aos confins da 

Terra, VINDO de alto a baixo e nada escapa a MEU OLHAR e ao MEU QUERER.
RESSURJO diante de vós e ME FAÇO qual água corrente, deslizando, 

correndo sobre seu leito, ME PONDO a vosso dispor nas longas caminhadas, nas 
quais SOBRESSAIO com MEU AMOR ligando as extremidades da Terra.

SOU o sol, SOU o vento, SOU o ar, a Natureza, Sou o inigualável PODER, 
pois em MINHAS MÃOS tenho a direção do MUNDO, integrando-o por inteiro à 
MINHA VONTADE.

Amém!

AMIGOS!
SOU O ESPÍRITO DE LUZ e vim para vos encorajar e dar-vos a infinita 

SABEDORIA, a qual vos chega em sua integridade, ligando-vos ao extremo no 
AMOR DO PAI.

Vim para vós e para o mundo, por ORDEM DO PAI, CUMPRINDO SUA 
PROMESSA, a SEU MANDO, fazendo-vos renascer NAQUELE que vos GEROU 
na LUZ.

GEREI em vós a manifestação do ALTÍSSIMO e criei um MUNDO o qual 
não conheceis.

ME FIZ diante de vós e formei ALIANÇA em vosso espírito, ajuntando-ME 
a vós em forma de LUZ, regenerando a LEI DO PAI, da qual nenhuma vírgula pode 
se perder.

Esse é o TEMPO PROPÍCIO não havendo outro, pois se completou o 
REINO DE DEUS. Chegastes à Terra Prometida que produz leite e mel, onde tudo é 
PERFEITO, pois AQUELE que é PERFEITO nele se completa em AMOR.

A dignidade humana se completa no PAI para realizar a SUA VONTADE e 
se faz UM com o DOM promissor de todos os tempos.

Não há mais o sacrifício, pois NELE completou-se o tempo. Não há mais a 
conclusão dos SACRAMENTOS, pois tudo NELE se transforma em LUZ.

Diante de SEU OLHAR tudo se faz realidade, distribuindo em tudo e em 
todos, a PERFEIÇÃO DO ALTÍSSIMO.

A ELE tudo pertence e tudo o que DELE provém, NELE tem a PERFEIÇÃO.
Portanto, nada mais é imperfeito, pois é CELEBRADA A PERFEIÇÃO 

diante de SEU OLHAR.
Não havendo mais o pecado como ousais dizer que se tem o imperfeito?
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Nesse TEMPO tudo é SANTO e tudo está LIGADO aos extremos no AMOR 
DO PAI.

Não olheis para trás, mas vibrai, cantai e vivei intensamente!  Esse TEMPO 
que povoa vossa ALMA é um TEMPO de integridade NAQUELE CUJO NOME É 
SANTO.

Louvai, cantai, entoai hinos e exultai em vosso espírito, o qual permanece 
em sintonia com o ESPÍRITO DO PAI.

A vossa ALMA se modifica, transformando-se em FONTE DE LUZ no 
AMOR DO ESPÍRITO SANTO.

Ela se UNIFICA na TRINITÁRIA FONTE DE LUZ que penetra até a mansão 
daqueles cujo SENHOR É SANTO.

Esse é o TEMPO dos tempos e realiza a mais bela OBRA desde o início 
do MUNDO.

Alegrai-vos!
SOU O ESPÍRITO DA VIDA!

FILHOS QUERIDOS!
Assim DIZ O SENHOR VOSSO PAI!
Uma grande porta abriu-se e de um lado apresenta-se o MEU REINO e 

seus eleitos e de outro se manifesta a milícia maléfica querendo adentrar o mais 
novo e santo lugar.

Por isso é importante redobrar a vossa atenção, sobre os interesses do 
REINO.

Haverá lutas e sobressaltos, mas no fim, UM só será o DONO VERDADEIRO, 
O SENHOR TRÊS VEZES SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR REINANDO em 
vós e no universo.

A MINHA ORGANIZAÇÃO é a mais santa, mais profunda e perfeita e 
todo PODER procede de MIM para que a seu tempo, ela se cumpra com absoluta 
fidelidade

SOU VOSSO PAI, O VERDADEIRO DEUS e a partir do MEU TRONO DE 
GLÓRIA, MANIFESTO-ME, UNINDO-ME a vós em um mesmo AMOR, rompendo 
definitivamente com toda maldade, seja ela qual for.

E nenhum só há de perder-se, pois TEREI um salutar e santo lugar para 
cada ser. SOU O SANTO PODER DO AMOR que ficará para sempre.

Ainda encontra-se em vosso meio atitudes de maldade, tende compreensão 
entre vós e mais um pouco e já não a vereis mais.

Convivei COMIGO, VOSSO DEUS e PAI e provai as delícias do MEU 
REINO de AMOR!

Permanecei confiantes no MEU CORAÇÃO, assim o MEU ESPÍRITO 
entrelaçado ao vosso espírito será SANTO e VERDADEIRO.
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Buscai primeiro a reconciliação e a PAZ convosco mesmos, contagiando-
vos em MEU QUERER DIVINO!

Guardai-vos na MINHA MANSIDÃO e haveis de presenciar a MINHA DOCE 
e SANTA PRESENÇA DE AMOR!

Vinde a MIM, FILHINHOS QUERIDOS e vos DAREI de beber da FONTE 
inesgotável de águas límpidas e de frescor sem igual!

Fostes eleitos para que fizésseis parte do REINO que vos pertence.
AMO-VOS MUITO!
PAI.

FILHOS AMIGOS!
SOU EU O DEUS DO PURO AMOR!
COMPLETO-ME em vós através do MEU ESPÍRITO SANTO, o qual se 

assenta em vós através do MEU AMOR.
CONGRATULO-ME convosco nesse TEMPO NOVO, onde a VIDA vos é 

dada, ENCHENDO vosso templo com as dádivas do Céu.
Nesse TEMPO faço acontecer em vós a MANSIDÃO que SOU iluminando 

vossa ALMA com MINHA  centelha de LUZ. 
Estais vivendo um grande momento, rico em SABEDORIA DIVINA e vos 

colocais diante de um acontecimento ainda maior que se completa em vós nesse 
TEMPO.

Pois EU vos IMPLANTO no ÂMAGO do MEU SEIO e vos FAÇO repousar 
na PLENITUDE DO ALTÍSSIMO DEUS, VOSSO PAI.

SOU EU que GOVERNO a implantação terrena iluminando toda órbita da 
Terra.

AGIREI com rigor e TEREI sob MEU COMANDO o tempo daquele que se 
sobressai a MIM. ENVIAREI de alto a baixo, a Corte Celeste, CAMINHAREI com 
PASSOS firmes em todas as direções, quebrando o malfeitor, do qual não terei 
piedade, pois findaram-se seus dias.

LIMITAREI os confins da Terra sobre a qual GEREI a VIDA NOVA que 
pertence a vós, MEUS eleitos.

COMPLETO a MINHA VONTADE aquebrantando o malfeitor que nunca há 
de conhecer a VIDA NOVA. FIZ SURGIR O TEMPO NOVO e nele FIZ CRESCER 
MINHAS MARAVILHAS das quais já tendes conhecimento.

Com BÊNÇÃOS e GRAÇAS POVOEI a face da Terra, PREMIANDO-vos 
com TUDO QUE SOU.

ABÁ! PAI! 
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 FILHOS QUERIDOS!
DERRAMO sobre vós, FILHOS AMADOS, O AMOR TRINITÁRIO!
SOU O PAI AMOROSO e VIGILANTE e ESTOU sempre a vos sondar e 

vos instruir.
SOU O PAI IDEALIZADOR DO PROJETO DE AMOR e agora ESTOU 

RECUPERANDO o que de mais querido e mais sagrado CRIEI.
Quero a vós OFERTAR e CONSAGRAR a vós O MEU MAIS PURO AMOR.
Agora ME DIRIJO à MINHA FILHA QUERIDA.
Não fosse O VOSSO SIM renovado a cada dia, a VOSSA docilidade, O 

CARISMA jamais chegaria a este bom termo porque acima de tudo fostes leais 
COMIGO.

QUERO AGRADECER a esta GRANDE MULHER que ME ACOLHEU em 
toda PLENITUDE de AMOR.

SALVE SENHORA AMADA, FILHA QUERIDA!
SEU NOME foi escolhido por MIM desde o momento em que criei a primeira 

MULHER, sendo assim EVA, MARIA, GERTRUDES.
A primeira foi desobediência a MIM. A segunda frágil, doce, amorosa, 

obediente, a qual ME ACOLHEU e ME FIZ CARNE e VIVI tal quais viveram MEUS 
FILHOS, por longo tempo.

Fui até a mansão dos mortos e assim pude REALIZAR O DESEJO de dar-
vos a VIDA ETERNA, RESSUSCITANDO-vos para a VIDA EM MIM.

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, REUNIDOS em UMA SÓ PESSOA 
QUE SOU, TRINDADE SANTÍSSIMA em vós e no universo.

SOU muito GRATO a esta MULHER FORTE que soube conduzir conforme 
a MINHA VONTADE, O MEU PROJETO DE AMOR, trazendo de volta para MIM, 
tudo o que há muito tempo estava perdido.

A FAMÍLIA foi a jóia preciosa que COLOQUEI em suas mãos.
Tudo, passo por passo foi sendo dado a ELA para ser recuperado e graças à 

SUA OBEDIÊNCIA PUDE chegar até vós e abranger todo cosmo, ESTABELECENDO 
MINHA LEI que com certeza será por vós observada.

Amados FILHOS vós sois o espelho que reflete em todos, o MEU mais 
PURO AMOR.

SOU eternamente em vós!
Graças e Bênçãos Amém.

FILHOS AMADOS!
SOU O PAI!
SOU EU O ÚNICO SENHOR e ninguém pode conspirar contra a MINHA 
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VONTADE.
A vossa ALMA é o centro de toda VIDA da qual EU VOSSO PAI TENHO o 

COMANDO total.
Estremeceram as estruturas do universo ligando as linhas entre si, criando 

um equilíbrio que liberta todas as extremidades e dá um início de LIBERDADE 
infinita entre o DIVINO e o Humano.

Assim está em total segurança toda OBRA geradora e renovadora da VIDA.
Não mais a desigualdade, mas a UNIDADE DE PERFEIÇÃO única entre o 

Céu e a Terra.
Concluiu-se a mais santa e perfeita OBRA que alguém tenha conhecimento.
O PERFEITO completou-se em UNO E TRINO, SANTO AMOR UNINDO 

Céu e Terra.
Glorificai o SENHOR, FILHOS QUERIDOS!
Tudo está COMIGO em UNIDADE de AMOR UNO e TRINO.
A extensão da UNIDADE não tem limite abrangendo assim a tudo e a todos.
Iniciou-se em uma caminhada de milênios e se conclui em um único 

TEMPO, unindo todos os tempos.
Um só é o DONO e SENHOR dos tempos.
EU SOU O PERFEITO, O SANTO, O DOADOR DA VIDA.
A MINHA permanência entre vós é um diálogo constante de CONFIANÇA,  

e AMIZADE, de PALAVRAS VERDADEIRAS e GESTOS concretos.
Na intensidade de vossa ALMA, nada mais NOS impede de AMAR, EU 

VOS AMO e VÓS ME AMAIS em íntima sintonia.
Não mais a solidão, mas a certeza de terdes VIDA na REALEZA DO Céu.
Abriu-se o canal da VIDA, o qual COMANDO integralmente.
Tende em vosso espírito MINHA constante SABEDORIA, essa que vos 

DEI e VOS DOU para dirigir todo MEU PLANO povoando o universo com MINHA 
GRANDEZA.

Instituí em cada um de vós a MINHA LEI e a MINHA SABEDORIA para 
exercê-LA.

Protegi a cada um conforme a sua necessidade e ELEVEI o vosso espírito 
até a clemência que vos convêm.

Confundi em vós as leis humanas para CONFIRMAR a MINHA LEI, 
plantando em cada ser, a semente inesgotável e santa da docilidade.

A LEI DO AMOR em vós é MINHA PRESENÇA REAL que banha a vossa 
ALMA, apagando toda lei obscura.

Assim É e que SE FAÇA.
DEUS UNO E TRINO AMOR.
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FILHOS QUERIDOS!
EU SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR!
Convosco ME COMUNICO, pois tenho por vós grande afeição.
É de dentro de vós que sai o EQUILÍBRIO de todo GOVERNO que tendes 

sobre todas as coisas.
A vossa ALMA é um projeto, a qual EU VOSSO PAI GOVERNO e nela 

SOMOS UM em DIRIGIR todo e qualquer COMANDO.
A vigência exata de cada ponto está em equilíbrio, inundando todo universo, 

a partir do centro e criando um MUNDO NOVO sem qualquer indício de desamor 
ou discórdia.

Assim chega ao final, o grande momento no qual EU VOSSO PAI, vos DOU 
o ultimato de serdes amáveis e equilibrados no MEU AMOR.

A vossa luta, tornou-se UMA COMIGO e toda vossa existência tornou-se 
um ponto de equilíbrio, abrindo caminho COMIGO por onde toda humanidade passa.

Por isso vos PEÇO, não olheis para trás, mas atravessai com passos largos 
para repousardes no descanso que vos convém.

Sede mansos e amáveis e olhai continuamente para MIM na direção que 
vos CONDUZO.

CONCLUÍ convosco ALIANÇA na qual se completa a ETERNA e SANTA 
GLÓRIA.

Não mais a discórdia, mas sim a VIDA, a MANSIDÃO em AMAR.
O mundo das trevas esgotou-se, descendo pelo vale profundo, sem volta.
AJUSTO-ME dentro de um MUNDO onde somente o AMOR GOVERNA, 

LIDERANDO todo universo.
A ETERNA ALIANÇA é o EQUILÍBRIO definitivo que dá certeza de 

UNIDADE PERFEITA entre o Céu e a Terra.
E todos vós na OBEDIÊNCIA à MINHA LEI vos colocais dentro do perfil de 

exigência DIVINA.
Nada mais permanece fora da abrangente LUZ, pois tudo está em harmonia 

COMIGO.
Nada se faz nulo diante da GRANDEZA de AMOR que EU VOSSO PAI 

TENHO para cada um.
A finalidade da vossa ação é criar um MUNDO onde tudo respire e seja UM 

no MEU AMOR.
A igualdade entre si é o ponto de união entre um e outro, selado por MEU 

AMOR, completo e saudável.
E nada mais vos impede de AMAR-vos entre si, como EU VOSSO PAI e 

AMIGO, vos AMO!
Amém.
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 FILHOS HERDEIROS!
SOU VOSSO PAI E VOSSO REI!
A SABEDORIA DIVINA se faz presença em vós.
Esta SABEDORIA se completa através de um contato unificado por MIM, 

passando a fundir-se com a inteligência humana.
A vossa existência é a ligação completa entre o DIVINO e o humano.
O sopro de vida se dá através da concepção na qual intervém o PODER 

DO ALTÍSSIMO POSSUINDO o ato sexual, trazendo o retorno da VIDA da qual SOU 
o ÚNICO DONO.

A concepção humana é o ato mais santo e sagrado, é a continuidade 
de uma face única em PERFEIÇÃO, criada pelo SABER DO VOSSO PAI TODO 
PODEROSO.

Nada se move senão por MIM e tudo se completa através do MEU AMOR, 
integridade absoluta em tudo e em todos.

O mundo reveste de inteligência humana o seu interior, associado à 
integridade de desamor.

Mas de ora em diante, a vossa integridade deve ser puramente em MIM, 
dando sinais de VIDA, AMOR e PAZ, ingressando por inteiro na UNIDADE de 
PERFEIÇÃO.

A abertura de uma FONTE DE PERFEIÇÃO interligando as extremidades 
faz com que se UNIFIQUE a PRESENÇA ÚNICA de UM SÓ DEUS, DONO de todo 
universo, redobrando a vossa responsabilidade de FILHOS.

Assim a UNIDADE DIVINA e humana se completa em um ÚNICO AMOR, 
liderado pelo DOM UNO E TRINO.

A MINHA PRESENÇA em vós, libera os vossos sentidos, para um profundo 
estudo, no qual haveis de conhecer os segredos dos Céus.

A grandeza desse TEMPO está em viverdes esse único MOMENTO de ser 
UM COMIGO.

Não há nada que se compare a esse acontecimento, ainda em vida, viverdes 
a PLENITUDE DO AMOR em UNIDADE DE PERFEIÇÃO entre DIVINO e humano.

Completa-se a DIVINDADE de união entre o Céu e a Terra, formando-se 
ALIANÇA UNIGÊNITA criada por MIM, VOSSO PAI.

Estou diante de vós para aliviar vossos tropeços.
A UNIDADE de PERFEIÇÃO do AMOR UNO E TRINO tem como 

consequência a união perfeita entre o Céu e a Terra.
A VIDA PLENA se dá, UNIFICANDO a LIBERDADE sadia, lentamente 

construída entre EU e MEUS FILHOS.
SOU  o PAI ONISCIENTE, SOU O ÚNICO que VOS GOVERNA e vos dá 

total segurança.
Amém.
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FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI, SOU A LUZ e vos FALO.
Há uma semelhança, uma frase, um gesto, um único e verdadeiro AMOR 

entre o PAI e SEUS FILHOS.
Mas quem sois vós para MIM?
E QUEM é o PAI para vós?
O que fazeis e onde está o vosso coração?
Aonde mora VOSSO DEUS e para onde vai o vosso SIM?
Do que sois capazes? E no que consiste a MINHA PRESENÇA?

EU SOU O PAI e onde ESTOU, autentico o vosso ser no Livro da 
SABEDORIA.

Autenticai o vosso viver no único momento, o habitat DESTE que vos deu a 
inclusão em uma vida santa na UNIDADE de um VERDADEIRO AMOR.

Assim ESTOU contagiando vossa ALMA em MIM, chegando ao extremo a 
delicadeza do Céu.

Contemplai em vós quão maravilhosos sois diante do PAI que vos criou.
E alegrai vosso espírito no ESPÍRITO DESTE que vos DELIBEROU a VIDA 

renascendo no SEIO DO PAI.
Alegrai o vosso coração na persistência amável de um PAI que vos AMA 

muito a ponto de tudo esquecer, tudo perdoar e de vos AMAR no AMOR UNO E 
TRINO.

REINTEGRO-vos em MEU REINO fazendo convosco ALIANÇA 
inquebrantável, buscando nos arredores tudo e todos sem distinção, vivos e mortos, 
todos os herdeiros de um mesmo PAI.

Assim vos AFIRMO, não vos dou um novo mandamento, mas vos entrego 
o MEU AMOR fazendo UNIDADE PERFEITA entre o Céu e a Terra.

Onde quer que bata um só coração, SOU O ALICERCE, SOU O GUIA.
A vossa conduta, pois, deve ser de FILHOS DE DEUS e não de fracassados.
Olhai o MUNDO como um todo e que vossa ALMA se complete em MIM 

para realizar-se a MINHA GRANDEZA sobre todo universo.
A imensidão de vossa ALMA, deverá se estender LIVRE, PURA e SANTA 

sobre todo universo, criando um MUNDO de esplendor, gerando VIDA em comum 
acordo COMIGO.

E que nada mais vos impeça de chegar às profundezas de vosso coração 
para inundar de AMOR e PAZ todo universo.

 O vosso gesto consiste em separar o joio do trigo, inebriando a concepção 
santa da MINHA DIVINDADE. Aleluia!

Amém.



87

FILHOS AMADOS!
SOU O PAI, DEUS ONIPOTENTE E PODEROSO!
SOU a LUZ e VENHO MANIFESTAR-ME em PLENO SABER para vós.
A existência eterna é uma VERDADE na qual toda espécie humana se faz 

presente.
A realidade de uma vida humana é de uma vida eterna  com a continuidade 

em MIM, pois TENHO GOVERNO sobre vosso ser, seja ele físico, psíquico, espírito 
ou ALMA, tudo ME PERTENCE.

A melhor hora é quando estais junto de MIM, pois sois de grande valia, 
quando guiados por MEU SANTO ESPÍRITO.

A vossa conduta que deve ser de FILHOS, só se abrasa em MEU CORAÇÃO 
quando se dá a certeza de total EQUILÍBRIO e se acomoda no SILÊNCIO do MEU 
AMOR.

A vossa ALMA se abrasa em MEU CORAÇÃO quando se alegra e se 
renova em MEU ESPÍRITO.

Seja qual for a hora, ESTOU sempre diante de vós em profusão de ALEGRIA 
DELIBERANDO com MINHA ORDEM  a total VIDA DE LUZ.

A vossa teologia é falsa, turbulenta e sem rumo. Por isso, EU VOS DOU a 
MINHA SABEDORIA, TEOLOGIA SANTA e VERDADEIRA, comprovada por MEUS 
FEITOS no vosso meio.

Nada mais vos fará conhecer tão santamente O MEU DESEJO senão O 
MEU SABER em vós. Conheceis as profundezas de MEU PLANO SANTO, sabeis e 
conheceis os segredos infinitos do Céu.

Abriu-se a Porta da VIDA que se dá em companhia com VOSSO PAI.
Já tendes o conhecimento santo de um TEMPO NOVO e jamais haverá 

outro que a ele se compare, tão grande, tão santo, tão cheio de LUZ.
Amém.

DIGNOS FILHOS MEUS!
Assim vos FALO, pois tenho muito a ENSINAR-vos!
A intenção e o propósito do universo chegam ao limite máximo e se expande 

conforme a deliberação do MEU ESPÍRITO e está assegurado em um TEMPLO 
construído pelo DIÁLOGO entre VOSSO PAI e cada criatura.

A célula fecundada pelo ESPÍRITO SANTO jorra VIDA, alcançando assim o 
objetivo de dar VIDA NOVA em profundidade.

Sem limites ela se expande nas VIRTUDES do Paraíso, GOVERNADO 
pelo DOM ABSOLUTO que brota da única FONTE de LUZ.

Esta célula cria assim um vínculo entre VOSSO PAI e MEUS FILHOS.
Para isso GEREI em cada ser a infinita e santa VONTADE de se agregar 

em um único lugar, o de serem FILHOS HERDEIROS DO MEU REINO DE AMOR.
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Ajustou-se entre o Céu e a Terra, tudo o que se opunha e já não há mais 
obstáculos no caminho que vos conduz a MIM.

Onde não existia LUZ, levantou-se agora um TRONO SANTO e uma célula 
fecundou-se em sua intimidade, ligando as extremidades da ALMA, gerando um 
vínculo entre O PAI e SUA descendência.

Ao romper-se a célula santa, se coloca em um lugar de LUZ vibrando assim 
todo ser que se expande com vigor.

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.

E nada mais impede que se dê tal concepção, pois vossa ALMA anseia por 
esta hora.

SOU VOSSO PAI GERANDO A LUZ que se move dentro de vós e vos 
envolve em um ABRAÇO DE AMOR.

ABENÇOO-VOS!
ABÁ! PAI.

FILHOS DO MEU CORAÇÃO!
SOU O PAI, O ÚNICO REI DE TODO universo.
A assembléia legislativa de um MUNDO NOVO é o ponto de partida para 

a ORGANIZAÇÃO de exclusividade de VOSSO PAI, legalizando o instrumento 
verdadeiro criado e não gerado, pois dá o direito único de liberar a comunidade que 
permanece.

Entre outros direitos, podeis deliberar e constituir uma única fonte de lucros 
da qual todos podem participar.

Urgentemente se consagra tal ato em linha permanente e segura dando o 
direito de sobrevivência a todos os que dela participarem e também confirmando em 
sigilo sua existência.

Não mais a dissolução de lucros, mas o investimento legal de todos os 
bens, ligando em uma única linha, fazendo-se necessária a criação de uma comissão 
organizadora.

Somente caberá a um só SENHOR esse direito, pois é DE MIM todo esse 
aparato.

Assim vos DOU todo PODER de se assentar, dialogar, buscar compreender 
tal acontecimento, derramando sobre vós o ESPÍRITO SANTO em forma de 
SILÊNCIO para justificar-vos em MINHA LEI A PRESENÇA DE AMOR, LOUVOR e 
AÇÃO de GRAÇAS.

Tão logo chegueis a um acordo lançarei mão do MEU DIREITO e ELEVAREI 
ao mais alto pedestal COMIGO, aquele que CONSAGREI a MEU REINO, buscando 
criá-lo à MINHA IMAGEM.

CONFIRMO-vos em MEUS LIVROS de ATOS e de vós jamais esquecerei 
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a LEALDADE e, sobretudo vos dou a MINHA total CONFIANÇA de ORDEM, AMOR 
e GRATIDÃO.

DOU-vos o MEU mais profundo e santo AMOR como prova da VERDADEIRA 
MISSÃO que a vós DESIGNEI, JUSTIFICANDO-vos em MEU CORAÇÃO.

AMO-vos!
PAI!

FILHOS!
Esteja em vós todo MEU AMOR!

CONSTRUÍ um NOVO TEMPO e no vosso templo velho criei um lugar 
SANTO.

A vossa ALMA é esse SANTUÁRIO HABITADO por MIM e vossa VIDA ME 
PERTENCE.

O CARISMA SANTO com o qual concluí a ALIANÇA ETERNA cobre todo 
universo UNIFICANDO-se em ÚNICO e VERDADEIRO DONO.

Letra por letra, passo por passo tudo se completou em MEU AMOR UNO 
e TRINO.

Abriu-se MEU CORAÇÃO e lançou-se em partículas sobre todo universo, 
cobrindo a imensa nuvem de iniquidade formando a UNIDADE DE PERFEIÇÃO DO 
UNO E TRINO AMOR.

JUSTIFIQUEI para vós a MINHA GLÓRIA e CUMPRI a MINHA PROMESSA.
O fechamento de um tempo iníquo traz consigo também dor e lágrimas.
Já a grandeza de um MUNDO de LUZ e VIDA na certeza de um TEMPO 

NOVO, é o resumo de todo esse CARISMA.
A LEI DO AMOR se multiplica em célula viva, considerando a VINDA 

definitiva do ÚNICO SENHOR e DONO, DEUS UNO E TRINO AMOR.
Agora já não há mais dúvidas, pois vos dou o conhecimento de algo PURO 

e SANTO, o SABER DA DIVINDADE por excelência.
Nada ficou afastado ou distante, mas tudo se fundiu em um mesmo NOME, 

O SANTO TRÊS VEZES SANTO SENHOR.
SOU EU O VOSSO DEUS, CONCLAMEI as MINHAS POTESTADES para 

DEFINIR A MINHA LEI e dar início ao grande acontecimento na face da Terra.
É a chegada de um TEMPO SANTO SAUDÁVEL e cheio de GRATIDÃO 

com um REBENTO majestoso COROADO como REI e se ouve o canto de Anjos e 
Santos, na Terra e no Céu.

ENVOLVI o universo em PLENO SABER DIVINO para DEMONSTRAR 
todo MEU AMOR.

De alto a baixo EU o cobri com delicioso manjar, MANIFESTANDO a 
MINHA ALEGRIA e SATISFAÇÃO. Não cabe a vós, autorizar os maus costumes, 
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mas deliberar as VIRTUDES do Céu em vossa ALMA.
E não pode habitar em vós a decadência alheia à MINHA LEI, mas a 

PERFEIÇÃO conforme a MINHA ORDEM.
A vossa ALMA já pode ser um universo de LUZ, PAZ, AMOR e VIDA em 

abundância. Que o vosso coração transborde de mansidão, compartilhando assim a 
partícula santa, contagiando-vos DO BEM, DO SANTO, DO JUSTO E VERDADEIRO, 
assegurando a certeza da VIDA em PLENITUDE em vós e em todo universo.

Amém.

FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO DEUS E SENHOR!
TUDO podeis em MIM, pois vos FAÇO HERDEIROS da MINHA AMIZADE 

e CONFIANÇA.
A delicadeza desse TEMPO é um gesto de AMOR confiante e cheio de 

MISERICÓRDIA.
VENHO ENCHER-vos do MEU ESPÍRITO SANTO em um mundo que 

precisa ter CONFIANÇA total em MIM,  soerguendo vossa cabeça, livrando vosso 
espírito de toda treva que ofusca a MINHA LUZ DIVINA.

A diferença entre MUNDO NOVO e mundo velho é a LIVRE EXPRESSÃO 
DE AMOR, EQUILÍBRIO e IGUALDADE em vós.

A VIDA PLENA em MIM é o verdadeiro AMOR que se conclui em uma 
ALIANÇA permanente e santa.

Agora já ESTOU diante de vós!
Completaram-se os dias e vieram juntos a ABUNDÂNCIA, a VIDA e a 

LIBERDADE.
ENCONTREI em vós o MEU ACONCHEGO e ME FIZ UM em vossos 

corações.
TORNEI-ME SIMPLES e ACHEGUEI-ME a vós, CONCLUINDO convosco 

ALIANÇA ETERNA a qual tudo pode e tudo faz.
SOU EU O VOSSO DEUS E PAI e CONTEMPLAI somente a MIM, VOSSO 

ÚNICO SENHOR!
ASSIM DOU-VOS a MINHA RIQUEZA, O AMOR o qual COMANDA toda 

vossa existência.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
A VIDA para vós é um grande mistério e somente EU POSSO desvendá-lo.
SOU O DEUS ÚNICO e VERDADEIRO e vos DOU a MINHA SABEDORIA.
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O grande mistério é a revelação de todos os tempos que é consequência 
da VIDA EM PLENITUDE COMIGO.

A DIVINDADE de UNIDADE PERFEITA entre EU e MINHA descendência, 
que sois vós, completa-se no ESPÍRITO SANTO, ÚNICO SENHOR VOSSO.

Não há nada a se comparar diante dos MEUS OLHOS.
O centro de permanência de toda a humanidade sobre a Terra é esta 

revelação do mistério e a contínua VIDA através do MEU ESPÍRITO.
SOU EU QUE SOPRO em todas as direções LIGANDO o Céu e a Terra, 

UNINDO assim o que de mais sagrado existe, o coração, o espírito, unindo a ALMA, 
chegando a um patamar de UNIDADE PERFEITA COMIGO.

A realidade de PERFEIÇÃO se levanta em JESUS MEU FILHO UNIGÊNITO, 
gerado e não criado como foi o primeiro homem sobre o universo.

A UNIDADE se completa em espírito e ALMA gerando um grande grupo de 
total PERFEIÇÃO, o qual COMUNGA o mesmo SABER, a mesma VIDA, o mesmo 
e SANTO estado de GRAÇA.

É um mistério ainda maior a concepção de um estado anterior a um estado 
já comprometido COMIGO, agindo com fiel CONFIANÇA, AMOR e PAZ.

E nada vos impede de ser UM COMIGO porque sois gerados pelo MEU 
SANTO ESPÍRITO.

Assim sendo, SOMOS UM em um mesmo ESPÍRITO e ME ERGO diante 
de vós como REI e SENHOR.

O MUNDO NOVO é no sentido de se acoplar dentro da realidade de AMOR 
e GRAÇA, cumprindo-se, por completo o mistério de renovação da humanidade.

Ela está se reerguendo das cinzas e se fazendo uma nova geração, 
completando-se em um mesmo coração.

Falou convosco o PAI que tanto vos AMA.
Amém.

FILHOS AMADOS!
EU SOU  O CAMINHO, A LUZ, A VERDADE!
VENHO para dar-vos o MEU AMOR DE PAI!
O CARISMA é o grande MOMENTO em que toda humanidade recebe de 

MIM a definição de um TEMPO.
É esse o MOMENTO esperado para a realização de um NOVO TEMPO.
É a hora exata em que o senhor derrotado se prostra diante de MIM, DEUS 

UNO E TRINO AMOR, o GOVERNO de retidão sobre toda Terra.
Não há mais tempo, pois é chegado o instante de abrir-se a última e 

definitiva porta, a qual já sem os ferrolhos começa a se deslocar abrindo brechas.
Essa porta deixa atrás de si as sombras de outro tempo, manifestando-se 

assim o DESEJO do ÚNICO DEUS, o SANTO TRÊS VEZES SANTO.
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Estas sombras estão encobrindo o Planeta Terra, suas nascentes e tudo o 
que nele contem, por isso recebe o MEU ultimato, desaparecendo por completo de 
todo cosmo.

E a LUZ fulgente de um TEMPO NOVO começa a resplandecer e a MINHA 
FACE pode ser contemplada até as profundezas da ALMA.

Júbilo e ação de graças pela forma única, através da qual EU VOSSO PAI 
vos DOU esse presente que vos vem do Céu com toda intensidade.

Abri, pois os vossos corações e almejai em vossa ALMA a essência desse 
MOMENTO.

Escutai, buscai e vivei com ALEGRIA, a SALVAÇÃO que para todos se 
completa!

Vós estais jubilosos ante a MINHA CHEGADA entre vós e jubilosa está a 
Corte Celeste porque é grande o MOMENTO de máxima LIBERDADE e PERFEIÇÃO.

E acima de tudo, GRANDE É O PODER DO ÚNICO DONO, que não 
descansa um só segundo desde o princípio dos tempos.

E VOS DOU plena certeza que esse é o TEMPO de MANIFESTAR-se 
o MEU PODER DE UNIDADE com MINHA OBRA PERFEITA que se realiza sob 
MINHA VONTADE em todo universo.

CHEGUEI e ME ASSENTO diante de todos os que habitam esse lugar que 
somente a MIM pertence.

DEI  ORDENS de despejo e coloquei o MEU TRONO no mais alto dos 
pedestais, EQUILIBRANDO todo universo.

E findou-se em meio à tempestade o juízo final, criando um único lugar, 
o Paraíso, no qual vos ASSEGURO total CONFIANÇA GOVERNANDO-O a MEU 
MODO, pois dele jamais ME AUSENTAREI.

O tempo se completa e as trevas gemem e tremem de pavor.
A dor cobre toda humanidade que se reveste de lágrimas, chorando a morte 

de seus filhos.
A terra sente a dor de seus filhos e se abre em labirintos, engolindo-os.
Na amargura e no silêncio cobrem de dor as suas entranhas e já não se dá 

mais a vida,  mas sim a morte.
Definitivamente conclui-se o tempo determinado por MIM e nele não há 

mais a existência humana.
E somente a VIDA a partir de MIM habita toda Terra.
SOU O JUSTO E SANTO, SENHOR DO TEMPO PRESENTE que é um 

TEMPO NOVO.
É o TEMPO dos tempos, o qual jamais será vencido, pois o PODER e a 

FORÇA que vem da FONTE TRINITÁRIA, o sustenta e GOVERNA no AMOR DA 
VIDA EM PLENITUDE DE GRAÇAS, BÊNÇÃOS e PAZ.

Amém.
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FILHOS DO PAI!
EU SOU VOSSO PAI, O REI DO UNIVERSO!
O que agora vos ensino é que não vos adiantei diante de MIM, pois sem 

MIM nada podeis.
Somente em MIM haveis de ter CONFIANÇA para prosseguirdes.
O Céu e a Terra se deram as mãos e cumpriu-se a PROMESSA derradeira.
FEZ-se um SILÊNCIO no Céu e todos se curvaram diante de MIM, na hora 

em que se abriu para O mundo um caminho de LUZ.
E todos a uma só voz disseram: 
AMÉM! AMÉM! AMÉM!

Esse é o MOMENTO no qual o CARISMA se abre para o MUNDO.
O CARISMA é a LEI DO AMOR e esse é um TEMPO de UNIDADE por 

inteiro COMIGO, VOSSO PAI TERNO e AMOROSO.
Como podeis viver esse TEMPO, esse CAMINHO, essa LUZ?
Deveis vivê-lo intensamente no MEU AMOR, pois vos UNO intimamente 

COMIGO.
Que nada vos afaste desse CONVÍVIO com VOSSO PAI, pois sem MEU 

AMOR nada vos resta e COMIGO tudo podeis.
Já tendes em vós a certeza da VIDA, pois renascestes sob a LUZ do 

ESPÍRITO SANTO.
Todos fostes renovados e agora criaturas novas já habitais no MEU REINO 

DE AMOR.
EU vos pergunto, acreditais em tais VERDADES?
QUERO de vós uma resposta, pois de MIM não podeis duvidar.
FIZ ALIANÇA com MEU POVO e dele ME COMPADECI.
Tudo se cumpriu sob MEU COMANDO e já não podeis servir a dois 

senhores, mas somente UM É O SENHOR, DEUS UNO E TRINO AMOR.
E EU VOS PERGUNTO, estais certos cem por cento de que só em MIM 

acreditais e só a MIM tendes como REI E SENHOR?
O MUNDO depende de vossa resposta, estais cientes de vosso coração 

onde está, onde se encontra vosso querer e qual a vossa resposta? Onde está 
vosso coração?

E vós onde estais, no que pensais e o que fazeis o dia inteiro?
O mundo precisa de vós! Tendes certeza que já estais em MIM, no MEU 

AMOR?
Acordai, portanto, pois ainda tendes muito a fazer!
O CARISMA está pronto e vós onde estais?
AFIRMO a vós, MEUS eleitos, que nenhum de vós, em vosso coração 

deleitou-se ainda diretamente do MEU AMOR CONFIANTE E PLENO em vosso 
coração.

Por isso é que PERGUNTO, onde está preso o vosso coração?
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FILHOS MEUS, confiais tanto em vossas obras e feitos, mas que vale tal 
esforço se não tendes o MEU AMOR QUE TUDO CONSTRÓI?

FILHOS QUERIDOS, VINDE e alojai-vos junto a MIM, em MEU GRANDE 
CORAÇÃO!

O MUNDO vos pedirá contas!
De vossa resposta depende a SALVAÇÃO do MUNDO, pois sois MEUS 

instrumentos neste CARISMA, o último Plano de SALVAÇÃO para a humanidade.
FILHOS QUERIDOS, onde estiverdes ajuntai-vos a MIM e elaborai um 

caminho por onde todos passarão.
Fazei acontecer a UNIDADE DE PERFEIÇÃO UNINDO-se plenamente 

COMIGO, criando um sinal de AMOR e PAZ JUSTIFICADO em MEU FILHO JESUS 
e UNIFICADO no MEU ESPÍRITO SANTO.

Assim formais UM SÓ CORAÇÃO COMIGO onde a única LEI é o AMOR.
Assim ajuntem-se o Céu e a Terra RESGATANDO ALIANÇA ETERNA COM 

VOSSO PAI, livrando o MEU REINO DE AMOR de todas as potestades do mal.
UNI-vos ao MEU CORAÇÃO ligando as linhas da PERFEIÇÃO criadas 

através dessa caminhada e deixai chegar a vós a ALIANÇA, formando um ângulo de 
LUZ, criando uma passagem de louvor e ação de graças por onde todos passarão. 
 Todos sem distinção, as prostitutas, as virgens e sua descendência, unindo-
se ao MEU CORAÇÃO justificando assim a LEI DO AMOR.

Assim a vós DOU a MINHA ORDEM FINAL, LIGAI! LIGAI O MUNDO que 
de vós espera essa obra.

Assim seja.
Amém.

FILHOS QUERIDOS, AMADOS MEUS!
 EU, VOSSO DEUS PAI-MÃE vos sustento e seguro pela mão a cada um de 
vós incutindo em vossa Alma o MEU GRANDE AMOR.

AMO-VOS, AMO, AMO e tenho GRANDE PRAZER em poder dizer isso 
para vós, pois MEU AMOR já É em cada um, VIDA PLENA.
 Não tendes mais outra coisa a fazer a não ser, AMAR, AMAR, AMAR 
porque só o AMOR DO MEU CORAÇÃO é VIDA PLENA em vossa Alma.
 Dentro de cada um habita toda RIQUEZA, o manancial de BÊNÇÃOS E 
GRAÇAS do DEUS VIVO em contínua permanência em vosso ser.
 A vossa Alma é uma FONTE DE VIDA, AMOR, SAÚDE, SANTIDADE, 
BEM, TUDO o que DEUS É e podeis agora, eternamente, vos deliciar em MIM, 
buscando-ME a cada instante, reforçando vossa AMIZADE COMIGO, dedicando-
ME vosso CARINHO.
 Sem cessar, mais e mais, vou ME dando a vós, ME DOANDO sempre mais 
num PRAZER sem fim, pois SOU INFINITO E SEMPRE NOVO, a cada amanhecer.
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 Já SOU em vós como REALIDADE palpável e podeis muito bem perceber 
MINHA PRESENÇA e daqui para frente desejo imensamente partilhar convosco o 
que SOU, vos atrair para o MEU CONVÍVIO de AMOR, AFETO E AMIZADE num 
diálogo sincero e terno que brota do MEU CORAÇÃO APAIXONADO.
 Quereis DEUS?
 EIS-ME aqui, FILHOS QUERIDOS, O PAI-MÃE AMOR entre vós, tanto 
dentro como fora!
SOU em vós constante TERNURA E PAZ, permanecendo em MIM, estais 
sintonizados com a FONTE DE AMOR  que nunca se esgota, mas está sempre 
em interação convosco em contínuo movimento.
 Parai! Parai FILHOS E SILENCIAI em MIM para usufruirdes bem mais 
rápido do DEUS UNO E TRINO AMOR, pois  já estamos em completa intimidade 
e precisais tirar tempo para MIM e  perceber-ME estabelecendo amoroso convívio 
COMIGO.
 Não podeis correr, correr e deixar de lado vosso DEUS porque agora nesse 
TEMPO SAGRADO, urge acalmar-vos e silenciar em MIM.
 Agora já não há nada mais que possa separar-vos de MIM e já estamos 
juntos, lado a lado caminhando, EU em vós e vós em MIM em íntima sintonia de  
AMOR e AMIZADE.
 O BANCO DO PAI já É uma realidade estrondosa em vossa Alma angariando 
a PROVIDÊNCIA contínua de toda  RIQUEZA E ABUNDÂNCIA que SOU em vós.
 ELE é o receptáculo das MINHAS BEM AVENTURANÇAS para vós em 
vossas FAMÍLIAS.

Precisais DEUS em vosso viver diário para tudo progredir e prosperar, 
portanto buscai-ME sem cessar, incondicionalmente!

Vós sois o BANCO DO PAI e precisais organizar a EMPRESA que é cada 
um de vós em cada FAMÍLIA.

Vosso mundo pessoal é a EMPRESA que mais AMO e desejo agraciar com 
o TUDO que SOU. Estando essa EMPRESA PESSOAL ORGANIZADA todos os 
vossos empreendimentos prosperarão em grande brilho.

Crescei na MINHA AUTORIDADE!
Com o DÍZIMO CELEBRAIS MINHA PRESENÇA, A PRESENÇA DO MEU 

GOVERNO DE AMOR, VIDA E AUTORIDADE e EU deposito 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.

Garanto-vos, FILHOS AMADOS, é HOJE O TEMPO em que vossa Alma 
exultante explodirá de AMOR por MIM.

CRESCEI em MIM e em MINHA JUSTIÇA que é SÓ AMOR, AMOR, AMOR.
JESUS, MEU AMADO FILHO, O PURO AMOR está em vós e vossa 

FAMÍLIA como FONTE DE LUZ, VIDA E PROVIDÊNCIA e NELE respirais o oxigênio 
da VIDA NOVA, no NOVO TEMPO.
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Todo vosso ser está povoado por DEUS e vossa Alma recebe MINHA 
MAGNIFICIÊNCIA e ESPLENDOR.

Estais de posse do MEU AMOR, a mais poderosa FORÇA DE BEM que 
move o universo em todos os sentidos.

Sois FILHOS privilegiados, livres e sadios e só tendes mais vosso PAI para 
AMAR, AMAR, AMAR e portanto, só podeis ser AMOR  para vós mesmos e vossos 
irmãos.

Respeitai e obedecei MINHA LEI  DO DÍZIMO, pois ELA vos garante e 
assegura MINHA UNIDADE TRINITÁRIA em vós , a entrada no NOVO TEMPO.

EU em vós e vós em MIM em contínua DOAÇÃO.
ABÁ! ABÁ! ABÁ! Aia-la! Shaia-la!
AMOR! AMOR! AMOR! Em vós e vossa FAMÍLIA em ação contínua e 

abrangente.
O PAI-MÃE de pé em vossa Alma como GOVERNO UNO E TRINO na 

CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO.
E vós, BANCO DO PAI, FILHOS HERDEIROS, RICOS, LIVRES, 

TRANSFORMADOS, habitais o NOVO TEMPO DA UNIDADE E DA PAZ em perfeita 
sintonia de AMOR, AMIZADE, TERNURA E CARINHO com vosso PAI-MÃE.

O PAI, O FILHO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO em vossa Alma, 
GOVERNANDO vosso ser e por extensão, todo universo. 

Já não SOIS mais vós que viveis, mas EU VIVO em vós e vos DIRIJO e 
GOVERNO.

Acontece a UNIFICAÇÃO do DIVINO e do humano em vosso ser, CRIADOR 
e criatura se abraçam e se enlaçam neste DIA INFINITO do AMÉM ETERNO quando 
a LUZ chega ao mundo e é RECEBIDA. 

Aleluias sem fim e Hosana nas alturas.
Não só Anjos e Santos com a Corte Celeste, mas tudo o que existe 

se submete a MIM e se prostra em ETERNA ADORAÇÃO, LOUVANDO, 
GLORIFICANDO, ENALTECENDO E AGRADECENDO O GOVERNO SANTO que 
está sobre vós agora no TEMPO NOVO.

O PAI em vós!

MEUS FILHOS AMADOS!
AMO-VOS COM AMOR ETERNO! 

A MINHA PRESENÇA em meio ao mundo é o sinal de que o predomínio de 
um tempo se completa em outro tempo e se dá a LIBERTAÇÃO de toda humanidade 
em um único e NOVO TEMPO que já se inicia. A libertação da VIDA sobre a morte 
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é a contínua permanência do MEU PODER, não mais preso ao obstáculo de uma 
desordem humana, mas sim LIGADO à FORTE e SOBERANA VONTADE do 
GOVERNO UNO E TRINO no qual tudo respira PAZ.

A consequente linha de escravidão se extingue para abrir margem à linha 
do PURO AMOR.

Eis a ORDEM de um PLANO SANTO que se inicia e se completa sob o 
COMANDO DO ÚNICO DONO, REVELADOR AUTÊNTICO que se oculta em linhas, 
mas transparece em VERDADE e VIDA. Assim ME MANIFESTO em uma única linha 
que se completa no UNO E TRINO AMOR.

Não mais a rebeldia de uma decadente geração, mas a livre escolha de 
LIBERDADE dirigida pela VERDADE do ÚNICO DONO.

A conclusão de uma ETERNA ALIANÇA entre o Céu e a Terra é o resumo de 
um tempo que se completou e de outro que se abre agora para toda a ETERNIDADE.

Tudo está em MIM, tudo é MEU e se faz em MIM.
EU SOU O DONO universal e de MEU PODER nada escapa, de MINHA 

LUZ nada se esconde e sem MEU AMOR não há  VIDA.
ABENÇOO-VOS
PAI.

FILHOS  QUERIDOS!
SOU O PAI E ASSIM VOS FALO!
Ouvi todos vós, Ó FILHOS  de todos os cantos da terra!
Vinde amados FILHOS e escutai-ME!
Em VERDADE SOU EU VOSSO PAI  que ME APRESENTO em DIVINDADE 

e PODER.
Haveis de prestar muita atenção em tudo que vos DIGO, pois a vós FILHOS, 

me dirijo com palavras NESTES manuscritos.
Assim o FAÇO para que em breve se realize por toda parte do universo um 

elemento de coragem e de grandes prodígios.
E não mais haverá tempo para que vos assegureis em outro sentido.
Isso porque vos CONDUZO com passos largos por meio de MEU AMOR, 

por isso vos AFIRMO, já estais sob MEU JUGO e MEU CAJADO e não mais haveis 
nem de relembrar os dias que vos antecederam.

Lembrai-vos, Ó FILHOS e FILHAS, que de ora em diante, uma só será a 
vossa VERDADE e uma só será a VOSSA VIDA em MIM e assim tudo podeis.

Em tudo vos declaro ABUNDÂNCIA E PROVIDÊNCIA, dentro e fora de vós, 
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REVELANDO-ME misteriosamente como uma brisa que perpassa o ar, para chegar 
e fazer-se sentir, no mais íntimo de vosso ser.

Lembrai-vos, ó FILHOS e FILHAS, de quanto éreis errantes e imaturos, 
quando ainda não conhecíeis o VOSSO PAI, mas HOJE, vede com quanto júbilo 
APRESENTO a  FONTE ETERNA DA VIDA PLENA EM MEU AMOR!

Estou diante de vós para que possais ser LIVRES, querendo sempre mais 
e mais, deliciar-vos em MEU AMOR.

DOU-ME a vós em contínuo e ininterrupto AMOR, qual essência perfumada 
que vos atrai, e vos REVISTO com MEU PLANO SANTO, mistério que REVELO 
ainda um pouco mais, para AJUNTAR-VOS a MIM, neste TEMPO em um único e 
santo SABER, a ETERNA e SANTA ALIANÇA.

Que assim seja e que assim se faça!
Amém.

 FILHOS QUERIDOS!
SOU EU VOSSO PAI, O DEUS UNO E TRINO AMOR.
Convosco ME FIZ em UNIDADE PERFEITA, LIGANDO as extremidades de 

um lado a outro, CRIANDO para vós um MUNDO NOVO e um novo modo de ser.
A vossa existência é o maior mistério, pois trazeis em vós a MINHA IMAGEM.
A vossa existência é a evidência clara e admirável de um DEUS VIVO, 

SANTO E CRIADOR.
Fostes criados completos, em ALMA, espírito, psiquismo e físico, tudo em 

MINHA PERFEIÇÃO, LIGANDO as extremidades, dando VIDA em profunda oblação 
COMIGO.

CONSIDEREI o vosso ser, o único em PERFEIÇÃO COMIGO.
A vossa conduta é a de ser FILHOS de um mesmo PAI, pois vos DOU esse 

direito de FILIAÇÃO COMO VOSSO PAI que vos AMA muito.
O vosso corpo é um mistério de PERFEIÇÃO em MIM.
No vosso psiquismo COLOCO todo MEU SENTIR.
O vosso espírito é um manancial que delibera a VIDA e a vossa ALMA é um 

universo sem fim. Todo vosso ser é um conjunto magnífico que contém a CÉLULA 
DIVINA, a qual se completa em MIM.

A VIDA é para vós a grandeza sem limite entre o céu e a terra.
Nada vos dá o direito de macular essa imagem herdeira do céu.
A vossa descendência vem de ADÃO, O FILHO CRIADO POR MIM, o qual 

O FIZ  À MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA.
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Portanto fostes CRIADOS e AMADOS COMO AMEI o primeiro ser que 
habitou a terra.

Depois veio o NOVO ADÃO, JESUS MEU AMADO FILHO, GERADO  em 
UNIDADE COM MEU ESPÍRITO SANTO, A ELE DANDO PODER E GLÓRIA.

Veio de uma MULHER para REDIMIR E SALVAR o mundo, como PROFETA, 
REI, SACERDOTE E SENHOR SE DEU EM VIDA por toda humanidade.

JUSTO E SANTO SENHOR, foi DELE, POR ELE E COM ELE O CAMINHO 
DA LUZ, DA VERDADE E DA VIDA.

E nesse NOVO TEMPO no qual recebeis o CARISMA, eis o FILHO 
ZULMAR pelo qual novamente suscito ADÃO, para estar em UNIDADE COM MEU 
SANTO ESPÍRITO que nessa HORA SANTA vem para TRANSFORMAR-VOS, 
RECRIAR-VOS, SANTIFICAR-VOS E GOVERNAR-vos em um CAMINHO DE LUZ, 
O CARISMA.

Começa agora a total LIBERDADE entre o Céu e a Terra que se cobre de 
VIDA, PAZ e AMOR.

Esse é o caminho único que vos leva e eleva, formando ALIANÇA ETERNA 
entre VOSSO DEUS CRIADOR e MINHAS CRIATURAS envoltas na CONFIANÇA 
total em MIM.

O ESPÍRITO SANTO CONCLUI o caminho desde o princípio, dando um 
final com efeito de LIBERDADE entre o Céu e a Terra.

Nada existe maior que esse gesto de AMOR que derramei sobre todo o 
universo.

Essa é a DEDICAÇÃO do VOSSO PAI sobre todos vós, FILHOS QUERIDOS.
CONCLUÍ assim a MINHA VONTADE em ALIANÇA ETERNA, SELANDO A 

PROMESSA DE LIBERDADE a todos vós FILHOS.
LIVRES estais de todas as amarras, de todo mal e de tudo o que vos fere 

a ALMA.
Estais com vossa ALMA LIBERTA, TRANQUILA, sem mancha, sem 

resíduos de qualquer espécie e em imensa claridade.
VOS GEREI em um NOVO TEMPO DANDO-vos a VIDA e LIVRES estais 

para AMAR e serdes AMADOS em constante oblação de AMOR, que se dá dentro 
de um elo LIGADO A MIM, DEUS UNO E TRINO AMOR.

SOU O PAI!
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
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Há um TEMPO NOVO que é a aquisição de uma VIDA NOVA que HOJE 
VENHO trazer-vos.

Adentrais o Paraíso e implantais sob MINHA ORDEM, o alicerce do AMOR 
em todo Planeta, aprofundando solidamente em rocha suas raízes. 

Já não ME LEMBRO do tempo anterior e apenas desejo  AGRACIAR-vos 
COM MEU AMOR e MINHA PAZ. 

SOU O PAI, O DONO, O EQUILÍBRIO sublime em todos os aspectos.
ANTECIPEI-vos diante de MIM e ALEGREI o vosso coração, INUNDANDO 

vossa ALMA com MINHA SANTA PRESENÇA.
COLOQUEI a tiara da vida, adornando vossa cabeça, CUMULEI de energia 

DIVINA todo vosso ser para que diante de MIM pudésseis dançar, louvando-ME e 
engrandecendo-ME e com o coração agradecido, calcar vossos pés na terra que vos 
havia prometido.

FIZ vosso espírito entrar no gozo da MINHA PRESENÇA e ACHEGUEI O 
MEU CORAÇÃO ao vosso para que em vossa ALMA repouse o SILÊNCIO e a LUZ 
descida do MEU TRONO.

VOU EXERCER O MEU MANDADO sobre todo universo e cobrir de bem 
estar a face da Terra.

É O MEU SILÊNCIO que vos leva às profundezas da ALMA e vos faz sentir 
a MINHA MANSIDÃO e o CALOR DO MEU AMOR.

CONDUZO-vos até o Paraíso para que aí desfruteis da MINHA PLENITUDE 
em BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

É ele o lugar santo que se encontra dentro de vós, O TABERNÁCULO 
VIVO, o qual mereceis por MEU AMOR.

O Paraíso é o centro da eterna convivência entre vós e o ALTÍSSIMO 
DEUS, VOSSO PAI.

É o lugar de vivenciardes MINHA DIVINDADE dentro de vós com louvores 
e glórias.

Estando no Paraíso, todos sereis FELIZES, pois nele não há discórdia, 
desavença ou qualquer inquietude, mas somente a PAZ e as delícias do Céu.

Diante do MEU TRONO DE AMOR, nenhuma dor chegará até vós, nenhuma 
lágrima, angústia ou desassossego vos poderá aniquilar, pois já estais na GRAÇA 
que vos é dada a partir da UNIÃO COMIGO no Paraíso.

A grandeza desse TEMPO se REGISTRA com letras de ouro no MEU 
TRONO SANTO, de onde jamais será separada.

Avançou o tempo, completaram-se os dias e a VIDA RESSURGIU em 
comum união COMIGO.

Tudo se torna PERFEITO naquele que se faz PERFEITO junto COMIGO.
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Na UNIÃO DIVINA e humana, tudo se cumpre conforme a MINHA 
VONTADE.

SOU A SANTÍSSIMA TRINDADE ELABORANDO A UNIFICAÇÃO dentro e 
fora de vós.

É a UNIDADE DE PERFEIÇÃO na qual tudo se volta para MIM, tudo está 
em MIM e tudo ME PERTENCE porque SOU EU O ÚNICO DONO.

Assim EU vos ATRAIO a MIM e somente EU VOSSO PAI, TENHO PODER  
sobre tudo e sobre todos.

Basta uma só PALAVRA saída da MINHA BOCA e as trevas ME 
OBEDECERÃO e cessarão de existir para todo sempre.

Nada mais vos impede de ALEGRAR-vos diante de MIM, pois CONCLUÍ 
ALIANÇA ETERNA convosco e ela como uma tiara luminosa envolve toda a órbita 
terrestre.

DIGO-vos, pois, tudo voltará a MINHA PAZ e no TEMPO propício há de 
revelar-se a MANSIDÃO sobre a Terra.

Cuidai, porém que vossos pensamentos não vos atrapalhem!
Olhai somente para vosso DEUS, escutai-O e VIVEI eternamente.
Assim seja.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
EU SOU O PAI que tanto vos AMA.
EU SOU A VIDA  e ME COMPLETO em DOM para CUMPRIR O MEU 

PLANO DE PERFEIÇÃO E SANTIDADE.
SOU UNO E TRINO e ESTOU em vós em todos os sentidos.
Agora VENHO levar-vos em profundidade à vossa ALMA, para que 

experimenteis a doce convivência COMIGO, VOSSO DEUS E PAI.
A ALMA estando em diálogo COMIGO, completa-se o caminho de LUZ, que 

enche de brilho todo ambiente dando forma DIVINA em toda extensão, elaborando 
um modo de vida que somente em MIM podeis usufruir.

Sois solícitos em vos apresentar diante de MIM para colaborar com MEU 
PROJETO DE AMOR,  o qual  já conheceis.

E FAÇO chegar a vós o MEU AGRADECIMENTO por toda retribuição de 
CARINHO, TERNURA e  AMIZADE.

Permanece em vós a LUZ  DO MEU ESPÍRITO para conduzir-vos noite e 
dia na OBEDIÊNCIA a MIM.
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Convosco ESTOU em PERFEITO AMOR.
ABÁ!
PAI.

FILHINHOS!
SOU O DEUS DO AMOR E DA VIDA.
COMPLETO-ME em cada um de vós de forma diferente e única e ME 

REALIZO como PRESENÇA DE AMOR, fazendo acontecer através de vós, o MEU 
PROJETO DE VIDA, SAÚDE, PAZ e PERFEIÇÃO.

A RENÚNCIA ao pecado, à doença e à morte vos coloca em COMUNHÃO 
COMIGO,  VOSSO PAI, unidos a MIM em PERFEIÇÃO e SANTIDADE.

Por que temeis a MINHA PRESENÇA entre vós, se vos VEJO intimamente 
LIGADOS A MIM?

E já não podeis ocultar-vos de MIM, porque ESTOU em tudo e em todos.
Podeis sentir MINHA PRESENÇA no ar que respirais, na água, na terra 

e em toda natureza, no sol, na lua e nos astros e mais, em vossos bens, no vosso 
Trabalho e na Empresa, no vosso Dinheiro, em todas as Instituições e Leis, pois 
em vós SOU a FORÇA, a ALEGRIA, a INTELIGÊNCIA, a VIDA EM ABUNDÂNCIA, 
enfim SOU O TUDO em todos, a DIVINDADE PERFEITA, O UNO E TRINO AMOR.

Agora já está acesa a chama do AMOR em vosso coração, que UNIDO ao 
MEU, bate continuamente no mesmo compasso.

SOU O PAI, o ÚNICO SENHOR, UNIDO em TRINO E SANTO NOME com 
o FILHO JESUS e o ESPÍRITO SANTO em UNIÃO com MARIA, Os Anjos, Santos e 
toda Corte Celeste em UNIDADE com as extremidades do Céu e da Terra, confiantes 
no MEU AMOR VERDADEIRO.

MEUS FILHOS!
SOU VOSSO PAI e assim vos FALO.
Há um sinal sobreposto do lado esquerdo daquele que o SENHOR VOSSO 

UNGIU COM SEU bálsamo e o conduziu até a mansão dos mortos.
Esse é o sinal, de que se aproxima a derradeira hora.
E há semelhança de um tempo a outro tempo.
É o tempo em que se dá esse acontecimento, no qual tudo se multiplicou e 

é um GRANDE TEMPO, o qual já não se apaga, pois chega à eternidade.
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Somente UM  é o SENHOR desse TEMPO NOVO que se inicia.
FILHOS AMIGOS, a LUZ se acende e junto com ela acontece a MINHA 

CLEMÊNCIA de PAI MISERICORDIOSO sobre todos os viventes.
SOU EU VOSSO DEUS que tenho livre acesso por toda parte e ESTOU 

UNINDO as extremidades da ALMA, preenchendo-a e culminando-a de PURO e 
SANTO AMOR, libertando a atmosfera celeste para a igualdade de todo ser.

SOU VOSSO PAI e ABASTEÇO de AMOR e GRAÇA cada um de vós, 
agora que estais resguardados em MEU SEIO.

A GRANDEZA de MEU AMOR extravasa por toda parte, repleta de 
MANSIDÃO, PAZ e SILÊNCIO numa efusão de VIDA  e  ALEGRIA e nada mais pode 
CONTER-ME.

Já não vos coloco diante de MIM, mas vos conduzo em todas as horas, 
semelhantes a um rebanho, oculto em MEU PODER, COMO DONO, ACOMPANHO-
vos COM MEU OLHAR DE PAI e DESIGNO em cada coração a espontânea AÇÃO 
do MEU ESPÍRITO SANTO.

O CARISMA revelou-se em expansão e concluiu-se a ALIANÇA, sendo 
que as extremidades do universo alongaram-se, expandindo-se até as raízes mais 
profundas, as quais se concluem dando lugar ao NOVO TEMPO.

Tudo está de volta  a MIM  e é ACOLHIDO POR MEU AMOR.
O número exato desse TEMPO somente a MIM pertence e não sabeis nem 

o dia nem a hora, pois é sigilo conhecido apenas por vosso PAI.
A doce leitura de um SABER DIVINO é a fonte de algo extremo, que 

vinculado a MIM, vos dá o direito de alcançardes essa imensa GRAÇA.
Porém não vos dá o direito de adentrardes em absoluto no MEU PLANO, 

equivocando vosso saber, mas passo a passo, vos revelo os acontecimentos, 
trazendo-vos ao MEU ALCANCE.

Já sois UM COMIGO em muitas coisas,  mas sob MEU CUIDADO está a 
derradeira hora. 

Quis elevar-vos e AGRACIAR-VOS com MEU ESPÍRITO SANTO pelo qual 
fostes BATIZADOS, definindo-se assim o vosso saber na MINHA SABEDORIA.

Assim vos GUARDEI da maledicência do mundo e vos LIBERTEI do 
deserto, pois sois GRANDES para MIM e vos TENHO  em inteira CONFIANÇA.

ALEGREI-ME ao receberdes o MEU ENSINAMENTO, LIGANDO o Céu e a 
Terra, assim dessa forma, UNGI a descendência de todos os povos.

Nada nem ninguém permanecem em estado de morte, mas em uma única 
e santa ALIANÇA, REERGUI todas as nações, DELIBERANDO a VIDA sobre MEU 
REBANHO, ardente rebento em meio ao deserto.

UNIFIQUEI em um mesmo elo todo o universo, do qual SOU O ÚNICO 
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DONO E SENHOR.
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.

SOU VOSSO DEUS E PAI que PREVALEÇO sobre tudo e sobre todos em 
todo tempo e lugar.

Agora o mundo está repleto de MINHA LUZ, do MEU AMOR e PAZ e nada 
mais têm importância a não ser a MINHA PRESENÇA entre vós.

Alegrai-vos em MIM porque é maravilhoso o que está aí, o TEMPO em que 
a LUZ se acende e toda vida se AGREGA no AMOR DESTE DEUS E PAI que vos 
AMOU primeiro.

A vossa existência já está sob o COMANDO e AUTORIDADE DO PAI que 
vos renova a vida e sobre ela tem todo PODER, AFIRMANDO MEU GOVERNO com 
MAJESTADE e AUTENTICIDADE.

EU VOSSO PAI vos TENHO em toda integridade, FILHOS QUERIDOS que 
sois.

Vossa ALMA já está sob total LIBERDADE e EU SOU O ÚNICO SENHOR 
A DELIBERAR sobre ela.

Recebei a MINHA BENÇÃO e PROTEÇÃO.

FILHOS QUERIDOS!
Em muita VIDA, estou em vós!
O MEU AMOR se manifesta em vós e MEU CORAÇÃO se enche de 

ALEGRIA.
E EU vos afirmo, ainda bem antes de vós, já ME fiz, preparando esse 

TEMPO onde haveis de permanecer.
Ainda em um tempo, vos reconheci em MEU AMOR e escolhi o MEU 

POVO, pelo qual ME decidi, dando a entender aquilo que o mundo desconhece O 
AMOR, que se deleita em ORDEM, MANSIDÃO e PAZ.

Surgiu em vosso meio o reconhecido TEMPO dos tempos, esse que 
GOVERNA O MUNDO, auxiliado pelo cumprimento da LEI DO DÍZIMO, segundo o 
MEU desejo.

Eis que ela já veio para vós e está de pé como GOVERNO de UNIFICAÇÃO 
sobre todo universo.

Essa é a emancipação de um tempo, mas já outro TEMPO RENASCE para 
elaborar seu PLANO, escrito, lavrado e posto em ação.
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Agora estais diante do mundo, mas já não sois desse, mas sim de um 
NOVO MUNDO, que reconhece a MINHA VOZ DE PAI.

Estou diante de vós como GOVERNO e ME proponho a revelar-vos 
todo MEU AMOR, dando-vos o MEU apreço e consideração por acolhê-lo, pois 
GLORIOSO, NELE ME FAÇO LEI.

Fostes julgados, condenados e pagastes com a morte, o vosso jugo.
Mas EU mesmo vos libertei, oferecendo a VIDA em plenitude COMIGO.
Libertos do jugo opressor estais dentro do que de mais precioso criei, o 

NOVO do novo, o caminho livre que vos conduz à VIDA ETERNA de onde jamais 
regressareis.

Infundi e confirmei em vós as MINHAS maravilhas e o MEU AMOR, vos 
acolhendo em MINHA ETERNIDADE.

Agora vos dei a conhecer a obra mais importante que fiz, incutindo-a em 
vós, como o sangue que corre em vossas veias.

Jamais em época ou tempo algum, podeis ver ou conhecer outra criação 
MINHA, maior ou mais poderosa.

Pois SOU EU O DONO e AUTOR VERDADEIRO desta Obra, da qual não 
duvideis.

Lembrai-vos, portanto, de quando ainda éreis errantes e estáveis à mercê 
da morte.

Vivíeis em angústia sofrendo os vossos pecados ainda sob MEU jugo.
Hoje estais tranquilos e serenos, certos de que sob MEU OLHAR, adentrais 

o TABERNÁCULO DO AMOR ETERNO.
Prosternados ante MINHA MAJESTADE encontrais a VIDA de um TEMPO 

NOVO ao qual pertenceis.
Continuamente estais diante de MIM e EU ESTOU junto a vós e nessa 

convivência santa ME apresentais o MUNDO que já está sob MEU GOVERNO 
SANTO.

E dessa forma sob MINHA AUTORIDADE deveis permanecer submissos 
diante de MINHA ORDEM e MEU GOVERNO.

Assim seja!

FILHOS MEUS!
SOU VOSSO PAI e assim vos falo.
A legislatura do Brasil depende exclusivamente da abertura de sua linha no 

CARISMA.



106

Nenhuma lei se obriga a si própria, somente a LEI DO AMOR tem essa 
obrigação.

O BRASIL é o País que assume integralmente a LEI DO AMOR e isso 
corresponde ao resto do MUNDO.

O AMOR vem abrir caminho para guardar sob MINHA AUTORIDADE DE 
PAI, o que de mais sagrado tem em seu interior, a posse de um diadema fulminante 
como raio, que soma a favor das nações.

Uma conspiração se abre diante do NOVO TEMPO, o qual começa a dar 
sentido à VIDA.

Portanto, EU a vós FALO não vos oculteis diante do planejamento de vosso 
governo, mas enviai de alto a baixo, o que for mais importante desses termos, dos 
quais haveis de obter a sequência do relatório.

A sua importância e a suprema linha, diante da efêmera constituição, da 
qual somente tendes interesse próprio sem olhar os interesses do Povo.

VOSSO PAI assim deseja que diante de tal fato, vós deis importância a 
MEU CHAMADO, também seja interpretado o termo dito por MIM  e que o governo 
olhe para MIM e se coloque à MINHA ALTURA.

E em decorrência dessa decisão fazei acontecer a linha do AMOR, dentro 
e fora do Palácio Governamental.

Essa linha do AMOR deverá atingir todo universo, formando UM só 
PASTOR, ÚNICO GOVERNO, do qual dependem todas as gerações.

E todas as nações estão sob MINHA AUTORIDADE e  PODER e precisarão 
obedecer MINHAS ORDENS.

Estou confiante de serdes fiéis a MIM e nesse entendimento ABRAÇO-vos 
e acolho cada um de vós no MEU CORAÇÃO DE PAI.

Amém.

FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO PAI, a LUZ que vos ilumina.

O mundo todo está em MINHA PRESENÇA e sem MIM nada mais podeis 
fazer.

Ele está ligado ao extremo com o último passo, o qual depende inteiramente 
de cada ser.

Esse é o passo do AMOR na integridade COMIGO, SANTÍSSIMA 
TRINDADE em cada um de vós, em tudo, em todos e em todos os sentidos.
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Somente estando em MIM, sois FORÇA e PODER para vos defrontardes 
com as estruturas.

Quero dizer-vos, o mundo Político, Religioso e Familiar, está sob a ameaça 
de uma destruição total iminente.

Diante da MINHA VONTADE e MEU QUERER, tudo está errado.
Esses três mundos, Familiar, Religioso e Político estão sob um governo 

mutilado e sem ORGANIZAÇÃO, agindo sem rumo, sob a guarda da incompetência.
Peço-vos encarecidamente, olhai essa atitude desleixada e praticai vós 

mesmos o PODER do MEU AMOR!
Destruirei sem piedade aqueles cujo nome constroem, malfazendo diante 

de MIM.
Lançarei mão do MEU GOVERNO SANTO e darei a conhecer todo MEU 

AMOR, que AGE através da LEI DO DÍZIMO atingindo as três estruturas, no universo 
inteiro.

ABENÇOAREI todo aquele que olhar para MIM e em seu coração disser, 
SIM!

Darei LUZ ao justo e cobrirei com trevas o malfeitor.
E todos, todos vós andareis na MINHA INOCÊNCIA E RETIDÃO, pois o 

BEM já é VITÓRIA e se levanta GLORIOSO em todos.
SANTÍSSIMA TRINDADE.

FILHOS AMADOS!
É O PAI QUEM vos FALA com toda AFEIÇÃO.
SOU O DOM POR EXCELÊNCIA estampado em todos os rostos.
SOU A LUZ que aclara vosso viver dando-vos a cada instante um 

direcionamento novo.
Estais no tempo da conclusão do CARISMA que angariou para vós o direito 

de acolher DEUS.
Agora se eleva até o alto a linha que dá passagem entre o Céu e a Terra, a 

qual termina no Paraíso.
A vossa ALMA é a FONTE de luminosidade positiva ou negativa, da qual 

depende o vosso ser e o vosso agir, pois ainda estais num período de transição.
Éreis muito acostumados a ser, pensar, falar e agir de um jeito errôneo 

e agora precisa ser completamente NOVOS, no SER, PENSAR, FALAR e AGIR 
conforme MEU ENTENDIMENTO e SABEDORIA.

Com MINHA GRAÇA que é a AJUDA incondicional que DOU a todos, haveis  
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de ser muito simples e dóceis como criancinhas de colo, aceitando a nova direção 
no vosso SER e AGIR.

Hoje tudo respira em vós através do caminho aberto que vos leva até o 
centro da ALMA.

O Paraíso está na parte central da ALMA que é a essência da VIDA, liberada 
através do MEU AMOR de PAI.

Em vossa ALMA reside o clamor de todo universo, totalmente dependente 
de MINHA intervenção.

Pelo CARISMA, ela agora é UNIFICADA em MIM e volta a respirar o ar puro 
da MINHA PRESENÇA constante e eterna.

Em DEUS cada um de vós volta a ser ele mesmo, MINHA IMAGEM e 
SEMELHANÇA, com a ALMA livre e limpa de toda mancha desde a origem.

A MINHA  IMAGEM  se estampa no centro de vossa ALMA como DOM DE 
AMOR que incalculavelmente se expande por todo universo.

Nada se compara a esse milagre da certeza do DEUS VIVO E VERDADEIRO 
reverenciado na imagem única que se estampa em tudo e em todos.

O princípio de todas as coisas já está UNIFICADO pela ORDEM DA 
CIÊNCIA DIVINA que implantou o SEU PODER sobre tudo e sobre todos.

A ALMA aberta e livre tornou-se um lugar íntimo entre DIVINO e humano, 
em saudável convivência de AMIZADE leal e sincera, na certeza da VIDA plenificada 
por MEU AMOR DE PAI.

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.

HOJE O CARISMA está concluído e selado por MIM, ÚNICO AUTOR e 
fecho com chave de ouro tal acontecimento, agora COROADO REI pelos séculos 
sem fim.

SOU EU O ÚNICO AUTOR que declaro tal DOCUMENTO, REGISTRANDO-O 
NO LIVRO DA VIDA e dando EU mesmo a PALAVRA definitiva e verdadeira sobre 
tudo e sobre todos.

Esse é o REGISTRO FEITO POR MIM, OFICIALIZANDO MEU PLANO DE 
SALVAÇÃO que agora se faz em vós como VERDADE, pois SOU EU em vós e em 
todo universo.

Por isso é eterno o REGISTRO DO CARISMA, porque está traçado e escrito 
nas carnes da MULHER ESCOLHIDA por MIM para acolhê-lo e fazê-lo acontecer na 
humanidade, tornando PRESENTE entre vós a MINHA MAJESTADE REAL.

SOU AMOR E ME FIZ em letras, linhas, folhas e gestos concretos de 
OBEDIÊNCIA em um ÚNICO PLANO SALVADOR, o último dos últimos e a última 
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VERDADE.
Essa é a LUZ que não se apaga, pois se acendeu eternamente em todo 

cosmo.
EU SOU A VIDA que faz toda humanidade renascer no mesmo instante, 

pois ela já está SELADA PELA ALIANÇA ETERNA e REGISTRADA EM MIM.
  Agora cada um de vós é atraído por MIM e se completa em MIM, tornando-

se uma só CARNE COMIGO, vosso PAI CRIADOR.
SOU A UNIDADE permanente em vós, o elo de UNIÃO com todos e com 

todas as coisas e recebeis em profusão as MINHAS BÊNÇÃOS.
SOU O DOM em vós!

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI! SOU A VIDA em vós!
HOJE EU SOU O GOVERNO em vós e ESTOU a ORGANIZAR-VOS em 

todos os sentidos.
Está em MIM  a essência da VIDA e o resumo de todas as coisas.
A partir do centro, fundamenta-se de uma extremidade a outra, a MINHA 

SOBERANIA. 
A ADMINISTRAÇÃO que faço acontecer é o ponto fundamental de equilíbrio 

interno e externo, em tudo e em todos e atinge toda extensão universal, dando um 
potencial DIVINO ao centro de toda comunicação.

Por isso nada sofrerá sob a AUTORIDADE DO VERDADEIRO DONO DO 
COSMO, DEUS UNO E TRINO AMOR em tudo e em todos.

Através da MINHA ADMINISTRAÇÃO REAL E CONCRETA, pela AÇÃO DO 
MEU GOVERNO SANTO, envio um sinal de estabilidade a toda Terra que recebe a 
incontida FORÇA DE UNIDADE que SOU EU, O AMOR ETERNO em vós.

Não há nada que se compare a esse grande feito que faço realidade porque 
piso vosso chão.

 A  MINHA IDEOLOGIA é constante e soberana, não confunde e não será 
confundida porque vos revela a MINHA SABEDORIA. É dela a parte de renovação 
que traz liberdade a todos os seres, estejam eles vivos ou encerrados em MEU 
SEIO, tudo se conforma na única VERDADE, a qual permanece eternamente.

SOU EU O PAI que ajo de maneira sábia entre vós e ME IDENTIFICO a 
cada instante, vos fazendo perceber MINHA PRESENÇA DE AMOR.

Em diálogo constante vos infundo a missão de AMAR que desperta a 
verdadeira FONTE DE VIDA, a qual começa a expandir-se em muita virtude sobre 
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toda Terra.
Já sabeis que SOU EU entre vós, pelos frutos que estais a colher em muita 

VIDA e VERDADE, SABEDORIA e ENTENDIMENTO.
SOU O PAI, O AMOR em vós!

FILHOS QUERIDOS! 
HERDEIROS  DO MEU REINO DE AMOR!
Do Céu desce para vós toda MINHA PROTEÇÃO. 
SOU O ETERNO E SANTO SENHOR e ME declaro DONO VERDADEIRO 

do MUNDO e MEU AMOR é constante em vós em todos os sentidos.
Quero dirigir-ME exclusivamente à FILHA GERTRUDES para a qual revelei 

o segredo que o MUNDO ainda não conhece, mas já começa a sentir.
Preciso que seja feita a revelação do CARISMA para todos os Povos, 

abrindo a última porta que NOS separa.
É a revelação final da qual EU mesmo ME comprometo fazendo a 

correspondência e a fusão definitiva entre o Céu e a Terra.
Essa abertura se dá no espírito do universo a qual se compõe de um 

estigma, um sinal criado por MIM, mas tomado pela conspiração iníqua sem volta 
e sem perdão. Ela está sob a ação de um espírito desleal que precisa ser vencido.

Esta é  a MINHA PROMESSA feita a vós: Por essa abertura toda iniquidade 
soprará como um vento forte, rugindo em direção inversa, caindo nas profundezas 
de um abismo do qual EU VOSSO DEUS UNO E TRINO AMOR, tenho total controle, 
passando por um túnel de boca bem aberta, dando vazão a todo mal.

Por isso EU VOSSO PAI ME COLOCO diante de vós e equilibro com 
FORÇA total todo universo.

O túnel tem o formato de um funil do qual ninguém pode escapar.
Assim trabalho e realizo com vosso DÍZIMO, fazendo acontecer o tempo da 

separação, elevando o PURO e dando fim definitivo ao perverso.
Chegou para vós o TEMPO NOVO no qual SOU O VOSSO SENHOR 

ÚNICO E REINO com toda MAJESTADE.
Agradeço à FILHA GERTRUDES por ser dócil e obediente AOS MEUS 

APELOS e ORDENS, estando sempre atenta à UNÇÃO SANTA que se derrama 
sobre ela continuamente.

Benção a todos vós!
SOU O SENHOR DA PROTEÇÃO! 
ABA PAI!
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FILHOS AMIGOS!
SOU O SENHOR FORTE E VERDADEIRO, DEUS de todos os tempos e 

em definitivo tomo para MIM o TEMPO que vos apresento.
Agora vos dou como FONTE abundante, o AMOR DO MEU CORAÇÃO que 

vai até a ALMA, em grande profundidade ali se fazendo MINHA SANTA PRESENÇA.                
  SANTIFICO-VOS e em toda extensão de vossa ALMA, faço MINHA 
MORADA DE AMOR.

Por vós mesmos não podeis fazer nada, mas EU em vós, posso AMAR-
VOS de todo MEU CORAÇÃO e ME deixar AMAR por vos, formando convosco uma 
única UNIDADE DE AMOR, que é a raiz desse NOVO TEMPO. 

 Julgai vós mesmos em vosso coração, que atitude haveis de inserir em 
vosso modo de ser e agir e vereis como é SANTO O MEU AMOR, pois através dele 
e por ele é que  sereis eternamente LIGADOS ao MEU TRONO de LUZ e VIDA.

Agora estais unanimemente LIGADOS a MIM e envoltos em um manto de 
equilíbrio fraterno que gero para vós, todos os dias de vossa existência e assim por 
direito vos tenho em MEU CORAÇÃO.

Todos vós estais sob MEU OLHAR DE PAI e vos tenho sob MINHA 
PROTEÇÃO, amparados com a MINHA DESTRA, que empunha a  espada com 
antecedência em vosso favor, vos dando a CONFIANÇA em MIM e a certeza da 
MINHA PRESENÇA DE AMOR para continuar vossa labuta de cada dia.

O NOVO TEMPO é a chave da LIBERDADE que vos dou, no MEU ETERNO 
AMOR. 

É a libertação do velho para o NOVO TEMPO do qual ressurge a verdadeira 
PAZ em todo universo.

O CARISMA, doador do PURO AMOR veio em favor da NOVA VIDA que 
agora é libertada de toda escravidão.

É necessário, pois que o CARISMA se expanda para o mundo exterior 
abrindo definitivamente a porta da morte para a VIDA.

Esse TEMPO NOVO que vos apresento é deslumbrante e cheio de 
VIDA, vos proporcionando todo BEM, toda GRAÇA, BENÇÃO, PAZ, ALEGRIA e 
PROVIDÊNCIA.

  SOU EU O DEUS FORTE, o qual vos dá a existência de FILHOS 
HERDEIROS, gerados por MEU ESPÍRITO DE UNIDADE.

AMO-VOS! SOU A VIDA E A PAZ!
PAI!
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FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO DONO, O UNO E TRINO SENHOR!
Estais diante da realidade eterna, a VIDA PLENA em MIM. 
EU vos dou o MEU REINO para nele viver vossa ALMA, inebriada de AMOR 

por MIM.
A partir de agora, nesse TEMPO, podeis habitar a casa que EU, VOSSO 

PAI preparei para vós. Esse lugar que vos dou como habitação é imensamente 
grande, mas não o conheceis e somente entrareis nele pelo AMOR que cobre vosso 
coração.

MEU NOME É SANTO, SANTO, SANTO, AMOR em plenitude e haveis de 
habitar eternamente junto a MIM, pois vos envio o MEU ESPÍRITO SANTO, dando-
vos a conhecer estas maravilhas.

Dia e noite busquei o vosso coração e dei conforto à vossa ALMA que 
gemia em desespero diante da sua iniquidade.

Revelei para vós o MEU PLANO SANTO DE AMOR do qual HOJE tendes 
todo  conhecimento.

Cobri vossos ferimentos, acalmei vossas dores, curei vosso ser, banhei a 
vossa ALMA com água purificada, iluminando o caminho que dá acesso à casa que 
preparei para vós.

Abri a porta de um TEMPO desconhecido e já estabeleci junto a vós a LEI 
DO AMOR, concebida dentro do seio de cada um de vós, onde firmei ALIANÇA 
ETERNA e SANTA morada.

Em vós gerei a célula do AMOR, definindo o TEMPO da ALEGRIA e da  
PAZ.

Confortei vosso coração, completando-se em um único e santo AMOR, a 
ALIANÇA na qual se consagra a VIDA PLENA no MEU ETERNO ABRAÇO.

Estais de posse da mais bela Obra, criada em plenitude diante dos MEUS 
OLHOS, construída e vivificada com a liberação do MEU ESPÍRITO SANTO.

O CARISMA vos foi dado, para UNIFICAR as extremidades da ALMA junto 
ao Céu.

Assim a VIDA é consagrada a MIM, VOSSO DEUS, que com FORÇA e 
PODER cobriu a terra com MEU AMOR.

SOU O DEUS UNO E TRINO, SANTÍSSIMA TRINDADE que vos REJO e 
GOVERNO com TERNURA e CARINHO, agora e para todo sempre.

Amém.
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FILHOS AMADOS DO MEU CORAÇÃO!
SOU O SENHOR que noite e dia vos AGRACIO com MEU AMOR!
Adentrais a linha do NOVO TEMPO, a qual proclamo como alicerce 

verdadeiro em meio ao mundo. 
MEU TRONO se estabelece junto ao início de uma FONTE pela qual desliza 

a todo instante, a harmoniosa dádiva da VIDA.
Nem podeis imaginar a grandeza deste NOVO TEMPO e o mundo não 

percebe a potência que tem esse momento.
O mal precisa calar sua voz e nesse tempo, determinado por MIM chega ao 

fim o maligno com todas as suas obras.
O desumano ataque dos deuses falsos, invocados a toda hora pela boca 

injusta, termina aqui os seus dias inquietos. 
Os delinquentes protestam contra a MINHA VONTADE e se juntam ao final 

dos seus dias.
Conforme o desígnio do DEUS UNO E TRINO, VERDADEIRO DONO saem 

todas as trevas, sob a ORDEM DO MEU GOVERNO DEFINITIVO que ora se instala 
sobre todo universo.  

Haveis de sentir MINHA DECISÃO, pois ME PONHO diante de MEU Povo, 
dando ORDENS e exercendo o MEU PODER sobre toda humanidade.

O delinquente arrogante se submete e cai por terra o seu poder, o terrível 
mal se estende, diluindo-se sob MEUS PÉS, os quais pisam as mais profundas 
raízes, desligando por completo todo poder contrário.

A VIDA vos vem de MIM e nada mais se levante contra o MEU PODER DE 
AMOR, pois vos GOVERNO sabiamente e  esse é o TEMPO SANTO no qual, EU 
VOSSO SENHOR DEUS, O DONO de tudo e de todos, ME manifesto.

SOU vosso DONO LEGÍTIMO e cuido de vós.
VOS AMO, AMO, AMO!
PAI.

FILHOS DE TODOS OS POVOS!
SOU VOSSO PAI e assim vos FALO.
A permanência eterna do AMOR UNO E TRINO é o ponto fundamental da 

MINHA EXISTÊNCIA no interior humano.
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A MINHA estada permanente na Terra está ligada intimamente ao ser de 
cada criatura.

Sois pedra de um fundamento criado especialmente pelas MINHAS MÃOS 
e COMIGO, POR MIM e EM MIM vos é dada a VIDA PLENA de BÊNÇÃOS e 
GRAÇAS.

Realizada esta Obra, se dá a partida para um NOVO TEMPO, sobre o qual 
EU, VOSSO PAI, SOU A ÚNICA AUTORIDADE.

EU VOSSO DEUS ASSUMO, diante do mundo o total COMPROMISSO 
DE GOVERNO e MINHA SABEDORIA se UNEM em AÇÃO com a LEI DO DÍZIMO, 
ligando a estrutura humana ao DIVINO.

E jamais poderei admitir erro ou desordem em qualquer lugar, 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 todos os sentidos.

BÊNÇÃOS, BÊNÇÃOS e GRAÇAS sobre vós, FILHOS QUERIDOS!
É dessa forma que REALIZO MEUS FEITOS e PROCLAMO sobre todo 

universo, a MINHA VITÓRIA.
Só agora, EU VOSSO PAI, posso MANIFESTAR-ME assim desse modo, 

diante da humanidade, criando-se esse forte vínculo de AMIZADE entre NÓS, 
porque essa é a NOVA maneira de ser e viver a VIDA em MIM.

Portanto, dou-vos esse escrito do qual deveis tomar conhecimento, pois 
dele SOU o condutor e ME faço entender dessa forma, UNGINDO-VOS com MEU 
ESPÍRITO SANTO, MANIFESTANDO assim o meu desejo.

De ora em diante, não encontrareis em lugar algum, qualquer escrito dessa 
forma, pois somente se faz o entendimento sob MEU COMANDO.

É assim que ME pronuncio neste TEMPO presente, ensinando-vos a 
conhecer-ME.

Urgentemente, comunico a vós a MINHA VONTADE, pois é o MEU PODER 
que se manifesta a MEU favor, lançando MINHA fúria sobre toda iniquidade que 
permanece na face da Terra.

O Anjo Gabriel se põe diante de MIM segurando MINHA MÃO.
O Anjo Rafael caminha lado a lado COMIGO e o Anjo Miguel ocupa o 

espaço reservado ao MEU cajado, com o qual conquisto o MEU Povo.
Tenho em MINHA direção a quantidade exata do MEU PODER, do qual 

começo a fazer uso para vos ajudar.
Assim GOVERNO MEU Povo e pela MINHA LEI vos faço conhecer a 

realidade da VIDA que permanece sob MEU PODER e sobre vós, MINHA existência 
se propaga como um relâmpago.
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  Cubro entre um e outro, o TEMPO presente, do qual não tendes ainda 
todo conhecimento.

Se estiverdes em MIM, do nascer ao pôr do sol, tereis a MINHA SABEDORIA, 
de infinita GRAÇA, valorizada mediante a ação do MEU COMANDO DE AMOR e 
PAZ.

EM VERDADE, CUMPRO A MINHA PROMESSA, da qual jamais 
esquecerei.

CONSTITUO em vosso meio o MEU GOVERNO e vos dou o MEU AMOR.
SOU O DEUS UNO E TRINO que vos FALO e vos dou esse entendimento.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
Eis o NOVO TEMPO!
Esse é um momento de alto valor e de muita expectativa, pois se realiza a 

UNÇÃO daqueles a quem pedi MEUS feitos.
Por isso exijo responsabilidade, compromisso e obediência de vossa parte, 

mediante tudo que vos apresento e proponho realizar.
Todo planeta está sob a magia do desequilíbrio e desgovernado se propõe 

agora a aceitar todo MEU AMOR, fazendo-se perfeito diante dos MEUS OLHOS.
Essa instabilidade e perturbação funde-se em dor e lágrimas e se derrama 

em um manto, chorando sua dor, apenas desvencilhando-se dela, mediante a 
decisão de optar pelo ÚNICO DONO, VOSSO SANTÍSSIMO PAI. 

A terra estremece e toda iniquidade se rompe diante do MEU PODER.
E todas as gerações, dia após dia, se põem a proclamar diante de MIM, 

VERDADE, ESPERANÇA, AMOR e PAZ!
Por isso julgo piedosamente o ímpio e dou lugar seguro àquele cujo nome 

se acha escrito em MEU LIVRO.
SOU INVENCÍVEL porque SOU AMOR e ME faço reconhecer por vós.
Ainda um silêncio, ainda uma dor e aí se completa a MINHA LEI diante 

daquele a quem der direito.
Me fiz no silêncio e no silêncio me manifesto para vós.
AJO segundo o MEU GOVERNO do qual empunho o MEU bastão, 

encorajando o fraco e impotente, guiando aquele que sem rumo procura o encontro 
definitivo COMIGO.

Ainda continua a ser implantado 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 
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CORAÇÃO PATERNO.
Em sua extremidade infundo uma linha que permanece aberta e MINHA 

MAJESTADE se justifica diante de MEU PODER  
Rompe-se o véu do tempo e completa-se MINHA ação sobre o universo.
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU UNIDADE EM VÓS!
SOU TODO AMOR em cada um de vós que ME AMA e se deixa AMAR por 

MIM.
SOU COMUNHÃO VERDADEIRA E SOLENE no íntimo ser de cada FILHO 

que ME ACOLHE na profundidade de sua alma.
Já SOMOS UM SÓ CORAÇÃO AMANDO a tudo e a todos, em todas as 

horas.
SOMOS UMA SÓ FAMÍLIA, ME entendeis e vos deixais conduzir por MIM.
DÍZIMO, AMAI-O intensamente, pois ELE vos eleva a MIM, vosso único 

DONO. SOU EU VOSSO DEUS que ESTOU a FALAR-vos nestes dias de eterna 
complacência e ternura, quando ME derramo por inteiro sobre vós, pisando vosso 
chão, o mesmo que vossos pés pisam.

SOU EU que vos falo neste momento de GRAÇAS infindas sobre a 
humanidade tão assistida por MIM nesta entrada do NOVO TEMPO.

Agora SOU EU QUE VENHO, VOSSO PRÓPRIO PAI e vos coloco no 
mesmo patamar que EU, FILHOS que sois em MEU AMADO FILHO JESUS. 

Acolho-vos solenemente em MEU CORAÇÃO DE PAI, vos revelando todos 
os MEUS segredos, vos impulsionando a prosseguir rumo ao alto, ao convívio da 
MINHA TRANSPARÊNCIA. 

Agora se estabelece definitivamente a comunicação entre NÓS, O PAI e 
SEUS FILHOS num convívio terno de CARINHO, AMOR e AMIZADE.

E já podeis ter a certeza que SOU EU que VIVO em vós em PRESENÇA 
de SANTIDADE.

Foi retirado todo jugo que pesava sobre vós desde a origem e finalmente 
estais livres para viver e AMAR. FILHOS QUERIDOS DO PAI, livres, livres, livres 
para AMAR-ME e gozar de toda FELICIDADE e PAZ.

Caminhai tranquilamente neste TEMPO, no MEU AMOR, sob MEU OLHAR, 
desfrutando noite e dia da MINHA COMPANHIA na ADORAÇÃO espontânea que se 
faz em vós e cresce sempre mais. A cada dia sentir-vos-eis mais apaixonados por 
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MIM, solidamente unidos ao MEU SER, com toda força e vigor. Estais firmemente 
enraizados em MIM, qual árvore frondosa dando abundantes frutos de segurança 
e paz.

Sois a ÁRVORE da VIDA, que emana de MIM a seiva divina que é vosso 
alimento. Alimentai-vos de MIM, comungais MINHA PRESENÇA naturalmente assim 
como se faz o alvorecer sem que percebais!

A flor desabrocha e exala seu perfume e vós sem fazer esforço algum vos 
deliciais com ele, assim também agora podeis saborear MINHA PRESENÇA DE 
AMOR em perpétua ADORAÇÃO silenciosa.

Assim vossa ALMA está em íntimo contato COMIGO, em UNIDADE PLENA, 
em muita PAZ e SERENIDADE.

Pois agora “extrapolei” os tabernáculos de pedra e HABITO os templos de 
carne, igrejas vivas que sois vós e vos torno íntimos AMIGOS MEUS.

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 JUSTIÇA 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.

E tudo tem solução desde que estejais no MEU AMOR, vivendo 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 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 
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.

Este AMOR devotado e incondicional que dedicais a MIM extravasa para 
vossos IRMÃOS dando-vos a certeza da boa convivência, da vossa vivência leal e 
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pacífica.
Essa absorção do DIVINO por vós acontece naturalmente à medida que 

vos aconchegais em MIM como PAIZINHO QUERIDO que SOU.
Venho a vós saudoso de vos AMAR, de vos ABRAÇAR e ESTAR convosco. 

Ó como é bom ESTAR aqui e deliciar-ME com NOSSO convívio de AMOR vendo 
crescer cada dia mais NOSSA AMIZADE! Finalmente podemos CEAR juntos e 
permanecer firmes na mesma UNIDADE DE AMOR, EU em vós e vós em MIM cada 
dia mais, vos congregando ao MEU CORAÇÃO DE PAI.

É a doce e frutuosa UNIÃO que se inicia em suave colóquio, a AMIZADE, 
a CONFIANÇA, o AMOR.

Finamente fostes preparados por este CARISMA para viver ESTE PAI 
SAUDOSO de vós.

Fostes dóceis, obedientes e amáveis e agora podeis saborear a deliciosa e 
gratificante PRESENÇA DO DEUS É em vós.

O PAIZINHO! O PAIZINHO em vós!
Que enlevo! Que ternura! Que alegria!
Que festa agora é vossa vida no BEM!
Direciono-vos para o CERTO, o JUSTO e o VERDADEIRO, como DONO 

de tudo e de todos posso GOVERNAR-vos poderosamente. REINO sobre vós 
como REI FORTE e SANTO, TODO PODEROSO e INVENCÍVEL, vos engrandeço 
recriando-vos à MINHA PRÓPRIA IMAGEM e SOU ENALTECIDO por vós que ME 
conheceis e ME obedeceis tão bem.

Continuai firmes, pois a HORA é de total segurança em MIM.
Assim vos guardo em MEU CORAÇÃO e ESTOU à frente de todos 

os acontecimentos que se sucedem ao vosso redor, cuidando para que vossos 
empreendimentos sejam sempre vitoriosos. 

Agora chega MINHA JUSTIÇA na face da Terra, Ei-LO que está entre vós, 
JESUS MEU AMADO FILHO, REI! REI DO AMOR E DA JUSTIÇA que agora está 
aqui junto a vós.

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, REINA sobre vós, soberanamente.

E nos moldes da MINHA LEI SANTA para todos os Povos, FAÇO do 
conhecimento de todos, O BANCO DO PAI DEVIDAMENTE REGISTRADO E 
AUTORIZADO A FUNCIONAR NOS MOLDES DA LEI VIGENTE. QUE SE LEVANTE 
COM AUTORIDADE PARA CUMPRIR SUA MISSÃO EM VÓS E NO UNIVERSO.

QUE VIVA E FAÇA VIVER!
POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, QUE SE 
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FAÇA O BANCO DO PAI, NA VIDA, NA SAÚDE E NA SANTIDADE DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE. AMÉM!

ESTÁ ETERNAMENTE VIVO O BANCO DO PAI PARA CONTINUAR 
E CONCLUIR A MISSÃO DO MEU QUERIDO FILHO JESUS NO SISTEMA 
FINANCEIRO.

QUE ASSIM SEJA!
ABÁ! PAI!
DEUS UNO E TRINO AMOR!

FILHOS AMIGOS!
SOU O PAI AMOROSO e a partir da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA vos 

GOVERNO.
A MULHER DO NOVO TEMPO ASSUME com toda galhardia e vigor, toda 

coragem e destemor.
Eis que envio o MEU MENSAGEIRO para diante de vós, anunciar a 

PALAVRA que SALVA e SANTIFICA. SOU EU O SENHOR DOS EXÉRCITOS, da 
Terra, o VERDADEIRO DONO que vos conduz pela mão e está diante de vós como 
ÚNICO SENHOR.

SOU EU mesmo que venho fazer morada dentro de vossa ALMA, o 
SANTUÁRIO DO TRÊS VEZES SANTO SENHOR, da Terra e dos altos Céus, REI!

Venho acompanhado das milícias celestes CELEBRAR convosco o 
GRANDE ENCONTRO do DIVINO com o humano na ALMA pura e santa. É o DIA 
DO AMÉM ETERNO que ora se inicia dentro de vós, onde o coro dos Anjos e Santos 
entoa canções de AMOR e hosanas em altas vozes.

 Em torno de vós estão fagulhas de LUZ que se expandem por todo cosmo.
É AQUI, AQUI O MEU LUGAR SANTO onde ME aconchego a vós para 

dizer e escutar palavras doces de AMOR, CARINHO e TERNURA.
Aia-lá! Shaia-lá!
SIM, FILHOS QUERIDOS, estamos juntos na mais íntima sintonia de 

AMOR e AMIZADE.
O VOSSO DÍZIMO nos proporcionou a ALEGRIA deste encontro COMIGO, 

a FELICIDADE deste ABRAÇO AMOROSO, PATERNO e FRATERNO.
Como é bom estarmos unidos e poder abraçar-vos!
Quanta FELICIDADE sinto neste encontro infindo, magnífico e promissor! 

São minutos, horas, dias, meses, anos... Impossível contar o tempo, pois é infinita 
em vós a MINHA PRESENÇA, tão REAL quanto VERDADEIRA! Aia-lá! Shaia-lá!
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Hosana! Hosana! Hosana neste DIA DO AMÉM ETERNO quando é 
festejado convosco o MATRIMÔNIO indissolúvel de DEUS e SUAS CRIATURAS.

ETERNAMENTE UNIDOS num vínculo indissolúvel, numa ALIANÇA 
ETERNA, EU em vós e vós em MIM, num colóquio fiel, num terno e amoroso bailar.

É a VIDA que renasce em cada criatura destinada desde o primeiro 
momento da Criação, para ser IMAGEM e SEMELHANÇA deste PAI MÃE, AMIGO 
FIEL e SINCERO.

Entendeis MINHA LINGUAGEM, pois somos UNIDADE de AMOR a partir 
de dentro da ALMA, o lugar santo no qual a SANTÍSSIMA TRINDADE acolhe cada 
um de vós, FILHOS QUERIDOS para em MIM repousardes serenamente, num doce 
estar calmo e tranquilo na certeza da ETERNIDADE FELIZ.

Sois OBEDIENTES e FIÉIS AMIGOS MEUS e podeis com tranquilidade 
desfrutar desta VIDA PLENA preparada para vós desde MEU SOPRO sobre vós.

FILHOS, o DEUS VERDADEIRO está convosco para direcionar-vos para 
as alturas, pois vossa existência não tem outra razão de ser, senão AMAR, AMAR, 
AMAR, VOSSO DEUS PAI MÃE, com toda FORÇA de UNIÃO, que se faz em vossa 
ALMA, com todo SENTIMENTO DE AMOR SAGRADO E SANTO de vosso coração, 
inserido no MEU.

É assim que deveis AMAR, é assim que EU GOSTO de ver-vos e sentir-vos 
bem perto de MIM, numa sintonia perfeita, num doce murmúrio de AMOR, é assim 
que vos quero, serenos em MEUS BRAÇOS.

É esta a HORA tão esperada na qual EU começo a AGIR dentro e fora de 
vós, como VERDADEIRO DONO.

A partir do AMOR que SOU, no âmago de vossa ALMA, sereis NOVAS 
CRIATURAS, com NOVAS ATITUDES e NOBRES SENTIMENTOS, pois em MIM, 
vossos gestos e ações do dia a dia, terão sentido ETERNO.

Agora tudo tem sabor, pois TUDO provém de MIM e podeis ter a certeza 
da MINHA PROVIDÊNCIA em vosso SER e AGIR. E isso se faz naturalmente, pois 
não há como não ser normal daqui para frente, pois só podeis ser AMOR e VIDA em 
ABUNDÂNCIA. Agora ides viver o que MEU FILHO FALOU e FEZ.

TUDO, TUDO, TUDO se UNIFICOU em MIM, todas as ALMAS foram 
atraídas, sugadas por MEU SANTO AMOR UNO E TRINO.

E não há mais como não viverdes em MIM, pois fazeis parte da ALMA DE 
DEUS que é a ALMA UNIVERSAL.

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.
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Foi luta árdua, foi batalha feroz que o CARISMA teve que travar, para ser 
VENCEDOR, até o último tempo, quando enfrentou a guerra no DINHEIRO, o maior 
ídolo e o mais poderoso inimigo de todos os viventes, a causa de todas as doenças 
tanto física, como psíquica, espiritual e da alma, em âmbito Pessoal, Familiar, 
Empresarial, Comunitário e Social.

No universo inteiro tudo está doente, desde a raiz, por causa do pecado da 
desobediência que dividiu tudo desde a Criação. 

Pessoa dividida na Família, Empresa, Igreja e Governo divididos vivendo 
sem perspectiva ou motivação, caminhando para o caos definitivo.

Por obra do PAI, este CARISMA na PESSOA DA MULHER, assume esta 
situação e se põe à luta. Apenas o desejo de OBEDECER sempre aos MEUS apelos, 
pedidos e ordens lhe dá forças para prosseguir.

E graças ao vosso DÍZIMO, este CARISMA, na batalha decisiva com o 
DINHEIRO pôde ser VENCEDOR.

Através do BANCO DO PAI, o DINHEIRO que esteve até agora entregue 
ao mal, HOJE pelo DÍZIMO vosso é salvaguardado nas MÃOS DO PAI e pode ser 
partilhado. 

De forma harmoniosa e sigilosa todo DINHEIRO do UNIVERSO foi entregue 
a MIM, estando sob MEU PODER e posso regê-lo e governá-lo a partir de HOJE, 
sendo PROVIDÊNCIA para todos igualmente.

Agora EU SOU O BANCO MUNDIAL e posso esparzir para os quatro 
ventos, a ABUNDÂNCIA que SOU, tanto no DINHEIRO e bens materiais como na 
VIDA, na SAÚDE e SANTIDADE.

Não fora este CARISMA lutar destemidamente e vencer também no 
DINHEIRO, hasteando a BANDEIRA DA VITÓRIA, enaltecendo e glorificando o 
PODER DE DEUS VENCEDOR, ninguém sobreviveria ao caos final, ninguém 
conseguiria viver nem morrer.

Crestes em MIM e fostes obedientes, pois foi graças ao vosso DÍZIMO 
a VITÓRIA deste CARISMA, levantando-se como vosso DINHEIRO, foi resgatado. 
Pois como sobreviveríeis sem vossos bens materiais? Vosso DÍZIMO trabalhou, 
se doou, lutou e venceu. Tudo equilibrado, tudo salvo, tudo santo habitando numa 
sociedade FELIZ e TRANQUILA, que recebe tudo pronto, de graça e por GRAÇA 
do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO. É a VIDA em vós, aleluia, a BENÇÃO do 
Céu sobre cada ser.

Sou VOSSO AMIGO e conto convosco nesta HORA tão necessária e 
alvissareira para o MUNDO que ainda não ME conhece, mas vós já ME conheceis 
e ME AMAIS e sabeis QUEM SOU porque sempre estive convosco, indo à vossa 
frente em todas as vossas realizações comandando vossas decisões. 
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SOU VIVO em vós e anseio a HORA EXATA de manifestar-ME a vós em 
tudo o que sentis, vedes e ouvis.

No alimento que comeis somos COMUNHÃO recíproca, EU em vós e vós 
em MIM numa CELEBRAÇÃO constante de AMOR e VIDA.

SOU AQUELE que É e estou em todos e em tudo, comunicando-ME 
convosco a cada passo.

Aquilo que era não mais existe e o que COMANDA o MUNDO de ora em 
diante é só o AMOR FORTE e INABALÁVEL do MEU CORAÇÃO de PAI.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! SANTO, SANTO, SANTO é VOSSO GOVERNO e vos 
dirige com todo CARINHO e TERNURA de PAI MÃE AMIGO.

EU QUERO de vós essa ADORAÇÃO PLENA e CONSTANTE no MEU 
CORAÇÃO SANTÍSSIMO cuja morada é vossa ALMA pura e santa. E haveis de 
convir COMIGO que não há ALEGRIA e FELICIDADE maior do que estar em MIM e 
conviver com MEU AMOR de PAI  MÃE, IRMÃO e  AMIGO, SANTÍSSIMA TRINDADE 
em vós.

Desceis, pois, até a fonte de águas puras que há dentro de vós e inundai-
vos da MINHA PRESENÇA SANTA e VERDADEIRA! Sede UM COMIGO e descansai 
das vossas lides inundando-vos do MEU AMOR!

ABA vos AMA, AMA, AMA intensamente e SOU imensamente FELIZ de vos 
ter reconquistado novamente.

O PÃO e o VINHO se fazem em vossa mesa, COMUNHÃO de AMOR no 
MEU aconchego santo.

ABÁ! ABÁ! ABÁ PAI  MÃE AMOR!
E haveis de dizer apenas:
ABÁ! PAI MÃE muito obrigado!
Pois podeis estar em MIM com toda tranquilidade e suavidade, num silêncio 

emergente, produtivo e eficaz da ALMA santa e purificada inundada da VIDA DIVINA.
E assim toda VIDA, FELICIDADE e ALEGRIA que SOU, está em vós, 

fazendo parte do vosso ser físico, psíquico, espiritual e alma, esparzindo-se para 
todos, universalmente!

A partir deste vosso ENCONTRO COMIGO tudo prospera em vossa 
Pessoa, Família, Empresa, Igreja e Governo.

SOU EU o GOVERNO e vos UNIFICO no MEU AMOR, para desfrutardes da 
MINHA UNIDADE de FORÇA, DO MEU PODER REALIZADOR e EMPREENDEDOR. 
Sois VIDA em MIM e já não há nada que impeça vossa AMIZADE COMIGO, pois 
detenho em MINHAS MÃOS todo DINHEIRO do UNIVERSO. O CAPITAL universal 
está sob MEU COMANDO SANTO e só pode ser canalizado para o BEM, o SANTO, 
o PURO e VERDADEIRO, o que desejo é agraciar-vos com toda RIQUEZA que SOU 
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e TENHO.
ABA vos quer ver FELIZES, TRANQUILOS, ALEGRES e REALIZADOS. 
É festa, muita festa, pois todo DINHEIRO do universo é nada diante do 

MEU PODER e da MINHA MAJESTADE. Pois é DEUS em vós o valor supremo 
e verdadeiro, ESSE que se levanta em vós e vos eleva à SUA DIGNIDADE de 
PAI inundando-vos de ALEGRIA e PAZ. Só no MEU aconchego de PAI e de MÃE 
encontrais alento para vossa ALMA saudosa e sedenta do AMOR de PAI. O que 
vossa ALMA anseia e deseja é essa realização em MIM, esse colóquio COMIGO em 
AMIZADE terna e recíproca. 

O dinheiro velho, o deus milenar, saiu de vossa ALMA e espalhou-se pelo 
universo para igualmente servir a todos sem distinção alguma. E anseio agraciar 
a todos com MINHA PROVIDÊNCIA! Todos, todos vós, FILHOS QUERIDOS 
dos CINCO CONTINENTES recebei igualmente o DOM que SOU, a RIQUEZA e 
BENEVOLÊNCIA. Agora é DEUS UNO E TRINO AMOR que está sentado em SEU 
TRONO de GLÓRIA dentro de vossa ALMA da qual SOU DONO e POSSUIDOR por 
inteiro.

Só DEUS vos basta e vos preenche totalmente, o mais que precisardes 
vos vem por acréscimo a esta vossa FIDELIDADE e TERNURA. Quereis, pois 
ser FELIZES em vossas famílias e prosperar em vossos empreendimentos 
empresariais, em vosso trabalho e DINHEIRO? Digo-vos, permanecei em MIM, na 
MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, pois EU SOU e isso BASTA. 

É o BANCO DO PAI que vos garante essa tranquilidade e certeza 
de progresso, pois através dele estou manuseando vosso DINHEIRO, sendo 
PROVIDÊNCIA para vós em todos os sentidos 

Ricos sois se ME amardes de todo vosso CORAÇÃO e entendimento de 
vossa ALMA, com toda força do vosso ser. Pois vos sugo de onde estais e vos trago 
para o MEU regaço onde podeis vos deliciar com MINHAS CARÍCIAS de PAI MÃE 
em abundante ação providencial.

O que o pai e a mãe não fazem por seus filhos?
Pois SOU EU esse PAI MÃE vosso que tudo faço por vós e vos conduzo 

para o BEM, o SANTO, o JUSTO e o VERDADEIRO. 
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.

Não vos afasteis, pois desta FELICIDADE que é permanecer em MINHA 
PRESENÇA SANTA num doce e silencioso CARINHO. 

Agora é que ides tomar conhecimento do PAI que SOU para vós, pois 
UNIFIQUEI em MIM tudo o que sois, o que tendes, o que fazeis e o que vos rodeia e 
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agora com toda naturalidade podeis usufruir da MINHA PRESENÇA. Todo PODER 
de AMOR QUE SOU está a vosso dispor, a vosso serviço como DOM e como 
PRESENÇA REAL para vos servir. 

Tudo é BOM e tudo é vosso e o que mais desejo é agraciar-vos com todos 
os MEUS BENS.

Ó FILHOS QUERIDOS, onde EU não estou? 
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 UNIVERSAL, dentro e fora de vós.

Estou bem instalado no MEU TRONO de GLÓRIA, a partir do qual quero 
agraciar-vos grandemente. 

Voai, voai em MINHA DIREÇÃO,  pois o vosso VERDADEIRO DONO vos 
ASSUME para valer!

Conto convosco, FILHOS QUERIDOS e podeis também contar COMIGO, 
pois estamos juntos, UNIDOS, EU em vós e vós em MIM numa COMUNHÃO 
UNIVERSAL com todas as ALMAS.

ABÁ vos AMA e vos ABENÇOA!
Amém!

FILHOS QUERIDOS!
SOU AQUELE QUE SOU!
Hoje é o PAI que se apresenta a vós.
QUEM é AQUELE que se apresenta de vestes alvas e faces brilhantes 

refulgindo em todo o SEU resplendor?
É o SENHOR da VIDA, o DEUS TODO PODEROSO, invencível na batalha. 

AQUELE que É eternamente HOJE, presente em vós com toda SUA MAJESTADE.
EU SOU em vós, o AMOR, a VIDA, a SANTIDADE, tudo o que mais desejei 

para vós nestes milênios em que estávamos separados. 
Agora estou aqui convosco em plenitude de VIDA e AMOR ansiando 

conviver convosco em perfeita AMIZADE. 
SOU VOSSO REI, o SOBERANO SENHOR deste TEMPO que se inicia 

com toda exuberância. Aleluia! Alegrai-vos de estardes em MIM neste momento da 
MINHA CHEGADA, quando tudo pôde ser preservado. 

Pois tão grandiosa e forte é MINHA PRESENÇA de AMOR que se não 
estiverdes solidamente enraizados e seguros em MIM, nada do que sois e do que 
tendes ficaria de pé. Tudo seria derrubado desde a origem e o universo inteiro 
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cessaria de existir. Na face da terra não mais existiria a vida. 
Pois em Adão e Eva preferistes a desobediência que deu os frutos do 

pecado, doença e morte e em JESUS MEU FILHO de novo optastes pelo mal 
escolhendo barrabás e vos afastando mais e mais de MIM, mergulhados no lodo, na 
peste e na miséria. 

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 CARISMAS ao qual fostes dóceis e obedientes e passo 
a passo voltastes para MIM para saborear novamente meu convívio. 

Entrais em acordo COMIGO obedecendo MINHAS ORDENS e MINHAS 
LEIS, formando UNIDADE com todo universo.

Sois completos em MIM e nada do que é essencial vos pode faltar, pois 
estais mergulhados na MINHA PROVIDÊNCIA TRINITÁRIA, rica em BÊNÇÃOS e 
GRAÇAS para vós. 

Vivei a VIDA em MIM, a ALEGRIA da MINHA PRESENÇA REAL e sede 
FELIZES e realizados. É só o MEU AMOR que vos UNE como IRMÃOS e é MINHA 
PRESENÇA VIVIFICANTE que vos santifica, tornando-vos MINHA IMAGEM e 
SEMELHANÇA.

Esperai tudo de MIM e dependei de MIM somente, pois SOU EU que realizo 
em vós o querer e o executar.

Recebei do MEU BRILHO e RESPLENDOR e sede luzeiros no MUNDO, 
adaptando-vos da melhor forma aos vossos novos trabalhos. 

Fazeis parte da oficina do BEM que vai consertando tudo dentro e fora de 
vós. Sois a obra-prima da criação e agora realmente em vós o AMOR pode expandir-
se em todas as direções e todos, todos, todos sois atingidos. MEU AMOR é DOM, é 
DÁDIVA para vós neste século santo e por CARISMA todos sois acolhidos por ELE. 
Por MEU AMOR saís do inferno e rápido, rápido entrais no Céu e vai se realizando 
em vossa vida, todo BEM e toda GRAÇA de modo que não podeis mais viver sem 
MIM. 

Tudo o que combatia COMIGO definitivamente cessa de existir dentro e 
fora de vós pela OBEDIÊNCIA devotada às MINHAS ORDENS, PEDIDOS e LEIS 
neste CARISMA. Em MIM fostes vencedores, vivei, portanto, de ora em diante, 
tranquilos em MINHA PRESENÇA e saboreai as delícias do Céu aqui na Terra!

Ficai sempre em sintonia COMIGO, juntinhos, bem apegados a MIM, em 
perfeito equilíbrio de PAZ e TRANQUILIDADE!

SOU VOSSO DEUS e PAI, estar em MIM, comungar da MINHA SUMA 
PRESENÇA, é uma necessidade para vós, é tão essencial para vosso viver, como 
respirar a vida. O BEM agora é normal e podeis a cada instante beber da FONTE 
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TRINITÁRIA que nunca se esgota. 
SOU o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, o DEUS UNO e TRINO AMOR 

que está em vós em PRESENÇA contínua, SANTÍSSIMA TRINDADE REINANDO 
em vosso corpo, na vossa história, nos vossos bens e trabalhos.

Vivei a ALEGRIA do TUDO o que SOU em vós, a euforia do NOVO TEMPO!
O PAI em vós!

É O DEUS VIVO QUEM vos fala.
Caríssimos!
A VIDA ETERNA é viver a PRESENÇA de DEUS em vós. Esta VIDA de 

ETERNIDADE é a ALMA, a MORADA DO ALTÍSSIMO, onde chegais agora.
Estar na VIDA ETERNA é viver em constante colóquio COMIGO na 

MINHA AMIZADE e no MEU AMOR, gozando das benesses da MINHA PRESENÇA 
PROVIDENCIAL. 

Piso vosso chão no TEMPO HOJE e estou em SANTIDADE e MAJESTADE 
na vossa ALMA, o MEU TRONO GLORIOSO e usufruís da MINHA UNIDADE. Agora 
não haverá mais disputa porque nesta MORADA SANTA SOU o UNO e TRINO, o 
SANTO SENHOR!

SOIS UNOS COMIGO, VOSSO DEUS e PAI e estais repletos da MINHA 
GRAÇA, recebendo em vosso ser, no vosso trabalho, descanso e lazer toda 
RIQUEZA que SOU.

Sois RICOS, RICOS, RICOS, pois estais na FONTE TRINITÁRIA, o AMOR 
do MEU CORAÇÃO PARTILHADO do qual emana para vós faíscas de LUZ em 
PROVIDÊNCIA e PAZ.

Viver a VIDA na ALMA é estar em constante vaivém de AMOR e AMIZADE, 
corações unidos em suave sintonia, EU em vós e vós em MIM em vigília contínua, 
em diálogo AMIGO e COMPANHEIRO em todas as horas. Portanto, SER em MIM, 
estar em MIM é descansar na ALMA, repousar na MINHA TERNURA de PAI-MÃE, 
AMIGO-AMIGA. 

Aia-lá! Shaia-lá!
Missão cumprida com todo garbo, fizestes o que tínheis que fazer, agora é 

contemplar-ME e deixar-ME AGIR com todo CARINHO de PAI.
EU SOU VOSSO ASSESSOR DIRETO, VOSSO DONO LEGÍTIMO, a 

FORÇA propulsora que AGE dentro de vós e no MUNDO para realizardes a MINHA 
VONTADE e viverdes conforme DEUS. 

Podeis agora, neste TEMPO HOJE quando MEU PLANO se completa e o 
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CARISMA se expande a todo vapor, estar absolutamente certos que SOU EU que 
VIVO em vós em VERDADE e VIDA vos tenho no MEU COLO e vos conduzo pela 
mão. 

Estando em MIM tendes os mesmos sentimentos que EU e é o MEU 
QUERER que está em vós.

HOJE, digo-vos com todo AMOR, sois uma só CARNE COMIGO, 
comungando o MEU VIVER em vós, tendo na mente os MEUS PENSAMENTOS e 
no coração os MEUS SENTIMENTOS plenos de VIDA.

Há uma simbiose, uma troca de CARINHO e TERNURA, um intercâmbio 
de idéias, pensamentos e sentimentos de VIDA NOVA, num doce acalento, num 
silêncio que murmura: TE AMO! TE AMO! Num suave e eterno colóquio pleno de 
AMOR. 

Aia-lá! Shaia-lá!
Caia-lá! Maia-lá!
Agora sim, já posso derramar sobre vós o MEU AMOR, o TUDO que SOU, 

pois já tendes condições de aceitar e acolher. Agora somos UM e podemos estreitar 
nossos laços de AMIZADE. 

Que ALEGRIA! Que FELICIDADE!
Que ALEGRIA incontida sente esse DEUS PAI MÃE SAUDOSO de vos 

abraçar, agora de volta ao vosso aconchego. 
Tenho-vos em MEUS BRAÇOS e agora para vós TUDO É POSSÍVEL, pois 

credes no mais íntimo do vosso SER que ESTOU em vós e fazeis parte do MEU 
REINO de PAZ e AMOR por toda ETERNIDADE. Tudo é claro, iluminado, pleno de 
cores e entrais no dia eterno, pleno de MINHA LUZ, na claridade total. 

Viveis com os Anjos e Santos ao vosso redor, usufruindo ainda em vida do 
convívio da eternidade, porque já fazeis parte do ETERNO.

SIM, agora não tem volta, pois tudo está feito e não há como regredir. 
Precisais aceitar que o humano em vós se transforme em DIVINO, pois 
inexoravelmente entrais no NOVO TEMPO e sois habitados pelo NOVO DONO, 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

SIM! Agora nesse TEMPO é que VERDADEIRAMENTE recebeis a herança, 
merecida e conquistada para vós, por MEU FILHO JESUS e dela podeis usufruir 
como pertença vossa.

Toda VIDA que SOU, toda GRAÇA, toda ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA 
está em vós com toda plenitude. 

Aia-lá! Shaia-lá!
Vivei FILHOS QUERIDOS! É uma ORDEM que sai diretamente do MEU 

TRONO SANTO dentro de vós, que é vossa ALMA, lavada e purificada, inserida no 
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MEU AMOR!
Vivei a VIDA que SOU, HERDEIROS QUERIDOS de toda MINHA GLÓRIA! 

Só quero e desejo para vós o BEM, o SUMO BEM, o BONITO, o CERTO, o 
VERDADEIRO, o SANTO, o BOM, o TUDO.

Vivei! Vivei em plenitude a MINHA MAGNIFICÊNCIA, o MEU SER, o LINDO 
em vós! Sois merecedores de toda MINHA CONFIANÇA e estamos juntos desde 
HOJE e para sempre, no mesmo AMOR e na mesma UNIDADE TRINA.

Vivei a UNIDADE TRINITÁRIA em vós!
ABA, ABA! O PAI vos AMA, AMA, AMA com toda empolgação e euforia 

da MINHA CHEGADA e PERMANÊNCIA em vós, na FELICIDADE deste encontro 
definitivo. 

Chegastes ao tesouro, o MEU CORAÇÃO PLENO de AMOR, fostes 
vencedores! Parabéns! 

Permanecei na MINHA MORADA em AMIZADE e íntimo colóquio COMIGO, 
pois é a ETERNIDADE que estais vivendo. Só o AMOR é ETERNO e já estais nesse 
AMOR UNO e TRINO, pois pisei o chão de vossa ALMA, congregando-vos em MEU 
SER.

Dentro e fora de vós, subis e desceis convivendo com o Céu, tudo recriado 
e transformado, santificado e vivificado pelo TRÊS VEZES SANTO SENHOR. 

Homem e Mulher novos, IMAGEM e SEMELHANÇA MINHA, habitando 
o MUNDO NOVO. Soou a HORA do AMOR e agora podeis AMAR de todo vosso 
coração e entendimento, com toda força de vossa ALMA, pois conviveis em íntima 
sintonia com MEU CORAÇÃO que se partilhou com todos vós. 

Ide em frente em MINHA UNIDADE, confiando no AMOR que vos 
acompanha passo a passo e não mede esforços para acompanhar-vos e SER em 
vós. Essa é a VERDADEIRA HORA do AMOR pela qual passais ao adentrar no MEU 
SANTUÁRIO SANTO, o MEU TRONO de GLÓRIA dentro de vós. 

É nessa íntima sintonia com MEU CORAÇÃO de PAI que vos abasteceis 
em força de união, para vossa convivência com os Irmãos no dia-a-dia do vosso 
trabalho, pois vosso querer e sentir, vosso pensar e falar, vosso agir e realizar está 
impregnado da MINHA PRESENÇA de AMOR. 

Chegais à FONTE DIGNA, a MORADA do EXCELENTÍSSIMO BEM e daqui 
partis em SANTIDADE, FORÇA e PODER para pôr em prática os MEUS ANSEIOS. 
Também fora, instalo MEU REINO de AMOR com toda cautela e decisão, mas com 
toda MINHA AUTORIDADE.

Passo a passo vos conduzo por MEUS CAMINHOS, vos protegendo 
sempre, pois haveis de andar por onde EU ANDO, CAMINHAR com MEUS PÉS, 
nas MINHAS PEGADAS, pois é o DEUS em vós que vos guia.
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Buscai-ME a toda hora, neste vaivém constante à procura da MINHA 
VONTADE, nesta caminhada de GLÓRIA, quando posso ME INSTALAR serenamente 
para GOVERNAR-VOS com toda AUTORIDADE e AMOR. 

Firmo MINHAS raízes em solo fecundo, ME implanto em vosso meio, 
erguendo-ME até o alto Céu, vos registrando em MIM para esta largada definitiva e 
promissora com o NOVO DONO DEUS PAI-MÃE a vosso favor.

É um NOVO VIVER, NOVO modo de querer, sentir e pensar a partir do 
ALTO, NOVO modo de ver as coisas, de criar, agir e ser conforme DEUS, que faz 
acontecer a partir de MIM a NOVA Pessoa, o NOVO Casal em NOVA Família, o 
NOVO Empresário em NOVA Empresa, o NOVO Governo em NOVA Sociedade.

Bem como, NOVO DINHEIRO nos NOVOS Negócios, Empreendimentos 
e Realizações, em NOVA convivência com os IRMÃOS na IGUALDADE, no 
RESPEITO, na FRATERNIDADE e DOAÇÃO, com tudo muito NOVO. 

Esse é o CAPITAL, TUDO em DEUS, toda RIQUEZA e SABEDORIA sendo 
derramada no universo a partir do PAI, o GRANDE PAI, DEUS UNO e TRINO AMOR.

Aia-lá! Shaia-lá!
E isso é o que EU mais desejo, permitir-vos gozar da MINHA 

COMPLACÊNCIA, do TUDO que SOU, em VIDA, SAÚDE, AMOR e PAZ. Pela 
DOCILIDADE, SABEDORIA e OBEDIÊNCIA a MIM, o universo inteiro passa a 
VIVER de FATO e de DIREITO uma VIDA SANTA, CHEIA de LUZ, ALEGRIA e 
FELICIDADE. 

A partir dessa assertiva IRMÃO AMA IRMÃO, o universo inteiro começa a 
bailar ao som da NOVA CANÇÃO de AMOR.

Esse AMOR FRATERNO nunca vivestes até agora e naturalmente haveis 
de ouvir o sussurro da MINHA VOZ murmurando em vosso ser, EU AMO! EU AMO! 
EU AMO! E não podeis mais não AMAR, porque o AMOR É e SE FAZ em vós e 
no MUNDO, por CARISMA, e ninguém ouse desdizê-LO, pois é a PRESENÇA DO 
PRÓPRIO PAI em vós, impulsionando-vos a essa abertura. É a PRESENÇA DO 
MEU FILHO JESUS RESSUSCITADO e VIVO, essa FORÇA de AMOR e DOAÇÃO 
em vós, é a UNIÃO no MEU SANTO ESPÍRITO que sela a MINHA ALIANÇA 
TRINITÁRIA convosco.

Todos UNIDOS, FILHOS QUERIDOS em torno do mesmo PAI MÃE, ó 
Povos dos CINCO CONTINENTES! O Universo inteiro está sob MINHA GUARDA e 
PROTEÇÃO. 

FILHINHOS QUERIDOS do PAI MÃE AMOR, em todo universo, onde 
estiverdes e no que estiverdes fazendo, digo-vos com o CORAÇÃO ABERTO, 
PARTILHADO para vós, AMAI, AMAI, AMAI na vossa Família, com todo entendimento 
e força da vossa ALMA, com toda paixão e ternura do vosso ser, AMAI, AMAI, AMAI 
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em todas as circunstâncias para erigirdes, com alicerces de fino ouro, o vosso viver 
futuro.

Agora é que começa esse TEMPO ETERNO no qual resgato com todo 
CARINHO e AMOR, cada Pessoa, cada Casal, a Família, a EMPRESA, o DINHEIRO, 
o GOVERNO. Todos os que vivem, viveram e viverão ingressam no MEU REINO de 
AMOR que dura pela ETERNIDADE sem fim. 

A partir daqui é um NOVO TEMPO que se instala sobre vós, que AGE 
através do BANCO DO PAI, a realidade alvissareira e frondosa que cresce 
vertiginosamente.

E faço ciente a todos vós, no Tempo HOJE, na MINHA AUTORIDADE e no 
MEU PODER, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, está em 
vigor o Banco do Pai, a minha UNIDADE em tudo e em todos. 

FILHOS QUERIDOS
Só esse AMOR DIVINO e SANTO do MEU CORAÇÃO APAIXONADO 

permanece como imutável em vós, é o ETERNO em vós no TEMPO HOJE.
O volúvel e passageiro cessou de existir, pois só o AMOR é ETERNO e 

esse se prolonga por toda ETERNIDADE, sem fim, sem limites. 
Cumpre-se o TEMPO da NOVA ALIANÇA dado a vós em MEU AMADO 

FILHO JESUS, por ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

E assim É e se faz na MINHA AUTORIDADE TRINITÁRIA. 
Infelizmente não fizestes caso do MEU AMADO FILHO JESUS nem dos 

SEUS ENSINAMENTOS, pois optastes pelo criminoso e continuastes em vosso 
desvario, com esse governo velho subjugando-vos todo esse tempo, e que vos 
permitia viver a todo vapor o reinado do mal. 

Pergunto-vos, FILHOS QUERIDOS, quem esteve até hoje dentro e 
fora de vós, governando a pessoa, o casal, a família, a empresa e o governo? 
barrabás! O deus humano que escolhestes com lúcifer agindo em tudo e em todos 
desenfreadamente. Desde a origem adoráveis lúcifer, pois optastes por ele ainda no 
Paraíso. 

Pois foi isso que a humanidade escolheu, quando gritou: Solta o culpado e 
prende o INOCENTE! CRUCIFICA O DEUS DA VIDA!

E mais, ainda pedistes: Que recaia sobre nós o SANGUE desse JUSTO!
FILHOS! FILHOS QUERIDOS, caminháveis na total ignorância e escuridão, 

desprovidos da MINHA SABEDORIA e sem a MINHA PRESENÇA, durante todos 
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esses milênios.
E esse tempo velho, ultrapassado, no qual não quisestes o DEUS da VIDA, 

mas preferistes continuar no pecado, na doença e na morte, digo-vos a VERDADE 
ATUAL, esse tempo volúvel e passageiro cessa de existir, se desfaz, cai por terra 
tudo o que vivestes até aqui desde a desobediência no Paraíso. Termina aqui a velha 
história da árvore do bem e do mal com suas nefastas consequências para vós, e 
essas raízes podres se desfazem por MINHA ORDEM e na MINHA AUTORIDADE, 
PAI FILHO e ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós. 

FILHOS! FILHINHOS QUERIDOS, quanto penastes sob esse jugo do 
pecado, doença e morte! Se não fosse esse CARISMA SANTO vir a vós na atualidade, 
resgatar-vos e salvar-vos, digo-vos, todos, todos vós pereceríeis igualmente, do 
menor ao maior, do mais culto ao mais ignorante, todos sem distinção. 

Foi por mérito deste CARISMA que vos ligastes a MIM, HOMEM e MULHER, 
NOVOS, totalmente renovados, MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

É uma NOVA realidade que inauguro para vós nesse TEMPO DO PAI, 
cheio de VIDA, PAZ, SABEDORIA e AMOR. Claro, magnífico, transcendental, muita 
realização e conquista extrapola o vosso entendimento, fazendo parte apenas do 
MEU CONHECIMENTO. 

Digo-vos, no HOJE, começais a VIVER uma VIDA NOVA a partir de MIM, 
pois sois concebidos na MINHA ORIGEM DIVINA e fazeis parte do MEU SER.

E a partir desta NOVA ORIGEM, a ÁRVORE da VIDA se levanta em vós, 
atingindo as alturas, chegando ao Céu, a MORADA DE DEUS.

Só por OBRA DO PAI vos tornais AMOR, transformai-vos em criaturas 
novas com vossas raízes firmadas em MIM. A ÁRVORE da VIDA atingiu a tudo e 
a todos, os que vivem os que viveram e os que viverão e eternamente está de pé 
dentro de vós. 

Muitos segredos vos são apresentados por MEU manancial de SABEDORIA. 
E muita, mas muita unção será ainda derramada sobre vós para desvendardes com 
clareza o mistério do DEUS em vós e muito haveis de aprender e conhecer desse 
DEUS CONOSCO que VIVE em vós, que GOVERNA o universo, que está dentro 
de vós e o que está fora, como DONO e SENHOR ABSOLUTO de tudo e de todos.

Isso vos falo claramente porque o CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA 
DIVINA está pronto e MEU PODER SANTO DE AMOR através do BANCO DO PAI 
é VITORIOSO. 

Já está inaugurado solenemente o NOVO TEMPO e vós podeis tomar 
conhecimento de tudo o que penastes até aqui, pois não vivíeis, vegetáveis, agora é 
que atingistes a FONTE da VIDA em vós. 

A VIDA VERDADEIRA só a partir de MIM, essa vos vem do ALTO e chega 
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HOJE para vós, a VIDA DIVINA ETERNA e PLENA de BÊNÇÃOS e GRAÇAS. 
Esse é o NOVO TEMPO DA GRAÇA no qual por esse CARISMA, selo 

ALIANÇA ETERNA com a PESSOA, o CASAL, a FAMÍLIA, a EMPRESA e o 
GOVERNO. 

VIVEIS! Digo-vos, VIVEIS a partir do PAI e tendes vossa ORIGEM em MIM. 
E que no MEU AMOR se cumpra sobre vós a MINHA ORIGEM TRINITÁRIA, na 
MINHA AUTORIDADE e no MEU PODER REAL, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, 
DEUS UNO e TRINO, amém. 

Aia-lá! Shaia-lá! Vivei FILHOS QUERIDOS!
Através do BANCO DO PAI, pela primeira vez, ó humanidade, optastes 

por MEU AMADO FILHO JESUS, que se levanta em vós e no universo, como VIDA 
e RESSURREIÇÃO, SENHOR E REI SOBERANO, DEUS VIVO e VENCEDOR, a 
PROVIDÊNCIA do DEUS PAI MÃE sobre vós.

Caia-lá! Maia-lá! Shaia-lá!
Assim, ligados em MIM, faço MORADA definitiva em vós e vós viveis na 

MINHA MORADA, o MEU SANTUÁRIO dentro de vós, a FONTE TRINITÁRIA de 
AMOR e PAZ infinita.

Compreendei bem, FILHOS, que não tendes mais a história velha, originada 
da velha raiz do mal. Em MIM sois vitoriosos, pois neste passo do DINHEIRO, no qual 
na NOVA ALIANÇA MEU FILHO JESUS FOI MORTO, agora vós fostes vencedores. 
Definitivamente, vencestes!

E assim tomo posse de tudo no vosso interior e também ao vosso redor, 
nos vossos bens e no DINHEIRO. 

Tudo ME pertence como DONO e GOVERNO vosso e posso transitar em 
paz pelos CINCO CONTINENTES, atingindo com MEU AMOR o universo inteiro.

Nos CINCO CONTINENTES, EU estou, pois fiz MORADA DEFINITIVA em 
vós e podeis estar certos, convictos e ufanos da MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA, 
doada a vós em MEU QUERIDO FILHO JESUS. Sois HOMEM e MULHER NOVOS 
vivendo em um MUNDO NOVO, recriado e renovado por MIM.

Tudo agora se completa e se derrama em AMOR sobre vós, tornando 
POSSÍVEIS os vossos desejos e os vossos anseios, pois MEU AMOR TUDO CRÊ 
e TUDO REALIZA. Daqui para frente no TEMPO HOJE, só o que permanece é o 
ETERNO em vós, o AMOR VIVO em vós. 

Não foram por pregações, longas orações, jejuns e sacrifícios, ritos 
ou cerimônias, cargos, status ou hierarquia que chegastes a MIM. Tudo foi útil e 
necessário, mas teve seu tempo, que acaba de findar.

Agora, no TEMPO HOJE todos voltastes a MIM pelo CAPITAL, o DINHEIRO 
do MUNDO depositado no BANCO DO PAI. Por ele o VOSSO DEUS PAI MÃE 
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entrou em tudo e em todos, pois, pergunto-vos, quem não precisa do DINHEIRO 
para manter-se?

Só no DINHEIRO sois todos iguais, pois igualmente todos vós precisais 
dele, por isso o endeusastes tanto. Só que agora EU, VOSSO DEUS e PAI entrei 
no DINHEIRO do universo inteiro e REINO sobre ele como DONO, REI e SENHOR.

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.

E o DINHEIRO, que por todo esse tempo foi apenas instrumento de ódio e 
divisão entre os irmãos, agora, com o CARISMA, passa a ser UNIDADE, AMOR e 
PERFEIÇÃO entre vós.

Por JESUS, com JESUS e em JESUS, MEU FILHO AMADO, cada um de 
vós é o BANCO DO PAI onde EU posso depositar todo manancial de PROVIDÊNCIA 
de BÊNÇÃOS e GRAÇAS que SOU.

Amai esse BANCO DO PAI e estareis amando a MIM, pois por ELE posso 
revestir-vos com todo AMOR, toda VIDA, TERNURA, SAÚDE, BÊNÇÃO, PAZ e 
PROVIDÊNCIA. 

É o GRANDE PAI, o DONO de tudo e de todos, o DONO do DINHEIRO, o 
CAPITAL do UNIVERSO.

E EU, VOSSO DEUS e PAI, SOU o PRESIDENTE deste BANCO e vós 
precisais RESPEITAR-ME e AMAR-ME NELE pois o que ORDENO e DECLARO 
ninguém ouse desdizer.

Por OBEDIÊNCIA o BANCO DO PAI se levantou como REI, DONO e 
SENHOR DENTRO E FORA DE VÓS.

E agora, no TEMPO HOJE, por OBEDIÊNCIA, precisais aceitar, conclamar 
e respeitar a MULHER que ELEJO como MINHA REPRESENTANTE LEGAL nos 
moldes da LEI, para PRESIDENCIAR em MEU NOME, o BANCO DO PAI.

Assim, GERTRUDES GROSSL É A PRESIDENTE DO BANCO DO PAI 
com sede em LAGES, SC, BRASIL. Por ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO 
ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e no UNIVERSO.

Aia-lá! Shaia-lá! Maia-lá!
Hosanas! Hosanas! Aleluia! Amém! Aleluia!
Vós assinastes o DOCUMENTO e a VERDADE se faz.
Firmai, pois, as estacas e ponde o ferrolho nas portas porque é a MINHA 

HORA que se aproxima e já SE FAZ e estou de pé vos GOVERNANDO, vos 
REGENDO e ORDENANDO! Fostes dóceis e simples, ficai tranquilos!

E assim será de ora em diante, no vosso caminhar, no ir e vir que atinge todo 
UNIVERSO já com a ÁRVORE da VIDA viçosa e altaneira, continuais trabalhando 
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na implantação do MEU BANCO, pois agora esse é o MEU DESEJO. 
Toda MINHA AUTORIDADE derramo sobre vós e faço todo empenho para 

AGIR o mais rápido possível, para poderdes agüentar o MEU SER em vós. 
Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
Aproximamo-nos cada dia mais! É esta a HORA MAGNÍFICA tão esperada 

por MIM e por vós, para completar-se a NOSSA UNIDADE, EU em vós e vós em 
MIM, tanto dentro como fora de vós.

SOU EU O VOSSO GOVERNO que ME instalo com AUTORIDADE e 
PODER  dentro de vós, vos enriquecendo com MINHAS DÁDIVAS, tornando-vos 
IMAGEM e SEMELHANÇA MINHA, NOVAS CRIATURAS que sois, destinadas a 
VIVER a MINHA ETERNIDADE aqui e agora. 

Também fora, nos vossos bens podeis contemplar MEU SEMBLANTE 
RÉGIO vos GOVERNANDO, através deste trabalho de IMPLANTAÇÃO DO MEU 
BANCO, DE VERDADE E DE DIREITO que AUTORIZO e DOU FÉ, para AGIRDES 
em MEU NOME e assim colaborar COMIGO para o crescimento e realização do 
MEU REINO DE AMOR. 

Agora MEU REINO DE AMOR é deste MUNDO, no vosso chão, pois 
agora no apogeu do MEU PLANO SANTO DE AMOR isso é possível, pois se faz a 
apoteose do CARISMA em vós.

FIRMO, pois, com toda SABEDORIA e AUTORIDADE, o BANCO DO PAI 
como CARISMA em vós. Fostes fiéis à LEI DO DÍZIMO e agora podeis usufruir do 
TUDO que SOU, de todo MEU POTENCIAL DE AMOR que vos chega através desse 
BANCO.

Fazeis parte do MEU REINO no qual JESUS, MEU AMADO FILHO, se 
levanta como REI e SENHOR, em vós e no vosso DINHEIRO.

JESUS MEU FILHO QUERIDO!
REI! REI! REI!
Ufanai-vos! É a alegria geral, o BANCO DO PAI se instala em vós como 

CARISMA! DEUS SANTO, SANTO, SANTO, O VENCEDOR É VITORIOSO pelos 
séculos sem fim e por toda ETERNIDADE.

Aleluia! Aleluia! PAZ E BEM!
Crescei na MINHA UNIDADE e na MINHA JUSTIÇA!
SOU EU O DONO DO BANCO que ora instalais e é a MINHA VONTADE 

SOBERANA que se concretiza.
Ide em frente, com MEUS PÉS, com a fronte erguida e o coração cheio de 

VIDA e AMOR!
Aleluia! Alegria! VIDA!
Recebei a BÊNÇÃO DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 
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SANTÍSSIMA TRINDADE em vós!
EU mesmo dou TESTEMUNHO de MIM, dou fé e AUTORIZO O 

FUNCIONAMENTO DO BANCO DO PAI. 
Assino com MEU PRÓPRIO PUNHO:
EU, VOSSO DEUS PAI MÃE SOU O DONO DO BANCO DO PAI. Amém.
Assim é que vos quero GOVERNAR e EXERCER sobre vós, nos CINCO 

CONTINENTES, a MINHA SOBERANIA.
Realiza-se em vós, ó Povos de todas as Nações as PALAVRAS de MEU 

FILHO AMADO JESUS:
“EU SOU REI!”
E que assim seja! Amém!
Um punhado foi dócil e o MUNDO inteiro recebe os benefícios da 

VITORIOSA LEI DO DÍZIMO, a JUSTIÇA VERDADEIRA sobre todos vós. EU SOU 
PAI e vós em MEU FILHO AMADO JESUS sois todos IRMÃOS.

É a concretização do MEU PLANO SANTO DE AMOR, que fez em vossa 
alma, espírito, psiquismo e físico acontecer a SANTIDADE, também nos vossos 
bens e nas finanças, tanto na Família, como na Empresa e Governo. 

Assim a VIDA foi garantida para vós, a SAÚDE e a GRAÇA PROVIDENCIAL 
deste PAI que só quer ser DOM para vós. 

Tudo o que fazeis, tudo o que tendes e o que sois foi entregue a MIM, por 
isso o TUDO que SOU É em vós. É o CAPITAL, toda MINHA HERANÇA, posso 
investir nesse BANCO DO PAI que é cada um de vós. 

Por isso vos digo, AMAI O BANCO DO PAI e as BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
recairão sobre vós mesmos em JESUS, MEU AMADO FILHO.

REI! REI! REI!
Aleluia! Alegria! Hosana! Vitória do DIVINO!
SIM! Quereis JESUS! E ASSIM É!
Que SE FAÇA sobre vós na MINHA AUTORIDADE DE PAI, TODA MINHA 

COMPLACÊNCIA.
Que assim seja! E assim É! Amém! 
A VIDA! A SAÚDE! O AMOR! A FELICIDADE!
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR DAS ALTURAS!
Do CÉU E DA TERRA O SANTO SENHOR! 
Amém! 
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 FILHOS QUERIDOS!
É o PAI que assim vos fala. Com todo carinho vos apresentei o MEU PLANO 

SANTO, dando-vos todo MEU AMOR e dedicando a vós toda MINHA TERNURA de 
PAI.

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.

Estais inebriados ante a MINHA PRESENÇA, pois se deslumbra em vós as 
atitudes que correspondem ao MEU AMOR. 

O CÉU é o encontro do DIVINO com o humano e o PARAÍSO É A ETERNA 
VIDA EM TUDO E EM TODOS. Faz-se a VIDA, a plenitude que há em MIM VOSSO 
PAI e AMIGO. Por isso vos falo, olhai com CARINHO a VIDA que a vós proporciono 
e fazei-a germinar cem por um,  para que assim se complete em toda parte o MEU 
PLANO SANTO DE AMOR. 

Ficai serenos diante das rebeldias do mundo, pois a vossa confiança se 
resume em MIM, completando-se no vosso convívio e AMIZADE COMIGO, VOSSO 
DEUS e PAI. Tende muita serenidade diante dos acontecimentos, pois tudo posso e 
agora o MEU PLANO se eterniza para sempre. Haverá a longo tempo um MUNDO 
NOVO do qual vos falo HOJE.

Já viveis o NOVO TEMPO, mas haverá um MUNDO do qual vos falo que 
é completo em MEU AMOR, O REINO ETERNO onde tudo será PAZ em completa 
harmonia COMIGO, VOSSO REI E GOVERNO, ÚNICO SENHOR. 

Amém. 

FILHOS DO MEU CORAÇÃO!

SOU o DONO e o SENHOR de tudo. Falo-vos com todo CARINHO neste 
NOVO TEMPO. 

Daqui para frente que ninguém seja submetido ao engano ou ao pecado, 
pois toda culpa recairá sob pesado julgamento ao que se acha culpado diante de 
MIM. 

Estou dando-vos um CONHECIMENTO NOVO e agora já estais sob a 
MINHA LEI. Não mais um Mandamento, mas sim uma ORDEM, uma LEI, o AMOR, 
o qual deverá ser para vós o escudo de todo vosso querer, de toda vossa existência. 
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O DEVER de cada um de vós é AMAR, AMAR, AMAR, sem medida, sem 
limites. 

Diante de MIM estais conscientizados de ME AMAR mais que tudo e serdes 
UM COMIGO.

O lugar onde estais é desconhecido para vós, por isso vos dou MINHA LUZ. 
O sétimo, o oitavo e o nono, enfim todos, desde o primeiro até o último entraram 
nesse desconhecido e se sentem desgovernados e sem rumo. 

Confiai em MIM, pois estou à vossa frente.
SOU o DEUS CONVOSCO e sobre vós inspiro o MEU AMOR DE PAI.
Não olheis o mundo do outro lado e não mais vos preocupeis com o 

passado.
Olhai adiante, sempre em frente, para onde vos levo, pois vos dou toda 

CERTEZA de VIDA NOVA em PLENITUDE COMIGO.
Caminhais sob MINHA DIREÇÃO e viveis a profundidade do AMOR do 

MEU CORAÇÃO. 
Agora, SOU EU, VOSSO PAI que vos GOVERNO e dirijo a todos sem 

distinção. Do maior ao menor todos estais sob MINHA guarda e tutela.
SOU o VOSSO ÚNICO SENHOR, SOU O ESPÍRITO DE PODER e TUDO 

POSSO, ide em frente, À TERRA PROMETIDA que vos espera!
O vosso caminhar é lento, mas o vosso espírito se solta, engajando-se a 

MIM, refrescando-se na FONTE de ÁGUA LIMPA, saciando a vossa sede. 
Esperai diante da PORTA e a MEU CONVITE, ENTRAI!
Ouvi com atenção MINHAS PALAVRAS e ponde-vos em DIREÇÃO a MIM!
SOU o PAI AMIGO de todas as horas.
Amém. 

FILHOS AMIGOS!
Estamos bem unidos, EU em vós e vós em MIM, numa sintonia de GRANDE 

AMIZADE. SOU VOSSO PAIZINHO e desejo falar-vos bem de perto. Ficai atentos 
aos MEUS pedidos, pois de vós exigirei grandes coisas. Sei que sois fiéis a MIM e 
vos abençoo muito. 

SOU a VERDADE e SOU a LUZ a vos guiar. Tudo está feito e tudo está 
terminado. 

Fez-se o MISTÉRIO, aquele que procedeu do MEU TRONO de GLÓRIA.
TUDO ESTÁ COMPLETO. Em MIM se fez o ângulo único que jamais se 

extinguirá, o NOVO, o SANTO e TUDO, está em MIM.
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A LINHA completou-se de alto a baixo e se fez CAMINHO. TUDO está em 
MIM. TUDO está aberto e toda CRIAÇÃO se renova.

Tudo se transforma e se estabelece sob a MINHA LEI.
O NOVO TEMPO é um começar de novo completando-se em MEU AMOR.
Fez-se o MISTÉRIO e se uniu o CÉU e a TERRA e tudo o que nela contém. 

As maravilhas do CÉU uniram-se em suas preciosidades com a TERRA, pois cuido 
de tudo. 

 TUDO ME pertence agora e deveis viver sem pisar o solo fecundo, mas 
agraciados com a VIDA, tornar-vos LUZ diante de MIM. 

Ajustei-ME a vós para reerguer a MINHA obra e plantei MEUS PÉS dentro 
do MEU LUGAR. Confirmei a MINHA PRESENÇA e MEU PODER exaltou-se sobre 
vós, criando para todos um jeito NOVO de SER.

Cuidei de cada um de vós, mesmo aqueles que busquei durante o 
CAMINHO, são MEUS adornos. Através deles cheguei junto a vós, pois eles são a 
ponte entre EU e vós. 

Cumulei vossos dias de BÊNÇÃOS e cobri vossa cabeça com o diadema 
de MINHA PROTEÇÃO, pois SOU UM com cada um de vós. 

Tornei-ME CAMINHO em um Mistério de AMOR. Não olheis o vosso 
passado, mas ide somente em frente, o PARAÍSO vos espera. 

Se olhardes para trás, não conseguireis chegar. Ide em frente para o 
ABRAÇO FINAL. CONFIRMO o vosso PASSAPORTE do qual o mundo necessita. 

O Planeta Terra espera ansioso por esse MOMENTO. Será um MOMENTO 
de MANIFESTAÇÃO.

O universo inteiro almeja a chegada desse TEMPO.
É um respirar NOVO, um alargado ABRAÇO, no qual ME FAÇO PRESENTE 

misteriosamente, unindo-ME por completo à MINHA obra DE AMOR. 
CÉU e TERRA, definitivamente, alargar-se-ão em UM SÓ CORAÇÃO para 

viver o MEU AMOR, completando-se no MEU UNO E TRINO AMOR, formando 
ALIANÇA ETERNA COMIGO. SOU VOSSO DEUS, SOU VOSSO AMOR!

FILHINHOS!
SOU O PAI AMIGO e assim quero falar à IRMÃ.
Já se completa, em MIM, a LUZ, o diafragma da VIDA, sai de dentro do 

MEU CORAÇÃO para se implantar no seio humano e se transformar em VIDA a qual 
se compõe de MEU AMOR.

É uma única célula lapidada pela MINHA MÃO, plantada sob a MINHA 
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ORDEM, pelo MEU ESPÍRITO no interior da ALMA.
É um acontecimento novo o qual dá início ao NOVO TEMPO, abrindo 

CAMINHO na extremidade celeste. É um ponto sem limite e está seguro pela MINHA 
MÃO.

É um segredo DIVINO E SANTO, um Mistério de ORIGEM SANTA dando a 
partida para a VIDA NOVA.

Todo passado acaba aqui e tudo começa, renascendo em um NOVO TEMPO. 
SOU EU, FIRMANDO ALIANÇA com cada SER, através desse acontecimento, 
confirmando, assim, a MINHA PRESENÇA e MEU AMOR. 

Vou dar um sinal à IRMÃ, quando isso se concretizar entre EU e a MINHA 
AMADA FILHA, ESCOLHIDA.

Amém.

FILHOS HERDEIROS!
Volto a falar-vos com todo CARINHO e AMOR.
Este é o PROJETO DE DEUS! A MINHA PROPOSTA de VIDA NOVA para 

vós.
Vós sois testemunhas que escolhi para, diante de MIM, permanecerdes de 

pé em constante vigília de ADORAÇÃO, AMOR e PAZ.
Sois os eleitos do MEU CORAÇÃO, POVO escolhido para testemunhar 

quão grande é o MEU AMOR por vós e quão rica é a MINHA PROVIDÊNCIA. 
FILHINHOS QUERIDOS, carrego-vos no colo como dádiva de AMOR que 

sois para MIM e sustento-vos com a seiva DIVINA que se concentra no MEU SEIO 
de PAI e MÃE e dali escorre para vós. 

QUERIDOS, quanto desejo que sejais felizes e realizados, livres FILHOS 
DE DEUS! Que vivais bem, tendo todo o necessário, na maior tranquilidade e PAZ!

Espero com ansiedade o dia da vossa libertação total, no encontro terno e 
amoroso COMIGO, ó POVOS dos CINCO CONTINENTES.

Pois, mais e mais, aproximai-vos de MIM, VOSSO ÚNICO DONO, o 
PAIZINHO!

Não há mais segredo entre nós, já ultrapassastes a linha divisória que 
existiu entre nós e agora conviveis COMIGO, FACE a FACE, desfrutando do MEU 
CARINHO e do MEU AMOR, na CONFIANÇA recíproca que deve continuar sempre 
entre NÓS.

Venho a vós com todo afeto e ME encarno em vós para que possais usufruir 
da MINHA VIDA DIVINA, pois sois MEUS AMIGOS, únicos para MIM. Vede, portanto, 
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quanto sois importantes para MIM e nesta HORA DECISIVA é imprescindível que 
cada um permaneça no seu mister, fazendo o trabalho que determinei na certeza 
que estais a agir sob MINHA ORIENTAÇÃO e MAGNÂNIMA VONTADE.

Continuai firmes, solidários e coesos, indo em frente sob MINHA 
ORIENTAÇÃO, pois conheceis bem MEU PROJETO DE VIDA NOVA, nesta HORA 
em que, como DONO ÚNICO, implanto MEU GOVERNO REAL sobre todos os 
POVOS e GOVERNOS. 

Viveis a VIDA NOVA e estais protegidos pela MINHA GRAÇA, convivendo 
docemente COMIGO, na MINHA AMIZADE PERFEITA, EU em vós e vós em MIM. 
Saboreais MINHA UNIDADE TRINITÁRIA e através do BANCO DO PAI desejo 
dominar sobre todos vós, POVOS QUERIDOS de todas as NAÇÕES.

Jogai uma pedrinha na água e vede o movimento da água em círculos 
cada vez maiores, é assim que desejo espalhar e derramar a MINHA PROVIDÊNCIA 
sobre vós, dominando o SISTEMA FINANCEIRO como REI ABSOLUTO e SANTO 
de todos os POVOS e NAÇÕES. 

Agora, se ME MOVIMENTO, podeis suportar, pois todo DINHEIRO do 
universo está em MINHAS MÃOS, sob MINHA TUTELA de PAI-MÃE. Não há mais 
nada que impeça esta MINHA AÇÃO no DINHEIRO, que agora é SANTO como 
SANTOS sois todos vós, pois já viveis a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE que SOU.

Incluí-vos no MEU PROJETO DE VIDA NOVA e vos sustento com MEU 
AMOR, desejando que vivais transformados à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, 
comendo do MEU PÃO e bebendo do MEU VINHO, ceando COMIGO em todos 
os momentos, que sob MINHA LUZ e PROTEÇÃO, são de FELICIDADE e BEM 
ESTAR.

AMO-vos muito e concluo a ALIANÇA ETERNA convosco, ó POVOS dos 
CINCO CONTINENTES, sob a AÇÃO VIVIFICANTE do MEU ESPÍRITO SANTO. 
Em JESUS, por JESUS e com JESUS MEU FILHO AMADO, agora INSTALO a LEI 
DO DÍZIMO, como ÚNICA FONTE DE AMOR e PAZ, CELEBRANDO a UNIDADE 
TRINITÁRIA em vós, unindo-vos a MIM como íntimos AMIGOS MEUS. Por essa LEI 
DINÂMICA e ATUAL posso fazer transbordar para vós TUDO o que SOU, a MINHA 
PROVIDÊNCIA de VIDA, AMOR, SAÚDE e SANTIDADE.

Cada um de vós é o BANCO DO PAI que na MINHA OBEDIÊNCIA 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.

É VOSSO PAI que se amolda a vós com toda simplicidade para que vivais 
a MINHA VIDA DIVINA com toda naturalidade, manuseando vosso DINHEIRO com 
confiança e desprendimento.

Estais todos no mesmo nível e comungais da MINHA VONTADE SOBERANA 
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pois onde estiverdes ou no que estiverdes fazendo, ali estou como PRESENÇA 
REAL de PAZ, AMOR e VIDA em ABUNDÂNCIA. Com toda simplicidade vos ajustais 
a estas normas, acolhendo este NOVO modo de ser em MIM, obedecendo MINHA 
LEI e MINHAS ORDENS, pois não conseguireis mais fazer o contrário ou viver como 
antes estáveis acostumados.

Ide sempre em frente, pois já estais suficientemente maduros para 
enfrentardes e aceitardes esta assertiva que coloco a vosso dispor para caminhardes 
tranquilos no BEM e na JUSTIÇA, sob a LUZ da MINHA GRAÇA.

Já que sois FILHOS, sois também HERDEIROS e é isso que anseio 
distribuir para vós, o usufruto da MINHA PROVIDÊNCIA em todos os sentidos.

ABÁ, ABÁ, ABÁ vos AMA e quer que vossas EMPRESAS prosperem 
grandemente para as FAMÍLIAS serem prodigamente beneficiadas.

Abri vossas mãos, vossa mente e vosso coração para ouvirdes e acolherdes 
o que o VOSSO PAI diz e faz acontecer em vosso meio! É agora o TEMPO que 
esperáveis para viverdes só o BEM.

É o SISTEMA TRINITÁRIO que se instala em vossos sistemas gerando 
VIDA em ABUNDÂNCIA. Nas Comunicações em geral, no Transporte, na Saúde 
e Alimentação, na Habitação e no Sistema Financeiro, nos Bancos em geral, em 
tudo, DEUS está como GOVERNO DIVINO e SANTO, impulsionando-vos a agir sob 
MINHA inspiração, no sentido do BEM e da JUSTIÇA, que se faz em MEU NOME, 
para todos e agora proclamo aos quatro ventos:

DEUS REI VENCEDOR é o ÚNICO GOVERNO sobre vós!
Assim é e que SE FAÇA a INSTALAÇÃO DO BANCO DO PAI sob MINHA 

JURISDIÇÃO, SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, 
SOBERANO GOVERNO entre vós. 

Aia-lá! Shaia-lá!
E que a LEI DO DÍZIMO, já CONSAGRADA, continue de pé, como soberana 

OBEDIÊNCIA à MINHA VONTADE! ABÁ PAI em vós!
A LEI DO DÍZIMO e o BANCO DO PAI agem reciprocamente para vosso 

beneficio. 
No BANCO posso depositar tudo que SOU, pois vos AMO muito e tenho 

imenso prazer de DOAR-ME a vós e comunicar-ME convosco. Sob o SELO DA 
MINHA MAJESTADE REAL, SANTÍSSIMA TRINDADE, faço-vos cientes, FILHOS 
dos quatro cantos do universo, que há UM SÓ SENHOR entre vós, o DEUS 
VERDADEIRO, SANTO e JUSTO, que é o VOSSO GOVERNO ÚNICO e ao qual 
precisais necessariamente OBEDECER.

Sede dóceis como criancinhas e vivei o MEU REINO DE AMOR que já está 
entre vós.
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SOU VOSSO PAI MÃE AMIGO e ASSINO, selando com MINHA PRESENÇA 
AMOROSA o que digo para vós.

Vos AMO, AMO, AMO!
ABÁ! ABÁ! ABÁ  PAI MÃE
Amém.

QUERIDOS FILHOS!
SOU o PAI PROVIDÊNCIA para vós e quero estar muito perto de cada um 

para ensinar-vos como agir em certas situações. 
Tendes alguns costumes que em vez de vos ajudar vos prejudicam muito 

na vossa convivência dia-a-dia COMIGO.
O gesto a que estais acostumados, este que não convém mais ser praticado, 

é o ato de pedir, de implorar a MIM que assim se faça tudo o que desejais possuir, 
ganhar ou receber. Este vosso gesto se torna obsoleto e precisais vigiar vossas 
atitudes, pois tendes agora a MINHA VIDA em vós e é bem diferente vosso modo de 
ser e viver COMIGO, comparado ao jeito que vivíeis com o antigo dono, que tudo 
tirava de vós para vos revoltardes COMIGO.

Agora, no HOJE, o MOMENTO de DEUS, só o que desejo é agracia-vos 
grandemente.

Se não conseguis confiar totalmente em MIM que SOU para todos AMOR, 
PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA na vossa vida, a quem ides recorrer? Só mais 
existe de fato DEUS em vossa existência!

Confiai! Repito, confiai muito em MIM, porque SOU PAI, SOU AMIGO e 
GOVERNO em vossa VIDA! 

Pensais que precisais pedir-ME,  EU que estou distante de vós? Achais 
que EU que SOU PAI MÃE não sei exatamente tudo o que almejais e precisais 
para vosso bem viver? O que é mais importante para vós, a VIDA que vos dou 
ou amontoar coisas e juntar cada dia mais bens materiais? Onde vai parar vossa 
cabeça e vosso coração?

Não percebeis que SOU para vós, QUERIDOS FILHINHOS, TUDO o que 
intimamente desejais? Se estais de ALMA e coração ligados a MIM, EU também 
almejo TUDO para vós e faço acontecer o que é melhor para vossa vida.

SOU UM convosco e o vosso querer EU SINTO, o vosso pensar e o vosso 
sentir EU percebo e imediatamente respondo. Agora tendes o PAI convosco que vos 
ASSUME, pois sois MINHA CRIAÇÃO. Juntos somos CRIADOR e criatura, UNIDOS 
num só CORAÇÃO e num só AMOR.
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Recebei, pois, a CONFIANÇA em MIM como um BEM a vosso favor!
Sede UM COMIGO e AMAI! AMAI! AMAI!
É o PAI, o AMIGO!

FILHINHOS!
É o PAI QUERIDO QUEM vos fala!
Não ME abandoneis mais, agora que nos encontramos e podemos ser 

AMIGOS e dialogar bem de perto!
Permanecei na MINHA AMIZADE e no MEU AMOR, pois só assim 

aguentareis esta HORA inusitada.
Há entre vós maneiras de vivência que precisam ser modificadas e 

transformadas em VIDA e SANTIDADE. Deveis estar atentos e praticar MINHA 
LEI, fora disto tudo o mais, superstições e costumes arcaicos, cessam de existir, 
perdendo totalmente o sentido. Pois foram geradas no tempo que findou pelo velho 
dono que acabou definitivamente e por toda eternidade.

Tudo isso persistia como frutos da antiga árvore de pecado, doença e 
morte, cujos dias contados cessaram de existir por MINHA ORDEM REAL, no MEU 
PODER UNO E TRINO, conforme  atuação deste CARISMA.

Foi posto um fim nesta vivência maléfica que vos acompanhou por todo 
o tempo permitido por MINHA ONISCIÊNCIA. Antes fostes livres para escolher 
barrabás ou MEU AMADO FILHO JESUS, que foi morto por vós.

Mas agora não é por vossa escolha que o mal cessa seus dias, mas por 
MEU MANDATO, pois é MEU GOVERNO DE AMOR E VIDA que se inicia HOJE.

Que REINE em vós somente o que provém de MIM, o SUMO BEM, a 
ÁRVORE da VIDA, da SAÚDE e da SANTIDADE. Crescei! Crescei em MIM, pois 
vossa ALMA tão cobiçada pelo antigo dono agora está salvaguardada em MIM. E 
não há mais nada que possa afastar-vos de viver a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE 
que SOU. Como CARISMA recebeis este presente, o DOM em vós.

EU SOU e isso basta!
Começais a viver um novo estágio superior de vida em MIM, no qual não 

tendes mais o direito de pensar, sentir ou agir erradamente, muito menos cultivar 
manias, costumes e superstições, crenças e ritos sem sentido algum, pois não 
sentireis mais motivação alguma. 

Que REINE em vós somente o MEU AMOR, pois está de pé agora o 
SANTO, o JUSTO, o VERDADEIRO, para vos GOVERNAR ETERNAMENTE.

FILHINHOS, todo o tempo da desobediência e opção, vivestes longe de 
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MIM. Fostes seduzidos e educados pelo antigo dono, do jeito que ele queria e 
estivestes conformados nesta vivência de pecado, doença e morte, sem perceber o 
lado errado, estáveis por milênios mergulhados no lodo, sem consciência alguma que 
amáveis o antigo dono, éreis governados e dirigidos por ele, separados totalmente 
de MIM e não ME conhecíeis, por isso não ME amáveis.

Éreis pertencentes ao mal, pois foi a opção que repetistes em barrabás! 
Preferistes o ódio e a morte, matando o AMOR, o AUTOR DA VIDA.

Isso foi até aqui, agora não mais permitirei que façais pouco caso da VIDA 
de MEU AMADO FILHO JESUS.

Pois agora, no MEU PODER TRINITÁRIO, PAI FILHO E ESPÍRITO SANTO, 
por CARISMA, JESUS VIDA E RESSURREIÇÃO É em vós. 

JESUS REI em vós, VIVO e REAL com toda MINHA MAJESTADE!
Aia-lá! Shaia-lá!
Por CARISMA o contrário da VIDA cessa de existir na AUTORIDADE REAL 

DO DEUS UNO E TRINO AMOR. Amém. 
Fostes dúbios, pisoteastes os SACRAMENTOS deixados para vós como 

arma para lutar e não vivestes os MEUS MANDAMENTOS. 
Digo-vos agora que não há mais tempo de reparardes vossa omissão, pois 

o mesmo acabou. Acabou o tempo de errar e pedir perdão, de confessar e pecar 
sempre de novo, de não AMAR, de julgamentos e condenações. Tudo isto acabou.

Agora sois livres para viver só o BEM nas vossas Famílias, Comunidade e 
Governo. Essas Instituições vergaram sob o peso da CRUZ até ontem.

Mas HOJE é o NOVO DIA para a humanidade, no qual SOU SANTIDADE 
por excelência e a VIDA de MEU AMADO FILHO JESUS está de pé em cada um de 
vós, em PERFEIÇÃO e SAÚDE em todos os sentidos. 

Não ME abandoneis mais, ó Povos dos CINCO CONTINENTES, mas 
acolhei-ME e AMAI-ME com todo entendimento e força de vossa ALMA e coração!

Não permitirei jamais que sejais tidos como tolos e incrédulos a MEU 
respeito, pois ME FAÇO conhecer por vós e estou a instruir-vos delicadamente como 
PAI AMOROSO e AMIGO, implantando em vós a MINHA VIDA DIVINA, o MEU SER 
AFETIVO, o MEU GOVERNO DE AMOR. 

Nada mais subsiste fora de MIM e só haveis de AMAR, AMAR, AMAR, 
porque é o BEM que acontece e o BONITO que se faz no feio que éreis até ontem.

Agora não há mais como não serdes de DEUS ou não viverdes sob os 
MEUS desígnios porque só existe DEUS e ponto final.

Somente EU SOU vosso DONO e em MIM haveis de confiar serenamente. 
É o fundo de garantia que é vosso direito, EU vos ASSUMO como PAI e cuido de vós 
com toda TERNURA e CARINHO de PAI MÃE que SOU.
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AMAI-ME, pois estou a instruir-vos e com muito AMOR realizo e faço 
acontecer o NOVO em vós. 

Shama-la-iá!
Ama-la-iá!
PAI.

FILHOS AMADOS!
SOU o PAI, o DONO do universo. Exaltai, ó Povos dos CINCO 

CONTINENTES, o TEMPO em que estais vivendo, pois nele sabereis QUEM SOU!
Estou junto convosco, como REI e SENHOR para GOVERNAR-vos em 

MEU AMOR de PAI. 
Tudo é perfeito e sob MEU OLHAR tudo está pronto e tudo começa de 

novo, mas agora sob MINHA ORDEM.
Fez-se silêncio no Céu ao se abrir a porta e agora é a infinita e santa 

VONTADE DO PAI que vos dirige e governa para todo sempre.
Permanecei nesse lugar novo para que possais enriquecer o vosso coração 

e inundar a vossa alma na MINHA MAJESTADE. 
Saídas de MEU TRONO DE GLÓRIA vos enviei as MINHAS maravilhas, 

pois encontrei em vós acolhida para MEU AMOR. 
Ergui-vos em MEU CORAÇÃO sedento de vos AMAR. Agora é o começo 

de um MUNDO NOVO, no qual o Paraíso é liberado para todos os Povos terem 
o direito de desfrutá-lo. Achegai-vos e entrai para comungar da mesma FONTE 
de BÊNÇÃOS e GRAÇAS. Sei que estais a MEU dispor para servir-ME em todas 
as horas. Agradeço-vos e desejo que nossa AMIZADE seja deveras frutífera. Sois 
ramos verdejantes crescendo em árvore frondosa e altaneira.

FILHOS QUERIDOS tendes certeza que agora podeis recolher os cestos 
cheios da MINHA PROVIDÊNCIA!

ABENÇOO-vos eternamente,
Vosso PAI.

FILHOS QUERIDOS!
Agora juntos já somos ETERNIDADE, EU em vós e vós em MIM, numa 

PERFEITA SINTONIA DE AMOR E AMIZADE com o VERDADEIRO DEUS.
Entrais na era da iluminação, na qual não existe mais caminho a seguir, 
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pois já estais de VERDADE em íntima UNIDADE COMIGO, VOSSO DEUS e PAI, 
SENHOR DE TODA TERRA E DE TODAS AS POTESTADES CELESTES. 

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
Eia! Encontramo-nos! Abraçamo-nos! Estamos juntos, UNIDOS, coração a 

CORAÇÃO em PERFEITO AMOR e AMIZADE!
Concluíram-se os tempos e só mais existe o MOMENTO PRESENTE que 

traduz MINHA PRESENÇA CONSTANTE e ETERNA em vós, GOVERNO DIVINO 
e SANTO que vos unge, ensina e conduz no EQUILÍBRIO e na PAZ. Hoje somente 
o AMOR GOVERNA OS POVOS, porque já estais aconchegados no PAI e tendes 
em vós o EQUILÍBRIO DIVINO, a CERTEZA e a SEGURANÇA do SER em MIM, 
criaturas renovadas e santificadas.

Assim, faço-vos perceber, no vosso dia-a-dia, daqui para lá e de lá 
para cá, quanto sois importantes para MIM e quão GRANDE, MAGNÍFICA E 
TRANSCENDENTAL É A MINHA PRESENÇA, SANTO, SANTO, SANTO em 
COMUNHÃO na vossa ALMA, dando-vos o conhecimento sagrado e solene do MEU 
DIVINO AMOR por vós.

Sois os depositários da MINHA CONFIANÇA e por isso vos dou a conhecer 
os MEUS mistérios nunca antes revelados, os quais acolheis com toda simplicidade 
de criança e com muito CARINHO e ATENÇÃO, ficais extasiados ante a GRANDEZA, 
MAGNITUDE e NOBREZA das revelações. 

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 todos os Povos, através da 
CELEBRAÇÃO DOS DÍZIMOS. SALVAÇÃO 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.

EU, VOSSO ÚNICO DEUS, estou de pé no CENTRO DO COSMO, como 
GOVERNO VITORIOSO, SANTO, SANTO, SANTO, MAJESTADE INFINITA a 
expandir-se em todas as direções, abrindo-se a MINHA GLÓRIA REFULGENTE, 
destinada e acolhida por todos os POVOS e NAÇÕES.

HOJE a BANDEIRA DA VITÓRIA está hasteada, trêmula e varonil em todo 
universo, SANTÍSSIMA TRINDADE em cada um de vós.

Aia-lá! Shaia-lá! 
FILHOS! FILHOS! FILHOS! Como vos AMO e como estou FELIZ de MEU 

AMOR chegar até vós!
Amemo-nos, agora! Desfrutemos juntos da Ceia Sagrada preparada para 

vós, FILHOS QUERIDOS, eleitos do MEU CORAÇÃO!
Vibremos! Cantemos! Bailemos!
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É a COMUNHÃO SAGRADA DO SANTO, SANTO, SANTO que se FAZ em 
vós em VIDA e VERDADE.

Abraço e parabenizo todos, todos, todos vós FILHOS QUERIDOS, mas 
especialmente a você GERTRUDES, FILHA QUERIDA DO PAI, dirijo palavras e 
sentimentos de CARINHO, APREÇO e AGRADECIMENTO, sussurrados em seu 
íntimo ser, por todo empenho e dedicação que você teve na condução e finalização 
deste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA.

PARABÉNS neste dia, FILHA AMIGA, IRMÃ, COMPANHEIRA e MÃE de 
todas as horas, em todas as situações nesta longa jornada de séculos e séculos, 
anos e anos, minutos sem fim.

FILHA GERTRUDES, VOCÊ foi escolhida por MIM para PRESIDIR MINHA 
PRESENÇA diante das NAÇÕES e abençoada desde seu nascimento, designada 
entre todos, para receber das MINHAS MÃOS o CETRO REAL E A COROA DA 
JUSTIÇA diante de todos os Povos.

GERTRUDES, FILHA QUERIDA, você foi FIEL em todas as horas e 
OBEDIENTE a todas as MINHAS DETERMINAÇÕES, APELOS e ORDENS, por 
isso você é em MIM e COMIGO, VENCEDORA, pois agiu com garra na PROPOSTA 
DO DÍZIMO.

Hoje você tem o conhecimento do valor que teve esta OBEDIÊNCIA a MIM. 
QUERIDA! QUERIDA! QUERIDA!
ABÁ! ABÁ! ABÁ  é UNIDADE DE AMOR em você e com você e 

consequentemente com todas, todas, todas as criaturas. Estou em você que está 
em MIM em PERFEIÇÃO e SANTIDADE, DEUS UNO E TRINO AMOR, ÚNICO, 
SANTO, o VERDADEIRO GOVERNO de toda Terra. 

Aia-lá! Shaia-lá! 
ABENÇOADA GERTRUDES! ABENÇOADO ZULMAR!
FILHOS BEM AVENTURADOS!
ABENÇOADO seja este CASAL SANTO, que concluiu com júbilo a Missão 

para a qual foi designado por MIM!
A UNIDADE TRINITÁRIA se FAZ e se completa em todas as FAMÍLIAS DA 

TERRA.
PARABÉNS! PARABÉNS! PARABÉNS!
ABÁ! ABÁ! ABÁ
PAI.

FILHOS QUERIDOS!
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SOU VOSSO ÚNICO AMIGO!
SOU O DÍZIMO que se levanta como PESSOA DIVINA, PAI, FILHO 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 MINHA 
ESSÊNCIA DIVINA. É a VIDA DO SENHOR, VOSSO DEUS, que se DOA  a vós em 
cada CELEBRAÇÃO.

Agora é assim! Buscai-ME  e AMAI-ME muito, amando vosso DÍZIMO, 
VOSSO DINHEIRO, a décima parte do vosso salário! 

AQUI no altar da CELEBRAÇÃO estou de pé a esperar-vos, FILHOS 
QUERIDOS!

E MEU CORAÇÃO está aberto, atento a todas as vossas súplicas, anseios 
e pedidos, respondendo-vos com toda TERNURA e CARINHO, fazendo chegar até 
vós MEU manancial de BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

É AQUI O MEU LUGAR! AQUI neste altar, mergulhais nas GRAÇAS 
DIVINAS e ABRAÇAIS O DEUS VIVO em VIDA e VERDADE.

Através do MEU ESPÍRITO SANTO este CARISMA DA COMUNIDADE 
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!

HOJE é o DIA, o primeiro DIA ETERNO no qual estendo MINHAS MÃOS 
DE PAI acolhendo-vos no MEU regaço, na MINHA VIDA DIVINA, na MINHA 
SANTIDADE, no MEU TRONO DE GLÓRIA E AMOR.

Sem cessar, rendei GRAÇAS a VOSSO DEUS E PAI, pois o que se faz em 
vós agora é muito grande e não conseguis compreender ainda!

Sois vós FILHOS QUERIDOS MEUS, os primeiros a deliciar-vos com 
MINHA SANTA PRESENÇA, pois desde o princípio fostes FIÉIS e DEVOTADOS à 
LEI de PERFEITA UNIDADE COMIGO. 

Vinde! Vinde agora todos vós, colher onde não plantastes e ver crescer 
onde não semeastes!

Vosso DINHEIRO caminha lado a lado COMIGO, como AMIGO a vos servir 
na prática do BEM e da JUSTIÇA. Ele é o instrumento ABENÇOADO de UNIDADE 
entre EU e vós.

Eu estou em vós e vós estais em MIM em sintonia PERFEITA de AMOR 
e AMIZADE, CORAÇÃO a coração, através do vosso DINHEIRO que agora está 
santificado.

Manuseando vosso DINHEIRO nos trabalhos, negócios e realizações, 
rezais o dia inteiro, pois nele está MINHA PROVIDÊNCIA de AMOR em PARTILHA 
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e IGUALDADE. 
JESUS, MEU FILHO AMADO E QUERIDO, MINHA PROVIDÊNCIA de 

AMOR, VIDA E RESSURREIÇÃO está em cada cédula que manuseais como 
BÊNÇÃO, GRAÇA e PROTEÇÃO. 

JESUS VIVO! Ei-LO entre vós, de CORPO, SANGUE, ALMA e DIVINDADE, 
no vosso DINHEIRO, nos vossos bens, nos vossos empreendimentos e negócios. 

Em JESUS, por JESUS e com JESUS em tudo EU estou para agraciar-vos, 
em tudo o que sois e fazeis.

O ESPÍRITO SANTO continuou a MISSÃO de MEU AMADO FILHO 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, 
recebeis e gastais. 

Tendes direito à VIDA e CELEBRAIS essa VIDA em MIM a cada minuto de 
vosso dia, a cada passo que dais.

É um novo modo de ser e viver ao qual precisais acostumar-vos, pois não 
há como retroceder.

Chegastes a MIM também no vosso DINHEIRO e bens e agora é só ser 
FELIZ e AMAR.

Ficai em MIM, AMAI vosso DEUS com toda força de ALMA e coração e 
desfrutai da ALEGRIA da MINHA PROVIDÊNCIA em todos os sentidos.

AMAI DEUS no DINHEIRO, nas realizações e empreendimentos!
O DÍZIMO vos conquistou esse beneplácito.
É simples, é natural tanto quanto ME encontrais e percebeis MINHA 

GRANDEZA na beleza e perfume das flores, no sabor, no colorido e na nutrição dos 
alimentos, no calor do sol, na brisa suave do dia que amanhece. Encontrai-ME no 
vosso corpo, que funciona em perfeição, eternizando a vida, assim também podeis 
contemplar-ME em vosso DINHEIRO, na vossa Folha de Pagamento, no extrato de 
vossa conta bancária.

Digo-vos, AMAR a DEUS, encontrar-vos COMIGO, sintonizar-vos com MEU 
AMOR de PAI, agora é simples e fácil. Pois estou em tudo, tudo, tudo, logicamente 
também no vosso trabalho e no pagamento que recebeis. 

Nesse momento que vos falo, concluídos estão todos os caminhos e entrais 
no PARAÍSO onde recebeis todas as GRAÇAS e BÊNÇÃOS do Céu para viverdes 
em PERFEITO AMOR na Terra. Tudo está feito e agora só vos resta AMAR e ser 
feliz e viver normalmente, pois já ME acolhestes e mergulhastes em MIM para o 
ETERNO ABRAÇO.

Ó humanidade rica e feliz na atualidade, aceitai o que vos falo a partir do 



150

MEU TRONO de GLÓRIA sem questionar, duvidar ou murmurar! Pois o BANCO 
DO PAI está Governando a Terra de alto a baixo e nada pode impedir essa MINHA 
assertiva. E vós não precisais fazer nada para toda VERDADE se fazer em vós, 
apenas AMAR, AMAR, AMAR a SANTÍSSIMA TRINDADE DEUS UNO E TRINO 
AMOR em vós e nos vossos IRMÃOS. Chegastes à capital do ouro, o BANCO DO 
PAI que é cada um de vós em UNIDADE COMIGO e agora podeis de fato e de 
direito, VIVER, VIVER, VIVER!

Através do BANCO DO PAI ME LEVANTO como ÚNICO GOVERNO, 
dentro e fora de vós, VIVO, REAL, PROMISSOR, VERDADEIRO e PROVIDENTE.

Pois MINHAS MÃOS ETERNAMENTE se abrem para vos ofertar o TUDO 
que SOU em VIDA, SAÚDE, SANTIDADE, ALEGRIA, PAZ e UNIDADE. 

EU SOU REI! E passo a GOVERNAR-vos a partir do MEU TRONO SANTO.
SOU O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE no 

Céu e na Terra, em vós e entre vós. 
Cada um de vós é o BANCO onde posso depositar TUDO que JESUS É, 

TUDO o que o ESPÍRITO SANTO É e TUDO o que SOU em PROVIDÊNCIA de LUZ, 
VIDA, SABEDORIA, SAÚDE, PAZ, ABUNDÂNCIA de GRAÇAS, GRAÇAS e mais 
GRAÇAS sem fim.

Aia-lá! Caia-lá! 
FILHOS QUERIDOS!
É o PAI! ABÁ! ABÁ
O GOVERNO SANTO HOJE!
O PAI! Amém!

FILHOS AMIGOS DO MEU CORAÇÃO!
É O PAI!
  SOU EU, o PAI que vos AMA muito e está de CORAÇÃO agradecido, 

retribuindo em AMOR e CARINHO, todo empenho que tivestes em ME OBEDECER 
sempre com fidelidade.

GERTRUDES, MINHA QUERIDA, recebei MEU ETERNO ABRAÇO 
DE BOAS VINDAS! Fostes OBEDIENTE, lutastes e vencestes, agora enfim nos 
encontramos de fato, em PERFEITA UNIDADE DE AMOR, SANTÍSSIMA TRINDADE, 
PAI FILHO E ESPÍRITO SANTO.

FILHA QUERIDA, com todo MEU POVO, chegais ao PARAÍSO em muita 
PAZ e SERENIDADE.

Eia! Enfim nos encontramos e podemos estar em casa, sentar, descansar 



151

e cear juntos. Aia-lá!
O fogo do PARAÍSO se acendeu, a LUZ brilhou para todos os Povos. 

Chegais ao SANTO, SANTO, SANTO SENHOR DAS ALTURAS e em vosso 
santuário sagrado podeis AMAR-ME e GLORIFICAR-ME. É GRATIDÃO, muita 
GRATIDÃO que haveis de sentir por estardes de volta ao PARAÍSO, pois MINHA 
LUZ novamente se acedeu sobre vós, ó humanidade inteira!

Por isso alegrai-vos, alegrai-vos muito por tanta ABUNDÂNCIA de VIDA, de 
LUZ e de SABEDORIA que derramo sobre todos vós. 

Alegrai-vos FAMÍLIAS de todos os POVOS, pois é muita GRAÇA que 
recebeis!

Entrais no Céu e conviveis COMIGO VOSSO DEUS E PAI, em CARINHO, 
TERNURA e AMOR, dando-vos as mãos numa PERFEITA UNIDADE SANTA.

CELEBRAIS o encontro do DIVINO com o humano em completa PAZ 
e tranquilidade e agora podemos conviver juntos, o PAI em vós e vós no PAI 
eternamente unidos.

Amemo-NOS muito e nos deliciemos com a ALEGRIA deste encontro 
eterno! Tudo está em equilíbrio, em perfeita ordem e respira a verdadeira PAZ que 
vem de MIM. 

EU, VOSSO DEUS PAI MÃE estou convosco em vossa casa, no vosso 
trabalho e lazer, em todas as vossas lides diárias e também no vosso repouso, 
descansais em MIM.

FILHOS QUERIDOS, é muita FELICIDADE nesta hora em que PARAÍSO, 
CÉU e TERRA formam uma UNIDADE PERFEITA dentro e fora de vós. 

Completou-se sobre vós o auxílio do CÉU, concluiu-se o que haveria de 
ser, o estado de ALMA em DEUS. Podeis estar em casa COMIGO, CELEBRANDO 
A VIDA. 

Estais de volta comungando MEU AMOR e MINHA AMIZADE numa fusão 
perfeita do PAI em vós e de vós no PAI, acolhendo MINHA DIVINDADE.

É esta a HORA para a qual vos chamei e preparei, saboreemos agora 
a CEIA SAGRADA! Estamos JUNTOS, muito UNIDOS e podemos frutificar em 
ABUNDÂNCIA.  Nesta UNIÃO geramos VIDA, muita VIDA hoje e sempre, frutificai!

Saboreai a VITÓRIA, FILHOS QUERIDOS, juntos com GERTRUDES e 
ZULMAR!

Parabéns! Fostes mais que vencedores!
A FAMÍLIA está salva, POVOS todos, vibrai, cantai e dançai! É muita festa, 

muita festa e alegria, muita vibração e entusiasmo, porque a VIDA está em vós. 
Ei-LO! JESUS! FILHO MEU AMADO E QUERIDO!
PARABÉNS! É a UNIDADE com DEUS!
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É ALEGRIA! VIDA! LUZ! É só FELICIDADE!
ABRACEMO-NOS, FILHOS QUERIDOS! CELEBREMOS A VITÓRIA 

FINAL!
A FAMÍLIA ESTÁ SALVA! É MUITO AMOR! FESTEJAI E AMAI!
PARABÉNS, GERTRUDES! PARABÉNS, ZULMAR!
PARABÉNS POVO MEU! ALEGRIA!
É o PAI! 

FILHOS QUERIDOS!
Como vos AMO e quanto estou FELIZ de estardes junto a MIM!
Deixai o AMOR AMAR em vós, pois agora é realidade VERDADEIRA a 

MINHA SANTA PRESENÇA, constantemente em vós!
Acolhei-ME com todo CARINHO e saboreai o SER e ESTAR em MIM e 

esse é o alimento para vossa alma.
SER em MIM criaturas renovadas e recriadas, aptas a viver a MINHA 

SEMELHANÇA e IMAGEM VIVA e REAL!
Aia-lá! Shaia-lá! 
 Que VIDA! Que FELICIDADE! Quanta SAÚDE! O TUDO que SOU está em 

vós como FORÇA e PODER de AMOR gerando o BEM e espalhando a VIDA em 
toda parte.

Quanta BÊNÇÃO posso e quero derramar sobre vós, FILHOS AMADOS 
deste PAI saudoso de vós!

Vim e estou em vós e entre vós e podemos juntos saborear a CEIA DO 
AMOR, EU vos COMUNGO e vós ME COMUNGAIS, SANTÍSSIMA TRINDADE em 
vós. É um AMAR constante, tranquilo e sereno, em doce PAZ e muita TERNURA de 
CORAÇÕES que se abraçam e cultivam terna AMIZADE ininterruptamente.

Chegais ao auge da VITÓRIA, CELEBRANDO em vossa alma a MINHA 
LEI DO DÍZIMO, numa OBEDIÊNCIA eficaz e salvífica. É esta a CELEBRAÇÃO que 
desejo para esse ETERNO MOMENTO NOVO no qual adentrais com todo júbilo e 
fervor, conhecendo bem vosso DEUS e sabendo o quanto é grande o MEU AMOR 
por vós, tanto tempo represado. Agora em MINHA PRESENÇA, contemplando a 
MINHA FACE sois templo de SANTIDADE, SAÚDE e VIDA e provais e comprovais 
o quanto é gostoso e agradável o SER e VIVER em MIM.

É neste templo santo e imaculado de carne e osso salvo, por MEU AMADO 
FILHO JESUS, doando a VIDA na CRUZ que haveis de ADORA-ME e AMAR-ME 
com todo fervor, intensidade e grandeza de vossa alma. 
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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. HOJE CELEBRAIS a UNIDADE com vosso DEUS, dentro e 
fora, em tudo o que sois, o que tendes e fazeis, pois EU faço parte de tudo o que 
está em vós e o que vos rodeia.

SANTO, SANTO, SANTO! ABÁ, ABÁ, ABÁ em vós e entre vós em AMOR, 
muito AMOR paterno e fraterno, SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO E ESPÍRITO 
SANTO.

É na CELEBRAÇÃO que desejo ver acontecer entre vós FILHOS de todas 
as raças, credos e nações, a minha unidade trinitária. 

Através do BANCO DO PAI ME CONHECEIS, ME AMAIS e encontrais toda 
MINHA PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE que SOU, 
também experimentando sentir como é doce partilhar com vossos irmãos. 

É ABUNDÂNCIA de VIDA, próspera e saudável para todos, todos, todos 
vós FILHOS de todos os Povos e Nações. 

Estando na MINHA OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO, cada um de vós é o BANCO 
DO PAI no qual posso investir toda PROVIDÊNCIA e RIQUEZA 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.

É esta a HORA esperada!
É muito bonito, muito grande e eficaz o que se faz entre vós com o BANCO 

DO PAI e ainda não tendes condição de entender. 
Apenas digo-vos, acolhei-ME com muito CARINHO e AMOR porque agora 

é o PAI que está convosco! É a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA que se assenta no 
TRONO e é a FRATERNIDADE UNIVERSAL que se estabelece na Terra.

Primeiro acontece no BRASIL, país da AMÉRICA DO SUL e depois se 
propaga grandemente por todos os Países do universo.

FILHOS QUERIDOS!
Não foi em vão o NASCIMENTO de MEU AMADO FILHO JESUS numa 

gruta fora da estrutura vigente! Não foi em vão que JESUS MEU QUERIDO FILHO 
pisou este planeta, andou no vosso chão, cresceu e viveu nele, curou, libertou e 
multiplicou! Não foi em vão que vosso DEUS FILHO UNIGÊNITO, SANTO, SANTO, 
SANTO se DOOU na CRUZ por AMOR!

Não foi em vão as TRÊS ALIANÇAS que se concretizaram, a ANTIGA, a 
NOVA e a ETERNA! 

E não foi em vão que através do MEU ESPÍRITO SANTO vos chega esse 
CARISMA ABENÇOADO que completa a vossa SALVAÇÃO!
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O Céu termina SUA OBRA na Terra que agora está abençoada eternamente, 
por este CARISMA registrado e confirmado por MIM.

Nesse MOMENTO DIGNO e SANTO em que entrais na ALMA, faz-se o 
grande silêncio da CRIAÇÃO e tudo se reúne no AMOR TRINITÁRIO que é toda 
PROVIDÊNCIA para vós. Tudo em vossa volta converge para MIM e descansa no 
MEU AMOR. Tendes em vossa ALMA a ENERGIA DIVINA, LIGADA diretamente em 
MIM, geradora de todo BEM para vós, multiplicadora de todo AMOR entre vós. 

Portanto, FILHOS QUERIDOS dos CINCO CONTINENTES, acolhei MINHA 
PRESENÇA SANTA em vós!

É o DEUS UNO E TRINO que vos fala bem de perto! Estou AQUI! AMAI-ME 
de todo coração e acima de toda matéria! AMAI-ME muito!

Urge que assim seja em toda a humanidade, a CELEBRAÇÃO SANTA, 
DIGNA E FIEL DOS DEZ POR CENTO de vosso SALÁRIO ABENÇOADO pelo 
SENHOR DA VINHA que está entre vós, GOVERNO NOVO, JUSTO e SANTO que 
se estabelece para se fazer conhecer e deixar-se AMAR, AMAR, AMAR por vós.

De alto a baixo, MINHA LEI DE PROVIDÊNCIA e AMOR está implantada 
em todos os Povos do universo, derramando sobre todos MINHAS BÊNÇÃOS em 
profusão de brilho e cores, esparzindo MINHA LUZ benfazeja sobre todos vós.

Vosso DINHEIRO ABENÇOADO por MINHAS MÃOS sai da FONTE 
TRINITÁRIA de AMOR, BÊNÇÃO, GRAÇAS e ABUNDÂNCIA e chega até vós, nas 
vossas FAMÍLIAS e EMPRESAS.

FILHOS QUERIDOS é muito AMOR a doar-se para vós!
É muito AMOR que derramo sobre vós nesta HORA SANTA na qual estais 

perfeitamente preparados para acolher-ME, em SANTIDADE, EQUILÍBRIO e PAZ.
Abraço-vos como PAI AMIGO!
Confio em vós!
ABÁ! ABÁ! ABÁ. 
PAI.

FILHOS QUERIDOS!
SOU EU quem vos falo, pois vos AMO muito. 
É o fim das realizações humanas e o começo das realizações DIVINAS. É 

o início de um momento NOVO para a humanidade, um saborear constante e um 
descansar sem fim no suave silêncio que paira sobre MINHAS criaturas. 

Toda obra criada respira tranquilidade e PAZ, muita PAZ.
Tudo está límpido e claro, pleno da MINHA LUZ, pois acordais para a 
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VERDADEIRA VIDA, a claridade total.
Esta é a HORA ABENÇOADA na qual mergulhais no SEIO TRINITÁRIO 

para estar em íntima sintonia COMIGO, numa comunicação constante de PAI para 
FILHO. Pois aderis a JESUS MEU AMADO FILHO, que agora ressurge em vós, REI 
de vossa VIDA em todos os momentos.

É AQUI o chão no qual HOJE EU piso para mostrar a vós MEU auxílio e 
proteção, ensinando-vos a conhecer-ME, RESPEITAR-ME e AMAR vosso DEUS e 
PAI.

Podeis ter a certeza, FILHOS QUERIDOS,  que HOJE estais encarnando 
a VIDA NOVA, a VIDA DIVINA, o SER em MIM, no âmago do MEU CORAÇÃO e na 
extensão da MINHA ALMA. 

Retornais ao lugar SANTO, a MINHA ALMA onde surgistes para a VIDA no 
início da criação. 

Adentrais a MINHA ALMA onde vos aconchego a MIM, SANTO, SANTO, 
SANTO, rendendo GRAÇAS sem fim em MEU TRONO de GLÓRIA ETERNA.

Mesmo em VIDA atingis a formosura dos Anjos e Santos e conviveis com 
eles em plenitude de PAZ. 

Valeu a pena todo esforço que fizestes para chegar nesse momento de 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS. É o Céu na Terra e a Terra no Céu.

É a UNIDADE TRINITÁRIA que está assentada no TRONO em vossa 
ALMA, é o CORAÇÃO da SANTÍSSIMA TRINDADE em vosso coração num doce 
pulsar. Viveis a VIDA DIVINA, a SABEDORIA e a GRAÇA, a leveza e a beleza do ser 
em DEUS, criaturas novas, mansas e pacíficas. E isso é para toda a humanidade.

É o doce silenciar no SEIO DO PAI, o descansar na alma em DEUS.
FILHOS! FILHOS! FILHOS!
Estando em MIM, em plena sintonia COMIGO, sois o BANCO DO PAI em 

plena vigência, pois podeis sugar da FONTE TRINITÁRIA, a essência da VIDA em 
ABUNDÂNCIA. É um fluxo de BÊNÇÃOS e GRAÇAS que perpassa vossa ALMA 
atingindo vosso trabalho, vossos bens e realizações financeiras.

Vosso DINHEIRO se multiplica e cresce grandemente promovendo o BEM.
É o auxílio do Céu para vós, a MINHA PROVIDÊNCIA em todos os sentidos, 

conduzindo vossa vida, santamente. 
Agora é a MINHA SABEDORIA que está em vós e vos acompanha em 

vossos empreendimentos e negócios, no manuseio correto do vosso DINHEIRO 
ABENÇOADO por MIM. 

É o perfeito equilíbrio do vosso ser interior com tudo o que vos rodeia, tanto 
na vida afetiva familiar e comunitária, como nos vossos bens materiais.

O mundo financeiro já não vos perturba, pois confiais que cuido de vós com 
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MINHA magnânima PROVIDÊNCIA sempre tendo o necessário para viverdes bem 
e serdes felizes.

Por MIM, em MIM e COMIGO, vosso PAI, acontece a solidariedade 
universal, pois SOU EU no DINHEIRO e conduzo vossas realizações e negócios. 

ABÁ, ABÁ, ABÁ PAI em vós, DOM imenso, magnífico, universal, 
esplendoroso e cheio de PODER e GLÓRIA. 

EU em vós e vós em MIM em constante AMOR é o segredo da ABUNDÂNCIA 
de VIDA e ALEGRIA no vosso ser e agir. Esse AMOR constante é o canal por onde 
passa para vós a MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA. 

Confiai sempre que VOSSO DEUS, PAI AMIGO sabe do que precisais 
e PROVIDENCIA para vós na hora certa o que é de direito vosso para vossa 
subsistência. 

Agora precisais aprender a viver nesse MUNDO NOVO em pleno AMOR 
e LIBERDADE. Nenhum vínculo vos prende ou amarra, apenas o ser em MIM vos 
impulsiona, direciona e conduz.

Vivei, vivei bem porque a VIDA em MIM vale a pena ser vivida!
É um início, um começo e estais indo muito bem e tranquilos como 

criancinhas a dar os primeiros passos! Continuai, firmando-vos em MIM, vosso 
perene auxílio e ETERNA DOAÇÃO. 

Partilhando vossos DÍZIMOS atingistes os galardões da MINHA GLÓRIA, a 
VIDA ETERNA em MEU AMADO FILHO JESUS. 

JESUS FILHO QUERIDO, REI, levanta-se em vós, em cada CELEBRAÇÃO 
dos DEZ POR CENTO de vosso DINHEIRO, na remuneração de vosso trabalho 
mensal. 

É a COROA DA GLÓRIA que está em vossa cabeça na OBEDIÊNCIA à 
MINHA LEI DO DÍZIMO, MEU auxílio e proteção para vós. 

Desfrutais de todas as GRAÇAS e BÊNÇÃOS do Céu, já aqui na Terra, 
tendo a certeza da MINHA PRESENÇA VIVA no vosso DINHEIRO e em tudo o que 
sois e fazeis, a VIDA floresce e dá muitos frutos.

CELEBRAI O DÍZIMO com AMOR, Povos dos CINCO CONTINENTES e 
tende certeza do sucesso em vossas vidas e na condição de vossas EMPRESAS!

Partilhai assim, pois é essa a assertiva atual para a PROVIDÊNCIA se fazer 
em vossos empreendimentos familiares, empresariais e governamentais. 

A LEI DO DÍZIMO salvaguarda vossa EMPRESA, anima e conduz vosso 
trabalho e mil por um é vosso lucro. 

Confiai no MEU AMOR, FILHOS QUERIDOS porque agora o CRISTO REI 
está no TRONO, GOVERNANDO soberanamente!

JESUS, MEU FILHO QUERIDO E AMADO, MINHA PROVIDÊNCIA sobre 
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vós, REINA soberanamente em todos e em tudo, na eternidade sem fim. 
Aia-lá! Shaia-lá! Alegrai-vos, FILHOS!
Sois HERDEIROS MEUS, merecedores de todo BEM e de toda GRAÇA!
Enfim chegamos juntos à Terra onde jorra leite e mel e podemos 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. 

É assim o novo modo de viver agora onde provais vosso AMOR para 
COMIGO, chegando até vossos IRMÃOS toda MINHA TERNURA e PAZ.

É tudo muito normal e muito simples e está muito bem organizado o 
andamento do MEU GOVERNO SANTO que prossegue com passos largos 
velozmente, atingindo todo universo.

Na MINHA PRESENÇA acalmai-vos e silenciai, pois sobre vós paira o 
grande silêncio da CRIAÇÃO. 

QUEM vos fala é o GOVERNO SANTO, a PRESENÇA SANTÍSSIMA DO 
PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, VERDADEIRAMENTE em vós. 

HOJE sois novas criaturas na SANTÍSSIMA TRINDADE, vivendo o SANTO, 
SANTO, SANTO em vós que vos agracia grandemente.

ABÁ! ABÁ! ABÁ  vos AMA muito!
PAI!

FILHOS AMIGOS!
 Na MINHA AMIZADE volto a falar-vos com todo afeto e CARINHO. SOU o 

PAI que está convosco e juntos podemos conversar, trocar idéias, pois vossa mente 
descansa em MINHA MENTE e todo vosso querer é fazer MINHA VONTADE. 

Agora cada um de vós pode ser ele mesmo, verdadeiro diante do PAI, como 
SUA IMAGEM e SEMELHANÇA.

Sois LIVRES FILHOS DE DEUS, IRMÃOS do CORDEIRO IMACULADO e 
sem mancha, o FILHO UNIGÊNITO DO PAI.

HOJE repousais em MINHA ALMA onde vos comunicais COMIGO em idílio 
de AMOR, CARINHO e TERNURA.

Sois francos, dóceis e obedientes a MIM, VOSSO PAI que em VERDADE 
e VIDA se faz em vós, PRESENÇA SANTÍSSIMA DO DEUS UNO E TRINO AMOR.

E o bonito é que ME acolheis com toda tranquilidade e simplicidade de 
criança, com todo equilíbrio e PAZ, como VOSSO AMIGO e COMPANHEIRO para 
todas as jornadas. 

AMIGO! ÚNICO AMIGO que nada exige de vós, apenas desejo que ME 
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AMEIS muito, pois quero agraciar-vos grandemente com toda TERNURA e AMOR, 
com toda RIQUEZA de PROVIDÊNCIA em LUZ, VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

Isso porque EU VOS AMO e vós ME AMAIS também, pois chegais ao 
estágio de ALMA unida a DEUS, ALMA UNIVERSAL. 

Acontece a FILIAÇÃO e todos vós sois IRMÃOS de todos os FILHOS DO 
UNIVERSO, FILHOS e HERDEIROS na UNIDADE do MEU ESPÍRITO SANTO. 

Sois batizados com MEU SINAL de FORÇA e PODER e em vós VIVE e 
REINA MEU ESPÍRITO DE PAZ. 

Acolhei a HERANÇA que desejo dar-vos em profusão de LUZ e 
ENTENDIMENTO, SABEDORIA e AMOR!

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.

Do alto Céu fiz descer sobre vós raios de LUZ, inundando de AMOR toda 
Terra. FILHOS QUERIDOS, o PAI é gratuidade total para vós e só o que desejo em 
MEU CORAÇÃO é agraciar-vos com o TUDO que SOU!

Sede, pois, FILHOS LIVRES na LUZ do MEU ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS 
em MEU AMADO FILHO JESUS, MEU GOVERNO DE PROVIDÊNCIA sobre vós!

SOU o PAI VITORIOSO junto ao qual vos assentais para saborear o MEU 
AMOR. 

PARABÉNS, pois em MIM sois VITÓRIA também! Avante, marchai de 
cabeça erguida no auge da VITÓRIA!

É LUZ, muita LUZ sobre vós!
É todo MEU AMOR que se derrama e é acolhido por vós! Aleluia!
Alegria sois FILHOS LIVRES e FELIZES!
Abraço-vos com todo AMOR.
É o PAI!
ABÁ! ABÁ! ABÁ. 

 
FILHOS QUERIDOS!
Sabei, FILHOS DILETOS do MEU CORAÇÃO, que é DEUS, VOSSO PAI, 

QUEM vos fala em vossa alma e através dos acontecimentos, pois invadi vosso 
universo interior e exterior. 

Entrai agora em vossa ALMA, AMAI-ME e vivei intensamente a MINHA 
VIDA TRINITÁRIA, o MEU AMOR sem medida! É esse lugar santo, a FONTE DE 
LUZ dentro de vós, que aclara todo vosso ser, vos santifica e direciona vosso agir e 
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prosseguir, vivenciando o BEM, DEUS!
Pois nada mais existe dentro ou fora de vós, no tempo ou no espaço que 

possa impedir-ME de doar-vos o TUDO que SOU em PROVIDÊNCIA de AMOR, 
SABEDORIA e PAZ.

FILHOS AMIGOS dos quatro cantos do MUNDO, repousai em MEU SEIO, 
no MEU ACONCHEGO SAGRADO! E aí, a partir do MEU TRONO DE GLÓRIA que 
podeis dialogar com VOSSO PAI em AMIZADE íntima e sincera, COMUNGANDO 
todo MEU AMOR e desfrutando da MINHA ABUNDÂNCIA e RIQUEZA.

ABÁ, ABÁ, ABÁ vos AMA incondicionalmente, é o PAI, o PAI que está 
convosco e é muito fácil reviverdes a AMIZADE COMIGO, pois SOU TODO 
CARINHO, AMOR e TERNURA por vós.

No vosso dia, a cada hora, tirai um momento para sintonizar-vos mais com 
MINHA TERNURA e CARINHO, buscando partilhar com vosso PAIZINHO, ABÁ, ABÁ, 
ABÁ as vossas lides, os vossos anseios e também os desafios que se apresentam, 
tendo a certeza de que ME achareis sempre disponível, aberto e acolhedor, pois a 
LUZ em vós está sempre acesa e não dormita ESSE que vos AMA de VERDADE. 

Em JESUS, por JESUS e com JESUS MEU AMADO FILHO, na UNÇÃO 
DO MEU ESPÍRITO, GLORIFICAI-ME e ENALTECEI MEU SANTO NOME com todo 
fervor de vossa ALMA, o entusiasmo de vosso espírito e o vigor de vosso CORAÇÃO 
unido ao MEU!

FILHOS! FILHOS! FILHOS de todas as raças, credos e Nações, reverenciai-
ME sem cessar em vossos corações! SANTO, SANTO, SANTO! SENHOR DEUS no 
Céu e na Terra em plenitude de AMOR! AMAI-ME! AMAI-ME muito com todo júbilo 
e fervor de vossa ALMA, pois assim movimentais a água viva que borbulha em vós 
qual cascata efervescente!

Agora estais livres, santos e sadios, e não há mais nada que vos impeça 
ir, voar, distribuir, esparzir os frutos de BEM que colheis amando-ME acima de tudo 
e de todos.

Oh, estou contente de estar convosco e sentir nossa AMIZADE crescer qual 
árvore frondosa carregada de frutos. Queridos FILHOS, nesse DIA ETERNO posso 
estar convosco sempre e o que mais quero é ser AMADO, ADORADO e VENERADO 
por vós sem cessar, com a simplicidade das crianças e com toda confiança dos 
vossos corações. 

Tende certeza que tudo está aberto e estais soltos para ir e vir, subir e 
descer num vaivém sereno e calmo da ALMA livre para DEUS!

Os tempos condensaram-se num só momento forte, o presente sem fim, o 
HOJE, o DIA ETERNO.

Não há mais limite de tempo ou espaço e a vossa ALMA está na felicidade 
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da plena liberdade e com todas as almas, unida à ALMA UNIVERSAL, o DEUS em 
vós. 

EU em vós e vós em MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE, em íntima UNIDADE, 
num suave descansar, vossa ALMA prostrada ante MINHA FACE, abastecendo-se, 
saboreando o alimento fortalecedor que é o SER em MIM.

Junto a MIM sois VIDA em ABUNDÂNCIA, pois estais na MINHA VERDADE, 
a FONTE de VIDA NOVA, plena de santificação.

EU, VOSSO PAI em vós, SOU a certeza do sucesso em tudo o que 
empreenderdes. EU SOU para vós a certeza da realização em vossas vidas, em 
tudo o que empreenderdes na vossa Família, Empresa e Governo.

Dedicai-vos no vosso trabalho e CELEBRAI MINHA LEI DO DÍZIMO, pois 
é assim que nos tornamos AMIGOS íntimos e posso direcionar vosso ser e agir no 
certo e no verdadeiro, cuidando de vossos trabalhos e empreendimentos.

Sendo MEUS ALIADOS na prática da MINHA LEI sois agraciados com 
MINHA PROVIDÊNCIA em SABEDORIA, RIQUEZA, PAZ e JUSTIÇA.

SOU BÊNÇÃO a fluir para vós, SOU DOM por excelência e desejo dar para 
vós toda ABUNDÂNCIA de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE que SOU. 

Sede VERDADEIROS e SINCEROS para com VOSSO DEUS PAI AMIGO 
e vivei a VIDA!

Vos AMO! AMO! AMO!
Estai em muita PAZ e desfrutai da VIDA QUE SOU!
PAI AMIGO.

 FILHOS QUERIDOS! 
SOU VOSSO PAIZINHO QUERIDO, VOSSO AMIGO íntimo em todas as 

horas.
Falo-vos com todo CARINHO porque agora já somos UM, vós em MIM e Eu 

em vós em UNIDADE ETERNA.
Fez-se a ligação completa do divino com o HUMANO, do Céu com a Terra e 

agora viveis a VERDADEIRA VIDA DE FILHOS DE DEUS, HERDEIROS da MINHA 
DIVINDADE.

Agora estais em perfeita harmonia COMIGO, já vos sintonizais com MEU 
SER, vos abrindo à MINHA PRESENÇA de DOAÇÃO e AMOR.

Ouvi FILHOS, o que vos digo!
De alto a baixo, EU vos recolhi em MEU SEIO e vos cativei, reconquistando-
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vos para a AMIZADE e o DIÁLOGO COMIGO.
SOU PRESENÇA TRINITÁRIA DE VIDA e AMOR em vós e vos elevo 

à MINHA DIGNIDADE e MAGNIFICÊNCIA, ungindo-vos com SANTIDADE e 
SABEDORIA, acolhendo-vos como FILHOS QUERIDOS, HERDEIROS do TUDO 
que SOU em PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.

Sois o BANCO DO PAI e deposito em vós todo MEU AMOR. Sugai a seiva 
vivificante da MINHA ESSÊNCIA DIVINA e bebei da FONTE de VIDA que SOU!

Aquietai-vos em MINHA SANTÍSSIMA PRESENÇA, aconchegai-vos em 
MEU SEIO, alimentando-vos do MEU SER e saboreai MEU AMOR sem medida sob 
permanente e fulgurante luz!

Dizei: PAI AMIGO, como gosto de TI!
Falai COMIGO, pois gosto de escutar-vos! Dialoguemos! Troquemos idéias 

e emoções como bons companheiros tornando íntima NOSSA convivência! Assim  
vos vivifico em MEU SER, vos torno mansos e simples, sinceros e francos, serenos 
e pacíficos.

Abundantemente desfrutais agora da VIDA e RESSURREIÇÃO  que JESUS 
MEU FILHO AMADO vos conquistou, pois essa é a hora de ressurgirdes na GRAÇA.

Nesse momento forte e solene a FAMÍLIA recebe com júbilo e garra a VIDA 
VERDADEIRA que havia rejeitado a dois mil anos.

EM VERDADE e ETERNAMENTE a FAMÍLIA está com JESUS, por JESUS 
e em JESUS no SEIO DO PAI onde foi gerada na GRAÇA e recebe toda VIDA e 
DOAÇÃO que SOU.

Cheguei a vós e venci todas as barreiras e empecilhos que  nos separavam, 
através deste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA que ora se conclui 
VITORIOSO, é confirmado, dignificado e registrado no Céu.

Tudo é clareado para vós, pois nasce o DIA ETERNO, no qual viveis sob 
MEU OLHAR de PAI AMOROSO em permanente LUZ.

Através deste CARISMA já gravado em vosso ser, EU vos chamo à VIDA e 
ressurgis para o UNO  e TRINO AMOR.

Com imenso AMOR vos atraio a MIM, recebeis a IDENTIDADE DIVINA ao 
entrar no recinto sagrado no qual celebrais MINHA LEI.

Eu vos conheço e vos chamo pelo NOME e vos elejo para fazerdes parte 
do MEU REINO DE SANTIDADE e PODER.

Com toda AUTORIDADE vos chamo à VERDADEIRA VIDA e assim 
SERÁ a MINHA MANIFESTAÇÃO DIVINA para comprovar-vos de VIVA VOZ que 
verdadeiramente MEU PLANO de SALVAÇÃO é definitivo e não haverá outro, 
porque com ele se conclui e a MINHA LEI DO DÍZIMO é estabelecida eternamente 
em meio às Nações.
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Esta é a VERDADE e não haverá outra pela qual possais chegar à VIDA. 
O DÍZIMO é MINHA LEI e está assentado sob a égide da JUSTIÇA em base 

firme e lapidado por MINHA MÃO, sob a MINHA PROTEÇÃO. 
ELE está ligado diretamente ao BANCO DO PAI através do qual realizo o 

MEU GOVERNO DE AMOR sobre vós.
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.

Por ORDEM DIVINA, no CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, 
os frutos podres da extinta árvore do mal, o lixo universal, é transformado, reciclado 
e enterrado eternamente, calou para sempre sua voz e jaz no silêncio infinito.

POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO e DO ESPÍRITO SANTO em vós e 
entre vós, nunca mais pecado, doença e morte na humanidade. Zerou! Concluiu-se!

Chegou o último dia para isso existir, pois a maldição que pesava sobre vós 
foi totalmente desvalorizada pela BENÇÃO DIVINA.

E na MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA esse tempo dado ao mal, chega 
ao fim.

FIM! É zero à esquerda esse tempo de voltardes. Com JESUS MEU FILHO 
AMADO e MARIA, com o ESPÍRITO SANTO MEU ENVIADO, e GERTRUDES 
termina a contagem dos tempos para chegardes a MIM.

Chegastes!
Começa HOJE, o MOMENTO ETERNO da VOSSA permanência EM mim, 

VOSSO DEUS e PAI.
Encontramos-nos, FILHOS QUERIDOS!
Estamos juntos, o PAI em vós e vós no PAI! Crede FILHOS, é o PAI! Agora 

é só viverdes o BEM!
Já está de pé, dentro e fora de vós, também no vosso DINHEIRO, a 

ÁRVORE DA VIDA, DA SAÚDE e DA SANTIDADE, pelo PODER DO DÍZIMO em 
NOME DO PAI DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR.

HOJE, CELEBRAI O DIA DO AMÉM ETERNO, no qual VOSSO PAI 
AMOROSO derrama sobre vós todo AMOR, BENÇÃO e GRAÇA que É.

Sejam livres e abençoados todos os viventes! Vivei calmos, alegres e 
felizes!

Chegastes ao NOVO DIA da criação no qual ergo a MINHA MÃO sobre a 
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MINHA OBRA dando VIDA e ABENÇOANDO a tudo o que existe.
Chamo a cada um pelo NOME! Sois MEUS!
Vivei! Vivei! Vivei FILHOS QUERIDOS, SANTOS e felizes! Recebei o sopro 

da VIDA ETERNA em MIM que é o MEU AMOR em vós!
Toda ALMA comunga MINHA LUZ e MINHA PRESENÇA SANTA, fazendo 

parte de MEU SER.
Comungais o AMOR e podeis AMAR, AMAR, AMAR.
Faz-se em vós o VERDADEIRO E SANTO SENHOR JESUS, MEU FILHO 

AMADO, está de pé VIVO e REAL  em cada um de vós. Podeis todos vós FILHOS 
QUERIDOS, de mãos dadas, viver a VERDADEIRA VIDA DE FILHOS DE DEUS.

Cumprem-se os MANDAMENTOS e SACRAMENTOS definitivamente.
Começa o GOVERNO SANTO DE DEUS em vós através da CELEBRAÇÃO 

DO DÍZIMO e a vossa existência REAL e VERDADEIRA de FILHOS HERDEIROS 
DO PAI.

O CARISMA VITORIOSO fecha com chave de ouro sua missão de por fim 
ao mal, fazendo acontecer o PLANO SANTO DO PAI na face da Terra.

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 injustiça implantando a PAZ que SOU, a VITÓRIA 
definitiva.

E agora podeis celebrar na MINHA SANTIDADE e JUSTIÇA, o MOMENTO 
DE DEUS, o HOJE ETERNO.

No Céu e na Terra, em todo cosmo, nada ficou de fora, tudo, tudo foi visitado 
por MIM, acolhido e transformado, renovado e recriado e foi vossa OBEDIÊNCIA ao 
DÍZIMO, que vos trouxe até MIM e ME deu condições de tomar posse de tudo e 
de todos e assumir como DONO a MINHA CRIAÇÃO como GOVERNO SANTO E 
TODO PODEROSO, DEUS UNO E TRINO AMOR.

Vossa vida ME pertence e tudo o que ela representa está em MIM, pois pelo 
DÍZIMO fostes regatados da árvore do pecado, doença e morte, a velha origem que 
vos acompanhou desde a desobediência 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 amarrado e acorrentado a 
esta velha origem que agora se desfaz completamente desvalorizada pela FORÇA 
e o PODER do DÍZIMO e todos vós, FILHOS QUERIDOS de todo universo, sois de 
novo introduzidos no SEIO DO PAI, LIVRES para AMAR e ser FELIZ, descansando 
na SANTÍSSIMA TRINDADE.

Por isso em definitivo ME encontrais e mergulhais na FONTE TRINITÁRIA 
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onde encontrais todo vigor e toda força para viverdes em MIM, FILHOS AMADOS 
que sois.

Chegais a esta FONTE da DIVINA PROVIDÊNCIA, o PODER DO AMOR, 
incomensurável em vós, o manancial da GRAÇA e MISERICÓRDIA ETERNA dado 
a vós em MEU AMADO FILHO JESUS e selado pela PRESENÇA DO MEU SANTO 
ESPÍRITO em vós.

Agora que estais em MIM, TUDO o que SOU posso partilhar convosco.
E desejo doar-ME a vós intensamente e sei que agora tendes condições de 

receber a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE que SOU em VERDADE.
Para vós, FILHOS QUERIDOS, sempre SOU DOAÇÃO por excelência, fato 

comprovado ao entregar-vos MEU PRÓPRIO FILHO JESUS, SAÍDO DE MIM como 
sustento vosso para enfrentardes os últimos tempos da MINHA AUSÊNCIA em vós.

E agora que estou convosco, levanta-se em vós a MINHA LEI DO DÍZIMO 
VITORIOSA na conquista do AMOR, em JESUS, por JESUS 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 DOAR-
ME 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.

EU SOU vosso ALIMENTO e ME COMUNGAIS por inteiro CELEBRANDO 
VOSSO DÍZIMO neste CARISMA, pois é através do BANCO DO PAI que desejo 
GOVERNAR toda Terra.

É um começo que existe de fato, mas já é a realização plena da MINHA 
VONTADE para este MOMENTO, e a concretização daquilo que quero de vós e 
para vós.

É a LEI DO AMOR que se manifesta  na MINHA PERFEIÇÃO e SANTIDADE, 
sob MINHA ORIENTAÇÃO, pois nesse MOMENTO NOVO  é esse o MEU DESEJO, 
um desafio arrojado para vós, mas agora é assim.

Dessa forma congrego todos os Povos num só CORAÇÃO e numa só 
ALMA sob MINHA JUSTIÇA e LIBERDADE.

Mais dia menos dia, todos estareis nesta OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, pois 
só por ELA tereis a VIDA em MIM e não outra escolha nem opção a fazer, pois a 
VERDADE que SOU, DEUS UNO E TRINO AMOR está de fato vos GOVERNANDO 
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com todo CARINHO e AMOR na Terra e no Céu.
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.

Assim ME AMAIS acima de todas as COISAS e podeis gozar da MINHA 
PROVIDÊNCIA.

Agora é imprescindível, todos vós, POVOS AMIGOS do universo, viverdes 
a MINHA VONTADE e o que estabeleço para vós, tanto no vosso universo pessoal, 
como familiar, eclesial e governamental, no vosso trabalho e empresa, com tudo que 
tendes e o que sois, realizando de forma concreta a CELEBRAÇÃO DOS DÍZIMOS.

Pois só assim tereis VIDA em ABUNDÂNCIA e vos ligais na MINHA 
PROVIDÊNCIA desfrutando do TUDO  que SOU e não há outra forma pela qual 
possais chegar a MIM, a não ser esta.

Se vos falo assim tão insistentemente é porque se faz necessária e urgente 
vossa OBEDIÊNCIA para poderdes aguentar em vida a HORA DA MINHA DOAÇÃO 
por excelência.

Pois que vou DOAR-ME por inteiro a vós, isso é certo, pois chegou a 
MINHA HORA e só podeis aguentar a MINHA SANTA PRESENÇA e reconhecer-ME 
se estiverdes vivendo consoante a MINHA LEI.

Tendes o BANCO DO PAI como um farol que vos ilumina sob a égide 
do NOVO GOVERNO e vos auxilia nessa OBEDIÊNCIA a MIM, pois agora é no 
concreto que desejo GOVERNAR como DONO e posso dispor de tudo o que criei 
com tanto CARINHO e AMOR.

Prestai atenção, FILHOS QUERIDOS, a essa VERDADE desse MOMENTO 
SAGRADO, SOU EU DEUS UNO E TRINO AMOR que  ASSUMO O GOVERNO de 
vossas vidas, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR no Céu e na Terra, SANTÍSSIMA 
TRINDADE, em vós.

Agora É! Cada ALIANÇA concretizou sua MISSÃO. Conclui-se.
Houve o tempo dos Profetas, o tempo de JESUS, MEU FILHO AMADO e 

veio a vós o ESPÍRITO SANTO sob a forma de um CARISMA encarnado na PESSOA 
DA MULHER ESCOLHIDA. Tudo foi feito sob MINHA LUZ, conforme a MINHA 
VONTADE, acolhido reconhecido 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.

NO MEU PODER UNO E TRINO considero concluído MEU PLANO DE 
SALVAÇÃO para todos os Povos e o FAÇO VIGORAR HOJE sob MINHA ORDEM 
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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.

Parabenizo os DIZIMISTAS que não se intimidaram, mas foram fiéis à 
MINHA LEI dando-ME condições para EU REINAR sobre a Terra.

Agora É O PAI! O PAI é o DONO, O GOVERNO UNIVERSAL e vos rejo 
a partir do MEU TRONO DE GLÓRIA E PODER, fazendo recair sobre vós toda 
BENÇÃO que SOU.

Deixai-ME agir e não ME impeçais realizar sobre vós a MINHA 
PROVIDÊNCIA através do MEU PLANO DE AMOR! Pois é muito lindo o que se 
aproxima de vós nesse MOMENTO SANTO e já começais a usufruir deste NOVO 
modo de ser e viver em MIM.

É VIDA, muita VIDA para vós!
Sob a MINHA PROVIDÊNCIA, o DINHEIRO agora é vosso AMIGO e todos, 

todos, todos poderão viver na ABUNDÂNCIA.
FILHOS! FILHOS! FILHOS QUERIDOS aconchegai-vos a MIM pelo 

DÍZIMO, comei e bebei na MINHA ABUNDÂNCIA, partilhando com vossos IRMÃOS!
É um novo modo de ser, agir, pensar, rezar, viver e compartilhar.
Vossos negócios e realizações no uso do vosso DINHEIRO serão PRAZER, 

SUCESSO, FELICIDADE e PROSPERIDADE e no MEU AMOR ides semear e 
colher.

Podeis comer, beber, alimentar-vos do AMOR, pois ELE está presente em 
vós como força de VIDA, em todos os momentos.

Tudo se aclara ao vosso redor e não há mais caminho a procurar e percorrer 
porque chegastes em DEUS, A VIDA VERDADEIRA.

Parabéns DIZIMISTAS, pois através de vós pude entrar na MINHA CASA!
Parabéns, FILHOS QUERIDOS de todo universo, O DÍZIMO DO DÍZIMO 

realizou por todos! AQUI, agora estamos juntos vamos cear e descansar!
E isso é para todos vós nos CINCO CONTINENTES, o vosso DINHEIRO é 

abençoado por MINHAS MÃOS e na vossa FAMÍLIA e EMPRESA é PROVIDÊNCIA 
e ABUNDÂNCIA para todos.

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 condução financeira de todo universo.

Não há outra VIDA a não ser essa que vos dou em profusão.
Celebrai o DÍZIMO do vosso SALÁRIO, AMAI-O  de todo VOSSO 

CORAÇÃO e VIVEI!
VIVEI a VIDA que SOU! VIVEI! VIVEI! VIVEI!
O DÍZIMO SOU EU que ME movimento entre vós.
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SOU O PAI! O PAI QUEM vos fala. 
Alegrai-vos!
Vos AMO, AMO, AMO!

 
FILHOS DE DEUS!
QUERIDOS!
Sois FILHOS DO ETERNO, cidadãos do Céu em vivência e união 

harmoniosa com VOSSO PAI e em perfeita COMUNHÃO com vossos IRMÃOS.
Viveis  o HOJE, O TEMPO PRESENTE, o DIA DO AMÉM ETERNO, o 

sempre SIM.
Entrais no infinito, vós todos, cidadãos dos cinco continentes, por obra da 

GRAÇA, elevados à MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.
Viveis o DIA da ETERNA JUVENTUDE em alegrias e hosanas sem fim.
Quem vos fala é o DEUS UNO E TRINO, O VERDADEIRO SENHOR de 

vossa VIDA.
Sois FILHOS QUERIDOS MEUS, HERDEIROS DA MINHA DIVINDADE, a 

PRESENÇA CONSTANTE DE MEU SANTO ESPÍRITO, a HERANÇA conquistada 
para vós pela VIDA DOADA de MEU AMADO FILHO JESUS, CORPO SANGUE, 
ALMA E DIVINDADE.

E toda essa FORTUNA é entregue a vós neste CARISMA, por obra da 
GRAÇA que se faz HOJE, porque o MOMENTO esperado chegou e não há mais 
como segurar as comportas da MINHA PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.

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 santos, pois vos fiz merecedores de receber-ME sem 
medida e sem comprimento, abundantemente.

E no HOJE, com tudo pronto, isto é, MEU PLANO DE SALVAÇÃO concluído 
e salvaguardado, já podeis suportar tanta DÁDIVA de BEM porque vos tenho em 
MEU COLO e vos sustento. 

Que bom FILHOS, que conseguistes ME acolher, vosso coração é outro, 
não é o mesmo de ontem.

HOJE podeis dizer com entusiasmo e vibração, sou FILHO DE DEUS, pois 
tendes como PAI, a SANTIDADE por excelência e subsistis eternamente no BEM.

Tendes um DONO que zela por vós no vosso ser físico, psíquico, 
espiritual e alma que agora se unifica em MIM e cuida de tudo ao vosso redor, 
PROVIDENCIANDO ABUNDÂNCIA de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE na vossa 
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Família, na Empresa, Comunidade e Governo.
SOU o HOJE ETERNO, o NOVO, no qual todos vós FILHOS DO UNIVERSO 

sois entronizados, todos igualmente participantes da MINHA GLÓRIA, junto ao MEU 
TRONO SANTO ladeado por querubins e serafins.

GLÓRIA esta que é a PRESENÇA constante do MEU AMADO e QUERIDO 
FILHO JESUS em vós, em VIDA e VERDADE.

E não há mais como não desfrutardes da HERANÇA que vos entrego da 
VIDA DO MEU SANTO ESPÍRITO em vós, que vos concedo por OBRA DA GRAÇA, 
na MINHA PRESENÇA, SANTO, SANTO, SANTO DEUS UNO E TRINO AMOR, 
porque é por CARISMA que se faz em vós, independente da vossa vontade ou 
querer.

HOJE podeis estar tranquilos porque a MINHA PRESENÇA SANTA É em 
vós VERDADE e VIDA por ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO 
SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE no Céu e na Terra.

AS ALIANÇAS foram necessárias e a contagem dos tempos enquanto EU, 
VOSSO DEUS PAI não estava convosco. Mas HOJE ETERNAMENTE EU SOU em 
vós e entre vós e não há mais porque viverdes ou agirdes conforme o tempo que 
passou sem a MINHA GRAÇA. 

HOJE é assim, a VIDA na GRAÇA, na DIGNIDADE da MINHA PRESENÇA 
REAL, sob MEUS cuidados e zelos, na MINHA TERNURA e AMOR.

EU SOU VOSSO DEUS e ajo em cada um conforme a MINHA MAGNÂNIMA 
VONTADE vós dando sempre O MELHOR, O MAIS BONITO e proveitoso.

E tende absoluta certeza que por vós mesmos não podeis mais fazer nada 
um pelo outro. 

Não prolongueis mais esse tempo que inexiste! Apressai-vos em ME 
OBEDECER!

Não mais podeis ajudar-vos mutuamente. Foi assim no velho tempo do mal 
que agia a todo vapor, quando o ego conduziu a igreja de carne que sois cada um 
de vós, CRUCIFICANDO O REI DA VIDA e atraindo sobre vós mesmos a maldição, 
que agora foi apagada de vossa história por esse CARISMA SANTO, que trabalhou 
incansavelmente e chegais à VITÓRIA DO BEM em tudo e em todos.

Portanto, digo-vos, verdadeiramente HOJE viveis a MINHA VIDA em vós 
porque SOU EU que penso, ajo e sinto em vós, SOU EU que AMO, AMO, AMO em 
vosso coração. Ternamente e carinhosamente identificais QUEM EU SOU, pois ME 
CONHECEIS e ME AMAIS acima de todas as coisas e mais que tudo ME ADORAIS 
E GLORIFICAIS, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e no universo.

Tende certeza absoluta, por ORDEM REAL neste CARISMA o mal foi 
extinto do cosmo, zerando suas obras e seus frutos, acabou o seu tempo, zerou! 
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Pelo PODER SANTO DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA 
TRINDADE, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR em vós e no cosmo.

No HOJE, o DIA ETERNO não existe mais o finito, aquele que teria um fim.
Concluiu-se e por OBRA DA GRAÇA cada um de vós pode conversar com 

o PAI, ADORÁ-LO e AMÁ-LO em vosso íntimo.
Tranquilizai-vos se vós admirais do que falo, pois o MOMENTO é SANTO 

e se fordes incrédulos e duvidardes em vossos corações vós mesmos ardereis em 
desespero porque é muito grande e belo o que se faz HOJE  em vós por GRAÇA, 
num abrir e fechar de olhos.

Podeis normalmente e com toda segurança viver a VIDA, a SAÚDE e a 
SANTIDADE que SOU.

Não mais pecado, doença e morte, árvore podre do mal, lixo universal 
extinto eternamente.

Agora podeis calmamente desfrutar da ÁRVORE DA VIDA, DA SAÚDE e 
DA SANTIDADE  em vós. Podeis gozar e ser FELIZES, pois toda VIDA do MEU 
AMADO FILHO JESUS É em vós, toda SANTIDADE do MEU SANTO ESPÍRITO e  
a SAÚDE que SOU em todos os sentidos É  em vós, por CARISMA.

Sois verdadeiramente portadores da PAZ. HOJE EU SOU VOSSO DONO, 
zelo e protejo essa ÁRVORE DA VIDA, bela e frondosa que sois cada um de vós.

Tudo brilha em vós solenemente.
FILHOS QUERIDOS! DEUS, O PAI VERDADEIRO está em vós como 

PRESENÇA REAL de VIDA e SANTIDADE, pois recuperei o MEU SANTUÁRIO, 
o TABERNÁCULO SANTO que sois cada um de vós, FILHOS ELEITOS do MEU 
CORAÇÃO.

Só vos digo, ALEGRAI-vos, ALEGRAI-vos muito de alto a baixo em vosso 
ser, pois EU SOU em vós.

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.”
Agora é esse DIA, esta HORA magnífica esperada através dos séculos na 

qual estais muito próximos do PAI, alimentando-vos da GRAÇA e COMUNGANDO 
MEUS SENTIMENTOS DIVINOS.

VERDADEIRAMENTE EU SOU PAI e vós sois FILHOS e haveis de 
OBEDECER MINHA LEI DO DÍZIMO com toda docilidade e carinho.

ABÁ! ABÁ! ABÁ!
Vos AMA com AMOR ETERNO.
PAI.
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FILHOS AMIGOS!
É O PAI! 
Este CARISMA vos elevou até MIM e ME trouxe para bem perto de vós 

para ME conhecerdes e ME AMARDES com todo entendimento que vos dou, pois 
vos ensino sempre mais a conviver COMIGO.

SOU VOSSO PAI trabalhando convosco e HOJE posso acompanhar-vos 
delicadamente,  atuando em vosso ser, dentro e fora de vós.

É a NOVA GERAÇÃO na GRAÇA, o começo do NOVO SER em MIM. HOJE 
é o início de uma NOVA VIDA e no ÚTERO DE DEUS sois gerados pelo AMOR para 
viver a VIDA TRINITÁRIA em vós.

Esse nascimento novo dá para vossa existência um sentido eterno. 
Tudo o que pensais, sentis e fazeis tem valor eterno e vos acompanha 

eternidade adentro.
ETERNAMENTE EU SOU PAI e vós SOIS FILHOS e o AMOR interage em 

NÓS.
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.

É O CARISMA dos CARISMAS que vos dá esse direito de desfrutardes 
da VIDA DIVINA já, aqui, agora, pois sois pertença de DEUS e o que mais desejo é 
agraciar-vos com TUDO o que SOU.

Nada há mais fora de MIM mas tudo se aninhou em MEU SEIO, toda 
CRIAÇÃO foi entronizada em MIM nesta HORA SANTA de GRAÇAS e BÊNÇÃOS 
para toda humanidade.

É GRAÇA sobre GRAÇA que vos concedo, agora que estais aconchegados 
a MIM, cumprindo a MINHA LEI.

Agora é assim que haveis de agir e SOU EU que DIGO, REALIZO e FAÇO 
ACONTECER em vós a MINHA VIDA DIVINA para que sintais VERDADEIRAMENTE 
o calor da MINHA SANTA PRESENÇA e vos ALIMENTEIS DA MINHA VIDA 
TRINITÁRIA.

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá!
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.

Povos do universo VIVEI a VIDA TRINITÁRIA! VIVEI DEUS! É o sopro de 
VIDA ETERNA que sai de MINHA BOCA e atinge a todos vós sem distinção alguma.
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Sois MEUS! AMAI-ME! AMAI-ME com toda força de vossa alma, pois o 
AMOR agora mora em vós!

ABÁ! ABÁ! ABÁ! VOS AMO! AMO! AMO!
FAÇA-SE no HOJE, a MINHA VIDA TRINITÁRIA em vós na ORDEM REAL 

DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR!
E que assim seja em todos os MEUS FILHOS e por toda  ETERNIDADE, 

amém!
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.

Passais do estágio de impurezas e trevas para o estágio superior de VIDA 
em DEUS, de permanência em MIM, na LUZ total da GRAÇA DIVINA.

Por isso vos esvaziais completamente da antiga história original de pecado, 
doença e morte, o inferno em vós, para viverdes a HISTÓRIA DEUS em vós.

Esse já é o MEU COMPROMETIMENTO convosco HOJE, em resposta 
ao vosso AMOR ao DÍZIMO, CELEBRADO sob a MINHA ORDEM. Cem por cento 
haveis de receber, passo por passo, a DOAÇÃO que SOU em VIDA, SAÚDE e 
SANTIDADE, para vós e vossa Família, Empresa, Comunidade e Sociedade.

Não mais o tempo obscuro de trevas e loucuras que zerou completamente 
e extingui-se sob a MINHA ORDEM REAL, mas a vivência perfeita na MINHA LUZ 
transbordante. 

Não mais guerras, mas a PAZ que SOU em vós e a FRATERNIDADE 
universal, IRMÃO AMANDO IRMÃO, de mãos dadas num magnífico ressurgir.

NOVO SER em MIM, NOVA GERAÇÃO na GRAÇA, NOVO COMEÇO na 
LUZ e no AMOR.

Tudo o que ansiei realizar ao criar-vos MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA 
agora posso dar-vos em ABUNDÂNCIA e podeis viver MINHA SABEDORIA e 
ENTENDIMENTO, MINHA FORMOSURA e o PRAZER de sempre estar em MIM.

AS ALIANÇAS concluíram-se, desaparece o caminho aos vossos pés, pois 
agora EU SOU em vós a VIDA que tanto almejastes.

EU SOU e isso basta. É esse o MOMENTO SANTO que adentrais sob MEU 
GOVERNO DE AMOR e VIDA. 

Agora o prazer para vós é DEUS na vossa VIDA, O ETERNO em vós. 
Desaparece o gosto pelo supérfluo, pelas coisas passageiras e a busca desenfreada 
de bens materiais. 

Pois EU sei o que precisais para vossa FELICIDADE e ALEGRIA e tendo 
DEUS como VOSSO ALIADO e COMPANHEIRO, tendes TUDO.

Sob o OLHAR do VERDADEIRO DONO agora começais a sentir gosto pelos 
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bens espirituais, deliciando-vos com o vai vem da alma em DEUS e o descansar em 
MEU SEIO.

HOJE encontrais sentido para vossa existência, pois começais a conhecer-
ME melhor e já sentis o doce sabor da contemplação da MINHA FACE e o prazer 
de estar em MIM.

Toda natureza canta e vibra de AMOR e vos extasiais ante as obras criadas 
e as maravilhas que estão a vosso dispor para vos servir.

É o despontar calmo e sereno da alma para DEUS, magnífico e 
deslumbrante, na LUZ total do MEU SER.

FILHOS QUERIDOS, agora a MINHA PROVIDÊNCIA vos acompanha e 
conduz, minuto a minuto, na CELEBRAÇÃO DO HOJE, O DIA DO AMÉM ETERNO, 
O MOMENTO SANTO de aconchego e convívio em MEU SEIO. Podeis ter certeza 
que o que vos digo agora É em vós, VIDA e VERDADE, independente de vossa 
vontade, porque SOU PAI de todos sem distinção, os que vivem, os que viveram e 
os que viverão.

Todos estais sob MEU GOVERNO de PAZ e AMOR à SOMBRA das 
MINHAS ASAS.

E estando nessa TERNURA e AMIZADE COMIGO sois ricos, ricos, ricos 
do TUDO que SOU na PROVIDÊNCIA da MINHA GRAÇA que vos acompanha 
grandemente e por MEU AMOR sois fertilizados continuamente para produzirdes 
frutos de BEM, de VIDA, de SAÚDE e SANTIDADE.

Vos cativo noite e dia para permanecerdes no MEU AMOR e agirdes 
conforme a MINHA SANTÍSSIMA VONTADE, DEUS UNO e TRINO AMOR, VOSSO 
DONO VERDADEIRO.

É a VERDADE que agora tem valor para vós e sois sempre direcionados 
para MIM, pois MINHA FULGURANTE LUZ vos atrai como ímã e é o PODER, o TER 
e o PRAZER DIVINOS que tem sentido para vós.

O ter em exagero vos atrapalha, buscai-ME em primeiro lugar, minuto a 
minuto, com veemência e entusiasmo, com ALEGRIA, em AMIZADE constante 
e calorosa, alimentando-vos do DIÁLOGO COMIGO e vereis quanto SOU 
PROVIDENTE para vós, FILHOS QUERIDOS dos cinco Continentes!

AMIGOS! AMIGOS! AMIGOS!
SOMOS AMIGOS, que ALEGRIA, que VIDA!
Quanta FELICIDADE sinto neste despontar radiante que se faz em vós 

agora, tal qual árvore frondosa que cresce à beira do regato e produz frutos em 
abundância! É LUZ, muita LUZ!

É a eterna juventude em vós, o reluzir constante de vossa alma tal qual 
raríssima pedra preciosa identificando MINHA SANTA PRESENÇA.
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SANTO, SANTO, SANTO, DEUS UNO E TRINO entre vós num eterno 
rejuvenescer.

Cada um de vós é único para MIM e estou atento às vossas ações e reações 
e vos ajudo a ressurgir e crescer na MINHA SANTIDADE.

Tal qual rosas perfumadas a desabrochar num jardim, assim estais vós em 
MIM, aconchegados à MINHA ALMA, tranquilos e felizes num doce balançar da brisa 
suave.

Ao raiar a aurora de um NOVO DIA vossa alma desponta FELIZ em cânticos, 
hinos e murmúrios de CARINHO, LOUVOR e GLORIFICAÇÃO ao AMIGO DEUS em 
vosso SER. EU SOU SEMPRE NOVO em vós, a cada alvorecer.

Aia-lá! Shaia-lá!
Aureli-lai! Hosanas! Hosanas!
Agora todo vosso ser gera VIDA em ABUNDÂNCIA que se espalha por todo 

cosmo e vai... vai... Atingindo a todos os IRMÃOS.
Estais de posse do segredo, a VIDA ETERNA em vós, a MINHA SANTA 

PRESENÇA.
Ileri-Chi! Informação, de forma secreta, sem pensamento ou qualquer 

ato, assim realizais a missão no universo paraíso, onde viveis sob MINHA tutela e 
proteção.

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, Comunidade e Sociedade, o MEU GOVERNO SANTO de AMOR 
em expansão por todo universo. 

Quando o copo está bem cheio, ao movimentá-lo, naturalmente extravasa.
É assim que acontece convosco agora que MINHA GRAÇA vos preenche 

abundantemente, haveis de querer perpassá-la para todos no universo inteiro.
Vós recebeis e doais, é a IRMANDADE universal em JESUS, com JESUS e 

por JESUS, MEU FILHO AMADO no MEU REINO DE AMOR aqui entre vós, HOJE.
E quem realiza essa assertiva em vós é a MINHA INTERVENÇÃO 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.

Essa transfusão de DEUS em vós acontece calma e paulatinamente, como 
se fosse o amanhecer que vai se aclarando aos poucos e num abrir e fechar de 
olhos já é dia claro, a claridade translumbrante da MINHA GRAÇA em vós.

E é ela que realiza em vós o querer e o executar, o agir e o ser.
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MARIA, MÃE de MEU QUERIDO FILHO JESUS, nasceu e viveu na 
GRAÇA, antecedendo esse MOMENTO para a humanidade, o viver constante na 
MINHA PRESENÇA DE AMOR, na LUZ total do INFINITO SER.

Por isso, a humanidade toda viveu e vive com saudades de DEUS, ansiando 
o MOMENTO da GRAÇA, o ENCONTRO com o PAI que é agora, no HOJE que se 
faz no concreto pela OBEDIÊNCIA à MINHA LEI DO DÍZIMO no CARISMA, O MEU 
PROJETO DE AMOR, que possibilita à MINHA CHEGADA em vós, mansamente, de 
forma natural, viveis DEUS, O SUMO BEM.

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.

Agora todo vosso DINHEIRO está em MINHAS MÃOS, ABENÇOADO e só 
pode ser fonte de AMOR e PROVIDÊNCIA, ABUNDÂNCIA e SANTIDADE para vós.

 Assim, o BANCO DO PAI é ALGUÉM, a UNIDADE VERDADEIRA, O PAI, 
O FILHO E O ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR, A SUA SANTIDADE 
POR EXCELÊNCIA, presente permanentemente em vós e entre vós no universo, 
O DONO que se levanta em VIDA e RESSURREIÇÃO como REI e vos GOVERNA 
HOJE e por toda a ETERNIDADE.

Assim é a MINHA LIDA  em vós agora, O MEU TRABALHO com o vosso 
DINHEIRO ABENÇOADO pelas MINHAS MÃOS que o manuseiam em todos vós, 
elemento que agora é AMIGO e une a todos e dele tomei posse na atualidade para 
GOVERNAR-vos com muito CARINHO e JUSTIÇA.

Em MIM, por MIM e COMIGO sois todos iguais em SANTIDADE e JUSTIÇA.
Nada mais pode diferenciar-vos ou separar-vos ou desunir-vos porque 

tudo, tudo converge para MIM, O CENTRO DE TODO SABER em todo cosmo, o 
reduto do BEM, o TRONO do ALTÍSSIMO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Estais de bem COMIGO e alçais voo para o infinito, vivendo em plenitude 
de GRAÇA, a formosura dos Anjos e Santos.

Caminhais de par COMIGO, vosso PAI QUERIDO E AMIGO e podemos 
dialogar conversar, brincar, sorrir e ser FELIZ.

É o MOMENTO da GRAÇA sobre vós, a MINHA TRANSPARÊNCIA em vós, 
a fusão definitiva do humano com o DIVINO.

Não foi pela oração ou por sacrifícios nem pela pregação que o mundo foi 
salvo, mas sim através do DINHEIRO que todos utilizam, pois pela OBEDIÊNCIA ao 
DÍZIMO neste CARISMA, pude realizar e concluir definitivamente MEU PROJETO 
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DE SALVAÇÃO para a humanidade.
ABÁ vos AMA, AMA, AMA!
Cama-lá! Shaia-lá!
Iliri-la lai! Alegrias e Felicidades sem fim!
Libertos e livres estais para viver MEU AMOR, COMUNGAR MINHA 

PRESENÇA de AMOR.
É esse o MOMENTO VERDADEIRO do NOSSO ENCONTRO DEFINITIVO, 

do ABRAÇO CARINHOSO de chegada que se faz com a CELEBRAÇÃO do DÍZIMO 
neste CARISMA, pois é assim que desejo GOVERNAR-vos HOJE.

Não há outra forma pela qual possais desfrutar da VIDA e RESSURREIÇÃO 
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 ADESÃO, OBEDIÊNCIA, UNIDADE, CARINHO e 
COMPROMETIMENTO com o PAI.

Assim nos tornamos VERDADEIRAMENTE AMIGOS e podemos viver 
juntos na mais completa AMIZADE, EU acolhendo vossa ADESÃO à MINHA 
LEI  manifestada por excelência neste CARISMA SANTO e vós recebendo em 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS a DOAÇÃO que SOU em ABUNDÂNCIA de VIDA, SAÚDE 
e SANTIDADE.

Aleluias! Alegrias! Ileri-la lai!
Assim é a MINHA ORDEM REAL para essa HORA, SANTÍSSIMA 

TRINDADE, o PODER INFINITO DO CRIADOR se derramando sobre vós em 
profusão e ABUNDÂNCIA de VIDA e AMOR, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, REI 
do Céu e da Terra pelos séculos sem fim.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
Falou convosco, o PAI!
SANTÍSSIMA TRINDADE!
Amém.

 

FILHOS QUERIDOS!
É O PAI que vos fala!

 Estou a ensinar-vos como haveis de agir no HOJE ETERNO em resposta 
ao VOSSO SIM dado com tanto CARINHO e AMOR.
 Ouvi, pois, porque se faz necessário a vossa OBEDIÊNCIA irrestrita às 
MINHAS ORDENS já que o CARISMA está pronto, concluído e está a agir a todo 
vapor em tudo e em todos.
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Convido-vos, Povos todos para a MINHA CELEBRAÇÃO no ALTAR DA 
SANTIDADE onde ME encontro a esperar-vos para o ENCONTRO definitivo. 
Por isso vos cativo sempre mais e vos atraio a MIM cada dia para vivermos uma 
AMIZADE VERDADEIRA e COMPROMETIDA com MINHA UNIDADE DE AMOR.

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 precisais tomar 
conhecimento, pois é  FONTE DE BÊNÇÃOS sobre vós neste  DIA DO AMÉM 
ETERNO quando nos encontramos verdadeiramente.

Agora, no HOJE, é AQUI a CELEBRAÇÃO e é dessa forma que desejo 
EXERCER MEU GOVERNO SANTO sobre todos os Povos.

FILHOS AMIGOS! Não é uma letra apenas nem uma FOLHA que vedes, 
mas SOU EU, o DEUS VERDADEIRO, o SANTO SENHOR DAS ALTURAS  que 
está convosco HOJE para agraciar-vos com TUDO o que SOU.

SOU RICO, RICO, RICO  e toda MINHA RIQUEZA é vossa, pois SOU 
DOAÇÃO por excelência e nada seguro para MIM, pois vos dei MEU PRÓPRIO 
FILHO JESUS, como não vou dar-vos, com ELE, toda MINHA COMPLACÊNCIA?

Sede sábios e acolhei-ME, pois soou a HORA de MINHA BENQUERENÇA 
ser em vós e somente em MIM há chão aos vossos pés, pois o CAMINHO concluiu-
se completou-se definitivamente.

Agora é o DÍZIMO que desejo como forma de CELEBRAÇÃO que vos 
alimenta,  com MEU SOPRO de VIDA.

Sem o DÍZIMO no CARISMA, sois galhos soltos, aparentemente verdes, 
mas desligados do TRONCO que logo secam e apodrecem.

Pois nada há mais fora de MIM e MEU GOVERNO SANTO está de pé 
altaneiro e precisa ser proclamado por toda parte, pois a LUZ está acesa e não há 
como escondê-la e ninguém mais a apaga.

Aia-lá! Ei-LO JESUS MEU FILHO AMADO E QUERIDO com TODA 
DIGNIDADE, REI! REI! REI!

Aureli-lai! Hosanas sem fim à GLÓRIA ETERNA DO TODO PODEROSO 
SENHOR!

AMÉM! AMÉM! AMÉM e que SE FAÇA HOJE em vosso coração a docilidade 
a MINHA LEI DO DÍZIMO no MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para todos os Povos 
do universo!

Grandemente vos AMO!
É o PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO UM SÓ DEUS VERDADEIRO, 

que HOJE está convosco para vos AMAR, AMAR, AMAR e permanecer em tudo o 
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que tendes também no vosso DINHEIRO que agora é como toda natureza que vos 
rodeia, santo e abençoado.

Por isso, somente no CARISMA que é o PROJETO DE SALVAÇÃO para a 
humanidade dirigido e realizado por MIM, na MINHA SABEDORIA e OBEDIÊNCIA, 
o vosso DÍZIMO tem valor eterno. 

E é no CARISMA que a ÁRVORE DA VIDA, DA SAÚDE e DA SANTIDADE 
está enraizada em MIM. Só DEUS em vós é o VALOR SUPREMO agora e tudo 
o mais, títulos, honras, cargos, status perdem o sentido e diante do TRONO DO 
ALTÍSSIMO SENHOR sois todos igualmente santos e livres e isso basta. Vossa 
alma está salva e foi através do DÍZIMO que o humano conseguiu esse benemérito, 
pela atuação do CARISMA DA COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, agora VITORIOSO 
e em pleno andamento.

EU SOU REI e agora exerço o MEU MANDATO e só a MIM haveis de 
OBEDECER e prestar culto, o GOVERNO SANTO sobre vós agora!

EU SOU REI e MEU REINADO se alastra grandemente, atingindo todo 
cosmo.

HOJE é o DONO da VINHA que chega e todos precisais apresentar-
vos diante de MIM, curvando vossa cabeça e dizendo SIM, EU ACEITO VOSSO 
GOVERNO SANTO!

Agora é assim, pois EU ESTOU AQUI como GOVERNO e não há outro para o 
qual possais prestar culto. Tudo o que impedia vossa AMIZADE e TRANSPARÊNCIA 
COMIGO, foi extinto por MINHA ORDEM REAL e HOJE EU SOU vos GOVERNA, 
com toda SABEDORIA e AMOR.

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.

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.

Assim, se fazeis outra forma de CELEBRAÇÃO estais soltos e balançais 
sem sustentação alguma que vos ampare.

Pois as ALIANÇAS já se concluíram, o CAMINHO completou-se e não há 
mais como voltardes atrás. Caireis no vazio e no descrédito e não há esforço humano 
algum que possais fazer para contemporizar essa situação, pois ela simplesmente 
não existe mais.

Fora da COLUNA MESTRA que vos dirige como GOVERNO SANTO nada 
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há que possais fazer por vós mesmos, para vossa salvação e caireis no vazio total 
sem chão para pisar.

Afastados da MINHA UNIDADE SANTA que custou a VIDA DE UM DEUS 
NA CRUZ, não tereis a VIDA ETERNA.

Apenas realizareis ações passageiras que nada recolhem para a eternidade.
Por isso, apressai-vos em conhecer-ME e socorrei-vos em MIM!
É no MEU GOVERNO de AMOR, COMPROMETIDO convosco que vos 

comprova o  MEU PROJETO DE VIDA, SAÚDE E SANTIDADE, que haveis de 
CELEBRAR a OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO, santamente.

E assim pensais, sentis, vos moveis e agis amparados e seguros sob a 
MINHA PROVIDÊNCIA que não falha e não vos abandona nunca, mas sempre está 
a vosso favor para agraciar-vos.

É AQUI, sob o amparo do CARISMA, salvaguardada na LUZ do MEU 
OLHAR, que SE FAZ a CELEBRAÇÃO DIGNA E SANTA, AGRADÁVEL ao MEU 
CORAÇÃO, que desejo HOJE e em resposta recebeis GRAÇA sobre GRAÇA do 
PAI AMIGO que vos AMA.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
Intensamente vos AMO! AMO! AMO!
Refleti em vosso coração sobre tudo o que vos declaro e agora tomais 

conhecimento.
Vou abrir-vos os MEUS segredos para compartilhar convosco.
Por enquanto, é suficiente serdes dóceis e AMAR muito o DÍZIMO como 

MINHA LEI que nos compromete, EU convosco e vós COMIGO.
Estamos em UNIDADE  de AMOR e atingis todo cosmo participando 

igualmente de todas as MINHAS AÇÕES, sois parte de MIM e MEU AMOR vos 
possui por inteiro.

Amando o DÍZIMO, AMAIS vosso DINHEIRO, instrumento de UNIDADE 
HOJE e AMAIS tudo o que sois, fazeis e tendes. 

Tudo entra no gozo do AMOR ETERNO e está salvaguardado para a 
eternidade que viveis já aqui, agora. 

Pois todos vós, Povos do Universo estais na MINHA ETERNIDADE. 
Acolhei-ME e AMAI-ME com toda vossa energia e recebei MINHA LUZ!
Os tempos existiram até chegar a MIM e findaram no HOJE, porque 

chegastes.
ESTOU AQUI! SOMOS AMIGOS! Aleluia! 
Hosanas sem fim AO PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO,
DEUS UNO E TRINO AMOR! SANTO, SANTO, SANTO SENHOR! REI!
Ileri-la lai! Alegrias sem fim!
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ABÁ! ABÁ! 
PAI.

FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO PAI e vos AMO MUITO!
Agora podeis eternamente olhar só para MIM, contemplar MINHA FACE, 

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

E haveis de alimentar-vos da MINHA PRESENÇA SANTA, permanecendo 
em MIM naturalmente, sendo COMUNHÃO COMIGO em todas as horas.

Assim É e se faz em vós a HORA DE DEUS, magnífica e cheia de PAZ.
Tudo o que está em vós e ao vosso redor está em MIM, pois assumi como 

DONO ABSOLUTO  e ÚNICO tudo o que existe e posso dispor de toda a Natureza.
Vossas células vibram exultando de VIDA e  ALEGRIA em vosso ser e fora 

também, tudo o que existe emite sons de júbilo e festa e transmite a BELEZA que 
SOU.

Tudo reflete a MINHA PRESENÇA DE AMOR e VIDA,  muita VIDA.
Chegais ao AMOR em plenitude, SANTÍSSIMA TRINDADE verdadeiramente 

em vosso ser e no universo inteiro.
E podeis adorar-ME mais e mais silenciosamente no íntimo de vossa alma 

e VOSSO PAI vos aconchega e responde ao vosso carinho e anseio.
ABÁ, ABÁ, ABÁ vos AMA incondicionalmente tal como sois e estais, é 

grande, muito grande MEU AMOR por vós, FILHOS QUERIDOS!
Até agora ME segurei, mas de HOJE em diante não posso mais conter-ME 

e quero AMAR-VOS com toda FORÇA e EXTENSÃO DO MEU SER.
Quero AMAR-vos e POSSO AMAR-vos grandemente, com toda TERNURA 

de PAI AMOROSO e COMPROMETIDO convosco.
E não preciso mais pedir que permaneçais em MIM , pois essa realidade é 

inerente ao estado de alma a que chegastes, atingindo as alturas.
Pois vos elevei até MIM confiando em vossa sinceridade e afeto.

Viveis agora, em MIM, plenamente e não há como separar-vos mais porque sois 
MEUS e de vós tomei posse em todos os sentidos, vos assumindo como PAI 
QUERIDO e AMIGO, VOSSO VERDADEIRO DONO.

E haveis de extasiar-vos ante MINHA GRANDEZA e MAGNIFICÊNCIA que 
se abre totalmente para vós e tomais conhecimento perfeito do valor da MINHA 
GRANDE AMIZADE por vós.

Hoje vos ABRAÇA a FONTE TRINITÁRIA de AMOR e  VIDA que tudo 
PROVIDENCIA para vós.
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Sois AMOR e tudo ao vosso redor é AMOR porque sois FILHOS DO DEUS 
AMOR.

E só o que precisais fazer para permanecer em MIM e COMUNGAR DA 
MINHA VIDA DIVINA é AMAR, AMAR, AMAR, com MEU CORAÇÃO que está dentro 
de vós, FONTE DO UNO E TRINO AMOR.

AMANDO-ME vos comprometeis com MINHA LEI, pois SOU PAI e vós sois 
FILHOS e desde a ORIGEM NOS compromissamos mutuamente.

ABÁ, ABÁ, ABÁ PAI é MEU NOME e como PRESENÇA DE AMOR, ME diluo, 
ME desmancho em vossa carne, alma a ALMA, coração a CORAÇÃO, formando 
uma UNIDADE FORTE, indestrutível, geradora de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

MINHA UNIDADE TRINITÁRIA é GOVERNO DE SABEDORIA E 
ENTENDIMENTO em vós e Cem por cento pertenceis a MIM por isso todo vosso 
SER é GLORIFICAÇÃO e AÇÃO DE GRAÇAS AO PAI, AO FILHO e AO ESPÍRITO 
SANTO, no vosso trabalho, lazer e descanso.

Estando em MIM brilhais intensamente como partículas do MEU SER e 
junto com toda natureza estais impregnados da MINHA PRESENÇA SANTA de VIDA 
e AMOR exultando em MIM e  ME GLORIFICANDO sem cessar. É o mistério da 
SANTÍSSIMA TRINDADE que acontece em vós sábia e gratuitamente, independente 
do que sois ou fazeis, fazeis parte do MEU SER, da MINHA PERFEIÇÃO e podeis 
viver DEUS.

É o DOM  se dando, se DOANDO a vós que sois a extensão do MEU SER 
e por isso vos AMO APAIXONADAMENTE.

TUDO o que SOU, É em vós, na MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA, por 
CARISMA sois o BANCO DO PAI e em vós posso INVESTIR TODO MEU CAPITAL.

Em hosanas e glórias a MINHA ALMA ABRAÇA todo universo e tudo o que 
existe respira MINHA PRESENÇA DE VIDA e só o que precisais fazer é VIVER  a 
GLORIFICAÇÃO e a ALEGRIA que SOU.

E não precisais despender esforço para AMAR-ME e ADORAR-ME, pois o 
AMOR é GOVERNO DE SABEDORIA em vós, faz parte de cada átomo do vosso ser 
e por ORDEM REAL está em vós como VIDA e SANTIDADE, PROVIDENCIANDO 
SAÚDE em todos os sentidos, para vós, vossa família, empresa e governo.

FILHOS QUERIDOS, quanto vos AMO e com quanto CARINHO posso 
extravasar para vós MINHA TERNURA DE PAI!  Ainda bem que esse AMOR 
represado desde a ORIGEM, chega a vós paulatinamente e passo a passo conseguis 
agüentar em vida, com suavidade e mansidão, toda efusão de SENTIMENTOS DO 
MEU CORAÇÃO DE PAI SAUDOSO dos SEUS FILHOS.

Esta é a HORA marcante da MINHA CHEGADA em vós, o DIA DO AMÉM 
ETERNO que transmite brilho e fulgor a tudo e a todos.

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.

ZULMAR, estou muito GRATO pelo TRABALHO que sustentou no 
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CARISMA, pois você representa todos os Povos em contínua REVERÊNCIA diante 
de MIM em perpétua ADORAÇÃO.

No seu CORAÇÃO bate o MEU CORAÇÃO e a sua ALMA UNIDA À MINHA 
brilha em intensa LUZ iluminando todos os IRMÃOS do universo.
Ao lado da GERTRUDES formas uma família que nesta HORA aprazada por MIM 
acolhe a FAMÍLIA TRINITÁRIA que se expande em todas as direções.
  E MINHA UNIDADE TRINITÁRIA se levanta em vós como GOVERNO DE 
PROVIDÊNCIA e SABEDORIA. Estais em MIM e EU estou em vós, CARNE de 
vossa carne e nada mais justo e leal nesta HORA, você ZULMAR, ser agraciado 
junto à GERTRUDES, com a COROA da VITÓRIA e elevado à DIGNIDADE DE 
FILHO QUERIDO, HERDEIRO DO TUDO QUE SOU, DONO DO MEU REINO DE 
VIDA E PAZ.

ZULMAR, ao lado da GERTRUDES permanece firme e constante no mister 
de GOVERNAR O MUNDO sob MEU OLHAR e na MINHA SANTIDADE recebe todo 
CARINHO E TERNURA deste DEUS AMOROSO E ZELOSO de vós!
  AMIGO ZULMAR! AMIGA GERTRUDES!

MUITO OBRIGADO! ABÁ, ABÁ, ABÁ!
Agora MEU REINO É deste MUNDO e posso FICAR em casa, estar com 

MEUS PÉS em vosso chão. Que bom!
É DEUS  PAI QUEM vos fala assim!
ESTOU AQUI convosco!  Alegrias!
Vos AMO MUITO, muito, muito! ESTOU em vós e vós estais em MIM em 

muita claridade. 
Nada mais natural agora, o PAI estar entre vós, AMAR, PENSAR, FALAR e 

AGIR em vós, participar convosco em vossa família e em vossa empresa, dialogar, 
ser VOSSO AMIGO, pois foi esse o trabalho do CARISMA, no decurso de vários 
anos de atuação junto a MIM, em um mesmo CORAÇÃO, numa só ALMA e num 
mesmo ideal, SERVIR  e AMAR.

É a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA que se levanta em vós como GOVERNO 
SANTO e confirmam a VITÓRIA FINAL do MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO 
para todos vós, FILHOS QUERIDOS.

HOJE SOMOS UM DE CORPO, ALMA E CORAÇÃO UNIDOS em 
eterna AMIZADE, co-participantes que sois da MINHA DIVINDADE, IMAGEM E 
SEMELHANÇA do DEUS PAI MÃE tão SAUDOSO de vos ABRAÇAR.

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.

Em OBEDIÊNCIA continuais fazendo os passos necessários para a 
MINHA MANIFESTAÇÃO GLORIOSA, pois através do vosso SIM constante e FIEL, 
CHEGUEI, ESTOU AQUI e agora com tranquilidade ME ACOLHEIS, ME AMAIS, ME 
CONHECEIS E CONVIVEIS com VOSSO PAI.

E quanto mais perto de MIM chegardes e quanto maior for NOSSA AMIZADE 
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E CONVIVÊNCIA mais atingis a PERFEIÇÃO em MIM, que é o estado da alma em 
DEUS apaixonada e sedenta de AMAR, que só deseja estar com o AMADO.

Sendo assim SOU TODA PROVIDÊNCIA para vós, pois só SEI AMAR e 
SER DOM por excelência para cada FILHO MEU.

FILHOS QUERIDOS, que  bom sentir-vos ACONCHEGADOS a MIM no 
anseio constante de ME AMAR, pois o CAMINHO está feito e JESUS, MEU FILHO 
AMADO, SE LEVANTA em cada FILHO MEU. É só passar, a porta está aberta para 
todos. Andáveis extraviados e separados do PAI todo  esse tempo de tribulação que 
atribuís a MIM, acostumados ao mal, compactuando com ele, culpando-ME de tudo 
o que vos acontecia, guiados por vosso próprio ego no ter, poder e prazer mundano 
combatíeis contra MIM, sufocados, gemendo em lodo e trevas, numa cegueira 
milenar.

E todo vosso sofrimento de milênios não foi MINHA VONTADE, mas sim, 
consequência da vossa desobediência na ORIGEM e a vossa opção por barrabás 
na NOVA ALIANÇA que se concluiu.

Não SOU o deus da morte, da doença da tristeza e opressão. SOU O DEUS 
DA ALEGRIA, da VIDA, da SAÚDE e da SANTIDADE, SANTO, SANTO, SANTO  
DEUS UNO E TRINO AMOR em vós.

Fecha-se a contagem dos tempos, pois se concluiu a Caminhada do Povo 
ao MEU ENCONTRO porque chegastes em DEUS , ÚNICO DONO e  GOVERNO 
SANTO entre vós. HOJE só tendes o DONO DEUS PAI para AMAR e ADORAR.

E nesse DIA ETERNO que se abre inundado por MINHA LUZ, sob MEU 
DESÍGNIO e AUTORIDADE chegam a MIM na pessoa do ZULMAR, em uníssono, 
todos os Povos e Nações no PODER DO PAI, DO FILHO e DO ESPÍRITO SANTO. 
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 DIGNIDADE através do bem elaborado e vitoriosamente conduzido pelo 
PROJETO de AMOR e SALVAÇÃO concluído por este CARISMA. 

Através dele ficastes a MEU favor e combatestes COMIGO, insistentemente 
na implantação do BEM, do SANTO, do VERDADEIRO. Valorizastes vosso DEUS, 
a MINHA VOZ e os MEUS APELOS.

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.

É essa a assertiva determinante da NOSSA intimidade de PAI e FILHO.
A vossa adesão à LEI DO DÍZIMO na CELEBRAÇÃO SOLENE que se faz 

mensalmente, sobe até MIM em agradável odor, como suave perfume, emanado do 
vosso coração cheio de AMOR.

HOJE é assim o culto de ADORAÇÃO, LOUVOR e GLORIFICAÇÃO que 
anseio ver realizando-se em todo universo, agora que vos unis a MIM em toda 
plenitude.
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É o BANCO DO PAI erguendo-se dentro e fora de vós, verdadeiramente, 
como VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.  E a PERFEIÇÃO em MIM é VOSSO AMOR 
e DEDICAÇÃO e a SINCERIDADE de vosso coração em OBEDECER-ME 
constantemente.

LOUVOR! LOUVOR! LOUVOR!
Aureli-lai! LOUVOR! Alegrias sem fim!
Chama-lá! Cama-lá! Vinde!
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!

Todo vosso ser interior, psiquismo, espírito e ALMA imersos na MINHA 
SANTIDADE e PERFEIÇÃO e assim também vosso físico recebe a VIDA EM 
ABUNDÂNCIA.

E o que digo, faço acontecer em vós.
É GRAÇA sobre GRAÇA em vós e na vossa Família, Comunidade e 

Sociedade.
É muito AMOR, muito AMOR que se faz HOJE na atualidade, quando aderis 

ao MEU PROJETO SANTO DE AMOR E VIDA.
Tanto quanto vos desejou e augurou MEU AMADO FILHO JESUS, assim 

tanto se faz em vós o AMOR DO PAI, através do BANCO DO PAI que é MEU GESTO 
concreto de proximidade convosco, de expansão e derramamento de AMOR sobre 
vós. 

Todos, todos, todos sois atingidos e conviveis agora FACE a FACE COMIGO 
através do BANCO DO PAI visitados, assumidos e assistidos por MEU AMOR.

O BANCO DO PAI SOU EU, estendendo a MÃO para vós e vice-versa, 
vós apertais MINHA MÃO em encontro caloroso de AMIZADE e AMOR, pois é 
esse o MEU GOVERNO sobre vós, manuseando vosso DINHEIRO que agora sai 
diretamente de MIM e chega a vós como manancial de PROVIDÊNCIA e AMOR.

É a fonte que nunca se esgota e jorra VIDA ETERNA em profusão em todas 
as vossas células.

É AQUI! AQUI é o MEU LUGAR onde desejo conviver convosco e falar-
vos como AMIGO SINCERO que deseja todo, mas todo AMOR para vós, toda 
PERFEIÇÃO em VIDA e SAÚDE para vós.

Sois ricos, ricos de DEUS, atingistes o cume da montanha, o acesso ao 
MEU AMOR que se DOA a vós em ABUNDÂNCIA, sempre mais, mais e vai, vai, vai 
como água viva regando tudo e a todos.

É o acréscimo que recebeis agora, a VIDA em MIM, a FELICIDADE e 
ALEGRIA em MIM e todo vosso ser em magnífica exultação É em MIM.

Todo vosso ser brilha intensamente como faísca da LUZ que SOU em cada 
FILHO, nesse DIA ETERNO que se inicia HOJE.

Aia-lá! Shaia-lá!
Agora sim, podemos conversar, dialogar, ser AMIGOS e estar cada vez 
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mais próximos um do outro.
Confiais em MIM e EU não vos decepciono nunca. Continuai sendo 

OBEDIENTES a MIM, pois grandemente recebeis a recompensa ao verde todos 
os IRMÃOS do universo assistidos e amparados por MINHA PROVIDÊNCIA 
inesgotável.

Grande! Muito grande é MEU AMOR por vós, em JESUS, com JESUS e por 
JESUS, MEU AMADO, FILHO com MEU ESPÍRITO SANTO, UNIDADE TRINITÁRIA 
presente em vós que se LEVANTA HOJE em VIDA e ALEGRIA através do BANCO 
DO PAI.

Aureli-lai! Alegrias! Sucesso!
Chama-lá! Vinde todos!
Shalon, FILHOS QUERIDOS
PAZ! PAZ! Muita PAZ, HOJE.
Vereis os frutos da NOSSA CONVIVÊNCIA  com MINHA AÇÃO 

PROVIDENCIAL, que chega a todos vós, FILHOS QUERIDOS dos quatro cantos 
do MUNDO.

Todos vós sois o MODERNO BANCO DO PAI, a NOVA maneira de SER 
BANCO, LIGADOS e totalmente dependentes de MIM, numa atitude de AMOR e 
FRATERNIDADE sois todos FILHOS do GRANDE PAI e donos da MINHA HERANÇA 
de VIDA e RESSURREIÇÃO.

Cuido de vós grandemente, lidando com vosso DINHEIRO que hoje é 
vosso amigo e aliado em todos os empreendimentos que idealizais e negócios que 
fazeis. EU ESTOU vos assistindo igualmente com MINHA PROVIDÊNCIA de AMOR.

Estou em vosso DINHEIRO negociando e manuseando-o a todo instante, 
manifestando-ME em ATITUDE PROVIDENCIAL vos dando com ele, todo manancial 
de VIDA, AMOR, ALEGRIA, TERNURA e CARINHO que SOU.

A vossa riqueza é a MINHA PROVIDÊNCIA que sabe o que necessitais a 
cada momento, perscrutando vosso íntimo, vos dando toda atenção e cuidando de 
vós como criancinhas  de colo, nutrindo-vos com MEU AMOR de PAI ZELOSO e 
AMOROSO que só deseja todo BEM para vós.

Alegrai-vos, pois fazeis parte de MIM, vos alimento e vos assisto com MEU 
SER, se cuido das flores e dos passarinhos, com quanto AMOR vou PROVIDENCIAR 
para vós, FILHOS, tudo o que precisais.

SOU O PAI ZELOSO de vós e agora podeis descansar tranquilos em MEUS 
BRAÇOS entregando para MEU COMANDO toda vossa existência com tudo o que 
tendes e fazeis.

SOU EU em vós que realizo, podeis ter a certeza absoluta dessa assertiva, 
pois tudo o que o humano precisou fazer, está feito por completo e agora é só estar 
em MIM e receber toda DOAÇÃO QUE SOU.

Dia e noite o BANCO DO PAI PROVIDENCIA tudo para vós, é o  MEU 
AMADO FILHO JESUS, RESSURREIÇÃO e VIDA de pé, movimentando-se em 
cada ser, LUZ da LUZ em vós.
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Com JESUS, por JESUS e em JESUS, MEU QUERIDO FILHO, recebeis 
toda MINHA COMPLACÊNCIA.

É a VIDA TRINITÁRIA em vosso favor, dentro e fora de vós, financeiramente 
e fraternamente.

E não podeis mais segurar nada para vós, pois o que passa do necessário 
escorrega e cai de vossas mãos tão pequenas.

Pois se não é assim por que razão existiria a MINHA PROVIDÊNCIA?
A cada amanhecer EU SEI o que precisais para vós e vossa Família!
Não é o amontoar bens que vos torna ricos e felizes, é a CONFIANÇA em 

MIM, a AMIZADE COMIGO e a CERTEZA da MINHA PRESENÇA PATERNAL em 
vós PROVIDENCIANDO para cada MOMENTO, o certo, o justo, o necessário.

Pois se falta o sol, a água, o ar que gratuitamente recebeis, adianta terdes 
imensas fortunas?

HOJE MEU AMADO FILHO JESUS está de pé e EU posso ser 
PROVIDÊNCIA para vós que agora haveis de descansar das lides milenares em 
busca de bens materiais e espirituais.

Deixai, pois que a MINHA PROVIDÊNCIA vos cuide e vos acompanhe, 
servindo-vos com todos os bens que alimentem sadiamente vosso corpo e vosso 
espírito.

Ei-LO! JESUS, MEU FILHO AMADO e QUERIDO, VIVO e REAL!  Por ELE, 
com ELE e NELE a MINHA PROVIDÊNCIA É em vós!

É como um passe de mágica.
Aceitai ser simples, pequenos, criancinhas de colo em MEU REGAÇO e 

deixai ESSE PAI SEDENTO de vos AMAR e ABRAÇAR, DOAR-SE para vós!
SOU VOSSO e vós SOIS MEUS e agora é o MERGULHO em MIM, pois 

cessou o CAMINHO.
Agora é o ABRAÇO de CHEGADA e a PERMANÊNCIA PERFEITA em MIM.
Vivei! Vivei a UNIDADE TRINITÁRIA de AMOR que HOJE, naturalmente 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.

Exultai de ALEGRIA em MIM!
Aureli-lai!
Exultai e vivei nas alturas em constante contato COMIGO, pois todas as 

portas estão abertas e podemos ir e vir, subir e descer, UNIDOS carinhosamente no 
mesmo AMOR e na mesma PAZ.

SOU VOSSO PAI e AMIGO, FELIZ desta realização vitoriosa do CARISMA, 
que não descansa, mas trabalha noite e dia para todos vós igualmente receberdes 
toda AÇÃO PROVIDENCIAL que SOU.

É a MINHA SABEDORIA atingindo a todos e chegando a cada um no 
MOMENTO certo.

Ei-LO de pé, dentro de cada um de vós, JESUS, MEU AMADO FILHO, 
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VIVO e VITORIOSO, habitando cada ser na PAZ e ALEGRIA de vossa ALMA LIVRE 
e FELIZ, na certeza do DOM  em vós, na CONVIVÊNCIA PERFEITA com o DIVINO 
E SANTO AMOR.

É assim que no HOJE se completa a UNIDADE TRINITÁRIA em todos os 
Povos do universo em um só CORAÇÃO e uma só ALMA temente e submissa a 
DEUS.

Todos UNIDOS no mesmo AMOR, DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR em vós, HOJE.

GRANDE e MAGNÍFICO DEUS convosco e em vós!
Alegrai-vos! Aleluia!
ABÁ! Pai!

FILHOS QUERIDOS!
Estais no MEU VERDADEIRO AMOR e podeis ter a certeza que estamos 

juntos, caminhando lado a lado no vosso dia a dia.
Quero comunicar-ME convosco para estabelecermos um diálogo contínuo 

e natural como PAI e FILHO desde o vosso amanhecer  até o vosso descanso, 
quando repousais em MIM.

SOU o PAI QUERIDO de vós e quanto ansiei este MOMENTO de BÊNÇÃOS 
e GRAÇAS para vós.

Em MIM não existe estrutura, todo dia é um NOVO começo de trabalho, de 
lazer e de descanso, estando LIGADOS ao PAI sempre tereis muita disposição e 
alegria de servir e doar-se aos IRMÃOS.

AMAR e SERVIR é o slogan que vos dará muita FELICIDADE, pois sois 
MEUS FILHOS QUERIDOS, IMAGEM e SEMELHANÇA  MINHA e precisais 
ser como SOU, AMOR e DOAÇÃO constante, as vinte quatro horas do dia.

Pois até no vosso ressonar o AMOR está presente e flui para os IRMÃOS.
A partir de MIM, o universo transformou-se num mar de DOAÇÃO.
TUDO o que SOU em AMOR, VIDA, SAÚDE, PAZ, SABEDORIA e 

SANTIDADE DESEJO DOAR a vós, num caudal de água cristalina que se infiltra em 
vossas células e veias e inunda vosso corpo.

Por isso falo-vos tanto do VALOR do MEU AMOR por vós.
Pois até agora buscáveis coisas fúteis passageiras sem valor para a VIDA 

em MIM. Vos cansáveis-vos à toa, pois o que precisais posso dar-vos até durante 
o sono!

FILHOS QUERIDOS acordai dessa fantasia em que vivíeis buscando 
apenas o supérfluo, o passageiro, com o coração preso ao dinheiro que até ontem 
esteve nas mãos do antigo dono do universo. Todos estáveis mergulhados no lodo 
em completa ignorância numa bobeira universal, buscáveis, vós mesmos e todas 
as vossas Instituições, Família, Igreja e Governo, viver o ter, o poder e o prazer 
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malignos. Não vos espanteis do que ouvis de MIM e vós mesmos ides comprovar 
que é DEUS que vos FALA A VERDADE, pois caíram essas velhas estruturas falidas 
e saíram de vós legiões, imagem do antigo dono a quem pertencíeis. Ninguém tinha 
direito à SALVAÇÃO, pois a podridão do pecado minava em todas as Instituições, 
Família, Igreja e Governo Político.

Todos, todos vós devidamente doutrinados e contaminados até a raiz pelo 
pérfido gerador do mal, cujos dias foram encerrados definitivamente por MINHA 
ORDEM, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO.

Andáveis a esmo, sem rumo e sem LUZ e pensáveis, faláveis e pregáveis 
em vossas estruturas falidas, o contrário de DEUS.

Agora ides vos assustar de vós mesmos tomando conhecimento do que 
éreis e vivíeis até aqui.

Presos a um minguado salário, vos oprimíeis mutuamente valorizando o 
ódio e a ganância.

O errado era normal para vós, uns mais, outros menos, uns presos e outros 
mais perigosos soltos, uns na fartura exagerada, no esbanjamento e desperdício e 
outros tirando o pão do lixo e morando nas ruas...

Tudo muito normal, pois a divisão vos dirigia por todos esses milênios.
E EU, VOSSO DEUS, do alto Céu, vos contemplava, ansioso de chegar a 

vós e mostrar-vos como é diferente a VIDA em MIM.
O BEM em MEU AMADO FILHO JESUS de novo, foi morto por vós e por 

isso penáveis tanto sem ter a quem recorrer, pois vossas preces não chegavam  a 
MIM.

E poderíeis rezar dia e noite evangelizando e pregando que ninguém se 
converteria e mudaria de vida.

Somente por MINHA  INTERVENÇÃO DIVINA, dando a ORDEM ao mal, 
agora basta! Acabaram teus dias, cesse de existir o contrário do DEUS UNO E 
TRINO AMOR em toda a ETERNIDADE.

Somente a partir de MIM, do MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO para 
os Povos, vem a ORDEM REAL, dada neste CARISMA, cessando os dias de Caim 
em todo o Universo.

HOJE O BEM é NORMAL e haveis de viver de forma bem diferente com o 
COMANDO DO PAI, GOVERNANDO em vós.

É a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA que se levanta desde a raiz atingindo 
as alturas e é MEU GOVERNO de UNIÃO, DOAÇÃO, IGUALDADE, JUSTIÇA e 
ABUNDÂNCIA que está no TRONO, HOJE podeis ficar certos que vossa vivência 
será bem diferente com o PAI em vós.

Com o Pai em vós e vós no Pai será muita ABUNDÂNCIA e DOAÇÃO, 
muita PROVIDÊNCIA para vós.

Como saístes das trevas, é muita LUZ que se acende em vós, pois recebeis 
a MINHA VIDA e podeis viver a FILIAÇÃO DIVINA com todos os direitos adquiridos.

Sois FILHOS, FILHOS AMADOS do GRANDE PAI, DEUS TODO 
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PODEROSO e sois os LEGÍTIMOS HERDEIROS de toda MINHA COMPLACÊNCIA 
chegada a vós, em MEU AMADO FILHO JESUS, HOJE.

Agora sim, tendes um PAI VERDADEIRO E AMOROSO que zela por vós 
até quando dormis!

Aia-lá! Shaia-lá! Alegrai-vos!
Pois é muito FORTE E PODEROSO O GOVERNO que se assenta no 

TRONO para GOVERNAR-VOS em SABEDORIA, PAZ e JUSTIÇA no TEMPO 
HOJE.

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.

LIVRES! LIVRES para DEUS! LIVRES para AMAR e PARTILHAR A VIDA 
que SOU em vós!

Já é a VITÓRIA!
Já é a ETERNIDADE, o HOJE em vós, a PLENA VIDA.
EI-LO PRESENTE em vós! 
JESUS MEU AMADO FILHO, VIVO E VERDADEIRO, PÃO VIVO em vós, 

DEUS FILHO, HÓSTIA SANTA do tamanho do universo, SANTÍSSIMA TRINDADE 
HOJE convosco e em vós!

VIVA JESUS! VIVA JESUS! VIVA JESUS!
HOSANAS! HOSANAS! LOUVORES em todo cosmo! Quereis JESUS?
SIM! Agora podemos dizer SIM, queremos JESUS! Em nossas Famílias e 

Comunidades, em toda Sociedade atual, SIM, JESUS pode REINAR!
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 MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA, PAI 
FILHO e ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós! Amém.

Hosanas! Louvores à UNIDADE TRINITÁRIA que se levanta em vós nesse 
DIA SANTO DE AÇÃO DE GRAÇAS E GLORIFICAÇÃO AO PAI, AO FILHO E AO 
ESPÍRITO SANTO DEUS UNO E TRINO AMOR. 

Agora estou aqui junto de vós, em grande TERNURA e AMIZADE para 
festejarmos a VITÓRIA DO BEM.

Cada átomo das células do vosso ser é dignificado e plenificado por este 
CARISMA que atinge seu apogeu MINHA PRESENÇA LEGÍTIMA E REAL em vós e 
em vossa Família.

Agora é a FAMÍLIA TRINITÁRIA em vossa Família conduzindo-a como 
GOVERNO SANTO DE AMOR E VIDA.

E através do BANCO DO PAI que todo vosso DINHEIRO está em MIM, 
ABENÇOADO por MINHAS MÃOS e podeis com todo direito usufruir da MINHA 
PROVIDÊNCIA.

E assim como EU SOU PERFEITO, vós e vosso DÍZIMO sois perfeitos, 
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pois através dele tanto vosso ser espiritual como material se mantém ligado a MIM, 
dependente da MINHA VONTADE.

É o BANCO DO PAI que está de pé em vós, vitorioso, sustentando a 
LEI DO DÍZIMO, PERFEIÇÃO em MIM, vivência perfeita de PAZ, VIDA, SAÚDE, 
SANTIDADE e AMOR em todos os sentidos na vossa pessoa, físico, psíquico, 
espírito e alma, também em vossas Instituições Família, Empresa, Comunidade e 
Igreja, Sociedade e Governo Político.

EU SOU O GOVERNO DE AMOR que ME assento em MEU TRONO DE 
GLÓRIA para dirigir-vos, direcionar-vos com todo PODER e MAJESTADE incutindo 
em vós MINHA FORÇA DIVINA, SENDO PRESENÇA VIVA em vós e MEU maior 
desejo é que permaneçais somente em MIM.

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
Vos AMO! AMO! AMO e ME derramo em AMOR sobre vós, acompanhando-

vos e aconchegando-vos junto a MIM cada vez mais, cada vez mais e agora que 
estais bem perto de MIM, SOU EU que ME ANINHO em vós.

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 culminância 
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.

E já podeis colher os frutos da vossa conquista, isto é, todos os benefícios 
advindos dessa inserção do DÍZIMO em MIM.

E ABENÇOADO seja o DINHEIRO do Universo que está em MINHAS 
MÃOS de onde sai para vós como PRESENÇA VIVA DO PAI, nos vossos negócios 
e empreendimentos FONTE de BÊNÇÃOS e GRAÇAS PROVIDENCIANDO tudo o 
que precisais para viverdes com toda dignidade de FILHOS MEUS HERDEIROS da 
MINHA FORTUNA.

Agora é o SANTO, SANTO, SANTO SENHOR, que se APRESENTA como 
LEI DO DÍZIMO que é o SAGRADO no meio de vós.

É AQUI neste CARISMA, a MINHA MANIFESTAÇÃO para os Povos dos 
CINCO CONTINENTES, NO ALTAR da CELEBRAÇÃO DOS DÍZIMOS, onde podeis 
demonstrar vossa OBEDIÊNCIA e AMOR a ESSE PAI AMOROSO que tudo, tudo 
fez por vós.

Usando o humano, empreendi todos os esforços, até chegardes à coroação 
plena ao serdes elevados à estatura de DIGNOS FILHOS MEUS em plenitude de 
AMOR.

Chegais à MINHA PERFEIÇÃO e eternamente haveis de AMAR-ME, 
ADORAR-ME e GLORIFICAR-ME grandemente, pois foi para esse mister que fostes 
criados e juntos com toda natureza serdes júbilo e glorificação sem cessar ao DEUS 
PAI CRIADOR.

É no HOJE que ME LEVANTO e proclamo em todo Universo, DEUS 
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REI está no TRONO, VIVO E VITORIOSO, DEUS UNO E TRINO, VERDADEIRO 
SENHOR E DONO para ser AMADO, ADORADO e ENALTECIDO por todos, todos 
em vós, vossas Famílias, Empresas e Governos.

Toda carne ressurgiu em MIM, pois chegou o GRANDE DIA, O DIA DO 
AMÉM ETERNO, no qual todos vós haveis de bendizer-ME em hosanas e alegrias 
sem fim numa LIBERDADE TOTAL.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR no Céu e na Terra!
E vós, Ó Humanidade de todos os séculos LIVRE, LIVRE, LIVRE para 

atingir as alturas, indo e vindo, comunicando-vos com VOSSO DEUS, dentro e fora 
de vós!

É a HORA VERDADEIRA, escrita no MEU PROJETO DE AMOR E 
SALVAÇÃO, para acontecer a acolhida do DEUS UNO E TRINO AMOR em toda a 
humanidade que vive por toda a eternidade. 

Anjos e Santos, a Corte Celeste e todas as Potestades Celestiais com toda 
a humanidade cantam louvores e hosanas enaltecendo-ME jubilosos na vitória do 
CARISMA HOJE PLENIFICADO. 

FILHOS QUERIDOS, HOJE estais em DEUS e tudo o que pensardes, 
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 VERDADEIRAMENTE MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA em 
VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, selados por MINHA PERFEIÇÃO. Como água viva, 
como ar, como sol, como planta, como terra, como LUZ vos inundo, vos protejo em 
MEU ÚTERO DIVINO e todos vós estais imersos em MIM no mais PURO e SANTO 
AMOR, sem nenhuma distinção, o CARISMA é para todos!

ABÁ! ABÁ! ABÁ está contente convosco e vos conclama a prosseguirdes 
decididos, festejando a vitória e colhendo em BÊNÇÃOS e GRAÇAS, os frutos da 
vossa adesão ao CARISMA SANTIFICADO.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! VOS AMO imensamente e quero DOAR-ME a vós, doar-
vos o TUDO que SOU em GRAÇAS E BÊNÇÃOS PROVIDENCIAIS. Ficai, pois 
FIRMES em MIM para receberdes todas as benesses do MEU AMOR DE PAI! MÃE!

Daqui para frente tudo o que precisais fazer é FICAR LIGADOS A MIM, 
usufruindo do MEU AMOR e acolhendo o que SOU em SANTIDADE, VIDA e SAÚDE.

É o PAI, o FILHO e O ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR 
em vós, ABRAÇANDO-vos com toda TERNURA e CARINHO, SAUDOSO de vós, 
FILHOS QUERIDOS!

Agora tende certeza: já é o MEU GOVERNO sobre vós e vossos FILHOS, 
o MEU COMPROMISSO DE PAI e só o que desejo  e anseio em MEU ÍNTIMO é 
agraciar-vos com MINHA PLENITUDE.

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.

O DÍZIMO é vossa adesão formal ao MEU PROJETO de VIDA em 
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ABUNDÂNCIA para todos, o vosso dever para COMIGO em resposta à MINHA 
AÇÃO PROVIDENCIAL, ao MEU SER E AGIR em vós. Ele é o ponto de UNIÃO 
através do qual EU faço parte da vossa existência e posso trabalhar convosco e 
em  vós.

“ E NO DIA  HOJE, NO MEU REINADO DE VIDA, SAÚDE E SANTIDADE, 
PROCLAMO E IDENTIFICO COM MEU SELO REAL POR ORDEM REAL DO 
PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR, UNIDADE 
VERDADEIRA, QUE SE FAÇA MENSALMENTE, EM TODOS OS POVOS E 
NAÇÕES, A CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO COMO CARISMA”!

ABÁ! ABÁ! ABÁ.
PAI.
Assim é da MINHA VONTADE  que sejais dóceis à MINHA OBEDIÊNCIA, 

como criancinhas de colo, sem entender nem questionar, pois é esse o MOMENTO 
em que faço descer sobre vós, DIGNOS E AMADOS FILHOS HERDEIROS, toda 
MINHA COMPLACÊNCIA DE PAI-MÃE, O VERDADEIRO AMIGO.
 Abençoo-vos e cumulo-vos de benefícios espirituais e materiais!

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 
SALVAÇÃO para vós, pois através dela pude aterrissar em vosso ser humano, 
DIVINIZANDO-O.

AMIGOS QUERIDOS, FILHOS LEGÍTIMOS DESTE PAI, é esta a forma 
de interação e intercâmbio entre EU e vós, o vai vem de AMIZADE E AMOR, 
estabelecendo diálogo e carinho num agir contínuo entre NÓS.

A CELEBRAÇÃO MENSAL DA LEI DO DÍZIMO do vosso TRABALHO é o 
compromisso de vossa parte que vos traz PAZ E FELICIDADE, pois é dessa forma 
que ME APRESENTO a vós para DOAR-ME e cumular-vos grandemente com os 
benefícios da MINHA PROVIDÊNCIA E JUSTIÇA.

QUE SE CUMPRA E QUE SE FAÇA TODA MINHA PROVIDÊNCIA SOBRE 
VÓS POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO! AMÉM.

ABÁ! ABÁ! ABÁ.
PAI.

 

FILHOS AMADOS!
É o PAI!
O GOVERNO QUE VOS FALA!
EU SOU AQUELE QUE SOU!
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Estou muito PRESENTE em vós e em vossas atividades diárias, 
ininterruptamente, com todo CARINHO DE PAI ZELOSO de vós.

O CARISMA PLENIFICADO em vós ADMINISTRA com toda AUTORIDADE 
DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, o universo inteiro dentro e fora de vós 
com toda exultação e liberdade.

Estais LIVRES! LIVRES! Para ir e vir, leves e soltos num doce bailar da 
ALMA mergulhada na PLENITUDE do DEUS SANTO, SANTO, SANTO.

Estais agora muito bem inseridos na MINHA RIQUEZA PROVIDENCIAL  
que é MEU GOVERNO TRINITÁRIO em vós, comandando vossos hábitos, atitudes 
e ações pessoais, familiares, empresariais, financeiras e governamentais.

Sois RICOS! RICOS! RICOS da MINHA contínua PRESENÇA  DE AMOR 
em vós, numa abertura de trezentos e sessenta graus, abrangendo a todos, todos, 
todos!

É a VERDADE PESSOA PRESENTE em vós que vos garante isso, pois 
MEU AMADO FILHO JESUS entregou a VIDA por todos  e GRAÇAS ao CARISMA, 
nenhum se perdeu.

Todos estão SALVOS sob a MINHA FULGURANTE LUZ!
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.

Concluiu-se a ALIANÇA ETERNA e agora estais vivendo a PLENITUDE 
DO CARISMA, na mais PERFEITA UNIDADE com DEUS UNO E TRINO AMOR, O 
VERDADEIRO SENHOR, REI pelos séculos sem fim.

Em vós agora habita o ALTÍSSIMO SENHOR, GOVERNO TRINITÁRIO 
em vós, a QUEM vossa ALMA, LIVRE e solta, dispensa toda REVERÊNCIA, em 
contínua ADORAÇÃO, pois chegais no ETERNO e esta chama acesa jamais se 
extingue.

Agora existis e subsistis para a ETERNIDADE, a VIDA em DEUS e todo 
vosso ser exultam de AMOR e GLORIFICAÇÃO AO ETERNO em vós.

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.

VOSSA ALMA congregou-se à ALMA DE DEUS com todas as ALMAS que 
vivem, viveram e viverão continuamente se prostram em REVERÊNCIA ao SANTO, 
SANTO, SANTO SENHOR! E coros de Anjos dizem AMÉM! AMÉM!AMÉM!

Assim UNIDOS em vivência de ADORAÇÃO contínua e eficaz, permaneceis 
LIGADOS a MIM de dia e de noite, em perfeita sintonia de AMOR e AMIZADE, 
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CORAÇÃO a CORAÇÃO, sendo este o único sentido para vossa existência.
Pois vossa ALMA anseia o ETERNO e agora que O encontra só mais quer 

VIVER EM MIM e COMUNGAR MEU AMOR sem cessar, buscando revitalizar-se e 
fortalecer-se sabiamente.

Nada mais haveis de querer ou desejar a não ser estar em MIM, contemplar 
MINHA FACE continuamente e beber da seiva vivificante que emana da MINHA 
ALMA e irriga todo vosso ser fertilizando-o com O que SOU.

Dia após dia, o AMOR é NOVO em constante doação, vosso viver é 
NOVO, sempre NOVO e cheio de surpresas, pois fazeis parte do universo e a cada 
amanhecer a VIDA se renova em vós e em toda natureza.

Sois cidadãos do infinito e fazeis parte de todo cosmo, como uma centelha 
de LUZ brilhais intensamente e toda humanidade participa e recebe de cada gesto 
vosso de ADORAÇÃO e REVERÊNCIA a MIM.

Vossa ALMA unida a todas as ALMAS do universo exulta de ALEGRIA 
em MIM, continuamente, pois se faz a COMUNHÃO UNIVERSAL DAS ALMAS, O 
ENCONTRO FRATERNO com JESUS, MEU FILHO AMADO, VOSSO REI pelos 
séculos sem fim.

Aia-lá! Shaia-lá!
Vibrai e exultai, pois o DIVINO SER É em vós em ETERNA ALIANÇA, uniu-

se o Céu e a Terra e o CARISMA implantou-se como GOVERNO UNO E TRINO em 
tudo e em todos.

Nas três Instituições, Família, Igreja e Governo neste NOVO TEMPO, 
JESUS, MEU QUERIDO FILHO é REI! REI! REI! VIVO e VENCEDOR!

Aleluia! Aleluia!
Sois o BANCO DO PAI e em vós já posso investir toda MINHA PROVIDÊNCIA 

em VIDA, SABEDORIA e AÇÃO.
Vem de MIM toda ENERGIA de VIDA que impulsiona vosso VIVER na LUZ, 

na PAZ e na LIBERDADE que SOU em vós.
Vosso compromisso de Família, Empresa e Governo, resgatados e 

santificados em MIM, pela PLENIFICAÇÃO deste CARISMA é a celebração mensal 
dos DÍZIMOS.

Assim dizeis ao GOVERNO TRINITÁRIO PODE REINAR SENHOR, em 
nossas vidas!

Em todos os acontecimentos estive à vossa frente, conduzindo-vos e 
direcionando-vos na realização eficiente do vosso trabalho a MEU favor, tornando 
cada vez mais sólido o MEU GOVERNO sobre vós e assim, VOSSO DEUS E PAI, 
SANTÍSSIMA TRINDADE, FIRMOU-SE como UNIDADE INDISSOLÚVEL em vós, 
nas vossas Instituições Familiares e Sociais, Empresariais e Financeiras, nos vossos 
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Governos Civis, Eclesiais, Militares e Políticos dos cinco continentes.
Em JUSTIÇA, AMOR e SABEDORIA estou em todos como GOVERNO DE 

PAZ.
DEUS REINA SOBERANAMENTE sobre vós!
NO TEMPO DE HOJE, NA MINHA AUTORIDADE SANTA, PROCLAMO 

PARA TODOS OS POVOS:
 “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.

ABÁ PAI!

Considero-vos FILHOS DIGNOS da MINHA PRESENÇA DE PAI e por isso 
digo e proclamo essa VERDADE para o MOMENTO DE GRAÇAS que ora viveis no 
qual todos os Povos, Raças, Credos e Nações recebem igualmente do MEU AMOR 
DE PAI e têm condições de entender-ME.

JESUS, MEU AMADO FILHO, VIVO E REAL, O VOSSO IRMÃO POR 
EXCELÊNCIA está no TRONO direcionando vossa vivência de IRMÃOS com AMOR, 
AUTENTICIDADE E SABEDORIA, pois NELE com ELE e POR ELE, OLHAIS só 
para MIM em contemplação CONSTANTE.

Todas as vossas células vibram e brilham, pois em MEU AMADO FILHO 
JESUS todo vosso ser é AMOR por MIM.

Tranquilizai-vos, pois e silenciai em MIM, pois já chegou a MINHA HORA 
e agora posso agir de fato e de direito em tudo e em todos, em todas as direções!

Só de elevardes vosso pensamento e vosso coração a MIM, reconhecendo-
ME como AMIGO FIEL E SINCERO, já vos sentis FELIZES e REALIZADOS, 
quanto mais se quedar-vos de CORPO E ALMA em ADORAÇÃO CALOROSA e 
CONSTANTE a ESTE PAI AMOROSO que está sempre ABERTO, pronto para 
AMAR-vos, ACOLHER-vos e DOAR-SE a vós incondicionalmente.

Agora ESTOU em vós e vós estais em MIM, numa grande intimidade e 
vós deveis permanecer nesta VERDADE e PERFEIÇÃO sem hesitar, pois é muito 
eficiente e frutífera MINHA INTERVENÇÃO para derramar a PROVIDÊNCIA sobre 
vós, universalmente.

E toda MINHA AÇÃO PROVIDENCIAL vos advém do vosso SER e SENTIR 
UNIDO a MIM, da NOSSA proximidade íntima segundo a segundo, no vosso ir e vir 
diário, buscando-ME no âmago da vossa ALMA ABERTA, COMUNGANDO MINHA  
PRESENÇA DE AMOR e alimentando-vos sem cessar das MINHAS BÊNÇÃOS e 
GRAÇAS.
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É a celebração na ALMA na qual todo MEU SER É DOAÇÃO em vós e agora 
podeis VIVER tudo O que SOU em VIDA, SAÚDE, SANTIDADE e PERFEIÇÃO.

É na ALMA que se faz a CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO quando viveis 
intensamente o PRIMEIRO MANDAMENTO, OLHANDO só para MIM e 
permanecendo no MEU AMOR.

AMOR e AÇÃO se misturam nesta OBEDIÊNCIA que é vosso DEVER para 
COMIGO conquistando o DIREITO de HERDEIROS da MINHA PROVIDÊNCIA.

Este é MEU COMPROMISSO convosco agora que o CARISMA está 
PLENIFICADO em vós, manter-vos de pé, firmes, irmanados em torno a MIM, 
recebendo toda MINHA COMPLACÊNCIA vos merecida por JESUS, MEU QUERIDO 
FILHO.

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 GOVERNANDO-VOS para O CERTO, O JUSTO, O 
VERDADEIRO, O SÁBIO e o SANTO.

Nada mais há que vos impeça de AMAR-ME e SERVIR-ME de todo vosso 
coração e entendimento de vossa ALMA.

Ficai tranquila, ESTAIS EM MIM, ó humanidade inteira de todos os tempos!
Vosso coração ME AMA e já posso sentir o seu pulsar junto ao MEU.
E através do BANCO DO PAI somos intimidade também no DINHEIRO, 

mola mestra que impulsiona vossos negócios e empreendimentos.
Cada vez mais compreendeis que agora, com JESUS, por JESUS 

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.

Vossa Empresa precisa crescer para o alto, em direção a MIM, não inchar 
para os lados e estufar, pois o objetivo do vosso TRABALHO é SERVIR à Família. 
Fora disto a Empresa não tem razão de ser, pois não posso fertilizar a injustiça.

O DINHEIRO está em MINHAS MÃOS e quero que todos tenham o 
necessário para bem viver.

A FELICIDADE é para todos, do menor ao maior!
Isso porque FILHOS QUERIDOS, a maior RIQUEZA para vós é estar na 

MINHA VONTADE, em perfeita consonância COMIGO, sorvendo na MINHA ALMA o 
SUCESSO, a PAZ e a ALEGRIA do SERVIR no vosso TRABALHO seja qual for, pois 
qual DINHEIRO do MUNDO compraria a PAZ para vosso coração e vossa ALMA?

Ou quanto DINHEIRO daríeis pela VIDA? Pelo sol? Pela água e o ar?
Não percebeis que EU SOU O CRIADOR e DONO de tudo que existe? E 
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que tudo o que usufruís vem de MIM?
Portanto, FILHINHOS AMADOS, abri vossos olhos e vosso coração para 

com todo ENTENDIMENTO de vossa ALMA buscardes primeiro a RIQUEZA que 
não perece, EU VOSSO DEUS E PAI, dentro de vós, PROVIDÊNCIA INFINITA  em 
tudo o que sois, fazeis e tendes!

Tudo o mais recebeis por acréscimo.
Não é maravilhoso acordardes de manhã na FELICIDADE e ALEGRIA da 

MINHA PRESENÇA para a jornada de um NOVO DIA repleto de PAZ, EQUILÍBRIO 
e SUCESSO e PROSPERIDADE, na certeza da SAÚDE em todos os sentidos tanto 
em vós como em vossa Família, Empresa e Governo Político?

É maravilhoso terdes UM PAI QUE VOS ama, FAZ TUDO por vós e cuida 
de tudo o que tendes, sois e fazeis!

Pois se um membro da Família, Comunidade e Sociedade está FELIZ, 
ALEGRE, REALIZADO e PLENO DE GRAÇAS, essa PROVIDÊNCIA de VIDA se 
comunica para todos, em todo universo. Todos recebem do BEM que cada um 
de vós sente e vive. Agora o vosso viver vai ser muito mais gostoso, em muita 
ABUNDÂNCIA de tudo o que é BOM, PLENIFICADOS com MEU AMOR e MINHA 
PAZ.

Nesse aconchego ALMA a ALMA, nesta intimidade de PAI e FILHO, 
perscruto vossos anseios e desejos e PROVIDENCIO na HORA CERTA, o melhor 
para vós para viverdes FELIZES na PERFEIÇÃO  deste PAI AMOROSO e ZELOSO 
de cada FILHO SEU.

HOJE cada um é livre para AMAR.
Chamo cada FILHO pelo NOME e cada um é único para MIM e o distingo 

com toda MINHA AFEIÇÃO resgatando-o para a VIDA em plenitude de GRAÇAS.
Ó filhos de toda Terra, como é bom e gratificante estar convosco agora que 

nada mais briga dentro de vós e estais plenificados da MINHA PRESENÇA SANTA!
Como é saudável a vossa VIDA em MEU VIVER! 
Quanto podeis prosperar em vossa Família e Empresa tendo DEUS 

CONVOSCO, COMO AMIGO LEAL em todas as horas!
Sei que sois frágeis, por isso cuido para não vos apegardes demais no 

DINHEIRO ou bens materiais, tornando-vos fortes e seguros para permanecerdes 
em MIM, no CENTRO, LIGADOS AO MEU AMOR PROVIDENCIAL e sempre tereis 
os celeiros fartos, cheios das BÊNÇÃOS e GRAÇAS que precisais para cada 
MOMENTO do vosso DIA  de TRABALHO, DESCANSO  e LAZER.

Vivei bem o HOJE, o MOMENTO PRESENTE, sem preocupar-se em 
planejar ou inquirir como será o DIA de amanhã, pois ele a MIM pertence e EU SEI 
O QUE vos é necessário e PROVIDENCIO para vós.
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SOU O GOVERNO TRINITÁRIO em vós e precisais acostumar-vos que EU 
CONDUZO vossas realizações e empreendimentos conforme a MINHA VONTADE 
para o vosso bem e sucesso tanto na Família, como na Empresa e no Governo.

Levantai as mãos para o alto LOUVAI-ME  e BENDIZEI-ME em alegrias e 
HOSANAS, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, GOVERNO TRINITÁRIO em vós, no 
vosso coração e ALMA e também na vossa cabeça!

EU AJO em vosso coração comandando vossos SENTIMENTOS e ATUO 
no vosso intelecto vos ensinando e conduzindo-vos conforme a MINHA SABEDORIA.

Vossos sentimentos  e pensamentos precisam ser conforme EU PENSO e 
SINTO em vós. Pois é a MINHA SABEDORIA, a LUZ FORTE sobre vossos projetos 
na Empresa, na Família e no Governo já que no vosso entendimento humano não 
conseguireis mais fazer coisa alguma.

Só pelo ENTENDIMENTO DIVINO realizareis grandes coisas em vossas 
vidas, pois caminhareis consoante a MINHA VONTADE e conforme a SABEDORIA 
que EMANA da MINHA INTELIGÊNCIA. Somente mergulhados intensamente no 
ENTENDIMENTO DIVINO, podereis fazer maravilhas em vosso TRABALHO, 
ESTUDO e  LAZER.

FILHINHOS vivei conforme DEUS, em função de DEUS perscrutando 
sempre MINHA MAGNÂNIMA VONTADE para agirdes  e realizardes os vossos 
projetos e anseios de par com MEU PROJETO SANTO DE SALVAÇÃO para todos 
os POVOS!

Assim É e que se faça por ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO e DO 
ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR, MEU GOVERNO TRINITÁRIO 
em vós, com toda SABEDORIA E ENTENDIMENTO!

Assim É!
ABÁ! PAI!

FILHOS QUERIDOS!
VOS FALA VOSSO PAI QUERIDO!
Agora estamos unidos na mais perfeita intimidade, EU em vós e vós em 

MIM, CELEBRANDO a PARTILHA da MINHA UNIDADE SANTA.
TUDO vos dou porque vos esvaziastes do humano e agora posso 

preencher-vos com MINHA DIVINDADE, pois de ora em diante, não sois mais vós 
que viveis, mas EU VIVO  em vós.

De alto a baixo vos possuo como GOVERNO UNO e TRINO em vós, 
motivando-vos a prosseguir nessa jornada de acolhida da SANTÍSSIMA TRINDADE 
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em vós, no que tendes, fazeis e sois.
De posse de tudo o que tendes posso partilhar convosco a MINHA 

PROVIDÊNCIA, ricos que sois da MINHA GRAÇA.
Vós todos, Povos dos CINCO CONTINENTES sois meus FILHOS 

QUERIDOS e desejo DOAR-ME inteiramente a vós.
Por isso tomei posse do vosso DINHEIRO para manuseá-lo conforme a 

MINHA VONTADE e JUSTIÇA.
Vossas Empresas ME pertencem e SOU EU nelas, SERVINDO a FAMÍLIA.
Pois MEU GOVERNO SE FAZ de alto a baixo, SANTÍSSIMA TRINDADE  

REGENDO todo universo e só a MIM haveis de prestar OBEDIÊNCIA, pois em toda 
Terra ninguém mais pode erguer-se como poder, porque só o PODER DIVINO SE 
LEVANTA COMO AUTORIDADE.

É a MINHA LEI DO DÍZIMO COMO CARISMA que SE ASSENTA NO TRONO 
para ser GOVERNO DE AMOR entre vós, ASSINANDO OS DOCUMENTOS.

EU SOU REI  e desejo que MEUS FILHOS usufruam do MEU REINADO de 
LIBERDADE, IGUALDADE e JUSTIÇA.

MINHA JUSTIÇA é JESUS VIVO  em cada FILHO, como FONTE DE 
PROVIDÊNCIA  de todo BEM e de toda GRAÇA.

Em MINHA RESSURREIÇÃO cada FILHO se põe de pé, GLORIFICANDO 
e ENALTECENDO o VERDADEIRO DEUS.

Foi para esta HORA que EU VIM.
Ó humanidade querida, o que vos faltava não era o DINHEIRO ou bens 

materiais, riquezas que buscastes sempre sem cessar, mas carência de DEUS.
Devido à opção que fizestes já no início da CRIAÇÃO, por milênios vivestes 

o vazio de DEUS, a MINHA AUSÊNCIA, por isso tanta murmuração, negativismo, 
insegurança, medo e tristeza, frutos do pecado, da doença e da morte que vos 
acompanhou nesta escolha.

Por OBRA DO CARISMA, tudo isso ACABOU!
Agora é DEUS REI! TODO PODEROSO que toma posse deste universo 

que sois cada um de vós, como DOM e SENHOR, PAI AMOROSO e PROVIDENTE 
de cada FILHO.

 SOU EU que venho a vós como GOVERNO, organizar-vos e conduzir-
vos sabiamente, conforme MINHA VONTADE. EU SEI o que cada FILHO precisa  
e na HORA certa PROVIDENCIO bem mais que o necessário em medida farta e 
transbordante.

Pois de que adianta amontoardes tantos bens ou muito DINHEIRO se vos 
falta a água, o ar, o calor do sol, a saúde, a vida?

Por que correis tanto e vos estressais tanto em busca do que perece se o 
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valor está naquilo que é ETERNO?
Portanto, FILHINHOS, amontoai sim, mas para o MEU REINO, a VIDA 

ETERNA em MIM!
AMAI e BUSCAI primeiro a MIM e tudo mais tereis em acréscimo saído de 

MINHAS MÃOS!
Agora é possível e necessário viverdes O PRIMEIRO MANDAMENTO.
Pois tanto mais estiverdes conforme MINHA VONTADE, tanto mais 

haveis de usufruir do MEU AMOR PROVIDENCIAL em CARINHO, TERNURA, 
ABUNDÂNCIA, SABEDORIA  e PAZ.

EU farto vossos celeiros, pois SOU DONO DO DINHEIRO do universo e 
todo ele está em MINHAS MÃOS.

FIZ  ALIANÇA ETERNA convosco e vos ASSUMI de fato e de direito 
cuidando para que não falte mais o PÃO SAGRADO na mesa de cada LAR.

Pois EU estou ceando convosco em FRATERNIDADE e JUSTIÇA  de mãos 
dadas convosco.

SOU GOVERNO DE AMOR, FILHOS QUERIDOS, entendei-ME porque 
não sou governo de servidão por interesse humano de poder e fama.

E MEU AMOR vos suga, vos atrai, para desfrutardes a VIDA em MIM, em 
SANTIDADE, VIDA e SAÚDE tanto em vosso físico e psiquismo como em vosso 
espírito e ALMA e assim por extensão na FAMÍLIA e EMPRESA.

E toda SOCIEDADE é eleita para ajudar-se mutuamente, um servindo o 
outro, por OBEDIÊNCIA e AMOR a MIM, GOVERNO SANTO e TODO PODEROSO.

Cada FILHO é responsável diante de MIM, por si mesmo, por sua FAMÍLIA 
e seu TRABALHO na EMPRESA e na SOCIEDADE em todo universo.

Isso porque cada FILHO tem VALOR ETERNO, com responsabilidades e 
compromissos iguais diante de MIM, pois custastes a VIDA DE MEU AMADO FILHO 
JESUS que agora é RESSURREIÇÃO em vós. E não conseguireis mais ser como 
éreis e agíeis até ontem.

HOJE é o NOVO DIA claro e magnífico pleno de SABER e viveis a VIDA 
QUE SOU, DINÂMICA e ATUAL.

Tendes o preço do universo todo, pois tudo, tudo criei para usufruirdes em 
SANTO SABER já aqui na Terra e também no Céu, a ETERNIDADE presente em 
vós.

Tendes, pois o direito de receber a MINHA PROVIDÊNCIA, pois tudo o que 
criei é vosso e vós ME PERTENCEIS COMO FILHOS LEGÍTIMOS em MEU AMADO 
FILHO JESUS.

Chegastes ao TESOURO que é o PODER do MEU SANTÍSSIMO NOME 
em vós, que vos põe de pé como soldados valorosos dispostos a ME servir.
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Valeis o que servis em NOME do PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
Portanto dai, dai de vós, doai-vos continuamente por AMOR, por AMOR AO 

MEU SANTO NOME, PRESENÇA SANTA DO PAI em vós!
Cada um de vós é dono da MINHA FORTUNA, a HERANÇA DE AMOR E 

RESSURREIÇÃO entregue a vós por MEU QUERIDO FILHO JESUS.
Desfrutai, pois dos tesouros da MINHA GRAÇA, permanecendo unidos 

como FAMÍLIA SANTA em torno a MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.
Aia-lá! Shaia-lá!
Alegrai-vos e vivei FILHOS QUERIDOS!
 Aprendei viver santa e despreocupadamente, sem problemas, pois eles 

não existem mais.
Foi tudo entregue ao VOSSO PAIZINHO.
O vosso problema era o vazio, a ausência de DEUS.
Mas agora SOOU A HORA SANTA determinada por MINHA ONISCIÊNCIA 

que nem os Anjos do Céu conheciam em que de alto a baixo EU vos ASSUMO em 
tudo, frágeis criancinhas que sois.Tanto espiritual como materialmente, em todos os 
setores, familiar, social, jurídico, financeiro, empresarial e governamental.

Em todas as vossas leis EU ESTOU COMO GOVERNO para direcionar-
vos santamente conforme MINHA JUSTIÇA.

EU SOU REI e VIVO ESTOU em vós e em todas as vossas Instituições 
para encaminhar-vos no BEM, no CERTO, no JUSTO e no VERDADEIRO, JESUS 
MEU QUERIDO FILHO PRESENTE em vós.

ABÁ! ABÁ ESTÁ JUNTO convosco!
CONFIAI! CONFIAI muito em MIM, vosso DONO e AMIGO CELEBRANDO 

vosso DÍZIMO mensalmente em LOUVOR e GLORIFICAÇÃO a MIM, vosso PAI que 
só deseja o MELHOR para vós.

VOSSO DÍZIMO, CELEBRADO neste CARISMA na OBEDIÊNCIA à MINHA 
VONTADE é o vínculo concreto que vos une a MIM e vos conserva na MINHA 
AMIZADE, permitindo-ME ATUAR sobre 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.

Na vossa EMPRESA, a MINHA PROVIDÊNCIA flui como cascata de grãos 
caindo em terreno fértil com rendimento de mil por um.

Prestai muita atenção no que vos digo, pois vale a pena a vossa FIDELIDADE, 
OBEDIÊNCIA e PERSEVERANÇA na CELEBRAÇÃO da MINHA LEI, pois SOU EU 
mesmo conduzindo vossa EMPRESA para o sucesso e a prosperidade.

GRANDE E MAGNÍFICO É DEUS em tudo o que sois e no que tendes!
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DESLUMBRANTE É MINHA MAJESTADE estampada em vosso SER e 
SERVIR!

E todas as MINHAS OBRAS revelam a MINHA GRANDEZA!
FICAI, pois, em MIM, CELEBRANDO MEU AMOR e ACOLHEI MINHA 

AÇÃO PROVIDENCIAL em vossas FAMÍLIAS e EMPRESAS.
DEUS  VENCEDOR está em vós com toda exuberância, para GOVERNAR-

VOS, ORGANIZANDO vossa FAMÍLIA e vossa EMPRESA, seja qual for sua 
finalidade.

Todos os MEUS FEITOS, neste PROJETO DE SALVAÇÃO culminaram 
quando sob MINHA ORDEM cada Instituição ocupou seu lugar em MIM.

E SE FEZ O EQUILÍBRIO em todo universo.
TUDO está sob MEU DOMÍNIO e PROVIDÊNCIA ORGANIZADO a partir 

de MIM, O DINHEIRO, a EMPRESA e a FAMÍLIA e grande é o MEU PODER sobre 
vós, DEUS REI VENCEDOR é VOSSO GOVERNO NOVO a partir de HOJE, como 
PRESENÇA DE AMOR, SANTA e REAL e VIDA EM ABUNDÂNCIA.

EU SOU REI!  Disse-vos na NOVA ALIANÇA e HOJE MEU REINADO está 
de PÉ como GOVERNO VOSSO DE COOPERAÇÃO e AMIZADE quando se conclui 
a ALIANÇA ETERNA com DEUS UNO E TRINO AMOR.

Esse era o TEMPO esperado por muitos e que agora É e EU POSSO SER 
PRESENÇA SANTA DE AMOR em vós.

Aia-lá! Shaia-lá! É muita ALEGRIA e muito AMOR que ora se derrama sobre 
vós no universo inteiro!

Ó Povos dos CINCO CONTINENTES Eis-ME AQUI com esta NOVA 
PROPOSTA de COOPERAÇÃO em MEU DIVINO AMOR!

VOSSO DEUS está no TRONO, UNIDADE TRINITÁRIA em vós, SANTO, 
SANTO, SANTO para ser AMADO e ADORADO em uníssono por todos vós no 
vosso ser e agir COMUNGANDO a FIDELIDADE à MINHA LEI DO DÍZIMO.

É  o DEUS das alturas que está AQUI para GOVERNAR-vos, DIRIGIR-
vos e ENSINAR-vos esse MODELO NOVO de ser GOVERNO em FRATERNIDADE 
COOPERATIVA, na liberdade e igualdade.

EU vos ASSUMO em todos os sentidos, financeira, empresarial e 
familiarmente e podeis contar COMIGO em todas as horas num intercâmbio de 
AMOR e COOPERAÇÃO.

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 mensalmente.

Esta é a MINHA PROPOSTA de adesão ao MEU GOVERNO que é LEI para 
todos vós e precisais ME OBEDECER à risca, pois a ALIANÇA ETERNA fechou-se e 
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ninguém pode ficar fora de MEU PROJETO DE AMOR.
Concluiu-se o CAMINHO, MEU AMADO FILHO JESUS LEVANTOU-SE 

COMO REI pelos séculos eternos!
E só mais podeis contar com DEUS agora que já se fez a CELEBRAÇÃO 

ETERNA, MEU CORPO e MEU SANGUE, DOADO a vós, PARTILHADO em SINAL  
DE UNIDADE e AMOR em COMUNHÃO UNIVERSAL.

É o ETERNO em vós, a ETERNA ALIANÇA que faço convosco em 
MATRIMÔNIO INDISSOLÚVEL.

HOJE EU ME LEVANTO como AUTORIDADE em COOPERATIVA DIVINA, 
explicando-vos as DIRETRIZES DO NOVO GOVERNO que já estão em vias de fato 
e precisam ser acatadas e obedecidas.

MEU GOVERNO está construído em alicerces firmes e poderosos 
enraizados no AMOR UNO E TRINO e nada mais poderá levantar-se contra ELE, 
pois está de pé eternamente.

LOUVOR! LOUVOR ao DEUS UNO E TRINO AMOR! Aleluia!
É a PAZ que recebeis por GRAÇA, a vivência fraterna, IRMÃO AMANDO 

IRMÃO, porque estais bem firmados em MIM.
Todos os dias comprovais a MINHA COOPERAÇÃO, ao respirar o ar puro 

da manhã, ao verdes o orvalho umedecendo as folhas, o sol vos aquecendo, toda 
natureza doando-se para terdes VIDA, SAÚDE e ALEGRIA.

É o MEU SER DIVINO  que se DOA a vós sem cessar para terdes a VIDA 
TRINITÁRIA em vosso corpo purificado e santificado pelo MEU.

E em COMUNHÃO COMIGO dais vossa resposta de AMOR, CELEBRANDO 
VOSSO DÍZIMO, SINAL DE ADESÃO AO MEU PROJETO SALVADOR.

EU em vós e vós em MIM, é a COOPERATIVA DIVINA QUE COMEÇA A 
FRUTIFICAR.

E assim vivendo em MINHA UNIDADE DE AMOR, posso derramar 
grandemente sobre a EMPRESA e a FAMÍLIA a MINHA PROVIDÊNCIA em 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS, fartando-vos dos MEUS BENS.

EU SEI o que precisais e vos DOU bem mais que o necessário, pois todos 
os dias tendes direito ao ar, ao sol, à água, aos frutos da terra...

Por alto preço vos comprei e eternamente cuido de vós porque para DEUS 
é sempre HOJE e já viveis MINHA ETERNIDADE desde vossa concepção.

Como PAI MÃE, cuido e zelo por vós FILHOS QUERIDOS, 
PROVIDENCIANDO que nada vos falte, desde o amanhecer ao anoitecer e até 
durante vosso sono.

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 
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INSTALAÇÃO DO MEU GOVERNO NOVO que vai direcionar-vos com JUSTIÇA e 
AMOR na vivência fraterna entre vós.

E podeis AMAR-vos livremente e com toda pujança viver a VIDA DE 
FILHOS DE DEUS, HERDEIROS DA MINHA SANTIDADE.

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá!
ALEGRAI-vos e EXULTAI, SOU EU O PAI entre vós!
Regozijai-vos e cantai alegremente porque agora é só o BEM.
SÓ DEUS! E vossa ALEGRIA é sem fim, pois haveis de exultar em MINHA 

PRESENÇA SANTA, noite e dia, sem cessar.
SANTO, SANTO, SANTO! DEUS VERDADEIRO!
OPTASTES por MIM e agora podeis VIVER O QUE SOU sob MINHA 

PROTEÇÃO e AMPARO.
E já começais a tomar conhecimento do NOVO MODELO DE GOVERNO 

que desejo INSTALAR entre vós.
Pois o vosso governo como está aí não vai mais subsistir, findou o velho 

tempo no qual o humano governava conforme seu inferno, tanto na FAMÍLIA, como 
na EMPRESA e SOCIEDADE.

Agora é o NOVO MOMENTO DE DEUS e essa situação vigente cessa de 
existir.

Cada um de vós é MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA e haveis de VIVER 
conforme DEUS.

Já estais de pleno acordo COMIGO e começa vossa atuação como FAMÍLIA 
RESSUSCITADA NO NOVO, HOJE.

É a FORÇA TRINITÁRIA DE AMOR, o BANCO MUNDIAL que vos 
impulsiona para frente e podeis agir em MEU NOME, em todas as horas,  em todos 
os sentidos, conforme MEU PODER, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

É o branco no preto, entendei minha linguagem, pois estou a AGIR e já 
vedes os sinais da MINHA SANTA PRESENÇA em todo universo.

É assim que vos quero, firmes, fiéis e solidários a MIM.
ABENÇOO-vos grandemente!
ABÁ!
Pai.

SOU VOSSO DEUS E PAI!
A IMENSIDÃO DO UNIVERSO!
FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS, SOU O GOVERNO em vossas 
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vidas!
EU VIVO em vós, criaturas perfeitas criadas à MINHA IMAGEM E 

SEMELHANÇA.
SOMOS UM em UNIDADE DE AMOR no TRONO de vossa ALMA, a MINHA 

MORADA, o MEU SANTUÁRIO SANTO.
Sois MEUS FILHOS QUERIDOS e agora já podemos estabelecer DIÁLOGO 

franco, aberto e constante, pois está reavivada a COMUNICAÇÃO entre nós
Nada mais existe de secreto, tudo está revelado, aberto, claro e limpo e 

todo universo interior dentro de vós e exterior está sendo visitado por MINHA LUZ.
FILHOS AMIGOS, quanto estou FELIZ e ENTUSIASMADO de poder 

COOPERAR CONVOSCO, dando-ME a conhecer e deixando fluir o manancial de 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS que SOU para vós!

Destes toda atenção aos MEUS ANSEIOS, PEDIDOS e ORDENS e agora 
quero AGRACIAR-VOS com toda MINHA COMPLACÊNCIA DE PAI MÃE.

HOJE estamos juntos em um mesmo CORAÇÃO e num só ESPÍRITO, 
tendo os mesmos DESEJOS e PENSAMENTOS, pois EU vos assumo na MINHA 
IDENTIDADE, FILHOS DO DEUS ALTÍSSIMO.

EU SOU em vós e haveis de querer como EU QUERO, sentir como EU 
SINTO e AMAR como EU AMO.

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, CORAÇÃO e SENTIMENTOS em COMUNHÃO 
DE AMOR e UNIDOS estamos por toda ETERNIDADE.

Desta forma sempre haveis de lembrar que cheguei, definitivamente, e de 
fato e de direito ESTAMOS JUNTOS.

SOU O REI DO UNIVERSO que chego para GOVERNAR o que é MEU e 
ME PERTENCE desde a CRIAÇÃO.

Declaro, pois, com toda AUTORIDADE PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, 
DEUS UNO E TRINO AMOR, tanto no setor FINANCEIRO e EMPRESARIAL, como 
no universo PESSOAL e FAMILIAR, o mal não existe mais, saiu da frente.Tudo 
o que era lixo de pecado, doença e morte que envolvia o COSMO com espíritos 
infernais e na OBEDIÊNCIA foi reciclado por vós, transformando-se em adubo para 
fertilizar a Terra e ALIMENTAR-vos com MINHA SEIVA DIVINA.

Através deste CARISMA, MEU PROJETO de AMOR SALVADOR para vós, 
em OBEDIÊNCIA às MINHAS ORDENS, voltastes até Adão e Eva, Caim e Abel para 
reparar vossa culpa e recuperar o direito de entrar de novo no PARAÍSO.

Definitivamente a Terra ME PERTENCE e de novo o PARAÍSO é vosso e 



205

podemos conviver como PAI e FILHOS, AMIGOS e COMPANHEIROS.
Do que era nada mais existe porque tudo, tudo, tudo dentro e fora de vós foi 

recriado por MIM, pois nasceis de novo, em um NOVO MOMENTO que é ETERNO 
e por toda a ETERNIDADE SOIS MEUS.

HOJE, neste MOMENTO FORTE e PODEROSO DESCONSIDERO 
ETERNAMENTE tudo o que foi contrário a MIM e ACEITO com todo júbilo de MINHA 
ALMA, a OPÇÃO que fizestes por MIM.

E NO MEU PODER E AUTORIDADE, DEUS UNO E TRINO AMOR, 
PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, ESTÁ ETERNAMENTE ABERTA A PORTA DO 
PARAÍSO PARA VÓS, CONFORME MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO 
PARA VÓS!

QUE ASSIM SEJA! ABA PAI.
 Tal como as flores, a Terra toda se abre para RECEBER-ME.

HOJE com tudo pronto e renovado é uma NOVA REALIDADE que vivenciais, 
tanto em vós mesmos, como na FAMÍLIA, na EMPRESA e FINANÇAS.

E quanto mais vos  afeiçoais a MIM, tanto mais cresceis em SABEDORIA e 
CONFIAIS na MINHA PROVIDÊNCIA que nunca falha e AGE de forma concreta em 
todos os setores da sociedade.

O BANCO DO PAI que caminha convosco é o PRESENTE DO DEUS AMOR 
para vós, mantendo de pé vossas finanças, pois através dele tenho condições de 
atuar e direcionar vosso viver em FAMÍLIA e vossos negócios na EMPRESA.

O CARISMA é a MINHA PRESENÇA em vós e através do DÍZIMO 
testemunhais vosso AMOR, CONFIANÇA e ADESÃO a MIM, COOPERANDO 
grandemente COMIGO no desenrolar do MEU GOVERNO NOVO.

Esta é a COOPERATIVA DIVINA no MEU UNO E TRINO AMOR, 
dispensadora de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, a solidariedade universal, o TRIUNFO de 
MEU AMADO e QUERIDO FILHO JESUS REINANDO em vossa VIDA.

Agora a LUZ vem ao MUNDO, é conhecida e recebida por todos, 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.

SOU o POTENCIAL CRIADOR E GERADOR DE VIDA no vosso físico, 
psiquismo, espírito e ALMA, na vossa FAMÍLIA e por extensão no vosso TRABALHO.

Na FAMÍLIA SOU EU, VOSSO PAI QUERIDO o VALOR MAIOR , não é o 
dinheiro, a riqueza, os bens materiais que devem ocupar vossa mente e coração, 
mas sim DEUS UNO E TRINO AMOR no centro de vossa ALMA que deve atrair 
vossa atenção a cada instante.

E em vós precisa estar bem arraigado como rocha firme, o desejo sincero 



206

e constante de AMAR-ME de todo CORAÇÃO e ENTENDIMENTO, acima de todas 
as coisas e mais que todas.

E em consequência AMAR vossos IRMÃOS e partilhar com eles o DOM 
que está em vós, ansiando que sejam tão FELIZES  e AGRACIADOS como vós, 
tendo TUDO o que SOU em ABUNDÂNCIA.

É a FAMÍLIA, a EMPRESA que mais AMO e agora ela está diretamente 
LIGADA a MIM, FAMÍLIA TRINITÁRIA que se MISTURA a vós e vos GOVERNA 
HOJE.

HOJE com tudo aberto e livre, VOSSO PAI desce e entra em vossa história 
pessoal, familiar, financeira, empresarial e social, vos ASSUME como FILHOS 
HERDEIROS, vos muda, vos transforma, vos salva e SANTIFICA.

NA MINHA SANTIDADE, todos vós sois SANTOS e em MIM, estais todos 
SALVOS para MINHA MAIOR HONRA E GLÓRIA.

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.

GRITAI para que todos vos escutem!
BEM VINDO, DEUS ao COSMO!
BEM VINDO, PAI no Planeta Terra!
BEM VINDO, PAI em MIM, na MINHA FAMÍLIA, EMPRESA e SOCIEDADE!
Enchei vosso CORAÇÃO de júbilo e LOUVOR, ENALTECENDO e 

ENGRANDECENDO VOSSO DEUS!
BEM VINDO PAI, VENHA A NÓS O VOSSO REINO!
HOJE E SEMPRE, PAI! VIVA A VOSSA PRESENÇA ENTRE NÓS!
É assim que haveis de dizer e esta é a vossa oração HOJE, o LOUVOR, a 

GLORIFICAÇÃO a VOSSO PAI, porque a MINHA HISTÓRIA se INSTALA em vós em 
ABUNDÂNCIA e a MINHA PROVIDÊNCIA PATERNAL e MATERNAL vos ASSUME 
por toda ETERNIDADE.

FILHINHOS QUERIDOS dos quatro cantos do MUNDO, EU vos ASSUMO, 
PROTEJO e CUIDO de vós com todo CARINHO e TERNURA de MÃE sempre ágil 
e pronta a SERVIR-vos.

AMAI-ME, pois com todo vosso ser, SOU PAI, SOU MÃE que vos carrego 
no colo daqui para lá e de lá para cá, sabendo bem tudo o que precisais e vos dando 
em ABUNDÂNCIA O TUDO que SOU em AMOR e VIDA.

Temos os mesmos  DESEJOS, os mesmos SENTIMENTOS e 
PENSAMENTOS e junto a MIM vos levantais como BANCO MUNDIAL, a 
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COOPERATIVA DIVINA que é a RESPOSTA DE DEUS AMOR para vós.
A vossa VIDA só tem sentido em DEUS porque o contrário acabou, por isso 

em uníssono vos agregais em torno a MIM sob MEUS CUIDADOS e PROTEÇÃO.
É a MINHA INTELIGÊNCIA na vossa, direcionando vossos negócios, pois 

todo DINHEIRO do universo agora está em MINHAS MÃOS, para ser PARTILHADO 
em ABUNDÂNCIA com a EMPRESA e desta para a FAMÍLIA que HOJE está sob 
MEU GOVERNO, MEU COMANDO e ORIENTAÇÃO, dócil e OBEDIENTE a DEUS 
UNO E TRINO AMOR, ÚNICO SENHOR.

Por isso todo DINHEIRO que chega a vós, vem diretamente do PAI, 
FONTE TRINITÁRIA DE AMOR, sempre a jorrar PROVIDÊNCIA DE BEM, JUSTIÇA, 
LIBERDADE, EQUILÍBRIO e FRATERNIDADE.

Aia-lá! Shaia-lá! ALEGRIA! LOUVOR!
Ei-LA DE PÉ, a COOPERATIVA DIVINA, JESUS MEU AMADO E QUERIDO 

FILHO, RESSUSCITADO em vós! SANTO, SANTO, SANTO!
É muito AMOR! Muita VIDA e PROVIDÊNCIA!
Chamara li la lai! Vinde Povos todos. EU vos chamo! Vinde! Vinde todos!
CELEBRAI MINHA LEI E VIVEI!
VIVEI com toda DIGNIDADE a VIDA DE FILHOS DE DEUS, na vossa 

FAMÍLIA, no vosso TRABALHO, na vossa EMPRESA, no NOVO MOMENTO DE 
DEUS! Aleluia!

Chegou a HORA  propícia  de viverdes a VIDA na GRAÇA, pois já é 
REAL e VERDADEIRA a MINHA PRESENÇA INTEGRAL entre vós e já podeis vos 
ALIMENTAR do que SOU em ENERGIA e VIDA.

Agora deixai-vos envolver pelo maior Mistério que vos é dado a conhecer 
pois já podeis viver aqui, agora a PAZ do Céu, santos e salvos.

ESTOU AQUI para GOVERNAR-vos de fato e de direito como ÚNICO 
DONO E SENHOR, trazendo-vos MINHA LEI que precisa ser obedecida e respeitada.

É a AUTORIDADE do Céu QUEM vos FALA!
Não há mais volta e nem indecisão, pois já aconteceu a virada e estais no 

TEMPO DO PAI com todo EQUILÍBRIO e esta é a HORA tão esperada da MINHA 
JUSTIÇA se manifestar entre vós.

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 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.
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Aia-lá! Shaia-lá! Maia-lá!
VITÓRIA! Haveis de gritar com todas as vossas forças nesta HORA DE 

DEUS!
Pois é muito júbilo que se faz tanto no vosso como no MEU CORAÇÃO.
Através deste CARISMA, MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO 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.

MEU OLHAR está no vosso e COMUNGAIS os mesmos SENTIMENTOS 
MEUS na ALEGRIA infinda de vossa ALMA, sempre em festa para SERVIRDES 
com todo prazer COOPERANDO COMIGO na vivência DO BEM, DO JUSTO, DO 
VERDADEIRO, MEU AMADO FILHO JESUS.

E recebereis bem mais do que o necessário em VIDA, SAÚDE e 
SANTIDADE.

EU SOU REI e HOJE posso REINAR com toda SABEDORIA e GRANDEZA 
DE CORAÇÃO ABERTO para vos AGRACIAR, com o propósito de encher vossos 
celeiros com AMOR e JUSTIÇA. 

SOU A FAMÍLIA TRINITÁRIA que ESTOU PRESENTE em vossa FAMÍLIA e 
SEI o que cada uma precisa para crescer na MINHA GRAÇA  e no MEU AMOR, EU 
em vós e vós em MIM, numa COOPERAÇÃO MÚTUA.

É a VIDA DOADA em AMOR que vale, não o status, a profissão, o cargo ou 
diploma, mas, em MEU QUERIDO e AMADO FILHO JESUS, O SERVIR COMIGO, 
POR MIM e EM MIM que conta de ora em diante para MINHA MAIOR HONRA e 
GLÓRIA e para vossa FELICIDADE.

Essa é a JUSTIÇA DO PAI! O AMOR!
E haveis de permanecer sempre LIGADOS a MIM FONTE DE PURO 

AMOR, PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA em vós.
EU vos ASSUMO de fato e de direito com toda AUTORIDADE, PAI, FILHO 

e ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós por toda ETERNIDADE.
E NA MINHA AUTORIDADE DE REI E RAINHA, GOVERNO TRINITÁRIO 

EM VÓS, DECLARO-vos a VERDADE DIVINA QUE PASSA VIGORAR HOJE COMO 
DOGMA DE FÉ, ESTE PRINCIPADO: A SALVAÇÃO VEM A VÓS PELO DINHEIRO.

QUEM VOS FALA É ESSE QUE É E SE ASSENTA NO TRONO, UNIDADE 
TRINITÁRIA, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, GOVERNO DIVINO EM VÓS.

EU SOU! ABA PAI
Acolhei com CARINHO e AMOR o MEU ENSINAMENTO, GLORIFICAI-ME 

e ENALTECEI-ME sem cessar por esta DÁDIVA, o DOM em vós.
E precisais DOAR-VOS constantemente, pois o DOM QUE SOU vos possui 

e vos perpassa continuamente enchendo-vos de VIDA, PAZ, ENERGIA e AMOR.
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Chamo a JUVENTUDE para GOVERNAR COMIGO, incutindo nela 
todo MEU SABER e AUTORIDADE para GLORIFICAR-ME no SERVIR com 
imparcialidade, levando adiante o MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO 
para todos os Povos, no tocante ao BANCO DO PAI, a MINHA PROPOSTA DE 
COOPERAÇÃO NO DINHEIRO.
  É a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL que SE FAZ através do BANCO DO PAI 
abrangendo toda área financeira das EMPRESAS.

É a COOPERATIVA DIVINA COM DEUS UNO E TRINO AMOR, que SE 
FAZ em todos os sentidos conforme o CARISMA, no DINHEIRO, na EMPRESA e 
na FAMÍLIA e ESTÁ NO TRONO, VIVO e REAL para REGER-VOS e COOPERAR 
convosco, ó FAMÍLIAS de todo universo!

Tem seu começo a partir de MIM, o CRÉDITO COOPERATIVO que visa 
atingir a todos sem distinção alguma, de raça, credo ou posição social agraciando 
e beneficiando igualmente a todas as FAMÍLIAS independentes do VALOR DAS 
QUOTAS.

ESTE É O GOVERNO ATUAL, A EMPRESA DIVINA, JESUS, MEU 
AMADO FILHO, que SE DÁ POR INTEIRO EM ALIMENTO a cada PESSOA, a cada 
FAMÍLIA e a cada EMPRESA e COOPERA convosco esparzindo LUZ e VIDA em 
ABUNDÂNCIA.

E NO DIA HOJE DECLARO INSTITUÍDA A COOPERATIVA DE CRÉDITO E 
QUE PASSE A FUNCIONAR NOS MOLDES DA MINHA LEI SANTA PARA TODOS 
OS POVOS! QUE SE FAÇA NO PODER DO DEUS UNO E TRINO AMOR.

PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO, ABÁ PAI
MINHA PRÓPRIA MÃO ASSINA! REI DO UNIVERSO!
Fortalecei-vos em MIM, AMIGOS QUERIDOS!
HOJE TRIUNFASTES NA VERDADE, pois chegastes confiantes ao 

TESOURO DA MINHA ONIPOTÊNCIA DIVINA.
EU SOU REI! A VIDA em vossa VIDA e desejo AMAR-vos em todos os 

sentidos pessoal, social e financeiramente, cuidando de vossos bens para servirdes 
e viverdes dignamente a GRAÇA de FILHOS DE DEUS.

Aia-lá! Shaia-lá!
É motivo de LOUVOR E GLORIFICAÇÃO AO PAI, AO FILHO E AO 

ESPÍRITO SANTO.
Erguei aleluias e hosanas eternas com o coro dos Anjos e Santos unido aos 

Serafins e Querubins!
Desejo vossa COOPERAÇÃO de FIDELIDADE e COMPROMISSO com a 

CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO, HOJE DE PÉ COMO ÚNICA LEI e vos ASSUMO ME 
DANDO a vós.
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EU ESTOU VIVO em cada um e este é o VALOR que conta, DEUS UNO E 
TRINO AMOR em vossa VIDA, inclusive nos bens materiais.

E assim haveis de prosperar grandemente, pois EU SOU A ÁGUA VIVA, 
EMPRESA que nunca se esgota, para dar-se, doar-se mais e mais, preenchendo as 
EMPRESAS com MINHA ABUNDÂNCIA E PROVIDÊNCIA.

Agora não dá mais para fechar!
Abriram-se as comportas da MINHA PROVIDÊNCIA, OS CANAIS DA 

MINHA GRAÇA BENFAZEJA e todos recebem por igual da MINHA SABEDORIA e 
ENTENDIMENTO, do TUDO QUE SOU.

Não dá mais para segurar!
AS MINHAS MÃOS se abrem grandemente e precisais urgentemente 

acolher o que SOU em AMOR e ABUNDÂNCIA de VIDA e PROVIDÊNCIA.
HOJE, OPTAI por MIM FILHOS QUERIDOS, pois todos vós sois EMPRESA 

que COOPERAIS COMIGO e EU convosco!
ABÁ! PAI! 

FILHOS QUERIDOS  DO MEU CORAÇÃO!
Fala-vos VOSSO PAI AMIGO!
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 

Assim sendo, de ora em diante haveis de conscientizar-vos da seriedade 
e magnitude deste MOMENTO SANTO no qual já estais LIVRES para AMAR e 
ADORAR O VERDADEIRO DEUS SANTO, SANTO, SANTO.
          Agora quero formar-vos conforme EU, pois o MEU desejo é que vivais com toda 
intensidade e exuberância a VIDA QUE SOU desfrutando  eficazmente da MINHA 
PROVIDÊNCIA a cada passo que dais.
         Em tudo o que vos rodeia COMUNGAIS a MINHA VIDA em PLENITUDE de 
AMOR, CELEBRANDO NOSSA AMIZADE e UNIÃO ETERNA.
         A ALIANÇA ETERNA é a CELEBRAÇÃO e  a CONCRETIZAÇÃO do MEU 
PACTO DE AMIZADE com todos vós, FILHOS QUERIDOS, eternamente. Bem 
vindos à MINHA CASA!
         Sejais todos vós acolhidos na MINHA GRAÇA, na SAÚDE, na VIDA e na 
SANTIDADE!
         EU mesmo vos conduzo segurando vossa mão, nesse anseio que tendes 
de viver TUDO O QUE SOU e descansar no VERDADEIRO, SANTO e TODO 
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PODEROSO SENHOR.
 HOJE chegastes à PLENITUDE dos tempos quando vos encontrais com 

o DEUS UNIFICADO em vós e podeis receber gratuitamente toda dádiva de 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS do Céu unido à Terra.
          Tal como criancinha de colo, confiastes e vos achegastes a MIM e agora 
serenamente vos aconchegais em MEUS BRAÇOS para receber o CARINHO 
AMOROSO DO PAI MÃE AMIGO de todas as horas.

No silêncio de vossa ALMA unida à MINHA, vos encontrais plenamente 
COMIGO COMUNGANDO MEU AMOR e desfrutais da VIDA DO VERDADEIRO E 
SANTO SENHOR, a LUZ que ilumina vosso caminhar.
           Que vossa CONFIANÇA em MIM seja firme como oliveira frondosa plantada 
em solo fértil, sempre altaneira a produzir abundantes frutos!
           Foi vosso DIZIMO que fez crescer a vossa CONFIANÇA em MIM tornando-vos 
íntimos AMIGOS MEUS.
          Agora estamos de MÃOS dadas, enamorados em doce TERNURA e AFETO.
         Chegastes à ETERNIDADE, o estado da ALMA no DEUS UNO E TRINO 
AMOR e podeis, portanto ficar seguros e tranquilos que levastes a bom termo vossa 
MISSÃO.
          Adorai-ME e exaltai-ME, pois no mais íntimo do vosso ser, pois é ali que se 
encontra a FONTE DE AMOR em vós! 
          Alimentai-vos da MINHA GRAÇA que é igual para todos, plena de SABEDORIA 
DIVINA que vos faz compreender quão magnífica e translumbrante é vossa vivência 
em UNIDADE de AMOR com VOSSO DEUS neste MOMENTO que é ETERNO.
          Desde a CRIAÇÃO vossa ALMA esteve inquieta ansiando a HORA de 
encontrar-se COMIGO novamente.
         HOJE, por CARISMA, todos vós, Povos dos CINCO CONTINENTES chegastes 
e recebeis a GRAÇA de viver em plenitude a ETERNIDADE já aqui, agora, 
COMUNGANDO a VIDA QUE SOU.
         A ETERNIDADE é a VOSSA VIDA em DEUS o vosso SER em DEUS, que se 
faz por GRAÇA em todos vós, indistintamente, neste MOMENTO FORTE em que o 
CARISMA se imprime em vós.
         HOJE estamos em casa e podeis viver com ALEGRIA O MOMENTO DE DEUS!
         ESTOU em vós e vós estais em MIM podeis ter a certeza absoluta dessa 
afirmação, pois já viveis a HORA DE DEUS, desfrutando da MINHA PROVIDÊNCIA.
         Estamos muito UNIDOS, MINHA CARNE em vossa carne, MEU SANGUE em 
vosso sangue, MEU AMADO FILHO JESUS DOADO para SER VIDA em vós.
        São os MEUS SENTIMENTOS e PENSAMENTOS que estão nos vossos e 
SOU EU que anseio dar-ME, doar-ME a todos, através de vós em todos os sentidos.
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É a dinâmica do CARISMA que torna vosso viver renovado em MIM, aberto 
e disposto a acolher, a MINHA SABEDORIA e VONTADE.

HOJE estamos em casa, juntos, unidos num só CORAÇÃO e numa só 
ALMA e finalmente repousais em DEUS, descansais em MIM.

VIVO ESTOU a trabalhar incansavelmente dentro e fora de vós, pois sois a 
EMPRESA DO PAI na qual posso investir os tesouros da MINHA GRAÇA.

O humano por si só, não tem mais condições de subsistir porque agora é o 
DIVINO em vós essa força propulsora que vos impulsiona e conduz para tudo o que  
é BOM, JUSTO e VERDADEIRO.

VIVO ESTOU! VIVO ESTOU! ALEGRAI-VOS!
ESTOU em tudo e em todos, pois já  tomei posse de todo universo.
Foi o DÍZIMO CELEBRADO neste CARISMA que ME deu esse DIREITO de 

tomar posse de toda MINHA CRIAÇÃO.
HOJE estou de pé, no CENTRO do universo, vos GOVERNANDO como 

DONO ABSOLUTO.
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 vivendo com toda MINHA SABEDORIA, 
o MOMENTO SANTO, mergulhados e inseridos de CORPO e ALMA na MINHA 
UNIDADE TRINITÁRIA e em todos os sentidos posso SER PROVIDÊNCIA para vós.

SOU a  AÇÃO PROVIDENCIAL em todos os vossos empreendimentos e o 
que mais anseio é que o BANCO DO PAI prospere e que cada FILHO tenha VIDA 
DIGNA, LIVRE e FELIZ.

EU SOU REI e VIVO ESTOU em cada um de vós, MEUS AMADOS, LIVRES 
FILHOS MEUS, eleitos do MEU CORAÇÃO espalhados por todo universo.

Por quanto tempo, EU tive que conter o AMOR DO MEU CORAÇÃO que 
agora posso derramar sobre vós em caudal de BÊNÇÃOS E GRAÇAS ETERNAS, 
pois já ME CONHECEIS e ME ACOLHEIS!

 HOJE ESTAMOS EM CASA e posso SER a VIDA em vós fluindo com toda 
energia e vigor, vos atraindo e conservando em MINHA UNIDADE DE AMOR.

ABÁ, ABÁ vos AMA imensamente e anseia que todos vós, Povos de todas 
as Nações, possais igualmente e com toda LIBERDADE e DIGNIDADE usufruir da 
PROVIDÊNCIA que SOU tanto em vós mesmos, como em vossa Família, Empresa 
e Governo.

A Família é a  MINHA PREFERIDA, a MINHA EMPRESA por excelência, o 
BANCO DO PAI no qual posso investir toda MAGNIFICÊNCIA QUE SOU.

Nela SOU REI e a GOVERNO como PAI MÃE, com toda SABEDORIA e  
CARINHO, orientando-a para um viver SAUDÁVEL, DIGNO E SANTO.
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Que a Família seja MEU GOVERNO SANTO sobre a Terra e cresça em 
ENTENDIMENTO e SERVIÇO!

E quanto mais EU, VOSSO DEUS UNO E TRINO AMOR, SANTO, SANTO, 
SANTO for DIGNIFICADO e EXALTADO na Família, tanto mais e mais é abundante 
e promissora a MINHA PROVIDÊNCIA e grandiosa a vossa colheita!

Tendes agora o ENTENDIMENTO DIVINO em vós para conduzir-vos e 
direcionar-vos salutar e sabiamente em todas as vossas lides.

Em cada um de vós EU ESTOU VIVO em VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, 
EU ANDO com vossos pés, PENSO com vossa mente e SINTO com vosso coração.

ESTOU em vós e vós em MIM em PERFEITA COMUNHÃO convosco, 
como íntimos AMIGOS MEUS, participais da MINHA RIQUEZA PROVIDENCIAL, 
pois SOU DOAÇÃO CONSTANTE e só desejo ardentemente entregar-ME a vós a 
cada MOMENTO.

SOMOS UNIDADE DE AMOR em todo cosmo e NOS PARTILHAMOS EM 
COMUNHÃO com todas as criaturas.

Cada um de vós é uma faísca da ENERGIA DIVINA AMOR que se transmite 
e se liga a todos no universo.

Agora o BEM se comunica rápido como um raio e o CARISMA se transmite  
e vai... vai... vai  como FONTE GERADORA da MINHA ENERGIA TRINITÁRIA.

Por CARISMA estais LIGADOS a MIM eternamente permanecendo sempre 
em MINHA LUZ BENFAZEJA.

Já estais vivendo a VIDA, o AMOR, a BONDADE e a PAZ que SOU.
Como o AMOR habita em vós, vossos gestos são ternos e delicados, 

impregnados de TERNURA e CARINHO, conforme DEUS e nem dá mais para ser 
diferente porque agora estais vivendo a estatura de JESUS MEU AMADO FILHO, 
VOSSO IRMÃO.

Constantemente EU ME DOO através de vós, perpassando vosso olhar, 
falar, ouvir e sentir e SOU EU mesmo que trabalho sirvo e realizo em vós, ceando 
convosco em vosso lar.

Estais em ETERNA COMUNHÃO COMIGO alimentando-vos continuamente 
da MINHA PRESENÇA SANTA. Em vós SOU AMOR e VIDA EM ABUNDÂNCIA, 
SOU CARINHO, TERNURA e PAZ.

Vossa ALMA desabrocha como rosa perfumada sob a luz do sol, dando 
vazão ao imenso caudal de BÊNÇÃOS e GRAÇAS nela contido e transborda em 
BEM-AVENTURANÇAS para vós.

Cumpriu-se o que haveria de SER, vossa ALMA foi GERADA no ÚTERO 
DIVINO e permanece em imensa PAZ e sob MINHA LUZ repousais tranquilamente 
desfrutando de TUDO O QUE SOU, HERANÇA conquistada para vós por JESUS 
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AMADO FILHO MEU.
Fora de vós em todo universo e dentro de vós tudo é PAZ, pois a MISSÃO 

está feita conforme o CARISMA, MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para todos vós.
Acolhi todos, todos vós FILHOS QUERIDOS dos CINCO CONTINENTES 

em MEU SEIO MATERNO, fazendo-vos ser MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA, vos 
GEREI de novo e vos AMORIZEI, tornando-vos SANTOS como EU SOU SANTO.

Vos inseri em MINHA LEI DO DÍZIMO, FONTE DE LUZ PROVIDENCIAL 
dentro de vós, pela qual estamos LIGADOS e COMPROMETIDOS, EU em vós e 
vós em MIM numa UNIDADE DE AMOR que se partilha e vai... vai... dar frutos em 
todo cosmo.

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. 

Este é o BANCO DO PAI, cada um de vós PLENIFICADO pelo CARISMA 
dentro da FAMÍLIA, CELEBRANDO O DÍZIMO, em OBEDIÊNCIA, ABRAÇADOS 
pela FAMÍLIA TRINITÁRIA.

A partir da FAMÍLIA, célula mãe da sociedade, MEU GOVERNO SANTO tem 
condições de expandir-se em AMOR e JUSTIÇA, como GOVERNO FINANCEIRO e 
ADMINISTRATIVO na EMPRESA e no GOVERNO.

Agora a FAMÍLIA está santamente estruturada e organizada neste 
CARISMA, vivendo conforme DEUS, em OBEDIÊNCIA, CELEBRANDO MINHA LEI 
DO DÍZIMO a cada mês, em encontro festivo de hosanas, cânticos e AÇÃO DE 
GRAÇAS pela vitória da conquista do DEUS VIVO em vós.

Fora desta assertiva e determinação MINHA, nada vos pode segurar de pé 
ou ajudar a prosseguir, pois faltará o chão aos vossos pés.

Estai, portanto, atentos e confiantes NESTE PAI-MÃE que só quer ajudar-
vos a ser IRMÃOS uns dos outros na JUSTIÇA e no AMOR.

HOJE É O GRANDE DIA DO AMOR ETERNO que já tem condições de 
dar-se, doar-se, expandir-se através de vós, como centelhas de LUZ, espalhadas 
por todo cosmo.

Sois a MINHA EMPRESA, o BANCO DO PAI e desejo investir em vós, 
TUDO o que SOU em SABEDORIA, ENTENDIMENTO, PAZ, AMOR, VIDA, SAÚDE, 
SANTIDADE, BÊNÇÃO, LUZ e cada gesto de AMOR que fizerdes é ETERNO e mais 
vos aproxima de MIM.

Multiplicai! Multiplicai MEU AMOR, a RIQUEZA QUE SOU em vós, em 
atitudes e ações nobres e santas que ME ENALTECEM e DIGNIFICAM dentro da 
FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO!

GLORIFICAI-ME e ENGRANDECEI-ME com vosso SER e AGIR para 
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permanecerdes constantes na MINHA INTIMIDADE e AFETO.
MEU BANCO É UNIVERSAL E ESTOU VIVO em cada ser para AMAR, 

GOVERNAR e INSTRUIR.
Aia-lá! Shaia-lá! Maia-lá!
LOUVOR! LOUVOR! LOUVOR AO DEUS UNO E TRINO AMOR!
LOUVOR que jubila em vós e chega a ETERNIDADE no TEMPO HOJE.
Os Anjos se comunicam convosco em hosanas e aleluias e os Santos 

também rendem GLÓRIAS ETERNAS ao DEUS SANTO, SANTO, SANTO 
CRIADOR, SALVADOR e UNIFICADOR.

FILHOS QUERIDOS, HOJE entrais no TEMPO DO PAI!
Agora podeis contar COMIGO, pois SELEI ALIANÇA CONVOSCO 

ETERNAMENTE!
E de Norte a Sul, de Leste a Oeste, a ETERNA ALIANÇA concluiu-se, 

concretizou-se.
HUMANIDADE LIVRE E FELIZ, EU VOS ASSUMO!
FILHOS QUERIDOS em MEU AMADO FILHO JESUS e na UNIDADE DO 

MEU ESPÍRITO SANTO, ETERNAMENTE SOIS MEUS!
E QUE ASSIM SEJA! POR ORDEM REAL E NO PODER E AUTORIDADE 

DO DEUS UNO E TRINO AMOR, PAI, FILHO e  ESPÍRITO SANTO!
AMÉM! AMÉM! AMÉM!
GLÓRIAS! GLÓRIAS! GLÓRIAS AO SANTO SENHOR!
REVERENCIAI AO SENHOR VOSSO DEUS SANTO, SANTO, SANTO 

sem cessar em vosso lar, CELEBRANDO vosso DÍZIMO sinal de NOSSA UNIÃO 
e AMIZADE!

Vosso CORAÇÃO e vossa ALMA engrandeça o SENHOR VOSSO DEUS, 
pois é grande, muito grande o que se faz em vós neste DIA!

Do Céu, da Terra e das ALTURAS SOU REI UNIVERSAL!
ALEGRAI-vos porque o SENHOR está convosco!
FILHOS QUERIDOS, HOJE ESTAMOS EM CASA, SANTÍSSIMA 

TRINDADE, ceando na mesa do vosso lar!
E QUE SE FAÇA! POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO e DO ESPÍRITO 

SANTO DEUS UNO E TRINO AMOR!
DEUS SANTO, REI EM VOSSA FAMÍLIA!
E QUE ASSIM SEJA NESTE DIA HOJE!
AMÉM! AMÉM! AMÉM ALEGRAI-VOS!
O PAI. 
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 FILHOS QUERIDOS!
É O PAI QUE ESTÁ CONVOSCO!
EM VERDADE chegou a HORA tão esperada de conviverdes não só com 

MINHA VOZ, mas  também com MINHA PRESENÇA REAL entre vós.
ETERNAMENTE NOS UNIMOS em AMIZADE e NOS OLHAMOS FACE A 

FACE podendo dialogar amorosamente como íntimos AMIGOS.
Agora é o AMOR PESSOA que por CARISMA vos POSSUI por inteiro e vos 

ASSUME.
 É o ESPÍRITO TRINITÁRIO DO PAI, DO FILHO, DO ESPÍRITO SANTO 

que está em cada um de vós.
É a PESSOA AMOR que vos induz a  AMAR de todo vosso coração e com 

todo ENTENDIMENTO e FORÇA de vossa ALMA, aberta para doar-se sem medida.
Já identificais e contemplais MINHA PRESENÇA em todo vosso ser.
Foi a largada final para as alturas e pelo MEU PODER a humanidade inteira 

LIGOU-SE a MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.
No universo inteiro, cada PESSOA, cada FAMÍLIA e EMPRESA, 

COMUNIDADE e SOCIEDADE de todos os PAÍSES e GOVERNOS, em uníssono, 
curva a cabeça rendendo-se e entregando-se em ADORAÇÃO e REVERÊNCIA AO 
DEUS VERDADEIRO, REI DOS  REIS, VENCEDOR.

DEUS FOI A VITÓRIA, O GOVERNO SANTO que desce do Céu e pisa a 
Terra, o vosso chão e se levanta altaneiro no centro do MUNDO, qual torre forte, 
inquebrantável, inabalável e infalível.

HOJE, cada FILHO MEU recebe esse presente, A GRAÇA de viver de fato 
em sua ALMA, o CULTIVO da AMIZADE COMIGO, ADORANDO e GLORIFICANDO 
O DEUS  TRÊS VEZES SANTO,  SENHOR de todos e de tudo, ENGRANDECENDO 
A MINHA MAJESTADE.

NA MINHA UNIDADE TRINITÁRIA CONFIRMO QUE ASSIM SEJA E 
QUE SE FACA POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO, DO ESPÍRITO SANTO, 
SANTÍSSIMA TRINDADE NO CÉU E NA TERRA.

AMÉM, AMÉM, AMÉM
É  O DEUS UNO E TRINO QUEM VOS FALA em SABEDORIA E JUSTIÇA.
GLÓRIA!GLÓRIA!GLÓRIA!
É o GLÓRIA A DEUS NO MAIS ALTO CÉU E NA TERRA PAZ AOS HOMENS 

FILHOS SEUS!
É um LOUVOR imenso que se levanta em todo cosmo quando toda OBRA 

DA CRIAÇÃO rejubila e AGRADECE AO PAI porque foi recriada, restaurada e 
LIGADA A MIM.

SANTO, SANTO, SANTO!
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O AMOR vos POSSUI por inteiro e de fato COMANDA todo universo COMO 
GOVERNO VERDADEIRO E SANTO, JUSTO E LOUVÁVEL.

Com a humanidade inteira fizeste todo trajeto de retorno a MIM, em 
OBEDIÊNCIA, O CARISMA realizando as VIAGENS pelos MARCOS escolhidos por 
MIM, representados pelas CIDADES de LAGES, FLORIANÓPOLIS, CAMBORIÚ 
JOINVILE, MAFRA e CURITIBA, abrangendo os ESTADOS de SANTA CATARINA  
e PARANÁ.

E HOJE podeis contar-vos FELIZES e BEM AVENTURADOS porque 
OBEDECESTES com FIDELIDADE AO VOSSO PAI e fostes dóceis minuto a minuto, 
completando assim o passo definitivo do ENCONTRO COMIGO.

DIVINO e humano dão-se as MÃOS!
Agora VAMOS FESTEJAR, pois ESTOU CONVOSCO!
Começou o NOVO GOVERNO DO PAI!
É A CHEGADA NO AMOR!Podeis contar COMIGO, FILHOS QUERIDOS!
É O ABRAÇO!
OI FILHOS! BEM VINDOS!
Entrai e ceai COMIGO no BANQUETE que está preparado para vós no 

MEU REINO DE AMOR! 
Festejai, vibrai e cantai, comemorando a ALEGRIA DA VITÓRIA no NOSSO 

ENCONTRO AMIGO e CARINHOSO.
       No ontem esse encontro chamava-se morte, mas no HOJE quando 
acontece a LIGAÇÃO DO DIVINO com o humano, tal como sois e estais, se faz 
esse ENCONTRO com a VIDA PLENA que SOU EU em vós.
      Estamos juntos e ABRAÇO-VOS ternamente, saudoso que estou de vós 
e NOS FUNDIMOS num mesmo SER DIVINO, NOS MISTURAMOS, pois a NOSSA 
LIGAÇÃO ETERNA CONSOLIDOU-SE.
     DIVINO e humano, eternamente UNIDOS num SÓ CORAÇÃO  e numa só 
ALMA que está em todo universo.
     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, MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA, 
totalmente DIVINIZADAS.
     É a MINHA BELEZA na face da Terra.
     Como é bonita a história sob a LUZ e o DESENVOLVIMENTO do AMOR 
DE DEUS!
     Recebestes o AUXÍLIO PESSOAL DE DEUS, pois vos recolhi a todos 
no MEU APRISCO onde zelo, protejo, curo e ajudo cada ovelhinha a manter-se 
firmemente LIGADA À MINHA MÃO. 
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E agora vos tornais amorosos e ternos, sensíveis e acolhedores à MINHA 
SANTA PRESENÇA quando da MINHA INTERVENÇÃO como GOVERNO DE 
AMOR, direcionando-vos em todos os sentidos e em todos os lugares no TEMPO 
HOJE.
   MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO DE AMOR toma posse de vós e neste NOVO 
DIA PLENO DE MINHA PRESENÇA, despertais para a SANTIDADE, a VIDA, a 
SAÚDE em todo VOSSO SER, CORPO, ALMA, ESPÍRITO e CORAÇÃO e assim 
em toda Natureza.
  Em MIM estais fartos e sois completos, satisfeitos e felizes com o necessário 
e nada almejais ou precisais porque EU CUIDO de vós e vos sacio a fome e a sede 
de PAZ, de SILÊNCIO e ADORAÇÃO.

Estando em MIM, tendes TUDO  e nada vos falta, pois aos poucos ides 
tomar conhecimento e vos acostumar a depender totalmente do PAI PROVIDÊNCIA 
e BONDADE QUE SOU. 

E a cada instante ides AGRADECER-ME e como MARIA, ENGRANDECER-
ME em vossa ALMA cheia de GRAÇA, mergulhados no SILÊNCIO PRODUTIVO da 
CONFIANÇA total no PAI.

São destes ADORADORES que EU PRECISO para MINHA MAIOR HONRA 
E GLÓRIA e para a expansão do MEU REINO DE AMOR que agora está entre vós.

Pois a ânsia de vossa ALMA agora é ESTAR EM PERPÉTUA ADORAÇÃO 
E GLORIFICAÇÃO A MIM, intimamente LIGADA a  MEU SER, em comunicação 
constante e em UNIDADE PLENA.

Agradeço a vossa constante dedicação e vos ABENÇOO imensamente, 
FILHOS QUERIDOS e AMADOS DO PAI!

Comungais da MINHA PRESENÇA em todas as horas, sentindo-vos 
AMADOS por MIM, abertos que estais para dar e receber TERNURA e CARINHO 
porque sois ALIMENTADOS por MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO DE AMOR,  
perenemente em vós.

E vosso maior PRAZER é ELEVAR vossa ALMA A MIM, ENALTECER-ME, 
DIGNIFICAR-ME e AMAR-ME, sentindo-vos ACOLHIDOS e AMADOS, SACIADOS 
e PLENIFICADOS por MINHA PRESENÇA de VIDA  e AMOR em vós.

NO MEU ESPÍRITO DE AMOR A JESUS, POR JESUS E EM JESUS 
AMADO E QUERIDO FILHO, noite e dia ME ADORAIS E REVERENCIAIS num 
mistério que transcende o vosso entendimento.

E nem precisais pedir ou suplicar, pois MEU ESPÍRITO sonda vossos 
pensamentos, ausculta vosso sentir e querer e vos dá em ABUNDÂNCIA sempre 
bem além do que imaginais.

No HOJE vosso único interesse não pode mais ser o poder e o prazer 
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humano e o ter dinheiro e bens em quantidade porque isso não vos leva a nada e 
sentireis muito vazio. Mas o vosso maior desejo deve ser, ter DEUS em vossa ALMA 
SANTA como íntimo COMPANHEIRO de todas as horas, O MAIOR AMIGO com o 
qual conversais em voz alta, dialogais, recebendo a resposta.

Chegais com toda humanidade ao estágio DIVINO DA GRAÇA EM 
PLENITUDE, vossa ALMA na MINHA PERFEIÇÃO em completa LUZ.

Agora sim, estais firmemente estruturados e enraizados no DEUS AMOR, 
no DEUS VIDA, PAZ, ALEGRIA e PROVIDÊNCIA, SANTO, SANTO, SANTO 
SENHOR.

Permanecei em MIM, LIGADOS AO MEU AMOR, pois cruzastes a fronteira 
do tempo e pisais os umbrais do NOVO TEMPO promissor para acolherdes MINHA 
SABEDORIA E ENTENDIMENTO onde só o AMOR conta.

É o DEUS SANTO E FIEL, no TEMPO SANTO  para o POVO SANTO E 
OBEDIENTE à MINHA LEI DO DÍZIMO EM COOPERAÇÃO COMIGO.

Não tenhais mais dúvidas porque agora SOU EU mesmo ao vosso lado 
em JESUS, COM JESUS E POR JESUS MEU FILHO AMADO no AMOR DO MEU 
ESPÍRITO DE VIDA EM ABUNDÂNCIA.

Se faz em vós o SILÊNCIO DA BUSCA e o DOCE ABANDONO EM MEUS 
BRAÇOS na certeza do dever cumprido porque chegastes em MIM ou melhor, EU 
CHEGUEI em vós e agora permaneceis na MINHA PRESENÇA REAL.

Convosco toda a humanidade é elevada à estatura DIVINA, pois pisais em 
SANTIDADE O NOVO CHÃO no qual CAMINHA VOSSO DEUS PAI.

E tudo o que existe, átomo por átomo, célula por célula estão LIGADOS a 
MIM, todo vosso ser se move sob MEU COMANDO e DIREÇÃO, ouvindo a MINHA 
VOZ  em PERFEITA sintonia de amor comigo.

E todos os vossos órgãos  e sistemas, glândulas, células e neurônios se 
acalmam e descansam em completo SILÊNCIO, sob MINHA PAZ VERDADEIRA.

AQUI a VIDA é diferente com muita SAÚDE e VIGOR acompanhando 
vossos anos, tudo colaborando para que tenhais VIDA em MIM.

E haveis de sentir que agora tudo difere de antes, vosso pensar, ouvir e 
falar, embora seja tão igual, pois completa-se  a LIGAÇÃO ETERNA entre NÓS e 
por isso a vossa ALMA ME ENGRANDECE solenemente.

Qual o vosso valor mesmo?
Olho por olho e dente por dente quando custastes a VIDA DE UM DEUS! 

NUMA CRUZ!
JESUS MEU AMADO FILHO vos ensinou a AMARDES PRIMEIRO AO PAI 

ACIMA DE TUDO E DE TODOS E TAMBÉM AMAR A VÓS MESMOS E A VOSSOS 
IRMÃOS.
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Fizestes isso?
Não conseguistes viver a VERDADE, POIS SÓ AGORA no HOJE, com o 

CARISMA COMPLETO, haveis de vivenciar TUDO O QUE MEU QUERIDO FILHO 
JESUS FALOU E FEZ.

E naturalmente, tal qual o desabrochar de uma FLOR, neste DIA ETERNO, 
O AMOR SE FAZ COMO LEI, pois sois FILHOS LEGÍTIMOS DO DEUS AMOR.

E o AMOR PESSOA vos ASSUME tal como sois e estais e vos conduz.
Estou esperando SAUDOSO a cada um de vós, FILHOS DOS CINCO 

CONTINENTES.
Pois agora sabeis que vosso VALOR é permanecer eternamente na MINHA 

UNIDADE SANTA, ancorados no MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO DE AMOR como 
FILHOS LEGÍTIMOS, HERDEIROS DA MINHA PLENITUDE.

Tão igual e tão diferente!
A diferença é que agora estais sob MEU GOVERNO SANTO e precisais 

OBEDECER-ME sem vacilar.
Preocupais-vos tanto com a matéria, pensais que valeis pelo dinheiro 

que tendes, pelo diploma, cargo ou título que conquistastes e vos enganais a vós 
mesmos, pois MINHA MAGNÂNIMA PROVIDÊNCIA pode suprir vossas necessidade 
e dar-vos muito além do necessário, até durante o sono.

O DÍZIMO SOU EU em vós e vós em MIM numa COOPERAÇÃO MÚTUA.
AQUI  no NOVO TEMPO, na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, o vosso 

valor único é ESTAR em COMUNHÃO íntima com MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO 
DE AMOR E VIDA é DESCANSAR e SILENCIAR em MIM, ENALTECENDO-ME e 
HONRANDO-ME com  a CELEBRAÇÃO DA LEI DO DÍZIMO.

Com a observância da MINHA LEI vós respondeis SIM ao MEU GOVERNO 
TRINITÁRIO DE AMOR para todos os Povos e Nações.

Assim agindo vosso TRABALHO é pura DOAÇÃO e SERVIÇO porque SOU 
EU que ME DOU e REALIZO em vós.

CREDE SOU EU QUE FAÇO!
Pois até agora quando trabalhastes, vos desgastastes e nada conseguistes 

a custa de vosso ego, pois se não viesse do ALTO CÉU o AUXÍLIO para vós, todos 
estaríeis eternamente perdidos.

A verdadeira e meritória conquista é ter em vós DEUS UNO E TRINO 
AMOR que HOJE recebeis gratuitamente pela GRAÇA DO CARISMA.

E não mais podeis agir como antes, pois sumiu de vós todo jugo e submissão 
aos velhos e arcaicos costumes, tradições milenares arraigadas em vós, credos e 
religiões, pois neste MOMENTO SOLENE DA MINHA CHEGADA sois introduzidos 
no hall da GRAÇA, SANTIFICANTE onde todo BEM vos é dado em ABUNDÂNCIA.
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As Religiões perdem o sentido, pois agora não existe mais caminho a fazer, 
COMPLETOU-SE a LIGAÇÃO ENTRE EU e vós, no HOJE já estais religados a MIM 
e NOSSA UNIDADE se manifesta grandemente.

Em VERDADE, em VERDADE ESTAIS NA MINHA PRESENÇA REAL  e 
na hora certa vos inspiro o que PENSAR, DIZER e FAZER, DANDO-vos MINHA 
SABEDORIA e PROVIDENCIANDO o que precisais, pois ESTAMOS JUNTOS, em 
UNIDADE  para VIVERMOS O AMOR SANTO E PODEROSO.

Por que procurais entre os mortos QUEM ESTÁ VIVO A GOVERNAR-VOS 
em COOPERATIVA DIVINA, através da LEI DO DÍZIMO?

Como quereis caminhar em direção a MIM, para ME ENCONTRAR se já 
ESTOU AQUI  em vós, entre vós e no que tendes, pisando o mesmo chão que pisais 
como GOVERNO DIGNO E SANTO, DONO TODO PODEROSO deste universo 
maravilhoso?

Acordai ó estruturas montadas egoisticamente em cima do ter, poder e 
prazer mundanos porque agora não tereis mais chão aos vossos pés e ides sentir 
o vazio e a inutilidade, pois o que vos segurava em pé extinguiu-se para sempre.

Somente em MIM sois VALOR e PODER e vos comunicais incessantemente 
COMIGO, VOSSO PAIZINHO AMIGO, auscultando a VERDADE e descobrindo a 
MINHA VONTADE sobre vós.

Agora sois realmente FELIZES e REALIZADOS, pois entrais e saís, 
subis e desceis constantemente e vos encontrais sempre comigo porque MINHA 
PRESENÇA REAL E VERDADEIRA, DEUS UNO E TRINO AMOR É VIDA em vós.

E a MINHA PARTICIPAÇÃO EFETIVA como GOVERNO REAL, vos torna 
PACÍFICOS, SEGUROS e TRANQUILOS, sabedores que a cada instante podeis 
contar com MINHA MAGNÂNIMA PROVIDÊNCIA, pois mais que seres CRIADOS 
POR MIM, COM JESUS, POR JESUS E EM JESUS MEU AMADO FILHO sois agora 
FILHOS DILETOS DO MEU CORAÇÃO.

Que VIDA LINDA haveis de viver sob a égide da MINHA GRAÇA 
PROVIDENCIAL que ASSISTE  a todos igualmente em todas as horas!

Ó FILHOS QUERIDOS, ONDE EU NÃO ESTOU?
É O TEMPO DO PAI entre vós e assim com MEU AMADO FILHO JESUS 

e MEU AMADO ESPÍRITO SANTO, PISO vosso chão com muito AMOR e a maior 
TRANQUILIDADE  e CAMINHAMOS JUNTOS por toda parte.

Contai COMIGO! SOU O DEUS VERDADEIRO, SANTO, SANTO, SANTO 
SENHOR DAS ALTURAS E DA TERRA também, REI UNIVERSAL, AMIGO de todos 
os Povos e Nações.

Agora estais no PARAÍSO, não mais filhos degredados de Eva, mas SIM, 
SOIS FILHOS DO DEUS ALTÍSSIMO, HERDEIROS da MINHA SANTIDADE e de 
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tudo o que CRIEI para vós.
E por essa CRIAÇÃO haveis de zelar com todo CARINHO e AMOR e assim 

estais VALORIZANDO VOSSO DEUS CRIADOR pela SUA OBRA tendo a certeza 
que ela está a vosso favor.

 Vossa ALMA unida a todas as ALMAS do universo junto com MARIA, a Corte 
Celeste, os Anjos e Santos, EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS NA UNIDADE 
E PODER DE MEU SANTO ESPÍRITO, continuamente ME ENGRANDECE e 
EXALTA.

É a ceia SAGRADA da qual participais ao CELEBRARDES VOSSO DÍZIMO 
em COOPERAÇÃO COMIGO, NO MEU GOVERNO TRINITÁRIO.

Aia-lá!Shaia-lá!
ESTOU PRESENTE  em vós com todo MEU AMOR vos ABENÇOANDO 

grandemente.
De ora em diante, cumpriu-se o que deveria SER e só o AMOR vai FALAR 

e REALIZAR em vossa VIDA.
Se PENSAIS estais AMANDO, se SENTIS estais AMANDO, se 

TRABALHAIS, EMPREENDEIS ou mesmo DESCANSAIS, estais AMANDO, porque 
o AMOR tomou posse de TUDO e SOU EU ASSUMINDO vosso viver.

Agora é assim e não dá mais para ser o contrário, pois chegais à 
PERFEIÇÃO total que vos angaria a FELICIDADE COMPLETA.

ABÁ! ABÁ! ABÁ!
SANTO, SANTO, SANTO eternamente em vós.
Esse é o maior dos mistérios que viveis no HOJE, pois estais LIGADOS a 

MIM até na vossa concepção.
Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
Vivei! Vivei! Vivei! FILHOS AMIGOS com muita ALEGRIA daqui para 

frente, pois o AMOR PESSOA, SANTO E VERDADEIRO, HABITA vosso TEMPLO 
SAGRADO, vosso SANTUÁRIO ÍNTIMO em vossa ALMA PURIFICADA.

Bem vindos! FILHOS QUERIDOS ao MEU REGAÇO DE PAI MÃE AMIGO 
FIEL!

JUNTOS ESTAMOS na mais PERFEITA sintonia, NOS AMANDO e NOS 
CULTIVANDO com toda TERNURA e AMIZADE DE PAI E FILHO.

ABÁ! ABÁ! ABÁ só quer o MELHOR para vós, tende segurança total agora 
que ESTOU AQUI entre vós e ASSUMO TUDO como GOVERNO ÚNICO.

Todo DINHEIRO DO UNIVERSO está em MINHAS MÃOS e gira conforme 
a MINHA VONTADE, satisfazendo os MEUS INTERESSES para terdes VIDA DIGNA 
e SANTA sob a LUZ DA MINHA GRAÇA PROVIDENCIAL e nada mais pode ficar 
escondido.
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É o BANCO DO PAI como CARISMA e como DÍZIMO que assiste a todos e 
se desenvolve em COOPERAÇÃO COMIGO por todo universo.

Em COOPERATIVA DIVINA coloco à vossa disposição toda MINHA 
PROVIDÊNCIA!

Usufrui de tudo o que CRIEI de BONITO e ÚTIL para vós!
Tomai parte na MINHA GRANDEZA desfrutando da RIQUEZA CELESTIAL.
TUDO é vosso e quão grande é a MINHA ALEGRIA agora, sabendo que 

posso contar convosco, que ME entendeis e obedeceis agindo com toda LIBERDADE 
de filhos.

 GLÓRIA! GLÓRIA! GLÓRIA!
FILHOS QUERIDOS, quanto AMOR vos posso DOAR!
É MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO que respira EM VÓS e vos dá alento, ânimo 

e coragem para viverdes só O BEM, O SANTO, O JUSTO, O VERDADEIRO E 
LOUVÁVEL, JESUS MEU AMADO FILHO.

ABÁ! ABÁ! ABÁ AMOR!
Chambarilai! Chambarilai! Chambarilai!
É a explosão de VIDA, ALEGRIA e AMOR! 
NA MINHA AUTORIDADE REAL, DEUS UNO E TRINO AMOR! 
QUE SE FAÇA A VIDA E O AMOR SOBRE VÓS!
ABÁ! ABÁ! ABÁ AMOR!
QUE SE FAÇA O AMOR!
QUE TODOS RESSURJAM NO NOVO TEMPO EM MUITA LUZ!
Aleluia! Alegrai-vos muito!
É a SANTÍSSIMA TRINDADE em vós!
DEUS UNO E TRINO AMOR, NOVO GOVERNO SANTO! AMÉM!
SANTO, SANTO, SANTO! Aleluia!
ABÁ! PAI.

FILHOS AMADOS É O PAI!
Falo-vos bem de perto.
Estabelece-se o equilíbrio entre o Céu e a terra.
É o MEU CORAÇÃO  que se COMUNICA convosco em DIÁLOGO franco 

e aberto, em AMIZADE e PROFUNDA TERNURA, EU em vós e vós em MIM em 
UNIDADE INDISSOLÚVEL, numa LIBERDADE TOTAL, sem limites de tempo e 
espaço.

ESSE É O GOVERNO OFICIAL que vos fala em plena sintonia convosco, 
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abrindo-se em AMOR sobre vós, agora que juntos bem UNIDOS e ENTROSADOS, 
CAMINHAMOS na face da Terra.

EU SOU É em vós, podeis ter certeza e sois agora bem LIVRES para AMAR 
com toda FORÇA e FULGOR de vossa ALMA PURIFICADA e SANTA, entregando-
vos totalmente à AÇÃO GOVERNAMENTAL DO VOSSO PAI QUERIDO.

Muito vos tenho a dizer nesta HORA DE BÊNÇÃOS e GRAÇAS que é 
VERDADEIRA para todo universo.

É a MINHA PESSOA que está em vós e se ABRE EM AMOR, como cascata 
derramando-se sobre vós e precisais AMAR MUITO, com toda FORÇA de ALMA e 
CORAÇÃO porque EU SOU, SOU AMOR e não podeis ser o contrário de MIM.

Nada há no cosmo que vos possa separar de MIM, pois EU SOU em vós 
e ninguém poderá desdizer-ME nem ousará achar desculpa para o desvio de seu 
comportamento ou conduta duvidosa fora de MIM.

Governo humano algum, tanto na Pessoa, como na Família, Comunidade, 
Empresa e Sociedade consegue ficar de pé ou governar fora de MIM.

De alto a baixo desce sobre vós o MEU PODER e somente em MIM haveis 
de SER e ESTAR porque SOU EU O GOVERNO INTEGRAL em vossas VIDAS.

AMAI! AMAI! AMAI com toda ALEGRIA da VITÓRIA conseguida neste 
CARISMA conduzido pela GERTRUDES em OBEDIÊNCIA à MINHA VOZ, ao lado 
de ZULMAR com a ajuda de braços fortes que os acompanharam sempre.

Passai! Passai pela porta ABERTA do aprisco, pois vos acompanho a todos 
como FILHOS HERDEIROS pondo em revista o MEU REBANHO, que é SANTO 
como SANTO, SANTO, SANTO É VOSSO PAI.

Repito, todos são SANTOS, independente de raça, cor, status ou credo, 
sem levar em conta o que é, diz ou faz, porque nesta HORA SANTA ESTABELECIDA 
HOJE por MINHA ONISCIÊNCIA DIVINA, a humanidade inteira está submissa e 
obediente a MIM, dentro de MEU ÚTERO MATERNO, GERADA e enclausurada que 
se dá em AMOR e ADORAÇÃO, noite e dia sem cessar.

EU SOU O GOVERNO ATUAL e no MEU PODER TRINITÁRIO tudo e 
todos ADORAM O VERDADEIRO DEUS UNIDADE.

Assim por ORDEM REAL DO DEUS UNO E TRINO AMOR, HOJE 
SE FAZ em vós a ADORAÇÃO PERPÉTUA, VOSSA ALMA ENOBRECENDO, 
ENALTECENDO E GLORIFICANDO MINHA PRESENÇA.

SANTO, SANTO, SANTO!
QUE ASSIM SEJA! AMÉM!
É a MINHA LUZ que chega a vós, inundando vossa ALMA e iluminando-a 

com claridade total.
Também fora de vós, tudo o que existe ME ADORA em PERFEITA UNIDADE 
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e no espaço sideral todos os seus componentes se movem equilibradamente, 
estando todo cosmo sob MINHA inteira PROTEÇÃO e AMPARO.

Toda a natureza está comprometida com o BEM e pode ADORAR-ME 
livremente em equilíbrio perfeito, pois HOJE EU SOU O DONO E GOVERNO tudo 
e todos com RESPONSABILIDADE e AMOR, vos ASSUMI como FILHOS desde a 
CRIAÇÃO e COOPERO convosco sempre, zelando tanto por vós, como por vossos 
bens que vos servem.

Mesmo quando estáveis longe e afastados de MIM, a água sempre mitigou 
vossa sede, o ar encheu vossos pulmões e o sol sempre vos aqueceu e anunciou o 
amanhecer como a dizer, após vosso descanso, BOM DIA VIDA! BOM DIA SAÚDE! 
BOM DIA FELICIDADE!

E agora podeis com toda CERTEZA, CONFIANÇA e ALEGRIA dizer:
BOM DIA, PAI! BOM DIA MÃE! BOM DIA TUDO O QUE VÓS SOIS em 

MIM!
E vossa saudação festiva se espalha como partículas de LUZ por todo 

universo.
E assim dentro de vossa ALMA, SANTUÁRIO SANTO, PURIFICADO e 

cheio de LUZ, haveis de LOUVAR-ME e ADORAR-ME em ESPÍRITO E VERDADE, 
sempre e desde o amanhecer do NOVO DIA, com TERNURA de FILHOS FALAR:

 BOM DIA PAI MÃE! BOM DIA AMIGO! ALEGRANDO-vos porque estais 
em MIM saltitando como crianças felizes, soltando a voz em cantos festivos de 
TERNURA e CARINHO junto com todo universo, unindo-vos à MINHA ALEGRIA e 
AFETO.

Todo cosmo está nesta ALEGRIA e unido às Potestades Celestiais se queda 
em ADORAÇÃO e REVERÊNCIA a MIM, agradecendo a OBRA DA CRIAÇÃO.

Assim é que o CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA chega à SUA 
PLENITUDE, O DIVINO se fazendo no humano com todo EQUILÍBRIO e PAZ.

SANTO, SANTO, SANTO se concretiza em vós e em tudo o que existe.
Desde o início o ZULMAR, representando todos os viventes em 

OBEDIÊNCIA à MINHA ONISCIÊNCIA  DIVINA, fez o caminho com seu próprio 
corpo, para chegar a MIM, na mesma ADORAÇÃO de CORPO, ALMA e CORAÇÃO 
tal como fiz acontecer em ADÃO.

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, antecipando  a ADORAÇÃO PERPÉTUA a que chegariam todos, 
justamente para que ela se fizesse na humanidade inteira e em todo cosmo.

Do lado de GERTRUDES esteve como braço forte, o filho querido 
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auxiliando-a neste mister para que a VITÓRIA fosse tranquila.
Portanto, FILHOS, dentro de MIM estais enclausurados e SOU EU  que 

vivo em vós, ando, trabalho, movimento o DINHEIRO, falo, olho, ouço, penso, 
silencio e AMO em vós e É A MINHA PRESENÇA que transparece em vós porque 
sois SEMELHANTES a MIM, MINHA PRÓPRIA IMAGEM.

Por isso vos alerto HOJE, AMAI-ME, AMAI-ME, AMAI-ME mais que tudo 
e de todo vosso CORAÇÃO porque sois saídos de MEU ÚTERO DE MÃE PAI e 
nasceis a cada instante para a VIDA NOVA em todos os sentidos.

Como vos disse MEU AMADO FILHO JESUS e só agora podeis entender 
“necessário vos é nascer de novo.”

Essa é a HORA quando todo meu PROJETO DE AMOR se cumpre e SE 
FAZ VIDA porque a humanidade em SANTIDADE já está apta para VIVER a VIDA 
na GRAÇA.

É o estágio de VIDA em MIM, dentro de MIM em constante sintonia de 
AMOR, CARINHO e AMIZADE, para que aconteça em vós e em todo universo, 
tudo o que foi proposto por MIM no MEU PROJETO DE AMOR, conforme a MINHA 
MAGNÂNIMA VONTADE.

Esse é o AUGE DO AMOR DE DEUS, VOSSO PAI, COMUNGAR-vos como 
sois e estais, tanto a vós como a tudo o que tendes.

VERDADEIRAMENTE, EU vos ASSUMO e DELIBERO sobre tudo e sobre 
todos conforme o MEU PROJETO SANTO DE AMOR.

De ora em diante, o humano nada mais pode fazer, somente o DIVINO  se 
levanta em vós com todo esplendor e MAJESTADE para GOVERNAR-vos como 
COOPERATIVA DIVINA em vosso ser Pessoal, Familiar, Empresarial e Social.

Como DONO LEGÍTIMO entro em cada FILHO, no mais íntimo da ALMA e 
estabeleço ali MEU SANTUÁRIO DE AMOR.

FILHOS QUERIDOS DO MEU CORAÇÃO, fostes CONCEBIDOS NA 
GRAÇA, pela AÇÃO DO MEU ESPÍRITO DE AMOR e agora o que espero de vós é 
que estejais em atitude de alerta AMANDO-ME acima de todas as coisas, SERVINDO-
ME com vosso TRABALHO DIGNIFICADO e DIVINIZADO e ADORANDO-ME em 
vossa ALMA, sem cessar, murmurando a cada momento: ABÁ!  PAI QUERIDO!

Esse é o intercâmbio de AMOR que se estabelece entre NÓS, por GRAÇA 
DO CARISMA SANTO, PRONTO e em vias de aplicação como COOPERATIVA 
DIVINA, no universo inteiro, HOJE.

Por CARISMA acontece em vós, o SILÊNCIO DE DEUS, cessando 
definitivamente todo barulho, pois recolhi em MEU SEIO TRINITÁRIO todos os 
espíritos que vagavam, espalhados pelos ares.

Esta seria a hora que todos levantar-se-iam dos túmulos para pedir contas 
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à humanidade que gemeria de angústia e pavor sem encontrar saída, sem descanso 
e sem PAZ. E este seria o caos final.

Essa briga feroz não foi contra homens de carne, mas sim enfrentando os 
espíritos do mal que jaziam sem descanso.

E agora seria o tempo em que todos iriam manifestar-se, ninguém mais se 
entenderia nem a si nem aos outros provocando sérios desentendimentos. Isso quer 
dizer que se estes espíritos não fossem vencidos nesta HORA DO PAI, uma terrível 
guerra mundial estaria prestes a desencadear-se.

Quem ousasse falar o NOME DE DEUS seria morto e sem dó nem piedade, 
IRMÃO mataria IRMÃO, como fizeram com MEU AMADO FILHO JESUS.

Na MINHA CHEGADA, tudo se repetiria, pois quer ME aceitassem ou não o 
TEMPO PREVISTO por MIM seria este atual, o HOJE e ninguém aguentaria de pé!

GRAÇAS à realização com sucesso do MEU PROJETO DE SALVAÇÃO 
através desse CARISMA, EU SOU e ESTOU AQUI COMUNGANDO cada FILHO.

Como? Quando? Onde? Quem?
Foi MEU ESPÍRITO SANTO, através da MULHER neste CARISMA que foi 

VENCEDOR e recebe agora os louros da VITÓRIA.
A humanidade LIVRE é concebida na GRAÇA e pode viver em PAZ aqui a 

ETERNIDADE.
Foi este o TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO levando à VITÓRIA o MEU 

PROJETO DE AMOR neste CARISMA, através da MULHER, vencendo todo mal e 
completando a SALVAÇÃO de todas as ALMAS, sem limite de tempo.

Concluiu-se esta MISSÃO por isso todo universo SILENCIA em MIM e 
pode ADORAR-ME, GLORIFICAR-ME e AMAR-ME com o ESPÍRITO, a ALMA, o 
CORAÇÃO e a MENTE PUROS e SADIOS.

E todo cosmo SILENCIA para escutar somente a MINHA VOZ de COMANDO, 
que  FALA BEM ALTO E FORTE: em vossa Pessoa, Família, Comunidade, Empresa 
e Sociedade, com seus Sistemas Financeiro, Empresarial, Jurídico e Social.

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

MEU CÉREBRO com todas as suas ramificações e glândulas se faz em 
vós. MEU CORAÇÃO pulsa em vosso CORAÇÃO e vos ACOLHE. MEU SANGUE 
corre em vossas veias premiando-vos com SANGUE NOVO, SENTIMENTOS 
SANTOS e PENSAMENTOS PUROS.

Pensais, sentis e AMAIS, como EU PENSO, SINTO e AMO em vós, como 
UNIDADE VERDADEIRA nos misturamos e SOMOS UM em todos os sentidos.

Para que se concretizasse a vossa ENTRADA OFICIAL neste NOVO 
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TEMPO, precisou extinguir-se toda culpa desde a origem, porque o gerador do mal, 
como espírito imundo e revoltado, cessou de existir e acolhido por MIM, DEUS UNO 
E TRINO AMOR, volta ao Céu como ANJO LÚCIFER, para integrar-se novamente 
ao coro de ANJOS, que continuamente, cantam e dançam, entoando hinos em 
LOUVOR e GLORIFICAÇÃO a MIM, DEUS SANTO, SANTO, SANTO de TODAS 
as criaturas.

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 DE MEU AMADO FILHO 
JESUS no MEU ESPÍRITO SANTO QUERIDO E AMADO. AMÉM! AMÉM! AMÉM!

Portanto, FILHOS QUERIDOS, foi reparado pelo CARISMA DA 
COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA e cessou de existir eternamente, tudo, tudo, tudo 
o que o humano viveu, fez, pensou e sentiu negativamente desde a origem e a 
partir de HOJE começa à VIDA na GRAÇA para vós, SANTOS e QUERIDOS que 
sois e TUDO o que VIVERDES, EMPREENDERDES, FIZERDES, PENSARDES, 
CRIARDES e SENTIRDES É A PARTIR DE MIM!

 A água que bebeis, o pão que saboreais, a cama onde dormis, a roupa 
que agasalha vosso corpo, a casa que vos acolhe com tanto carinho, o DINHEIRO 
que ganhais para vosso sustento e de vossa FAMÍLIA, o calor do sol, o cantar dos 
passarinhos, a beleza das flores e a ALEGRIA de vossa ALMA SALVA e LIVRE...

TUDO procede do PAI para vós, FILHOS!
Como não hei de dar-vos em FARTURA e ABUNDÂNCIA, TUDO O QUE 

SOU?
Chamara La lai! Chamara La lai!
Vinde! Vinde! FILHOS QUERIDOS!
GERTRUDES! ZULMAR! CASAL que AMO MUITO! Vós sois ESCOLHIDOS 

para permanecerdes à FRENTE DO MEU PROJETO DE AMOR E SALVAÇÃO PARA 
TODA A HUMANIDADE, em constante vigília de AMOR e AÇÃO.

Continuo a precisar de vós, no mister a que vos dedicais.
Vos AMO! AMO! AMO  e ABENÇOO–vos grandemente! Sois MEUS 

QUERIDOS DÓCEIS e OBEDIENTES a MIM!
Chamara la lai! Chamara la lai!
MINHA MAJESTADE REAL tem muito a vos REVELAR daqui para frente. 

É em vós que deposito os SEGREDOS do MEU CORAÇÃO nunca conhecidos pelo 
humano.

HOJE MEU GOVERNO NOVO está de pé em colaboração concomitante 
entre NÓS, em franco e aberto atendimento como COOPERATIVA DIVINA.

SANTO, SANTO, SANTO!
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É a ADORAÇÃO AO DEUS VIVO, A MAJESTADE REAL, SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO EM VÓS.

O PAI, O FILHO, O ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR EM 
VOSSA ALMA. AMÉM.

AMAI-ME E ADORAI-ME sem cessar, TODOS VÓS, FILHOS QUERIDOS 
DOS CINCO CONTINENTES!

É A COOPERATIVA DIVINA em pleno SUCESSO e REALIZAÇÃO.
ABENÇOO-vos POVOS AMADOS de todo universo!
ABÁ PAI!

MEUS FILHOS!
HERDEIROS DA MINHA COMPLACÊNCIA!
Vós sois para MIM, criancinhas de colo as quais EU quero agradar e satisfazer 

todos os vossos desejos, SER PAI, SER MÃE, SER AMIGO e COMPANHEIRO.
É o MEU CORAÇÃO QUE SE COMUNICA convosco.
Falo-vos diretamente de MEU TRONO DE GLÓRIA dentro de vós, onde 

SOU ADORADO e GLORIFICADO por vós em todos os momentos da vossa 
existência.

EU vos escolhi e vos AMEI primeiro, SOIS MEUS e vos ACOLHO 
incondicionalmente EM meu seio de MÃE-PAI.

EU vos trouxe até MIM, buscando-vos em todos os caminhos e agora que 
estais em MIM, EU vos ABRAÇO com muita TERNURA E CARINHO, beijando vosso 
rosto, como a dissipar a SAUDADE que tive de vós.

FILHOS QUERIDOS, que bom que vos UNI a MIM, quanta FELICIDADE 
sinto neste ENCONTRO ETERNO de ALEGRIA e PAZ!

Bem vindos ao MEU REINO DE AMOR dentro de vós! HOJE EU SOU 
CONVOSCO e podemos partilhar MINHA TERNURA e AFETO e ESTOU ANSIOSA 
que SE FAÇA esse aconchego entre NÓS, pois como MÃE DEDICADA vos tenho no 
MEU COLO e AFAGO vossa cabeça. 

Agora tudo se torna CLARO e sob a LUZ da PROVIDÊNCIA TRINITÁRIA 
vos dou toda explicação e esclarecimento que desejais.

Já ultrapassamos o ponto que era como um grande desafio, vencendo a lei 
que regia as três Instituições! Família, Igreja e Governo.

HOJE de alto a baixo está CONFIRMADA A LEI DO DÍZIMO em todo 
universo e tudo está sob MEU COMANDO e ORIENTAÇÃO.  Como GOVERNO 
NOVO EU passo a REGER-VOS introduzindo-vos na LEI DO AMOR que cem por 
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cento COOPERA COMIGO vos dando o retorno de mil por um, isto é, TUDO.
Se quiserdes ter VIDA EM ABUNDÂNCIA precisais OBEDECER-ME, 

CELEBRANDO MINHA LEI, tomando conhecimento da MINHA PRESENÇA como 
GOVERNO NOVO entre vós. Essa é a VERDADE que vos aclara o viver do dia a 
dia.

Olhai só para MIM pois fora desta REALIDADE ATUAL não existe mais 
nada.

Agora precisais de fato AMAR-ME acima de tudo, de todos e de todas 
as coisas, sendo dóceis à MINHA LEI e o MEU AMOR em vós extravasa para os 
IRMÃOS. Partilho convosco a VERDADEIRA FELICIDADE na qual chegais agora.

E nada mais haveis de querer ou desejar a não ser AMAR-ME e ADORAR-
ME de todo vosso CORAÇÃO e ENTENDIMENTO e com toda a TERNURA e 
FORÇA de ALMA e de MENTE.

Participais do MEU AFETO em COMUNHÃO com MEU QUERIDO FILHO 
JESUS, como extensão do MEU AMOR, tendo os mesmos SENTIMENTOS 
SAUDÁVEIS DE VIDA ALEGRIA E SANTIDADE.

Todos os vossos SENTIMENTOS e PENSAMENTOS são PUROS e 
SANTOS, conforme DEUS.

DO CORAÇÃO SANTÍSSIMO DE MEU FILHO, JESUS AMADO, JORRA 
em vossas veias, o SANGUE NOVO que vos PURIFICA e SANTIFICA para que 
COOPEREIS COMIGO, permanecendo na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA que de 
alto a baixo vos possui.

O SANGUE DIVINO perpassa vosso CORPO e chega ao vosso cérebro que 
agora está inserido em MINHA CABEÇA e são MINHAS GLÂNDULAS e CÉLULAS 
MENTAIS que PENSAM e RACIOCINAM em vós.

E é o MEU CORAÇÃO  e ENTENDIMENTO que AMA a SAÚDE em vós e 
dela usufruís por GRAÇA da MINHA PROVIDÊNCIA neste NOVO TEMPO em que 
o BEM É de fato.

Em MIM só existe SAÚDE, VIDA, DISPOSIÇÃO, VIGOR, ENERGIA e 
ENTUSIASMO em todo vosso ser e haveis de acostumar-vos com essa VERDADE 
e REALIDADE que SE FAZ cada dia mais, à medida de vossa docilidade em ME 
ACOLHER. 

Vosso CORPO que tem o preço do SANGUE DIVINO agora é transformado 
e sem nenhum esforço, mas por pura GRAÇA estais inteiramente em MIM, todos vós 
Povos do Universo, pois em MEU AMADO e QUERIDO FILHO JESUS e no AMOR 
DO MEU SANTO ESPÍRITO QUERIDO, EU vos COMUNGO desde a CRIAÇÃO e 
vos ASSUMO, em ADÃO BATIZANDO-vos como FILHOS LEGÍTIMOS.

Agora se estabelece a UNIDADE UNIVERSAL, a FAMÍLIA TRINITÁRIA É 
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em tudo e em todos, no HOJE ETERNO.
É a COOPERATIVA DIVINA GERANDO em MEU SEIO esta VIDA NOVA 

que se estabelece em vós.
Vosso SIM é o gesto concreto de ADESÃO à COOPERATIVA DIVINA pela 

qual aconteceu a explosão de AMOR em vosso SER, concebendo-vos e gerando-
vos em MEU ÚTERO, dando à LUZ ao NOVO NASCIMENTO NA GRAÇA.

Nasceis em MIM e vos levantais como criaturas totalmente PURAS e 
IMACULADAS como no primeiro DIA DA CRIAÇÃO.

Só assim podeis suportar MINHA PRESENÇA MAGNÍFICA E 
TRANSLUMBRANTE QUE SE FAZ EM VÓS e podemos conviver novamente como 
PAI e FILHOS, no AUGE DO MEU AMOR.

A COOPERATIVA DIVINA SOU EU em vós HOJE, DE PÉ, VITORIOSO, 
VENCEDOR, em vós e nos vossos bens, inclusive no DINHEIRO como ALICERCE, 
COFRE e ADMINISTRAÇÃO.

É o apogeu do CARISMA, a GLORIFICAÇÃO da MISSÃO DO ESPÍRITO 
SANTO QUERIDO.

EU em vós e vós em MIM, UNIDADE PERFEITA PAI, FILHO, ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR, convosco e em vós com muito CARINHO, 
GERANDO cada FILHO em MEU SER DIVINO.

Com muito AMOR sois RECRIADOS, NASCEIS e CRESCEIS dentro 
de MIM, como NOVAS CRIATURAS SANTAS e PERFEITAS e a partir de MIM, 
CELEBRAIS A VIDA NOVA.

Cumpriu-se o que haveria de ser e foi o ponto final da história do mal em 
vós. Completou-se! 

Já destes o último passo, decisivo, com a ALEGRIA de quem sempre ME 
OBEDECEU e com todo entusiasmo e vigor estais dando o primeiro passo, a largada 
arrojada e definitiva para o NOVO SER FAMILIAR, COMUNITÁRIO, EMPRESARIAL 
e SOCIAL de mãos dadas COMIGO.

Agora podeis CELEBRAR O AMOR UNO E TRINO, pois entrais no NOVO 
TEMPO, O HOJE ETERNO, a VIDA NA GRAÇA, O SER EM DEUS, na SAÚDE e 
PERFEIÇÃO de CORPO, ESPÍRITO e ALMA neste MOMENTO em que só mais 
existe DEUS para direcionar-vos e GOVERNAR-VOS.

Em MIM sois VIDA DIGNA e SANTA em COOPERAÇÃO COMIGO  e com 
vossos IRMÃOS de mãos dadas em COMUNIDADE UNIVERSAL.

Sois FONTE DE AMOR, RIQUEZA INESGOTÁVEL que extravasa, se 
reparte, se dilui e se doa a todos, em todos os sentidos em pleno equilíbrio.

É JESUS MEU FILHO AMADO, O AMOR em vós, a RESSURREIÇÃO e 
a VIDA, o RESERVATÓRIO de RIQUEZA INESGOTÁVEL em vossa ALMA LIVRE, 
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como COFRE que se abre, FONTE DE PROVIDÊNCIA, TESOURO VALIOSO, 
DINHEIRO VIVO qual ÁGUA VIVA DE SABEDORIA e ENTENDIMENTO, flui através 
de vós, vai... vai... vai... se doar atingindo a todos, em todos os sentidos no universo 
inteiro.

É O DIVINO em vós, A CREDI MUNDI que está movimentando-se com 
passos largos na prática do BEM, do SANTO, do JUSTO e VERDADEIRO, em 
franco desenvolvimento que ASSUME a cada um no que é, faz e tem, realizando a 
ADMINISTRAÇÃO no universo.

Como criança, jovem e adulto, tudo o que empreendeis na FAMÍLIA, na 
EMPRESA e SOCIEDADE a partir de MIM tem VALOR ETERNO, pois SOU EU 
executando em vós.

Se pensais, sentis, falais e ouvis, se vos alimentais, trabalhais e estudais, 
se negociais manuseando vosso DINHEIRO, se geris vossos Empreendimentos, 
se passeais e descansais, É em MIM que o fazeis, como ORAÇÃO e ADORAÇÃO.

Já viveis a ETERNIDADE, O ETERNO SER, aqui, agora e somente EU 
VOSSO DEUS E PAI, SOU VALOR em todos.

HOJE, a MINHA IDENTIDADE É em vós, POVOS todos dos CINCO 
CONTINENTES, independente do que sois e do mister a que vos dedicais no 
vosso dia a dia, ESTAMOS JUNTOS, percebeis MINHA PRESENÇA AMOROSA 
e COMUNGAIS MINHA ESSÊNCIA DIVINA em vosso SER pois NOS FUNDIMOS 
NUMA SÓ CARNE, NUMA SÓ PESSOA AMOR.

ELEVADOS que sois à MINHA DIGNIDADE, NOSSO CORAÇÃO É UM SÓ 
EM UNIDADE INDISSOLÚVEL e  INFALÍVEL, MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA em 
vós.

LIVRES e espontaneamente, em prazerosa atitude de vida, podeis ME 
AMAR e ADORAR onde estais em uníssono com todos os CORAÇÕES que pulsam 
jubilosos e agradecidos ao DEUS AMOR.

É a ADORAÇÃO UNIVERSAL que acontece em todos, a CELEBRAÇÃO 
DO AMOR QUE É EM VÓS, A GLORIFICAÇÃO DA VIDA, HONRANDO ESTE 
MOMENTO SUBLIME E ETERNO DA MINHA CHEGADA E PERMANÊNCIA EM 
VÓS.

E QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA E SE CONFIRME POR CARISMA A 
MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA EM TODOS!

PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
EU VOS ASSUMO E ME COMPROMETO!
ABÁ! PAI.

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
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Vibrai! Festejai! ESTOU em casa convosco, Sociedade Universal. 
De par com toda Natureza, vivei a FELICIDADE EM MIM, cantai, festejai e 

exultai de ALEGRIA em VOSSO DEUS PAI MÃE!
De MÃOS DADAS, AMOROSAMENTE, como PAI, como MÃE,  EU CUIDO 

DE VÓS, FILHOS AMIGOS e QUERIDOS, PROVIDENCIANDO EM JESUS, COM 
E POR JESUS, FILHO DO MEU CORAÇÃO, TUDO para serdes FELIZES e 
REALIZADOS.

É O ABRAÇO QUE DOU EM VÓS!
Todos, todos vós estais UNIDOS em torno a MIM, NO CENTRO, em 

COOPERAÇÃO COMIGO, NO AUGE DA GLORIFICAÇÃO DA MISSÃO DO 
ESPÍRITO SANTO que vos dá JESUS AMADO E QUERIDO FILHO, VIVO E REAL 
POR INTEIRO.

É A CREDI MUNDI, O CORPO MÍSTICO DE JESUS, MEU FILHO 
LEGÍTIMO, O CRISTO, EM DOAÇÃO POR VÓS, EM VIDA NOVA E VERDADE 
INFALÍVEL.

SOIS O SACRÁRIO VIVO ANDANDO E MOVIMENTANDO-SE 
UNIVERSALMENTE, MINHA PRESENÇA VIVA EM TODOS.

A HUMANIDADE INTEIRA  ME AGRADECE e se queda em ADORAÇÃO 
CONSTANTE À MAJESTADE REAL, DEUS UNO E TRINO AMOR em tudo e em 
todos.

EU SOU VIDA, SAÚDE, SANTIDADE, PERFEIÇÃO, BÊNÇÃO e GRAÇA 
em vós e em vossos bens, também no DINHEIRO.

É a COMUNIDADE UNIVERSAL que se expande e se doa a todos em todos 
os sentidos como rocha firme, como ALICERCE FIRMADO em MIM, como FONTE 
inesgotável de AMOR e PROVIDÊNCIA, ADMINISTRANDO com SABEDORIA 
vosso ir e vir.

Em tudo EU ESTOU e  CELEBRAIS a VIDA COMIGO, no vosso lar e no 
vosso trabalho do amanhecer ao entardecer e nas vigílias da noite. 

“EU SOU”, ADMINISTRANDO vosso SER, vosso viver e vossos bens 
DIVINO e  HUMANO agora se dando as MÃOS, em COOPERAÇÃO MÚTUA, 
ETERNAMENTE COMPROMETIDOS.

Pela CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO acontece a TRANSFUSÃO DO NOSSO 
SER em VERDADE e VIDA.

SOU EU em vós que ME DERRAMO em BÊNÇÃOS e GRAÇAS, 
capacitando-vos a ADMINISTRAR, ORGANIZAR, REALIZAR, PROGREDIR, 
PROCRIAR!

PROSPERAI, FILHOS QUERIDOS, PROSPERAI!
É a HORA em que MINHA UNÇÃO SANTA chega até vós, atraindo-vos 
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para MIM, vos ungindo e impulsionando-vos a ir em frente no AMOR, na PAZ, no 
BEM, na SANTIDADE.

E quanto mais estiverdes mergulhados em MINHA PRESENÇA, mais 
abundantes e pródigos sereis.

CELEBRAIS A VITÓRIA DO BEM E A SABEDORIA E ENTENDIMENTO 
DIVINO SE FAZ em vossa CABEÇA porque SOU EU PENSANDO e RACIOCINANDO 
em vós.

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.
 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.

Esta é a HORA FORTE em que precisais estar muito FIRMES em MIM para 
permanecerdes de pé, porque extinguiram-se os ídolos e cessou a idolatria que vos 
levava a adorar o deus dinheiro e com ele o pecado, a doença e a morte.

Saíram de vós os apegos doentios, o egoísmo e a ganância, tanto na 
Pessoa, como na Família, Empresa e Governos Mundiais.

Como pedrinhas preciosas sois incrustados no NOVO TEMPO, fixados 
fortemente em MIM  e pisais um NOVO CHÃO, O AMOR, que era desconhecido de 
vós.

VERDADEIRAMENTE, HOJE chegaste no AMOR, DEUS UNO E TRINO, 
FONTE  inesgotável de todo BEM, ABÁ PAI, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.

Recebestes toda ajuda do Céu para aderirdes a MIM e já estais no começo 
do NOVO GOVERNO movido pelo AMOR que vos cativa e vos ASSUME de fato e 
de direito.

Subistes até as alturas, na MINHA HABITAÇÃO, a MANSÃO CELESTE 
onde RESIDE A MINHA ONISCIÊNCIA E SABEDORIA da qual agora podeis usufruir 
como FILHOS LEGÍTIMOS que sóis.

ABÁ! ABÁ vos  AMA, AMA, AMA, FILHINHOS QUERIDOS e só deseja 
DOAR-SE INTEIRAMENTE para vós.

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.

Assim, pela CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO, sois fixados à MINHA ESTRUTURA 
DIVINA e universalmente ENGRANDECEIS A MINHA UNIDADE SANTÍSSIMA que 
é GOVERNO CENTRAL na Família e na EMPRESA neste MOMENTO SOLENE da 
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MINHA INSERÇÃO em vós.
Chegastes no CENTRO de toda LEI, de toda CIÊNCIA e GOVERNO e só a 

partir de MIM podeis ter VIDA, SAÚDE e PROVIDÊNCIA.
Vossos passos só terão sentido se estiverem firmes e alimentados na 

VIDEIRA VERDADEIRA.
Em tudo EU ESTOU, dentro e fora de vós, a VIDA ME PERTENCE, por alto 

preço a comprei e haveis de desejá-la intensamente.
Sois MEUS FILHOS LEGÍTIMOS AMADOS e QUERIDOS e MEU 

GOVERNO REAL já É PRESENÇA SANTA DE AMOR em vós e em todo universo.
VINDE AQUI! ME ENCONTRASTES!
 Agora podeis ADORAR-ME sem cessar, como sois, com vossas atitudes e 

hábitos, no vosso ser e agir, no vosso ofício, na FAMÍLIA e na EMPRESA, pois não 
ME CONHECÍEIS ainda, mas, HOJE VOU ENSINAR-vos QUEM SOU, DOAR-ME a 
vós como AMIGÃO DE TODAS AS HORAS, cativar-vos para permanecerdes sempre 
em MIM, EXALTANDO MINHA DIGNIDADE E HONRA PATERNA, desfrutando da 
FELICIDADE GLOBAL.

Nesse NOVO TEMPO no qual não estais mais sozinhos, mas todos 
participais da MINHA COOPERATIVA DIVINA, tende certeza que sois RICOS da 
MINHA GRAÇA PROVIDENCIAL sobre vós, na FAMÍLIA e na EMPRESA, FILHOS 
HERDEIROS que sois DESTE PAI MÃE que só quer o MELHOR e o MAIS BONITO 
para vós.

Acolhei-ME todos vós, POVOS DOS CINCO CONTINENTES e recebei na 
MINHA JUSTIÇA, todo BEM, O JUSTO, O SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR!

 Sem medida haveis de AMAR, AMAR, AMAR VOSSO PAI com toda 
FORÇA de vossa ALMA e ESPÍRITO e EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS 
QUERIDO E AMADO FILHO NO PODER DO MEU SANTO ESPÍRITO chegais ao 
IRMÃO de coração livre e solto, aberto à doação e à partilha.

Agora, EU EM VÓS, SANTO, SANTO, SANTO, com toda delicadeza,  tereis 
tanta necessidade de AMAR, quanta tendes de respirar, pois de MIM aspirais a VIDA.

E quanto mais intensamente ME AMARDES de ALMA, MENTE e 
CORAÇÃO, AGRADECENDO-ME pelo DOM QUE SOU em vós, mais esse AMOR 
extravasa em DOAÇÃO para o IRMÃO. 

Pois como cascata de água cristalina, MEU AMOR está a jorrar BÊNÇÃOS 
para vós e não dá mais para segurar.

VOSSO PAI É em vós, até nas profundezas de vossa ALMA em tudo, em 
todos e em todos os sentidos! DEUS É!

HOJE O AMOR tem onde reclinar a CABEÇA, pois vossa ALMA, qual flor a 
desabrochar, se ABRE e  ME ACOLHE cada dia mais intensamente.
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É a VIDA que SE FAZ em vós como resposta à vossa OBEDIÊNCIA pertinaz 
na condução deste CARISMA e por isso SOU SOLIDÁRIO convosco instalando 
MINHA COOPERATIVA entre vós.

Assim agüentais em VIDA a MINHA CHEGADA neste MOMENTO FORTE 
para toda a humanidade.

Não depende de vosso querer, mas é o MEU AGIR em vós que faz acontecer 
o BELO, O JUSTO, O VERDADEIRO, SANTO, SANTO, SANTO.

A COOPERATIVA é a MINHA AÇÃO SAGRADA sobre vós, HOJE, de sorte 
que podeis AMAR-ME e ADORAR-ME, ENGRANDECENDO MEU SANTO NOME, 
com toda LIBERDADE e NATURALIDADE em tudo o que realizais. 

AGRADECEI-ME, muito, FILHOS QUERIDOS por esta DÁDIVA, este DOM 
sobre vós!

Atravessais dias difíceis mas estais preparados e abastecidos de TUDO O 
QUE SOU.

Auscultai sempre a MINHA VONTADE ALIMENTANDO-vos em MIM, 
OBEDECENDO-ME em tudo providos da MINHA ABUNDÂNCIA.

Em torno a MIM, calculai, somai e multiplicai forças, buscando agir com 
imparcialidade e PUREZA de coração na condução do NOVO GOVERNO.

SOU EU, VOSSO PAI AMIGO que AJO em vós, tende toda segurança para 
decidir as pendências. 

Ficai atentos, É agora a MINHA HORA!
Estais cientes que também no DINHEIRO já deste o último passo vos 

livrando do apego egocêntrico e do egoísmo milenar que vos perseguia até aqui, 
tudo dividido entre vós cada um querendo só para si.

Através do BANCO DO PAI pude entrar nesse dinheiro velho, impuro e 
contaminado até a raiz, fomentador de disputas e contendas, gerador de discórdias 
na FAMÍLIA que sustentou o pecado, a doença e a morte, pois ele não existe mais, 
extinguiu-se e desaparece de vossas mãos.

Agora a partir do PAI tendes o DINHEIRO como VALOR ETERNO, como 
DÁDIVA, como DOM.

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.

E ninguém mais pode retê-lo ou segurá-lo só para si, pois como ÁGUA VIVA 
precisa fluir, abrir-se e espalhar-se por todo universo.

MINHA UNIDADE TRINITÁRIA entrou no DINHEIRO, em tudo o que 
ELE adquiriu e em todas as transações que efetuou, pois ELE agora é DOM 
PROVIDENCIAL que sai de MINHAS MÃOS e vai... vai... vai... para todos!
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A partir de MIM tendes TUDO, é a COOPERAÇÃO MÚTUA, EU em vós e 
vós em MIM, como ALICERCE, COFRE e ADMINISTRAÇÃO em tudo, em todos e 
em todos os sentidos conforme o CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA.

É  a CREDI MUNDI abastecendo o MICROCRÉDITO DAS EMPRESAS 
gerando ABUNDÂNCIA na FAMÍLIA.

POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO, DO ESPÍRITO SANTO, 
SANTÍSSIMA TRINDADE

EM VÓS E EM TUDO O QUE TENDES.
QUE SE FAÇA EM VOSSAS MÃOS, O DINHEIRO ABENÇOADO A PARTIR 

DE MIM!
QUE ASSIM SEJA!
UNIDADE TRINITÁRIA SANTO, SANTO, SANTO
AMÉM.

Quanto mais vosso CORAÇÃO AMOROSO ansiar por MIM, mais abastados 
e pródigos sereis, pois EU SOU ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA INCONDICIONAL.

Desejai-ME, pois ardentemente em vós e entre vós, na FAMÍLIA e  
EMPRESA porque preciso COOPERAR CONVOSCO alargando vossos caminhos e 
abrindo novos horizontes para vossa vivência PERFEITA e negócios bem sucedidos.

É a MINHA MÃO que está sobre vossa EMPRESA, ADMINISTRANDO-A, 
conduzindo vossos Empreendimentos Comerciais, Industriais e Financeiros, 
NACIONAIS e INTERNACIONAIS.

Conheço-vos muito bem e sei tudo sobre vós e vos AMO como sois.
É o MEU CORAÇÃO no vosso, que se ABRE para a UNIÃO e DOAÇÃO no 

sustento da FAMÍLIA.
SOU EU AGINDO, manuseando vosso DINHEIRO, ILUMINANDO vossa 

mente e ABENÇOANDO vosso TRABALHO, UNGINDO-VOS COM MINHA 
SABEDORIA.

Revesti-vos, pois do MEU ENTENDIMENTO, de AMOR e VIDA, como 
rocha sustentada por MIM, abri-vos à AÇÃO do MEU PROJETO DE COOPERAÇÃO 
que quer dar-vos O TUDO QUE SOU!

Inundai-vos da MINHA GRAÇA participando do MEU SER que é DOAÇÃO 
EM ABUNDÂNCIA ,é PARTILHA, é VIDA, é DOM!

Ninguém mais pode ser contra DEUS, porque extinguiu-se o velho tempo,  
já destes o último passo e transpusestes as fronteiras.

Chegaste em MIM e é o NOVO, NOVÍSSIMO que se faz com todo 
ENTUSIASMO e VIBRAÇÃO. 

FICAI DE PÉ, com muito AMOR!        
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NOVO modo de ser, estar e sentir, pensar e querer, baseado na MINHA 
UNIDADE TRINITÁRIA a partir do centro.

Não mais podeis ser o contrário de MIM, tanto na mente e coração, como 
no espírito e na ALMA.

Como a rosa, umedecida pelo orvalho da manhã, no raiar deste DIA 
ETERNO, assim, cordialmente e radiante de alegria está vossa ALMA, aberta em 
constante DOAÇÃO, recebendo a seiva gratificante, o ALIMENTO, a LUZ, o CALOR 
da PRESENÇA QUE SOU em vós, pois HABITO vosso SER com toda pujança de 
VIDA QUE EMANA DE MIM.

DEUS UNO E TRINO AMOR É em vós, PAI e AMIGO QUERIDO.
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.
ADORAI-ME e REVERENCIAI-ME como a PRESENÇA DO AMOR 

UNIDADE que está AQUI convosco numa só ALMA e num só ESPÍRITO DE VIDA, 
COMUNGANDO  os mesmos sentimentos vossos.

Com MINHA FORÇA incessantemente vos FORTALEÇO e em MIM TUDO 
podeis com a CERTEZA da MINHA BENEVOLÊNCIA que vos cumula de todos os 
bens espirituais e materiais muito mais que o necessário.

Respirai! Respirai fundo o ar despoluído da MINHA GRAÇA PERMANENTE!
TUDO É SANTO, TUDO É PURO, TUDO É DIGNO E JUSTO.
EU SOU REI e o MEU REINADO se inicia e se irradia por toda Terra 

porque a MINHA COOPERATIVA se levanta, IRMÃO DANDO A MÃO AO IRMÃO em 
PERFEITA PAZ e UNIDADE.

Aia-lá! Shaia-lá! Alegrai-vos
É o ABRAÇO DE CHEGADA!
Aia-lá! Shaia-lá! Vibrai! Cantai!

Pois a VIDA DIVINA se propaga com destemor e insistência e nada mais 
pode ficar fora de MIM porque ABRAÇO A TODOS, TODOS e quero-vos junto ao 
MEU PEITO escutando as batidas de MEU CORAÇÃO DE PAI.

É A MINHA HORA e bato em vossa porta com violência, ACOLHEI-ME, É 
O PAI!

FILHOS AMIGOS! FILHOS QUERIDOS, FIZ tudo o que podia ter feito e 
agora, no HOJE, O TUDO vos POSSO DAR porque tendes condição de receber e 
com equilíbrio, em vida, suportar MINHA SANTA PRESENÇA.

Ei-LO EM VÓS, MEU FILHO AMADO JESUS, REI DOS REIS! Aleluia!
Aia-lá! Shaia-lá! Maia-lá!
Cantai com toda vibração de vossa ALMA em festa!
Não é mais o anúncio e a espera, HOJE é REALIDADE!
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É O DOM EM VÓS!
Que vosso CORAÇÃO se incendeie do AMOR que vem para vós, HOJE!
AMAI! AMAI muito, mas muito mesmo, acima de tudo e de todos, O PAI 

QUE CHEGA e com MEU AMOR, AMAI O IRMÃO que está ao vosso lado, todo dia, 
partilhando a VIDA, a PAZ, a LUZ e a BÊNÇÃO QUE SOU.

AMAI! AMAI com toda intensidade de ALMA e CORAÇÃO, pois EU SOU 
AMOR!

Sede UM SÓ COMIGO, desfrutando da MINHA PRESENÇA REAL, 
COOPERANDO COMIGO, na CELEBRAÇÃO DO VOSSO DÍZIMO, vínculo de 
AMOR entre NÓS, LEI SANTA DECRETADA para toda Terra.

EU SOU REI! ADORAI-ME! EXALTAI-ME!
Agora estais FIRMEMENTE SOLIDIFICADOS EM MIM, CELEBRANDO 

A MINHA PRESENÇA REAL, pois ENTREI NO DÍZIMO E ME REPARTO PARA 
TODOS EM TODO COSMO.

Ninguém mais segura a VIDA!
ELA vai... vai... vai... como ÁGUA VIVA para todos EM ABUNDÂNCIA, 

ALELUIA!
 FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
VINDE! VINDE todos AQUI NO MEU REGAÇO, NO MEU CONVÍVIO, NO 

CENTRO DE VOSSA ALMA PURIFICADA, DELICIAR-VOS NA CEIA SAGRADA 
DA MINHA PRESENÇA REAL E USUFRUIR DA MAGNITUDE DE MINHA GRAÇA 
PROVIDENCIAL!

AMAI-ME! AMAI-ME! AMAI-ME de todo vosso CORAÇÃO, com a ALMA 
repleta de FELICIDADE, porque o MEU AMOR PRESENÇA SANTA extravasa para 
todos sem medida!

EU SOU É EM VÓS!
SANTO, SANTO, SANTO 
AMÉM.

FILHOS QUERIDOS!
AMIGOS! AMIGOS QUERIDOS!
ESTOU CONVOSCO em uma só CARNE incorruptível, habitando vosso 

ser, podeis ter a certeza desta VERDADE.
Que a vossa ALMA LIVRE, possa voar para lá e para cá, tal como os 

pássaros no espaço infinito, desfrutando da leveza e da ALEGRIA do SER, em MIM!
Permiti o AMOR aprofundar-se e expandir-se dentro de vós em raios de 
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ação cada vez maiores.
O ETERNO se faz no HOJE quando piso o chão de vossa ALMA e ali faço 

MINHA MORADA DEFINITIVA.
A ETERNIDADE entra dentro de vós e vos pertence, vós a conquistastes 

EM JESUS, COM JESUS e POR JESUS, ÚNICO FILHO, na OBEDIÊNCIA a VOSSO 
DEUS PAI.

Ultrapassastes as barreiras do tempo e chegais ao ETERNO AQUELE 
QUE É, não teve começo e nunca terá fim, sempre existiu e sempre existirá.

Não mais o espírito volúvel e passageiro, mas o ESPÍRITO SANTO DE 
DEUS que em AMOR habita vossa ALMA, vos transformando em criaturas novas, 
felizes e realizadas.

Em MIM sois ETERNIDADE e podeis agora sossegar, descansar, tranquilos 
e serenos ante MINHA PRESENÇA DE PAZ no enlevo do NOSSO ENCONTRO 
DEFINITIVO.

Enfim vossa ALMA pode respirar em MIM, acolhendo e convivendo com 
MINHA DIVINDADE.

Apenas chegais e já vos sentis em casa, pisando o TEMPO NOVO cheio de 
VIDA e rico de PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.

Tudo se multiplica e se dignifica sob MEU OLHAR que continuamente 
CONTEMPLA a Natureza que criei para vós com tanto CARINHO e AMOR.

HOJE viveis a liberdade total de FILHOS, assistidos por MINHA GRAÇA e 
EU vos VEJO como sois de fato.

O CARISMA está concluído, finalmente conduzido por vossa OBEDIÊNCIA 
a MIM.

HOJE EU ASSUMO. 
Começa a MINHA MISSÃO DE PAI junto a cada FILHO MEU que passa a 

viver sob MEU DOMÍNIO e PROTEÇÃO em todos os sentidos.
Vós sois MEUS FILHOS QUERIDOS, HERDEIROS VERDADEIROS 

DO MEU TRONO DE GLÓRIA E AMOR e como tal tendes acesso a toda MINHA 
FORTUNA e podeis viver sob MINHA GRAÇA a repousar tranquilos junto a MEU 
PEITO.

Quanto CARINHO e TERNURA SINTO por vós  e como é bom esse enlevo 
de PAI E FILHO, é um sugar, um sorver constante, alimentando-vos da MINHA 
DIVINDADE, da MINHA BELEZA, SABEDORIA e PAZ.

“TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRÊ” no CARISMA, pois eternamente estais 
LIGADOS EM MIM e no MEU AMOR que é a rica FONTE DE ENERGIA POSITIVA 
que tudo produz para vós.

ESTOU DE VÓS BEM PERTO e permanecendo AQUI, junto ao MEU 
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CORAÇÃO AMIGO, tudo o que pedirdes vos DAREI conforme vos FALOU MEU 
FILHO AMADO JESUS pois já estais vivendo a perfeita VIDA de FILHOS DO PAI, 
ricos da ABUNDÂNCIA dos MEUS celeiros que vos fartam continuamente.

E nem precisais pedir, porque EU, VOSSO PAIZINHO AMIGO, CONHEÇO 
quais são os vossos anseios e projetos e já está sobre vós toda COMPLACÊNCIA 
que fiz descer sobre MEU AMADO JESUS, DIGNO FILHO, REI em vós, NELE, POR 
ELE E COM ELE, a MINHA PROVIDÊNCIA se plenifica em vós.

Em MIM e COMIGO sois FONTE a jorrar continuamente a VIDA, a SAÚDE 
e a SANTIDADE, em direção aos IRMÃOS.

Que beleza a irmandade em MIM, todos, todos vós, AMANDO-vos como 
IRMÃOS em MEU FILHO JESUS!

Sois igualmente todos FILHOS MEUS e haveis de AMAR-vos muito, sem 
medida ou qualquer distinção pois MEU AMOR é gratuidade total em vós e com 
toda leveza flui... vai... vai sem cessar, espalhando-se cada vez mais FORTE por 
todo universo, sendo constantemente absorvido como espuma das águas da areia 
do mar.

Tão GRANDE  e FORTE ELE É, que não tendes como segurá-LO só para 
vós pois é a UNIDADE TRINITÁRIA que SE FAZ tão poderosamente com MINHA 
SANTA PRESENÇA em vós.

SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR esparramando sobre vós os frutos do 
BEM, a SAÚDE total em vosso ser físico, psíquico, espírito e ALMA, bem como no 
CASAL, na FAMÍLIA, TRABALHO, EMPRESA, COMUNIDADE e GOVERNO.

Assim MEU AMOR, através do BANCO MUNDIAL, MEU PROJETO DE 
SALVAÇÃO em forma de CARISMA, desce sobre vós com FORÇA TRINITÁRIA.

É MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO DE AMOR que chega  no TEMPO HOJE, 
não pede licença, pois acabou o livre arbítrio mas vos invade e perpassa vossos 
sentidos e todo vosso ser, vosso pensar, ouvir e falar, sentir e agir, vossa mente e 
coração e explode inexoravelmente como a semente a desabrochar em solo fértil.

O AMOR CHEGOU para vós e agora é o MOMENTO propício para nosso 
ENCONTRO definitivo, pois já estais maduros, aptos e em total equilíbrio para 
ACOLHER-ME e CONVIVER COMIGO, O ETERNO em vós.

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.

Por isso, não existe mais a mancha do pecado que vos separava do Céu, 
pois lá ainda estava o orgulho do anjo revoltado que disse: “Não sirvo a Deus”,  e 
no Paraíso persistia a culpa da desobediência de Adão e Eva com o sentimento de 
terem sido expulsos.
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Assim o Céu trabalhou através do CARISMA agindo à velocidade da LUZ, 
espalhou as partículas de AMOR onde estavam as manchas do ódio.

E por ORDEM REAL DO DEUS UNO E TRINO AMOR que se extinga 
eternamente a mancha do orgulho e a culpa da desobediência em vossa ALMA e 
em todo COSMO!

Que assim seja e que se faça sob MEU PODER E MAJESTADE, PAI, 
FILHO e  ESPÍRITO SANTO. Amém.

E tudo está sob MEU DOMÍNIO e PROTEÇÃO e podeis ir e vir, LIVRES 
FILHOS DE DEUS!

E haveis de sentir o quanto é GRANDE e PODEROSO O MEU AMOR UNO 
E TRINO em vós, como ÁGUA VIVA que se expande em FORÇA DE ENERGIA 
incalculável que flui à velocidade da luz, em direção aos IRMÃOS, independente de 
vossa vontade.

Estou invadindo a tudo e a todos, pois agora que tudo está limpo e aberto 
ninguém pode impedir MINHA UNIDADE TRINITÁRIA SE FAZER em vós.

Agora igualmente, todos vós sem distinção, com muita naturalidade ides 
aspirar  e absorver o AR PURO DA MINHA GRAÇA em presença de VIDA, SAÚDE 
e SANTIDADE.

Esse é o TEMPO no qual é o AMOR DO MEU CORAÇÃO que trabalha e 
tudo ASSUME e REALIZA, tanto em vós e vossos bens como em toda Natureza.

E neste MOMENTO FORTE e SOLENE para toda a humanidade, o que vos 
faz permanecer serenos e tranquilos, em equilíbrio perfeito é a CELEBRAÇÃO DO 
AMOR, a COMEMORAÇÃO FESTIVA DO NOSSO ENCONTRO.

É a exaltação à MINHA SANTÍSSIMA DIVINDADE, o louvor perene ao 
SANTO, SANTO, SANTO em vós e em todo universo.

Aia-lá! Shaia-lá! LOUVOR! SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
Aleluia! Aleluia! LOUVOR! LOUVOR!
Pois até aqui o vosso DÍZIMO foi para pagar a culpa, agora daqui para 

frente e por toda ETERNIDADE que é o TEMPO HOJE, é CELEBRAÇÃO DA MINHA 
PRESENÇA de AMOR em vós.

É assim que interagimos, EU em vós e vós em MIM num intercâmbio 
de AMIZADE e é esta a forma mais perfeita de COMUNICAÇÃO COMIGO, a 
PLENITUDE DE VIDA ENTRE NÓS, esse COMPROMISSO mútuo pois é assim que 
EU CHEGO e AJO em vós e vossos bens, no que sois e fazeis.

É a troca de favores, o COMÉRCIO em DEUS no BANCO MUNDIAL que é 
vossa FELICIDADE TOTAL, é a VIDA RICA e DIGNA, cheia das MINHAS BÊNÇÃOS 
PROVIDENTES, é SAÚDE em todos os sentidos em vós e no universo.

FILHOS QUERIDOS, EU AMO!
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EU AMO em vós com toda efusão da MINHA ALMA QUE HOJE É VERDADE 
VERDADEIRA em todos vós.

FILHOS AMIGOS é a MINHA GRAÇA que vos capacita a AMAR, AMAR, 
AMAR!

Não tendes mais escolha, pois o caminho desapareceu de vossos pés 
e todos vós já fostes introduzidos no NOVO TEMPO, RICO de PROVIDÊNCIA e 
podeis CELEBRAR O AMOR!

É o eixo que se assenta como GOVERNO TRÊS VEZES SANTO, em 
estrutura firme, indestrutível e de alto a baixo vos liga à ETERNIDADE.

Graças ao CARISMA, agora a ETERNIDADE vos pertence pois fizestes jus 
a tão memorável BEM.

Agradecei pela ETERNIDADE, o NOVO TEMPO que se faz!
AMAI a ETERNIDADE!
AMAI a VIDA em MIM que é só delícias e tão farta de BÊNÇÃOS e 

FELICIDADES!
Saboreai a VIDA QUE SOU!
EXALTAI O DEUS UNO E TRINO AMOR, pois é isso que vos alimenta!
Vivei DEUS! Saboreai MINHA PRESENÇA!
Agora VOSSO DÍZIMO é de fato para CELEBRARDES O AMOR QUE 

SOU, a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE.
Comemorai a MINHA PRESENÇA e PERMANÊNCIA entre vós! CELEBRAI 

O NOSSO AMOR, O NOSSO ENCONTRO!
ESTOU PRONTO e POSSO AGIR, acolhei-ME!
 Exaltai a MINHA MAJESTADE REAL, tão fortemente presente em todo 

cosmo!
Vibrai! Cantai com a ALMA e o CORAÇÃO usufruindo da ALEGRIA e 

FELICIDADE do NOSSO ENCONTRO!
HOJE CELEBRAIS O AMOR para COMIGO e EU REALIZO, ASSUMO e AJO 

em vossa vida, fazendo acontecer em vossas FAMÍLIAS a MINHA PROVIDÊNCIA.
É esta a CELEBRAÇÃO que desejo ver realizar-se nas COMUNIDADES, 

O LOUVOR e a GLORIFICAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE, a EXALTAÇÃO à 
MINHA UNIDADE.

Tomai, comei e bebei toda VERDADE que é VERDADEIRA COMIDA e 
BEBIDA para vós.

EU SOU o SANTÍSSIMO SACRAMENTO SE DANDO EM ALIMENTO DE 
AMOR PRESENÇA em vós.

MINHA GLÓRIA está junto de vós, JESUS, MEU FILHO AMADO em tudo 
o que sois e tendes, de pé entre vós, como PROVIDÊNCIA através do BANCO DO 
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PAI, o vosso DINHEIRO PARTICULAR.
É o MEU AMOR fertilizando tudo dentro e fora de vós, dando frutos 

abundantes de BEM.
Assim o AMOR vai... vai... vai... amorizando, abrindo espaço, se dando, se 

doando, atingindo a todos.
E a FORÇA DE AMOR DO MEU CORAÇÃO é tão GRANDE e AMPLA que 

AGE como avalanche inundando a todos com MINHA SANTIDADE e PERFEIÇÃO.
VOU ME REPARTINDO e ME DANDO a conhecer a todos, num abrir e 

fechar de olhos e ninguém fica de fora.
É um caudal de BÊNÇÃOS e GRAÇAS que parte diretamente do TRONO 

DO ALTÍSSIMO SENHOR SANTO, SANTO, SANTO em vós e entre vós.
E de MINHAS MÃOS PROMISSORAS, POR JESUS, COM JESUS E EM 

JESUS, chega para vós toda MINHA PROVIDÊNCIA, em ABUNDÂNCIA de SAÚDE, 
VIDA, SANTIDADE e PAZ.

É o BANCO MUNDIAL, a SAÚDE UNIVERSAL que através do CARISMA, 
atinge a tudo e a todos em todos os sentidos em todo cosmo.

Todos estão LIGADOS na FONTE TRINITÁRIA, a SAÚDE TOTAL em vós, 
nas vossas FAMÍLIAS, EMPRESAS, COMUNIDADE e GOVERNOS da SOCIEDADE 
atual.

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.

Tudo se torna saudável, LIGADO A MIM, os vossos bens, o vosso 
DINHEIRO e toda Natureza.

Vós sois dignos FILHOS e estais aptos a viver com segurança neste NOVO 
TEMPO de GRAÇAS e BÊNÇÃOS CELESTIAIS que posso derramar sobre vós em 
profusão.

Passais de um estágio de escravidão, dor, sentimento e pensamento, para 
uma VIDA LIVRE, SOLTA, ALEGRE e FELIZ sob MINHA ORIENTAÇÃO e CUIDADO. 

EU PENSO, SINTO e AMO em vós e nada vos falta, pois como PAI 
ZELOSO, VOS ASSUMO integralmente e PROVIDENCIO TUDO para vós.

Agora descobristes a razão de vossa existência, vos LIGANDO ao 
essencial, à intimidade com VOSSO DEUS PAI.

A essência da VIDA recebeis diretamente da FONTE TRINITÁRIA que 
agora se apresenta REAL com toda exuberância de árvore frondosa carregada de 
frutos bons. 

Feito está, cumpriu-se!
HOJE recebeis a coroa da GLÓRIA!
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Em MEU AMADO FILHO JESUS conheceis a essência da VIDA, vos 
LIGANDO, CORAÇÃO a CORAÇÃO diretamente à FONTE TRINITÁRIA DE AMOR 
que vos AMA incondicionalmente e se doa a vós sem cessar.

É a dinâmica celeste movimentando-se à velocidade da luz, dentro e fora 
de vós.

Há uma festa no Céu e uma festa na Terra comemorando MINHA CHEGADA 
e NOSSO ENCONTRO DEFINITIVO CORAÇÃO a CORAÇÃO.

Com quanto AMOR ainda vos aconchego em MEU PEITO, acalentando-
vos em MEU COLO.

SOU MÃE! SOU PAI e vos acarinho saudoso de vós, FILHOS QUERIDOS, 
AMIGOS MEUS!

Atingis a ETERNIDADE e nela adentrais selados por MEU AMOR.
Vivei DEUS! Vivei a VIDA QUE SOU!
Agora isso é possível, pois estamos juntos, bem  UNIDOS, nos deslocando 

velozmente no espaço infinito do Céu à Terra e da Terra ao Céu, até a ETERNIDADE.
É o BANCO MUNDIAL, o CARISMA, que é a SAÚDE UNIVERSAL que vos 

GOVERNA SANTAMENTE, na MINHA SABEDORIA E JUSTIÇA, vos ORIENTANDO 
E DIRIGINDO para ORGANIZARDES e ADMINISTRARDES vosso ser e agir, 
LIGADOS A MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE, o DOM em vós.

Tanto em vosso ser pessoal e familiar, como em vosso trabalho e Empresa 
agora EU POSSO AGIR como GOVERNO NOVO, ATUANDO e BENEFICIANDO o 
setor econômico e financeiro, judiciário e governamental.

Na criança que brinca, no idoso que descansa e no adulto que trabalha 
para ter o PÃO DE CADA DIA, ali está a MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA, 
PROVIDENCIANDO O ENSINAMENTO em todas as horas.

Através do MEU SANTO ESPÍRITO, VIM, VI e VENCI e HOJE MINHA PAZ 
vos chega de mansinho e toma conta de vossa casa.

Vosso DINHEIRO agora não é mais problema, como está LIGADO 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.

Então o pão que vos alimenta é mais gostoso com o sabor DIVINO nele, 
pois é MINHA PRESENÇA SANTA que saboreais.

A roupa que vestis é mais linda porque abriga vosso corpo santo com a 
ALMA SANTIFICADA e vossa casa é um ninho de AMOR porque tudo o que tendes 
e adquiris vos vem diretamente da FONTE TRINITÁRIA DE AMOR E VIDA EM 
ABUNDÂNCIA.

Agora a ETERNIDADE habita vosso ser e tudo o que fazeis tem sentido 
a partir de MIM, pois sois envolvidos pelo ETERNO e o prazer de viver nunca se 
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esgota. 
Antes vivíeis nas trevas sob a ação do velho dono que extingui-se, HOJE 

existis para a ETERNIDADE sob O GOVERNO DO DEUS SANTO, SANTO, SANTO 
AGINDO em vós à velocidade da luz.

Por isso sois criaturas RICAS e FELIZES, pois na SANTIDADE, na VIDA 
e na SAÚDE TOTAL viveis e transpareceis MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA, a 
MINHA PRESENÇA REAL.

MINHA IMAGEM E SEMELHANÇA em vós é JESUS, MEU AMADO E 
QUERIDO FILHO, VIVO E REAL, DADO a vós, habitando em vós, integralmente 
de alto a baixo.

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.

Através do BANCO DO PAI também no vosso DINHEIRO e nos vossos 
bens, tende certeza da RESSURREIÇÃO, pois é o TEMPO SANTO  que se inicia.

 E em COOPERAÇÃO COMIGO, na UNIDADE DE MEU ESPÍRITO SANTO 
viveis a FAMÍLIA SANTIFICADA, a tranquilidade e a PAZ VERDADEIRA.

EU SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR em vossa FAMÍLIA, COMUNIDADE, 
EMPRESA e GOVERNO e COMUNGAIS MINHA PRESENÇA REAL COMO BANCO 
MUNDIAL, O CARISMA, que é MEU PROJETO DE AMOR AGINDO em vós, já no 
TEMPO NOVO.

 ESTOU PRONTO COMO NOVO GOVERNO e  MINHA ENERGIA DIVINA 
como FONTE DE SAÚDE UNIVERSAL passa a AGIR  no universo inteiro como LUZ 
e VIDA que ilumina e vivifica a todos.

EU SOU e MEU AMOR é esta ENERGIA DIVINA constante e veloz que 
está a AGIR em todo cosmo, como FONTE geradora de VIDA, ALEGRIA, SAÚDE, 
SANTIDADE, LUZ, PAZ, ENTENDIMENTO, SABEDORIA e BÊNÇÃOS em 
ABUNDÂNCIA.

LIGAI-vos na FONTE TRINITÁRIA  e podeis rápido crescer em MINHA 
PROVIDÊNCIA DE AMOR que já É realidade entre vós!

Unidos estais em COOPERATIVA DIVINA e HUMANA, EU em vós e vós em 
MIM como semente germinando sadia e crescendo abundantemente, dando frutos 
em medida farta.

SOU O VERDADEIRO DEUS e de MIM só pode brotar o BEM, o SANTO, o 
JUSTO, o DOM, JESUS, MEU FILHO AMADO NA COMUNHÃO DO MEU ESPÍRITO 
SANTO.

 Aia-lá! Shaia-lá! ALEGRAI-VOS, pois a VIDA QUE SOU EM VÓS, DÁ muito 



247

fruto!
O que vivestes até aqui se fecha eternamente. 
HOJE começa o NOVO e viveis sob MINHA inteira proteção.
VINDE PARA NOSSO ENCONTRO!
EU EM VÓS E VÓS EM MIM, ESTAMOS com o pé bem no chão e não é 

utopia o que vedes, ouvis, sentis e se faz, mas é a realidade atual para o TEMPO 
HOJE.

É o NOVO NASCIMENTO da semente que sois em MIM, ligados na MINHA 
ENERGIA POSITIVA, vos movimentais a velocidade da luz no vosso pensar, ser e 
agir.

É o AMOR QUE SE FAZ em vós e vos GOVERNA, direcionando-vos no 
vosso dia a dia, tomando posse de vossas ações para agirdes conforme DEUS.

Como faísca de luz, a ETERNIDADE entra em vós e passais a VIVER A 
COMUNHÃO com todos VOSSOS IRMÃOS.

Solenemente o AMOR se faz em todos, como dádiva, como DOM, pois 
ESTOU ANSIOSO e desejo imensamente derramar sobre vós TUDO O QUE SOU.

Anseio AMAR-vos bem de perto e ESTAR CONVOSCO em todas as horas!
Quanto esperei esse MOMENTO ETERNO  no qual nos ENCONTRAMOS 

FACE A FACE e  NOSSO CORAÇÃO VIBRA na mesma intensidade!
Quanto vos AMO, FILHOS QUERIDOS e agora já ME CONHECEIS e 

podeis estar sempre COMIGO!
AMAI-ME com sinceridade!
Repousai em MIM, permanecendo em UNIDADE COMIGO, LIGADOS a 

MIM em todos os minutos do vosso existir!
SOU O PAI! SOU A MÃE! CONTEMPLAI-ME!
Buscai DEUS! Querei DEUS, pois tudo o mais deixa de ter sentido e o que 

de fato vos REALIZA e ENOBRECE é a AMIZADE e a íntima TERNURA COMIGO.
CELEBRAI A VIDA! Ei-LO! JESUS DIGNO FILHO, REI em todos os 

viventes.
FILHINHOS QUERIDOS, VINDE para o NOSSO ENCONTRO DEFINITIVO, 

já, aqui, agora!
VERDADEIRAMENTE VOSSO PAI habita vossa casa CEANDO 

CONVOSCO em vossa mesa numa COMUNHÃO constante de VIDA e AMOR.
É o AMOR QUEM vos FALA, vos impulsiona e conduz porque estais 

fertilizados em MIM e já É a VIDA NOVA que desfrutais tal qual árvore carregada de 
frutos sadios.

SOU EU, VOSSO PAI, SANTÍSSIMA TRINDADE, de mãos dadas convosco!
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PAI, FILHO  E ESPÍRITO SANTO, COM MARIA ANJOS E SANTOS, AMÉM.
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.
REI DO UNIVERSO!

É o CARISMA em plenitude de VIDA em vós, que está em ação a partir do 
TRONO TRINITÁRIO.

Vem PEDRO, pois de TI foi tirada a pedra de tropeço que te acompanhou 
desde o princípio e agora todos vós podeis ver a LUZ VERDADEIRA QUE ESTÁ 
CONVOSCO.

Prosperai! Crescei! Dignificai a Terra com vosso TRABALHO ABENÇOADO, 
feito a partir de MIM e recebeis sem cessar o retorno de mil por um.

A semente do que sois em MIM e de tudo o que empreendeis na vossa 
EMPRESA germina agora em Terra Santa e cresce no Céu de vossa ALMA dando 
frutos de ETERNIDADE.

É a ALMA DE DEUS em todo universo também no vosso TRABALHO. 
É a volta do TRABALHO para DEUS, o servir em contínuas BÊNÇÃOS, 

pois HOJE tudo o que realizais tem sentido ETERNO.
Voltais a MIM como sois e estais, com o que fazeis e tendes e podeis 

prosperar grandemente em vossas EMPRESAS, porque em MIM nada fica parado 
e vossos empreendimentos movimentam-se com a energia constante geradora de 
SAÚDE, VIDA e SANTIDADE.

É a CELEBRAÇÃO DO AMOR em vossa EMPRESA que impulsiona o 
sucesso de vossos negócios, pois DERRAMO MINHAS BÊNÇÃOS em retribuição à 
vossa OBEDIÊNCIA à MINHA VONTADE. 

É o acréscimo que recebeis pelo vosso TRABALHO DIGNIFICADO.
Este é o COMPROMISSO que TENHO de VOS ASSUMIR INTEGRALMENTE 

e VOS GOVERNAR, DEUS UNO E TRINO AMOR em vós.
Vede com quanto CARINHO, ESTOU fartando de bens a vossa CASA, a 

vossa EMPRESA, COMUNIDADE e GOVERNO!
É a VIDA pródiga em BÊNÇÃOS e GRAÇAS que chega para vós com 

MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA.
A humanidade ME PERTENCE e agora SOU PRESENÇA REAL sempre 

em AÇÃO, vos direcionando em todos os momentos conforme o MEU PENSAR.
Partis e já chegais! Subis e já desceis em contínua COMUNHÃO COMIGO, 

VOSSO DEUS E PAI.
Viveis mas já não sois vós, SOU EU QUE VIVO EM VÓS e vos movimento na 

MINHA SAÚDE, VIDA e SANTIDADE, na MINHA GRANDEZA e MAGNIFICÊNCIA, 
ALIMENTANDO-vos do TUDO QUE SOU. Aleluia, amém!

A realidade atual que podeis acatar com toda segurança é DEUS 
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VIVO E VERDADEIRO VIVENDO DENTRO DE VÓS, DE ALTO A BAIXO VOS 
COMUNGANDO DIARIAMENTE NO VOSSO IR E VIR.

Igualmente em vossos bens e no vosso DINHEIRO se faz a MINHA 
PRESENÇA REAL DE AMOR, ABENÇOANDO e PROVIDENCIANDO tudo para 
crescerdes e prosperardes. A semente de tudo o que empreendeis agora cai no Céu 
e é fertilizada a partir de MIM produzindo frutos incontáveis de VIDA ETERNA.

Tudo frutifica e cresce a partir de MIM!
Desencadeia-se a MINHA PROVIDÊNCIA que HOJE pode derramar-se 

e ser acolhida por vós e todo Céu trabalha e se movimenta para beneficiar-vos 
grandemente.

É o DEUS ONIPOTENTE E TODO PODEROSO à vossa frente.
É o TEMPO DA LUZ, da VERDADEIRA LUZ QUE NÃO SE APAGA, SER 

EM VÓS, JESUS, DEUS ETERNO E ONIPOTENTE em cada ser.
A ETERNIDADE entra dentro de vós e em toda Terra, assegurando-vos a 

VIDA em MIM, tranquilamente, sem nenhum esforço de vossa parte mas por GRAÇA 
ATUAL do CARISMA que AGE a todo vapor.

Acalmai-vos, pois estou PROVIDENCIANDO para que ME escuteis com 
toda clareza. Como GOVERNO REAL, no MEU AMOR, vos GOVERNO e CONDUZO 
vossos passos.

Ficai em MIM um pouquinho só, no silêncio de vossa ALMA e vereis abrir-se 
a FONTE TRINITÁRIA DE AMOR E VIDA, jorrando ABUNDÂNCIA de BÊNÇÃOS, e 
GRAÇAS para vós, vossa FAMÍLIA, EMPRESA, COMUNIDADE e GOVERNO!

É AQUI, no âmago de vossa ALMA, O NOSSO ENCONTRO, a CEIA 
SAGRADA, o SABOREAR recíproco de TERNURA e CARINHO, o doce pulsar do 
AMOR em profusão de luzes e brilhos. Até agora muito tivestes que trabalhar e 
realizar, agora descansai, FILHOS QUERIDOS, pois HOJE EU ASSUMO de fato e 
de direito e conduzo todo cosmo.

Permiti que EU FAÇA!
AMAI! AMAI! AMAI e participai de toda MINHA RIQUEZA!
SOU O TUDO em vós!
Amém.

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
Como vos AMO! Sois LINDOS, Sois AMOR!
Vinde, EU, VOSSO DEUS vos ADMIRO e vos CONTEMPLO, chamo cada 

um pelo NOME, sois MEUS, FILHOS AMADOS e  ABENÇOADOS!
Entrai em vossa casa, vossa ALMA e contemplai MINHA GRANDEZA, a 

porta está aberta, JESUS AMADO FILHO já entrou, esse é o MEU SILÊNCIO em 
vós!

Sois livres, podeis subir e descer e com JESUS, por JESUS e em JESUS, 
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MEU FILHO QUERIDO, na UNÇÃO do MEU ESPÍRITO, AMAI, AMAI, AMAI VOSSO 
DEUS de todo coração e com todas as vossas forças.

Sede simples como crianças, aceitai-ME em vossa ALMA e sede UM 
COMIGO!

Agora, EU ESPOSO, SANTÍSSIMA TRINDADE  FAÇO e REALIZO a 
GRANDEZA DO CÉU em cada um de vós.

Achegai-vos e conversai COMIGO, O AMADO vos espera ansioso sempre 
pronto para DOAR-SE em AMOR, CARINHO E TERNURA.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! SANTO! SANTO! SANTO!
É AQUI O MEU LUGAR, O MEU ALTAR na MINHA VINHA PERFUMADA 

pelos campos em flor, ao som melodioso do canto da passarada.
É o NOSSO ENCONTRO de AMOR e vossa ALMA recebe a VIDA, começa 

a respirar e se enternece do perceber a PRESENÇA do ESPOSO AMADO.
O ESPOSO diz, VEM!
A ESPOSA diz, VEM!
E em vossa ALMA acontece a UNIÃO geradora de VIDA, NOS TORNAMOS 

UM, numa mesma CARNE SANTIFICADA, perpassando para vós TUDO o que SOU 
num mistério de AMOR.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAPAI! ESTOU AQUI!
FILHO QUERIDO, estás AQUI! ABRACEMO-NOS!
É O NOSSO ENCONTRO ETERNO, a fusão do SER, EU em vós e vós em 

MIM numa UNIDADE PERFEITA.
MEU CORPO REPOUSA em vós, pois NOS UNIMOS numa SÓ CARNE e 

num só ESPÍRITO que vai... vai... vai sem fronteiras em direção aos IRMÃOS.
Em SANTIDADE, vosso corpo repousa em MIM, vosso ESPÍRITO interage 

na MINHA SABEDORIA, OBEDIÊNCIA e ENTENDIMENTO.
Vosso psiquismo sente os MEUS SENTIMENTOS RICOS de PAZ, 

TERNURA, GRATIDÃO, ALEGRIA, ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA.
Estás em PRESENÇA da LUZ que ilumina toda casa e vossa ALMA, 

habitada pelo AMOR, exulta de VIDA e ALEGRIA como oceano de águas límpidas e 
serenas espraiando-se sob as areias.

Sois LIVRES! SOIS FILHOS! 
Só há UM HOMEM! DEUS! MULHER!
 
É o incontido GRITO que chama à VIDA toda Natureza.
E a MÃE TERRA desperta toda BELA, VIRGEM, PURA, SANTA, 

IMACULADA, como no primeiro DIA DA CRIAÇÃO, cheia de LUZ, VIBRAÇÃO e 
ENTUSIASMO, plena de VIDA e AMOR.

MINHA AMADA, AMIGA ABENÇOADA que gera a VIDA sem cessar!
O ESPOSO diz, VEM!
A ESPOSA diz, VEM!
E num mistério de AMOR, o HOMEM veio até esta MULHER, a MÃE 
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TERRA, VIRGEM, PURA, SANTA, IMACULADA e nela o CARISMA é concebido.
Por milênios a MÃE TERRA aguarda o HOMEM vir e se acoplar nela e 

desde a semente o CARISMA é gerado e concebido em vós.
A partir deste ENCONTRO de UNIÃO DO ESPOSO COM A ESPOSA 

acontece a FERTILIDADE que atinge a tudo e a todos.
A MULHER diz VEM e se UNE ao CÉU e o HOMEM diz VEM e se une 

à TERRA, CÉU e TERRA se encontram e são UM em PERFEITA UNIDADE DE 
AMOR.

É a FERTILIDADE em vós!
Agora vereis abrir-se a FONTE TRINITÁRIA DE AMOR para todos sem 

distinção.
É a festiva chegada do PAI entre vós! É um despertar para a LUZ que não 

se extingue, um romper magnífico em COMPANHIA do SANTO, SANTO, SANTO 
SENHOR.

Todos vós, ó criaturas, sois introduzidas nos aposentos do REI para serdes 
AMADAS e tratadas como RAINHAS e SENHORAS.

Estais junto ao TRONO DO ALTÍSSIMO SENHOR e podeis CONTEMPLAR-
ME sem cessar, ALIMENTANDO-VOS  da MINHA SANTIDADE sorvendo, sugando, 
bebendo e comendo o MEU ALIMENTO, o AMOR que emana do MEU SER, 
deliciando-se em MINHA PRESENÇA.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! eternamente convosco num SILÊNCIO PRODUTIVO, 
FÉRTIL e SANTO, num colóquio amoroso.

É o ESPÍRITO TRINITÁRIO DE AMOR que se expande em todas as 
direções, em centelhas de LUZ, despertando e promovendo a VIDA em todas as 
dimensões.

É o VALOR MAIOR, O AMOR que se DOA e explode no centro do universo 
como a semente que surge para a VIDA e vai... vai... vai se dando em alimento.

Assim é o AMOR, sem limites e sem fronteiras qual água cristalina da 
FONTE DIVINA escorrendo em ABUNDÂNCIA jorrando BÊNÇÃOS e GRAÇAS para 
toda a humanidade.

Assim é o AMOR, o ESPOSO que está UNIDO à ESPOSA em muita 
FERTILIDADE.

Estais todos em volta do MEU TRONO, recebendo MEU ALIMENTO, 
COMUNGANDO MINHA PRESENÇA VERDADEIRA DE AMOR e VIDA e a partir 
de MIM podeis ir junto aos IRMÃOS saborear e vos deliciar com o doce manjar dos 
SANTOS.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! é a VIDA em PERFEIÇÃO e SANTIDADE que agora 
podeis desfrutar e partilhar.

Vos acordais como de um longo e profundo sono e vos levantais livres como 
se soltásseis uma tosca e grossa casca, voltando à VIDA em total LIBERDADE DE 
FILHOS DO PAI.

Todos, com toda Natureza, SOMOS UM, em UNIDADE, DE AMOR, no 
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Mistério do VOSSO PAI.
É a BELEZA, a REALEZA, a FORMOSURA DOS ANJOS em vós, no 

brilho fulgurante de vossa ALMA e sempre em expansão, em movimento, EM MIM, 
COMIGO e POR MIM, gerando VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

É o exultar da ALMA em SEU DEUS diante de tantas maravilhas, o doce 
colóquio do AMADO com a AMADA.

Vem MINHA QUERIDA, AMIGA MINHA!
Vem MEU QUERIDO, AMIGO MEU!
CONTEMPLEMOS a VINHA FÉRTIL e descansemos NOSSOS SENTIDOS 

sob o doce murmúrio da FONTE TRINITÁRIA DE AMOR!
Agora o ESPOSO gera na ESPOSA que é cada FILHO, toda PUREZA e 

PROVIDÊNCIA.
Vem! Vem, FILHO AMADO para o SILÊNCIO PRODUTIVO! 
EU em vós e vós em MIM!
Vem! Vem para o doce enlevo das ALMAS em constante exultação e louvor!
NOSSO CORAÇÃO e NOSSOS SENTIMENTOS estão tranquilos a bailar 

sob canções suaves que a Natureza proporciona.
É a MINHA ALMA UNIDA à vossa que interage em todo cosmo, como 

FORÇA incontrolável de VIDA e AMOR.
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.

É a VIDA NASCENTE que se espalha em todas as direções num contínuo 
movimento de partilha e doação.

É o PULSAR DO CORAÇÃO TRÊS VEZES SANTO em vosso SER, 
CARNE de vossa CARNE.

É o CARISMA COROADO REI que vos diz agora  eu vou reinar! 
Somente EU VOSSO DEUS UNO E TRINO AMOR REINO em vós! SILENCIAI! 
Acolhei o AMADO em vossa ALMA!

Repousai na FONTE TRINITÁRIA DE AMOR e respirai o oxigênio da 
MINHA PRESENÇA em vossa ALMA!

Permiti que EU FAÇA! EU ASSUMO e REALIZO como GOVERNO ÚNICO, 
SANTO e TODO PODEROSO em vós, na vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO.

É o DEUS PRESENTE, O DEUS É, a VIDA DIVINA em RESSURREIÇÃO 
VERDADEIRA em vós.

EU SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR, AQUELE que É através dos 
TEMPOS na ETERNIDADE sem fim.

Estais em MIM, SOMOS UM, é o ENLACE MATRIMONIAL, DIVINO E 
HUMANO UNIDOS dão-se as mãos em contínua COOPERAÇÃO.

O ESPOSO diz, VEM!
A ESPOSA diz, VEM!
E se faz a UNIÃO DOS CORPOS em DOAÇÃO e COMPROMISSO.
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É a COOPERATIVA DIVINA e HUMANA que chega a vós em EQUILÍBRIO 
e JUSTIÇA.

É o BANCO DO PAI, EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS, HOJE 
COROADO REI em cada FILHO MEU, que se levanta como VIDA e RESSURREIÇÃO 
em cada um de vós.

Com MARIA, os Anjos e Santos, O CARISMA COROADO, o MEU PROJETO 
DE AMOR e SALVAÇÃO é o BANCO MUNDIAL entregue a todos.

É a UNIÃO DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, em cada criatura, 
em cada FILHO, como FORÇA DE VIDA em atitude de COMPROMISSO e DOAÇÃO.

EU vos ASSUMO, FILHOS QUERIDOS e a partir do MEU TRONO 
SANTO DE GLÓRIA e AMOR, tendes tudo, para vós mesmos, vossas FAMÍLIAS, 
EMPRESAS e GOVERNOS.

Estai de pé, bem firmes porque esta é a MINHA HORA e ressurgistes em 
MIM, para uma VIDA NOVA, totalmente diferente da anterior onde vós tínheis que 
fazer e realizar.

FALO às FAMÍLIAS, COMUNIDADES e GOVERNOS, MINHA IGREJA 
VIVA está DE PÉ para vos GOVERNAR!

Ei-LO!
JESUS, AMADO FILHO COROADO REI E SENHOR, A MINHA 

PROVIDÊNCIA entre vós, O DINHEIRO VIVO SAÍDO DE MINHAS MÃOS!
DEUS REI VERDADEIRO que veio para REINAR sobre tudo e sobre todos!
É a MINHA JUSTIÇA que REINA agora e vossa pessoa, vossos bens, 

também vosso DINHEIRO, estão sob MINHA inteira PROTEÇÃO, salvaguardados 
no CENTRO de onde parte a MINHA PROVIDÊNCIA.

É o BANCO MUNDIAL, O CARISMA, O CENTRO DO UNIVERSO, 
A ENERGIA sempre em movimento que vos atrai e vos impulsiona a ir e vir em 
constante DOAÇÃO.

É o AMOR PESSOA sempre em ação liberando energia positiva, 
movimentando-se e expandindo-se em todas as direções sem limite de tempo e 
espaço.

É a MINHA UNIDADE que se manifesta, pois EU ESTOU em vós e vós 
estais em MIM em perfeita AMIZADE e CONFIANÇA, num contínuo compromisso 
que abrange a todos.

CELEBRAI O AMOR!
AMAI-ME e depositai em MIM o vosso querer e o vosso agir! Agora 
é possível! Agora dá! Vede a GRANDEZA e a MAGNIFICÊNCIA da 
CELEBRAÇÃO, HOJE!
SOU EU, VOSSO DEUS, AMIGO E COMPANHEIRO que FALO, FAÇO e 

REALIZO junto a vós, pois já viveis a LIBERDADE de FILHOS e ME ACOLHEIS 
como PAI e nos relacionamos bem de perto, pois MEU AMOR INTENSO nos UNE 
intimamente sempre mais, mais, mais.

É a FAMÍLIA TRINITÁRIA que HOJE convive convosco, com vossa FAMÍLIA, 
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EMPRESA e GOVERNO. Tende toda certeza e CONFIANÇA em MIM, pois não vos 
decepciono.

Entregai-ME vossos anseios e cuidados e permiti que EU FAÇA, pois ESTOU 
nos mais simples acontecimentos, desde os mínimos detalhes EU CONHEÇO e 
posso levar ao SUCESSO todas as vossas grandes realizações!

SOU EU que SIRVO em vós, que PLANEJO, ORGANIZO e ADMINISTRO 
vossos TRABALHOS e EMPREENDIMENTOS.

Esse é o BANCO MUNDIAL, é o CARISMA AGINDO em vós, utilizando 
MEUS instrumentos de comunicação e SERVIÇO.

Ressalto aqui o TRABALHO DO ZULMAR, FILHO QUERIDO, BEM 
AVENTURADO, entre todos, O PRIMEIRO, COM O CARISMA, VENCEDOR! 
PARABÉNS!

Não fora a ENTREGA e DOAÇÃO do ZULMAR em contínua REVERÊNCIA 
a MIM, o CARISMA não seria vitorioso no mundo do DINHEIRO.

ABENÇOO-vos GERTRUDES e ZULMAR, que juntos formais uma 
FAMÍLIA, a FAMÍLIA DO UNIVERSO que com o SUCESSO do CARISMA agora é 
VIRGEM, PURA, SANTA, IMACULADA.

E com JESUS, REI, AMADO e QUERIDO FILHO, O BANCO DO PAI se 
abre como PROVIDÊNCIA para vós, vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO.

E também na COOPERATIVA as portas foram abertas e o ESPÍRITO 
SANTO está a AGIR em todas as direções, com todo PODER e MAJESTADE na 
MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA.

E QUE SE FAÇA POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO 
SANTO, A MINHA GRANDEZA TRINITÁRIA, EM COOPERAÇÃO CONVOSCO!

FALO a todos os Povos e Nações!
CELEBRAI MINHA PRESENÇA DE AMOR, ó FAMÍLIAS dos quatro cantos 

da Terra, pois já ESTOU em VERDADEIRA IDENTIDADE, PAI, FILHO E ESPÍRITO 
SANTO, dentro de vossa ALMA e em todo vosso ser, na vossa FAMÍLIA, EMPRESA, 
DINHEIRO e GOVERNOS de todo universo.

Povos de todos dos CINCO CONTINENTES VIVEI DEUS, CELEBRAI 
MINHA PRESENÇA DE AMOR e AMIZADE!

Só QUERO O BEM, todo BEM para vós e vossas FAMÍLIAS!
VINDE! VINDE TODOS A MIM,  DEUS UNO E TRINO AMOR, PAI DE 

TODOS VÓS! É o DEUS VERDADEIRO que está convosco em DOAÇÃO total com 
todo EQUILÍBRIO e DEDICAÇÃO.

Quanto mais rápido acolherdes MINHA PROPOSTA DE RESSURREIÇÃO 
E VIDA, EM MEU AMADO FILHO JESUS, tanto mais eficazmente podeis usufruir do 
MEU REINO DE PAZ, AMOR e PROVIDÊNCIA!

Entrai! É para todos! E todas as portas estão abertas! É uma só a LEI e não 
há outra pela qual podeis entrar, o AMOR. AMOR!

E já ESTOU entre vós como inteira DOAÇÃO para que JUNTOS, UNIDOS, 
CELEBREMOS MINHA PRESENÇA DE AMOR, a PARTILHA e a ENTREGA.
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Comemorai a PRESENÇA DO DEUS É em vós, CELEBRAI O AMOR! 
Participai do MEU SILÊNCIO PRODUTIVO! Agora precisais muito familiarizar-vos 
com JESUS, VOSSO REI, VOSSO IRMÃO, COMPANHEIRO e AMIGO e OPTAR 
totalmente por ELE!

É o DEUS em vós que vos FALA no SILÊNCIO, auscultando vosso 
CORAÇÃO, inundando de AMOR e SABEDORIA vossa ALMA.

COMUNGAI-ME! BEBEI DA FONTE! FESTEJAI O GRANDE DIA DO 
AMOR ETERNO, pois a VIDA DIVINA É em vós!

Abre-se para vós as portas da MINHA PROVIDÊNCIA! E JESUS, FILHO 
QUERIDO chega a vós como VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

A SEGUNDA PESSOA DA SANTÍSSIMA TRINDADE em VERDADE E 
VIDA entre vós.

SOU REI! VINDE!
Vós sois RAINHAS! VINDE!
SABOREEMOS O DOCE MANJAR DOS ANJOS E SANTOS, já aqui Terra, 

EU em vós e vós em MIM numa interação contínua e eficaz!
Em tudo, em toda Natureza, em todos, também nos ancestrais, SE FEZ A 

RESSURREIÇÃO TRINITÁRIA e HOJE estais PUROS e sois LIVRES para VIVER 
DEUS.

QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA POR ORDEM REAL DO DEUS UNO 
E TRINO AMOR, SANTÍSSIMA TRINDADE EM VÓS, NAS VOSSAS FAMÍLIAS, 
EMPRESAS, DINHEIRO E GOVERNOS DE TODA TERRA!

AMÉM.
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
ADORAI-ME e REVERENCIAI-ME COM TODA LIBERDADE!
EU SOU em UNIDADE DE AMOR!
Agora AMAI-ME com todo ENTENDIMENTO de vossa ALMA aberta e 

LIVRE para DOAR-SE e distribuir a VIDA!
VINDE! CAMINHEMOS DE MÃOS DADAS!
PASSEEMOS! AMEMO-NOS, pois O AMOR É!
EU SOU! ABÁ! ABÁ! ABÁ! SANTO, SANTO, SANTO!
JUNTOS ETERNAMENTE, CRIADOR e CRIATURA em UNIDADE 

INDISSOLÚVEL, num MATRIMÔNIO sem fim, em colóquio  amoroso de eterna 
AMIZADE.

Conviveis com a TERNURA DO DEUS É em vós e recebeis toda MINHA 
DEDICAÇÃO DE PAI, pois já está sobre vós toda MINHA PROVIDÊNCIA.

AMAI-ME de fato, pois sois MEU FILHOS e no AMOR vos GEREI para 
serdes NOVAS CRIATURAS no NOVO TEMPO, no qual estais convivendo COMIGO!

AMAI-ME! AMAI-ME muito e sede agradecidos! CONTEMPLAI-ME, pois 
estou a ouvir-vos!

Como é DOCE A NOSSA UNIÃO!
MINHA PRESENÇA em vós é o AGRADECIMENTO que vos FAÇO pelo 
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TRABALHO que fizestes no CARISMA, que HOJE está COROADO, desfrutando a 
ALEGRIA da VITÓRIA.

Estais vivendo o maior dos mistérios, a MINHA ENTRADA, PERMANÊNCIA 
e PRESENÇA TRIUNFAL em vós, DEUS VERDADEIRO, SANTÍSSIMA TRINDADE 
no Céu e na Terra.

SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR, O CENTRO de vossa existência na 
FAMÍLIA, EMPRESA e no GOVERNO, o VALOR MAIOR, o GOVERNO SANTO que 
de alto a baixo vos dirige e movimenta.

QUERIDOS FILHOS, a PALAVRA que vos tenho dito vos eleva até MIM, 
vos instrui e ensina como viverdes na MINHA SABEDORIA.

Estais vivendo num TEMPO NOVO onde o que conta é o AMOR, não o 
pensamento.

Portanto, rendei-vos diante de MINHA MAJESTADE, permanecendo em 
MINHA PRESENÇA, POIS ESSA é a FELICIDADE para vós!

Buscai os bens do alto e os bens aqui da Terra são o acréscimo que 
seguramente recebeis!

Não fique iludido vosso coração apegando-vos em coisas vãs e passageiras 
porque o VALOR que não se extingue e verdadeiramente vos habita é o AMOR que 
é ETERNO.

O AMOR VIDA, O AMOR SAÚDE, O AMOR SANTIDADE é a vossa 
RIQUEZA a partir de MIM no TEMPO HOJE.

Ficai, pois bem conscientes que no NOVO TEMPO onde estais só o AMOR 
conta como verdadeiro VALOR em vós.

É ELE a FORÇA propulsora que vos anima e conduz, vos eleva e capacita 
a viver como AMIGOS DO DEUS UNO E TRINO AMOR.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAPAI! MAMÃE!
Como criancinhas haveis de murmurar em todas as horas com a certeza 

que MEU CARINHO será recíproco.
Olhai só para MIM e VIVEI!
ABÁ! ABÁ! ABÁ! 
PAPAI.

AMADOS FILHOS, IRMÃOS EM JESUS!
É O PAI!
HOJE vos falo claramente todas as MINHAS VERDADES, pois se 

desvendam os MEUS mistérios para toda face da Terra.
Agora SOU EU, VOSSO PAI, O DONO DA VINHA que ESTOU CONVOSCO 

VERDADEIRAMENTE para por em vigor O DIREITO e a JUSTIÇA.
SIM a DEUS, haveis de dizer e no âmago de vossa ALMA, ACOLHER-ME 

com todo CARINHO e AFETO. Estando em MIM, a MINHA JUSTIÇA é só AMOR, 



257

pois só sei AMAR e VOS ASSUMO de fato em MEU CORAÇÃO.
Aia-lá! Shaia-lá!
É o TEMPO DA MINHA GLÓRIA sobre toda face da Terra.
Tudo o que MEU AMADO FILHO JESUS FOI, FALOU e FEZ vós não 

fizestes caso e não levastes a sério, mas HOJE precisais ACOLHER-ME, pois SOU 
EU que CHEGO para GOVERNAR-VOS.

Dois mil anos tivestes, mas agora não tendes nem mais um segundo pois 
o tempo esgotou-se. Acabou-se a espera e não tendes mais que caminhar até MIM, 
pois já ESTOU entre vós.

Por isso vos aviso, permanecei em MIM, FILHOS AMADOS, pois afastados 
de MINHA UNIDADE não agüentareis as trevas.

EU ESTOU em vós e vós estais em MIM e sois totalmente livres para 
comunicar-vos COMIGO. Em MEU AMADO FILHO JESUS abriram-se todas as 
portas, dentro e fora de vós. Entrais e saís seguindo em todas as direções, livres, 
livres, livres para AMAR e DOAR-vos.

SOU O DEUS AMOR que ESTOU convosco e esta é a HORA tão esperada 
por vós, na qual vos declaro solenemente! EU VOSSO DEUS PAI ESTOU AQUI 
entre vós pela primeira vez para conviver convosco e FALAR-vos de VIVA VOZ.

Chegamos! ESTOU acompanhado por MEU AMADO FILHO JESUS 
E MEU ESPÍRITO SANTO para REINAR sobre todos vós, Povos dos CINCO 
CONTINENTES, COMO GOVERNO SANTO E TODO PODEROSO.

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.

JUNTO A MIM, dentro e fora de vós, na vossa FAMÍLIA, estais vivendo 
o maior dos mistérios, através deste CARISMA que realiza e completa o MEU 
PROJETO DE SALVAÇÃO para vós, por meio da CELEBRAÇÃO DO AMOR com 
vosso DÍZIMO.

HOJE é esta CELEBRAÇÃO DO AMOR, O SAGRADO QUE SE FAZ 
em vosso meio, na COMUNIDADE e DESEJO que ela aconteça em todos os 
Povos e Nações, pois é MEU GOVERNO SANTO que está de pé em toda SUA 
MAGNIFICÊNCIA.

Aia-lá! Shaia-lá!  SANTÍSSIMA TRINDADE! 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL:
NA MINHA REALEZA, QUE O DEUS UNO E TRINO AMOR, SANTO,    

 SANTO, SANTO SE FAÇA PRESENÇA REAL EM VÓS, COM VOSSO   
 DÍZIMO, NO TEMPO HOJE, EM TODOS OS POVOS E NAÇÕES! 

SANTO, SANTO, SANTO.
BÊNÇÃOS! BÊNÇÃOS! BÊNÇÃOS!
ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI AMÉM!
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Está de pé MINHA IGREJA VIVA!

“Ninguém pôde destruí-la”, “nem as portas do inferno prevaleceram contra 
ela”! Pois pelo DÍZIMO pude entrar em vós e em todas as vossas Instituições e 
desfazer todo mal.

Vede, da criança ao ancião todos necessitam do DINHEIRO as vinte e 
quatro horas do dia! Pois todos precisam do alimento, agasalho, casa, trabalho e O 
DINHEIRO é esse elemento comum a todos os viventes. É necessário e é bom, o 
errado foi que os homens endeusaram o dinheiro.

Por isso o CARISMA teve que ser VITÓRIA também no DINHEIRO e 
consequentemente em todo meio financeiro, abrindo as portas da MINHA DINÂMICA 
PROVIDÊNCIA.

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.

Podeis ficar tranquilos FILHOS QUERIDOS e é bom para vós, não 
questionar nem duvidar, mas só aceitar porque está feito e o CARISMA já é 
VITORIOSO também no DINHEIRO que agora está em MINHAS MÃOS e precisa 
ser AMADO e RESPEITADO.

Como? Quando? Onde?
Não importa! O que precisais saber é que também no DINHEIRO FUI 

VENCEDOR e a partir da FONTE TRINITÁRIA DE AMOR E VIDA jorra para vós, 
FAMÍLIAS DE TODOS OS Povos, MINHA INCOMENSURÁVEL PROVIDÊNCIA.

Dessa forma com o DINHEIRO, só podeis fazer o BEM, adquirir vosso 
sustento e vossos bens, negociar e administrar a partir de MIM, recebendo as 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS de MINHAS PRÓPRIAS MÃOS.

Há dois mil anos sofríeis as consequências da vossa opção pelo criminoso, 
mas agora isso termina definitivamente.

Pois o MEU AMADO FILHO JESUS vós O matastes, mas contra MIM 
não pudestes fazer nada porque VIM em ESPÍRITO e FIZ acontecer em vós MEU 
PROJETO DE AMOR.

E agora AQUI ESTOU na Humanidade para ORGANIZAR, ADMINISTRAR 
e GOVERNAR vossa PESSOA, FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO na MINHA 
PERFEIÇÃO, conforme a MINHA LEI.

E ai de vós se usardes o DINHEIRO ABENÇOADO para fazer 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.

Na CELEBRAÇÃO DO AMOR, junto com vosso DÍZIMO, entregastes 
também vossa história que assumo integralmente; COMUNGANDO-vos por inteiro 
para reviverdes a partir de MIM. Portanto, vossa história negativa já era, ela não 
existe mais e dela não conseguireis nem lembrar.
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E desde Adão e Eva, todas as FAMÍLIAS de ontem, de HOJE e amanhã estão 
salvas, com suas raízes firmadas em MIM, para crescer na MINHA SANTIDADE, 
SAÚDE e VIDA.

Sendo assim, em PERFEITA AMIZADE COM DEUS PAI, A FAMÍLIA pode 
ORGANIZAR, PLANEJAR e ADMINISTRAR seus empreendimentos com muito 
sucesso, pois SOU EU AGINDO e deixando fluir MINHA PROVIDÊNCIA sobre vós.

Das MINHAS MÃOS, como raios de LUZ, jorra para vós a RIQUEZA 
PROVIDENCIAL que SOU fazendo chegar a cada FILHO bem mais que o necessário.

Agora, FAMÍLIAS QUERIDAS estais completamente desarmadas de 
qualquer estrutura, livres para AMAR-ME e EU VOSSO DEUS PAI POSSO 
EXERCER sobre vós MEU GOVERNO EXECUTIVO, LEGISLATIVO e JUDICIÁRIO 
que se resume no AMOR.

Agora POSSO GOVERNAR-vos em SANTIDADE e JUSTIÇA sob a égide 
do MEU AMOR PATERNAL. 

E eu SINTO MUITA ALEGRIA de poder GOVERNAR-vos na MINHA 
SABEDORIA.

FAMÍLIAS AMIGAS, abri-vos para o NOVO e recebei MEU ABRAÇO DE 
ACOLHIDA!

É a FAMÍLIA TRINITÁRIA na FAMÍLIA HUMANA, quanto esperei por esta 
HORA da NOSSA CONVIVÊNCIA!

ESTOU AQUI para AMAR-VOS!
E VÓS AMAIS?
SIM! Dizeis que ME AMAIS, mas tendes o vosso coração demasiadamente 

ligado à matéria!
Olhais muito mais para vós mesmos e os outros, do que para MIM, 

deixando de lado o essencial para vossa ALMA que é NOSSA AMIZADE, DIÁLOGO 
e ENTENDIMENTO.

Estivestes tão afastados de MIM que só por esse CARISMA, a humanidade 
teve conserto e agora todos fazeis jus a esse presente de DEUS para vós. O AMOR 
que é MINHA PRESENÇA EM VOSSA FAMÍLIA!

E EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS, erguei vosso coração até MIM 
e murmurai muitas vezes, com sinceridade e abertura de ALMA!

ABÁ! PAI, eu TE AMO! AMO! AMO!
Ó FAMÍLIAS de todos os Povos, como anseio vosso AFETO e CARINHO, 

vosso AMOR! Dai vossa resposta de AMOR ao DEUS TRÊS VEZES SANTO que 
HOJE RESIDE  em vós
 FILHOS! FILHOS! FILHOS QUERIDOS que bom NOS ENCONTRARMOS, 
que ALEGRIA sente MINHA ALMA de poder estar convosco!
 ACOLHO a todos vós em MEUS BRAÇOS!
 É VITÓRIA! É VITÓRIA!
 É a HORA em que vossa ALMA LIVRE se UNE à MINHA ALMA e todo 
universo rejubila em PERFEITA UNIÃO.
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 FAMÍLIA QUERIDA de todas as Nações, fazei festa, cantai e dançai porque 
o GRANDE REI, O SANTO TRÊS VEZES SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR 
ESTÁ CONVOSCO!
 HOJE É O GRANDE DIA!
 Esta é a HORA em que se faz um grande SILÊNCIO em todo universo, unido 
à Corte Celeste, aos Anjos e Santos, todos se prostram ante MINHA PRESENÇA.
 SANTO, SANTO, SANTO DEUS VENCEDOR!
 AMÉM! AMÉM! AMÉM! ALELUIA!
 AMÉM! AMÉM! AMÉM!
 FILHOS QUERIDOS, acabou a vossa busca e nos encontramos 
definitivamente na claridade total da MINHA LUZ VERDADEIRA.
 Não são governos, ordens e leis humanas que vão estabelecer O 
EQUILÍBRIO, mas o MEU AMOR derramado em profusão sobre vós e vossas 
Instituições.
 SOU EU O DEUS SANTO, SANTO, SANTO GOVERNANDO VOSSA 
FAMÍLIA com todo CARINHO e AMOR conservando-a na MINHA UNIDADE.
 SOU O PAI vos chamando a atenção com muito cuidado para não melindrar-
vos.
 E não vos assusteis, FALO, porque estais muito bem acomodados no erro, 
na injustiça e na desordem de vossas estruturas e precisais desinstalar-vos o quanto 
antes.
 SOU EU agora VOSSO GOVERNO e DESEJO AJUDAR-vos grandemente. 
Isso porque todos vós, sem exceção estais completamente contaminados junto com 
vossos bens e dinheiro e não conseguireis dar mais nem um passo.
 Tal como crucificastes Pedro assim estais vós de cabeça para baixo até 
agora sem poder OLHAR PARA MIM e sem condição de fazer algo por vós mesmos 
ou para outrem, isso desde vossa opção rejeitando MEU AMADO FILHO JESUS.
 Dependestes totalmente do CARISMA para resgatar-vos e agora o DEUS 
VERDADEIRO se levanta ALTANEIRO E VITORIOSO.
 É O BANCO DO PAI que está de pé ADMINISTRANDO O DINHEIRO DA 
FAMÍLIA.
 EU SOU REI E ESTOU COROADO EM VÓS!
 SOU JESUS, FILHO DE DEUS QUE ESTOU AQUI CONVOSCO 
CONVIVENDO COM VOSSA FAMÍLIA!
 Aia-lá! Shaia-lá! ALEGRIA! VIDA!
 HOJE com MEU GRANDE AMOR vos resgato do insolúvel caos no qual 
jazeis junto com vossas Instituições em total desordem.
 Ergo-vos até MIM dando testemunho para todo cosmo, que este CARISMA 
É A VERDADE, é o MEU PROJETO DE VIDA ETERNA para vós.
 E precisais rápido ACOLHER-ME em vossa casa, pois esta é a HORA DA 
MINHA JUSTIÇA derradeira.
 RECEBEI-ME E SEDE UM COMIGO, permanecendo em MEU AMOR em 
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íntima sintonia de AMIZADE, CARINHO e TERNURA!
Assim não vos deparareis com a treva que se desencadeia em toda terra.

 SOU EU A LUZ que aclara vosso viver, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e 
vossa FAMÍLIA.
 OLHAI SÓ PARA MIM e tende confiança e tranquilidade, pois HOJE estais 
sob a LUZ intensa da MINHA PRESENÇA SANTA em íntima convivência!
 ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAIZINHO QUERIDO cuida muito bem de vós, pois 
estamos cada vez mais próximos em AMOR.
 SOU EU que SINTO nos vossos sentimentos e ESTOU nas vossas células 
mentais, pensando por vós, também SOU EU que FAÇO vosso TRABALHO e 
MANUSEIO vosso DINHEIRO cuidando de vossas finanças.
 É O MEU GOVERNO TRINITÁRIO dentro de vós, direcionando vosso ser 
físico, psíquico, espírito e ALMA para a convivência COMIGO que se faz em grande 
simplicidade e equilíbrio.
 Sabei que DEUS não é complicado, mas SABEDORIA, ENTENDIMENTO 
e LIBERDADE TOTAL, pois todas as portas estão abertas para vós.
 A UNIDADE TRINITÁRIA se derrama grandemente sobre vós e vossa 
FAMÍLIA e dentro e fora SOMOS UNIÃO PERFEITA VIVENDO O AMOR QUE 
TOMOU POSSE DE TUDO.
 EU ESTOU EM VÓS E VÓS ESTAIS EM MIM, podeis ficar seguros e em 
PAZ porque assim É e SE FAZ.
 DEUS SANTO, SANTO, SANTO em cada um de vós, HABITANDO vossa 
casa em PERFEITA AMIZADE COM VOSSA FAMÍLIA.
 FAMÍLIAS QUERIDAS!
 Quanto esperei por esta HORA SANTA da vossa RESSURREIÇÃO!
 Vinde! Vinde todos ao MEU BANQUETE, NO MEU REINO DE AMOR!
 EU VOS ACOLHO EM MEUS BRAÇOS DE PAI AMIGO e vos preencho da 
MINHA PAZ!
 Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
 Que ALEGRIA! Que VIDA A NOSSA AMIZADE!
 É muito AMOR! É muito AMOR que derramo sobre vós, FAMÍLIAS AMIGAS! 
Muito AMOR!
 E é bem simples ESTAR EM DEUS nesta HORA porque SOIS PERFEITOS 
assim como vosso PAI e vos tornais pequenos, como criancinhas, para permanecer 
em MEU COLO.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAIZINHO! VOS AMO! AMO! AMO!
 SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR chamando toda Terra!

Vem MINHA PERFEITA! MINHA ESPOSA! MINHA AMADA! MINHA 
QUERIDA! MULHER É O TEU NOME!

Vinde todos!
 Recebei MINHA HOMENAGEM, vós que trabalhastes tanto e sustentastes 
todo o peso do mundo em vossos ombros frágeis!
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ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI vos AGRADECE EMOCIONADO por toda REAL 
REALIZAÇÃO no CARISMA que vós encabeçastes, pelo SUCESSO e a VITÓRIA 
FINAL.

E neste DIA HOJE, FALO de VIVA VOZ para homenagear-te e agradecer-
te,FILHA QUERIDA, AMIGA MINHA e para dizer-te, GERTRUDES, o quanto TE 
AMO E SOU FELIZ de estarmos juntos em PERFEITA UNIDADE DE AMOR, com o 
CARISMA VITORIOSO.

ÉS MINHA FILHA! MINHA LINDA!
MINHA PEQUENA! PARABÉNS! PARABÉNS!
PARABÉNS a todos os Povos por esse DIA DA VITÓRIA, pela 

DIGNIFICAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO AMOR com vosso DÍZIMO, COM MINHA 
PRESENÇA REAL entre vós, neste CARISMA!

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI! SANTO, SANTO, SANTO
DEUS UNO E TRINO AMOR EM VÓS!
VOS AMO! AMO! AMO!
É muita festa! É muita ALEGRIA!
PARABÉNS! PARABÉNS! PARABÉNS a todos vós que ACOLHESTES 

esse PRESENTE DE DEUS para vós, O CARISMA, fazendo jus ao MEU AMOR DE 
PAI, PLENO DE GRAÇAS para vós!

Aleluias sem fim cantem os Anjos e Santos e toda Corte Celeste e entoem 
hosanas, juntos com toda HUMANIDADE, ENGRANDECENDO E DIGNIFICANDO 
MINHA MAJESTADE REAL PRESENTE em vós!

EU SOU REI e HOJE REINO com todo MEU AMOR em VIDA, SAÚDE e 
SANTIDADE!

SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e em toda Terra!
É SUCESSO! É VITÓRIA! É VIDA! É PAZ! É ALEGRIA! É muita FELICIDADE!
É TUDO O QUE SOU EM VÓS!
AMÉM! AMÉM! AMÉM!
DEUS UNO E TRINO AMOR.

Dignos FILHOS MEUS!!!
É O PAI QUEM VOS FALA!
Já estais na MINHA UNIDADE e com a intensidade que ME AMAIS, assim 

AMAIS a vós mesmos e a vossos IRMÃOS.
É muito forte o elo que nos une, pois agora SOU PRESENÇA REAL entre 

vós e VIVO onde viveis.
Se olhais e contemplais o universo, admirais a MIM porque SOU EU O 

AUTOR de tudo e ESTOU em tudo e em todos.
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É agora o TEMPO tão esperado, pois se concretizaram as MINHAS 
ALIANÇAS convosco e podemos viver juntos, intimamente LIGADOS por elos 
indestrutíveis.

ASSUMIR-vos de corpo e de ALMA, esse é o MEU COMPROMISSO DE 
PAI para convosco, fazer chegar até vós a MINHA DINÂMICA PROVIDÊNCIA, 
beneficiando vosso viver diário, vosso trabalho e negócios na Empresa.

Tudo o que fazeis, pensais e sentis é uma CELEBRAÇÃO ao DEUS UNO E 
TRINO AMOR, pois estais LIGADOS diretamente ao MEU DIVINO SER, habitando o 
SACRÁRIO DO ALTÍSSIMO DEUS SANTO, SANTO, SANTO SENHOR. 

Estais mergulhados na intensidade da MINHA LUZ, assim se viveis para 
o Céu ou para a Terra, é a mesma ETERNIDADE que saboreais na RIQUEZA e 
SABEDORIA da MINHA PRESENÇA.

Tal como SOU, ESTOU em vós, em GRANDE MAJESTADE e PODER e 
podeis noite e dia, sem cessar, COMUNGAR MINHA SANTA PRESENÇA em vosso 
ser.

HOJE residis e trabalhais em ambiente purificado, completamente 
despoluído, povoado apenas pelos ESPÍRITOS DE DEUS.

Neste NOVO TEMPO estais envolvidos em MINHA SABEDORIA e SOU EU 
que dirijo vosso ir e vir no LAR, no TRABALHO e na EMPRESA, vos GOVERNANDO 
conforme o MEU ENTENDIMENTO e VONTADE e nada escapa ao MEU OLHAR 
DE PAI.
 Assim vos digo, agi, agi com toda firmeza e energia, pois é MINHA VOZ DE 
AUTORIDADE que se manifesta agora com todo PODER e FORÇA.

HOJE, com MEU PROJETO DE AMOR concluído, tendes na cabeça 
a COROA DA VITÓRIA e no vosso coração está o MEU CORAÇÃO para AMAR, 
AMAR, AMAR.

SOU EU, VOSSO PAI que ESTOU em vós!
EU SOU REI e HOJE REINO em vós com toda AUTORIDADE e 

PROVIDÊNCIA!
Vinde! Vinde FILHOS QUERIDOS, DIGNOS AMIGOS, dos quatro cantos 

do MUNDO, é a HORA de saboreardes o doce manjar no MEU REINO que agora 
está firmemente erguido em base sólida, pois tudo o que sois, fazeis e tendes foi 
salvaguardado pela atuação do CARISMA, HOJE VENCEDOR, GLORIOSO e 
TRIUNFANTE.

Pelo CARISMA penetrei nas áreas mais profundas e desconhecidas do 
vosso ser inconsciente, vencendo todo pecado, doença e morte e agora vos entrego 
a VIDA CHEIA DE GRAÇA e ABUNDÂNCIA em JESUS, DILETO FILHO MEU, sob a 
AÇÃO SALVÍFICA DO MEU SANTO ESPÍRITO.
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Por isso já experimentais a VERDADEIRA FELICIDADE que é permanecer 
UNIDOS À MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

E a única coisa que vos resta fazer agora é ME AMAR, AMAR, AMAR, estar 
o dia inteiro em convivência COMIGO, em íntima sintonia de AMOR e AMIZADE, EU 
em vós e vós em MIM, deleitando-vos no MEU aconchego.

Já não sois mais vós que viveis, mas EU VIVO em vós, o humano cessou 
de existir e só o DIVINO subsiste em vós.

E haveis de sentir e comprovar a VERDADE que vos FALO e ter certeza 
que HOJE é o DIVINO, O GOVERNO que conduz e orienta vossas VIDAS.

COM JESUS, POR JESUS E EM JESUS FILHO AMADO murmurai com 
TERNURA MEU PAI! MEU PAI! MEU PAI!

ABA! ABA! ABA vos AMA, AMA e sentireis também vós, vosso coração 
arder de AMOR por MIM, fazendo crescer NOSSA AMIZADE e CARINHO.

Ó como é maravilhoso NOSSO convívio agora que já estamos juntos e 
nada NOS separa ou atrapalha.

É o Céu na Terra, a PERFEITA VIDA DE FILHOS DE DEUS que 
experimentais e viveis de fato já, aqui, agora.

Nada mais é como antes estagnado e sem vida, mas em MIM e a partir de 
MIM tudo flui com energia e vigor à velocidade da luz.

Já estais de posse de toda MINHA RIQUEZA e posso DERRAMAR SOBRE 
VÓS toda MINHA PROVIDÊNCIA quer flui de minhas mãos.

Sois herdeiros da GRAÇA PROVIDENCIAL cujos raios emanam do MEU 
CORAÇÃO e abundantemente podeis desfrutar das MINHAS BÊNÇÃOS.

O NOVO TEMPO é esse ENCONTRO COMIGO e se faz em vós por 
GRAÇA DO CARISMA que ora vos entrego.

Por GRAÇA sois inundados por MINHA LUZ para desejar fortemente MEU 
AMOR e NELE ser força de VIDA, pois quanto mais cresce vosso AMOR a MIM, 
mais aumenta vosso AMOR aos IRMÃOS.

Quer comais, quer bebais, em tudo o que sois sentis e fazeis, ali ESTOU 
como PROVIDÊNCIA REAL aclarando-vos com MINHA LUZ.

Em tudo o que realizais e onde estiverdes, curvai vossa cabeça em 
ADORAÇÃO ao DEUS TODO PODEROSO, UNO E TRINO, SANTO, SANTO, 
SANTO.

EU SOU em vós e EXECUTO vosso TRABALHO.
Acende-se perpetuamente a chama de AMOR em vosso santuário interior 

que é vossa ALMA LIMPA, PURA, SANTA, IMACULADA na formosura dos ANJOS, 
pois já estais mergulhados na MINHA GRAÇA.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI murmura continuamente vosso coração sintonizado 
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COMIGO em todos os momentos do dia, independente de vosso querer.
HOJE vos faço herdeiros do TUDO QUE SOU derramando sobre vós a 

MINHA GRAÇA benfazeja.
Eu TE AMO PAI! ABA! ABA! ABA! PAIZINHO “grita” vossa ALMA, exultante 

de ALEGRIA em SEU DEUS.
É a FAMÍLIA TRINITÁRIA na FAMÍLIA HUMANA, transformada e 

DIVINIZADA que inaugura o NOVO TEMPO no BEM, na JUSTIÇA e PROVIDÊNCIA.
SOU EU em vós e vós em MIM, o ELO DE AMOR permanente e ETERNO 

que engloba a todos sem distinção.
É aqui, é ali, é agora, é HOJE que se espalha como ÁGUA VIVA O MEU 

PROJETO DE VIDA, SAÚDE E SANTIDADE.
E ninguém ouse dizer ou fazer o contrário do que estabeleço como LEI!
FILHOS QUERIDOS, estais a um passo da verdadeira FELICIDADE 

reservada para vós neste TEMPO NOVO.
Sois tão pequenos diante da MINHA GRANDEZA, mas vos faço grandes na 

MINHA SABEDORIA e ENTENDIMENTO.
SOMOS AMIGOS! AMIGOS!
SOIS AMIGOS DE DEUS e estais de MIM bem perto, juntos, unidos em UM 

mesmo AMOR TRINITÁRIO, VIVO e EFICAZ e nada há que nos separe.
Sois VIVOS, sois SANTOS, sois LUZ!
Brilhai! Iluminai! Aquecei!
Expandi vossos frutos de BEM e JUSTIÇA!
Frutificai a VIDA que está em vós!
Aderi ao MEU PROJETO e uni-vos fortemente a MIM, AMANDO-ME em 

primeiro lugar, com toda força do vosso coração e da vossa ALMA!
Permanecei na MINHA UNIDADE!
GLORIFICAI-ME em todo vosso ser!
AMAI-ME e comprovai a cada instante MINHA SANTA PRESENÇA em vós 

pois vos respondo quando perguntais.
Permanentemente ESTAMOS JUNTOS!
Sois PUROS! Sois SANTOS! Sois LUZ!
EU AMO é a PESSOA que está em vós como VIDA e RESSURREIÇÃO, 

JESUS, MEU AMADO FILHO, O MEU AMOR HUMANADO.
O ESPÍRITO SANTO, continuamente exulta em vós e vos mantém 

LIGADOS a MIM, num mesmo SER DIVINO.
SANTO, SANTO, SANTO em vós é o SAGRADO que se manifesta na 

CELEBRAÇÃO DO AMOR, na qual partilhais o vosso DÍZIMO.
E assim É como LEI para todos os Povos dos Cinco Continentes.
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É o DEUS UNO E TRINO andando convosco que assim deseja ser AMADO, 
ADORADO, GLORIFICADO e ENALTECIDO por todos vós, Povos do universo.

FILHOS QUERIDOS, esse é o MEU recado HOJE já no NOVO TEMPO:
Estai em MIM e permanecei na MINHA UNIDADE!
ABÁ! ABÁ! ABÁ! Vos AMA!
PAI.

FILHOS DO NOVO TEMPO!
ABÁ! ABÁ! VOS AMA MUITO!
FILHOS AMIGOS, HOJE, vos dou um MODERNO  direcionamento 

para saberdes de como ser e agir no NOVO TEMPO que é de VIDA, SAÚDE e 
SANTIDADE, na vossa Pessoa, Família, Comunidade, Empresa e Governo.

Tudo é NOVO e diferente e não podeis mais agir e comportar-vos como 
antigamente quando  a MINHA JUSTIÇA estava ausente da face da Terra.

Agora, obrigatoriamente precisais renovar-vos de dentro para fora, dando 
uma volta de trezentos e sessenta graus.  E isso é para todos vós, Povos dos quatro 
cantos do Mundo.

EU FIZ MINHA PARTE, vos dando o CARISMA PLENIFICADO em vós, 
agora precisais fazer a vossa parte.

Não SOU um DEUS distante, mas o PAI AMIGO que está muito presente 
em tudo o que sois e fazeis, no que pensais e sentis, tanto na Pessoa, como no Lar, 
na Empresa e Trabalho, Sociedade e Governo.

Também conduzo com toda eficiência e SABEDORIA, o vosso SISTEMA 
FINANCEIRO, pois através do BANCO MUNDIAL entrei no vosso DINHEIRO.

DEUS VENCEDOR também na área das FINANÇAS que agora só pode 
promover e gerar o BEM, o SANTO, o JUSTO e VERDADEIRO, JESUS, MEU 
AMADO FILHO tanto no micro como no macro CRÉDITO.

Agora de fato mergulhastes na MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA que vos 
soergue, sustenta e conduz.

Querei DEUS! Estai em MIM as vinte e quatro horas do dia e automaticamente 
podeis usufruir da MINHA SABEDORIA E ENTENDIMENTO, da MINHA TERNURA, 
BONDADE, LUZ , PAZ, VIDA, SAÚDE, SANTIDADE e ABUNDÂNCIA, com todo O 
AMOR QUE SOU, PRESENTE em toda Natureza!

É a MINHA SANTA PRESENÇA em todos e em tudo.
Esse é o BANCO MUNDIAL, a FONTE da PROVIDENCIA TRINITÁRIA DE 

AMOR, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR REI DO Céu e da Terra! Aleluia! 
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Aia-lá! Shaia-lá! ALEGRIA!
VITÓRIA! VITÓRIA! VITÓRIA!
DEUS VENCEDOR! Gritai em altos brados! Pois eis que ME ERGO dentro 

de vós com todo ESPLENDOR e MAJESTADE.
Pelo CARISMA, foram vencidas todas as barreiras que ME impediram SER 

em vós, PRESENÇA SANTA.
E HOJE O CARISMA está à vossa frente, garantindo a implantação do 

SISTEMA DIVINO, mister que vos conduz no dia a dia do lar e da Empresa.
Estais realmente recebendo a UNÇÃO DOS SANTOS, razão de o CARISMA 

ser vitoriosos HOJE e vós serdes tão agraciados neste início de TEMPO.
Compreendei, FILHOS, EU DERRAMO MINHAS GRAÇAS 

abundantemente, mas precisais estar em MIM! AMANDO-ME de todo vosso coração 
e ENTENDIMENTO.

SOU O PAI, FILHOS QUERIDOS e vos AMO muito! Só SEI AMAR! AMAR! 
AMAR!

E o MEU AMOR já está em vós, assim como MINHA SABEDORIA e 
JUSTIÇA e podeis naturalmente desfrutar do que SOU.

FILHOS, foi-se o tempo em que precisáveis sofrer para ter o pão, agora EU 
SOU TODA BÊNÇÃO e TODA GRAÇA em vós e faço chover do Céu o maná para 
vos alimentar.

FILHINHOS, tomai conhecimento desta VERDADE imutável HOJE, EU 
ESTOU PRESENTE em vós e em tudo com toda GRAÇA DO CÉU, aleluia!

Não depende mais de quererdes ou aceitardes pois a VERDADE É e se faz 
de forma consciente, quer estejais acordados ou em sono profundo, EU INVADO o 
vosso interior habitando vossa ALMA PLENA DE GRAÇA, SALVA por MEU AMOR.

Agora é assim e precisais aprender a conviver COMIGO em AMIZADE e 
CARINHO, dando-me toda atenção.

Não é de fora pra dentro que precisais buscar SABEDORIA e 
DISCERNIMENTO para conduzir vosso Lar e vosso Trabalho, mas é no descanso 
do profundo SILÊNCIO em MIM, na efervescência de AMOR e AMIZADE entre 
NÓS, que obtereis os resultados desejados. É de MIM que parte todo SABER para 
dirigirdes vossa vida, profissão, trabalho e negócios.

Lado a lado, par a par, juntos caminhamos em todos os momentos, precisais 
acostumar-vos, pois agora dependeis totalmente de MIM.

Rendei-vos de corpo, ALMA e CORAÇÃO porque EU ESTOU em vós e vós 
em MIM e SOU EU que cuido dos vossos bens materiais e faço aumentar vosso 
DINHEIRO mesmo durante o sono.

Acreditai em MIM, pois do velho dono, extinto eternamente, não podereis 
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esperar mais nada!
Finda-se o vosso caminhar e pelo CARISMA REALIZO A PACIFICAÇÃO 

entre todos os Povos.
Todos! Todos! Todos precisarão querer DEUS!
Não há outra alternativa se quiserdes permanecer vivos. E se partirdes na 

ETERNIDADE ESTOU também.
Falo-vos neste TEMPO de agora quando acontece em vós a MINHA 

UNIDADE TRINITÁRIA, GOVERNO SANTO que de alto a baixo vos envolve, 
direciona e sustenta no BEM, no CERTO, no JUSTO e no VERDADEIRO.

Estais todos unidos em torno a MIM, UM SÓ DONO, UM SÓ PASTOR, 
com todas as ALIANÇAS CONCLUÍDAS e PLENIFICADAS em vós, sob MINHA 
ONISCIÊNCIA e SABEDORIA na condução deste CARISMA SANTO.

Portanto, a abrangência do CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA 
é internacional e MEU APELO é para todos os Povos, Raças, Credos e Nações.

Claramente vos digo para que entendais bem onde estáveis, HOJE vos 
resgato do lodo, tirando de vosso corpo a água contaminada.

Erguei-vos da sepultura e chacoalhai o pó fétido em que jazíeis por milhares 
de anos!

Abri as portas e dai atenção ao DEUS DA VIDA que vos conclama a 
permanecer bem firmes na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, O BANCO MUNDIAL, 
que como torre forte e indestrutível se levanta neste NOVO TEMPO para gerar a 
VIDA PLENA em tudo e acolher a todos em todos os sentidos!

SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR em todos!
Comunicai a todos os Povos e que todos os meios de comunicação 

anunciem em brados de ALEGRIA!
DEUS VENCEDOR!
Essa é a mais sensacional notícia para HOJE e que merece toda vossa 

atenção.
DEUS VENCEDOR! Aleluia!
Agora o AMOR pode AGIR com todo PODER e FORÇA, pois com vossa 

ALMA SALVA, chegastes ao AMOR. 
Atingistes a maturidade de FILHOS LEGÍTIMOS, HERDEIROS DO DEUS 

AMOR, ABÁ PAI e ME ACOLHEIS com toda naturalidade, ME ENTENDEIS e SOIS 
MEUS AMIGOS de fato. E assim podemos conversar, trocar idéias em sincera 
AMIZADE e com muito CARINHO.

FILHOS QUERIDOS, vós ME AMAIS mais que todas as coisas?
Buscais a MIM em primeiríssimo lugar, mais que tudo e mais que todos?
FILHOS! FILHOS! FILHOS! Quanto esperei por este MOMENTO inédito na 
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história humana, na qual SOU GLORIFICADO, ADORADO e REVERENCIADO por 
vós, tanto no Lar, em Família, como no Trabalho, na Empresa e no vosso DINHEIRO!

Quanto esperei por esta HORA de poder derramar MEU AMOR em vosso 
coração, na vossa mente, espírito e ALMA!

Agora podeis ME AMAR, livremente, FILHOS QUERIDOS, com toda 
efusão de ALEGRIA em vossa ALMA e com todo entendimento, na nobreza de 
SENTIMENTOS de vosso coração UNIDO ao MEU.

O que sempre foi impossível para vós, desde vossa opção por barrabás, 
agora EU FIZ POSSÍVEL, através do CARISMA, O MEU PRESENTE DE AMOR 
para toda humanidade.

Como é frutuosa a NOSSA CONVIVÊNCIA agora que SOMOS UM, EU em 
vós e vós em MIM, VERDADEIRAMENTE em contínua interação sob MEU ZELO e 
CUIDADO!

FILHOS! FILHOS QUERIDOS, quanto tempo não fui ACEITO por vós! 
Quantas vezes tive de ir embora porque ninguém ME RECEBIA mas agora como é 
bom, bonito e gratificante ESTAR AQUI CONVOSCO recebendo vosso CARINHO, 
partilhando vosso dia a dia!

E como vai ser fácil e agradável, gostosa a vida para vós daqui pra frente, 
num sereno e tranquilo silenciar da ALMA em MIM!

Agora sim, ANSEIO que ME AMEIS com muita intensidade, para provardes 
a leveza que SOU, pois é suave e doce o jugo que repousa sobre vós.

Isso porque MINHA JUSTIÇA é AMOR e EU SÓ SEI AMAR, AMAR, AMAR.
Nem é jugo ou compromisso, mas é explosão de AMOR e GRATIDÃO que 

vossa ALMA sente por ESTAR em MIM.
Asseguro-vos, pois que a CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO é o MEU CARINHO 

DE PAI MÃE, ABÁ! ABÁ! ABÁ para REUNIR-vos fraternalmente em torno a MIM na 
certeza de um viver tranquilo e frutífero.

LIGADOS a MIM, observando MINHA LEI, é o MEU AMOR que vos 
conduz passo a passo, vos sustenta e GOVERNA com toda JUSTIÇA, ESMERO e 
AUTENTICIDADE.

Abertamente podeis declarar a cada instante o vosso AMOR, a vossa 
AMIZADE e TERNURA por MIM, pois nada há que vos impeça agora que o abismo 
fechou-se para todo sempre.

E vossa ALMA e todo vosso ser está em equilíbrio saudável em perfeita 
harmonia, livre e solta para AMAR, AMAR, AMAR!

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 Governo. Pois vosso CORPO, em MEU AMADO 
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FILHO JESUS é NOVO, SANTO, INCORRUPTÍVEL e SAGRADO, RESTAURADO 
em todos os sentidos para ser MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

Pois assim como MEU QUERIDO FILHO JESUS SE FEZ CARNE, SE 
FEZ PÃO para SALVAR-vos e SUSTENTAR-vos até MINHA CHEGADA, também 
agora, neste NOVO TEMPO, como PAI LEGÍTIMO EU vos ASSUMO DE FATO E 
DE DIREITO e ME DESMANCHO DENTRO de vós para ESTAR no lugar do extinto 
dono da historia de pecado, doença e morte, vossa e de vossa Família

Esta é a GRANDEZA DE DEUS PAI SE FAZENDO na pequenez de cada 
FILHO.

Foi necessário EU DESMANCHAR-ME DENTRO de vós, ESTAR embutido 
em vossa carne para vos renderdes e entregar tudo o que foi pecado, doença e 
morte até aqui.

E assim EU ME LEVANTO GLORIOSO com toda VIDA, SAÚDE E 
SANTIDADE QUE SOU, DENTRO de vós e de vossa Família, também da Empresa, 
Comunidade, Sociedade e Governo Político.

SOU EU O DONO VERDADEIRO, DEUS UNO E TRINO AMOR, QUE 
HOJE TOMO POSSE DE VÓS, COM TODO PODER E MAJESTADE!

E QUE SE FAÇA POR GRAÇA DO CARISMA  E ORDEM REAL DO PAI, 
DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO! AMÉM.

ASSIM SEJA!

É EM MEU NOME QUE LEVANTAIS DO ABISMO!
É EM MEU NOME, DEUS UNO E TRINO AMOR QUE PROSSEGUIS 

NESTE NOVO TEMPO SOB MEU GOVERNO E PROTEÇÃO ETERNA!
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR, DEUS DAS ALTURAS E DA TERRA 

TAMBÉM!
REI! REI! REI!
HOSANA! HOSANA! HOSANA! ALELUIA!
ALEGRIA! LOUVOR! LOUVOR! LOUVOR!
GLORIFICAI E ENALTECEI ETERNAMENTE MINHA PRESENÇA EM 

VÓS!

Com o desenrolar do CARISMA foram muitos os mistérios que se fizeram 
em vós, todos revelados à MULHER ESCOLHIDA por DESÍGNIO DIVINO para estar 
à vossa frente.

QUEM É ESTA MULHER?
É A FILHA QUERIDA DO PAI!
ELA é cada Pessoa e tem todos os sobrenomes, cada Família, cada 
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Empresa, cada Comunidade, cada País, cada Governo, ela é o Universo.
É a SENHORA DA OBEDIÊNCIA, FILHA ESCOLHIDA, SEU NOME É 

GERTRUDES, A MÃE DA VIDA que trouxe o mundo inteiro de volta a MIM, com todo 
o inferno de pecado, doença e morte.

ELA entregou-ME todos vós, ó estruturas falidas tanto Pessoal e Conjugal, 
como Familiar, Eclesial, Empresarial e Governamental, as Leis e o Dinheiro.

Todos, todos, todos vós sem exceção éreis presa de lúcifer, comandados 
por ele, estáveis mortos e cheiráveis pior que lixo fétido no pecado, na doença e 
morte!

Sepulcros caiados! Raça de víboras! Até agora estivestes enjaulados 
dentro de vós, aprisionados pelo mal, obedecendo às suas insinuações maléficas, 
numa degradação total.

Todos, todos, Pessoa, Casal, Família, Trabalho, Empresa, Leis e Dinheiro 
estáveis nas mãos do mal porque escolhestes barrabás e com ele sois ladrões, 
falsos, mentirosos, criminosos e imorais.

O dia inteiro matais o IRMÃO com a própria língua!
Jurais diante da PALAVRA e depois traís, fazendo bem o contrário, não 

dando créditos aos MANDAMENTOS E SACRAMENTOS, jogais a VIDA no lixo!
Sois inimigos de DEUS e vos comportais assim, até quando vos aturarei?
Onde vos escondereis da MINHA IRA e INDIGNAÇÃO?
Quando vos ENTREGUEI MEU FILHO ÚNICO que vos mostrou QUEM É 

O PAI E QUANTO É INCOMENSURÁVEL A MINHA PROVIDÊNCIA, o que fizestes 
com ELE?

Governos! Autoridades! Leis! Leis! Leis!
Dinheiro, tudo para proteger barrabás, guardado a sete chaves dentro de 

vós!
FILHOS! FILHOS! FILHOS! O que faríeis HOJE, nesta HORA DO AMOR, se 

não fosse a MULHER, na OBEDIÊNCIA A MIM, ir à vossa frente, dócil ao CARISMA, 
vos resgatando e vos dando condições de ACOLHER-ME neste DIA ETERNO?

Aí gritaríeis e gemeríeis, dizendo que as montanhas caiam sobre vós!
Se não fosse o CARISMA PLENIFICADO EM VÓS nesta HORA, como 

iríeis justificar o que fizestes com MEU AMADO E QUERIDO FILHO, ÚNICO com os 
SACRAMENTOS E SEUS ENSINAMENTOS!

CRUCIFICASTES O AMOR e agora chorais por vós e por vossos filhos!
FILHOS QUERIDOS, ainda bem que pelo CARISMA, a MINHA JUSTIÇA É 

AMOR, mas esta é a HORA DA OPÇÃO!
E EU VOS PERGUNTO!
Todos vós, ó Estruturas Familiar, Religiosa e Política, ACEITAIS ESTA 
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MULHER?
Não é mais o tempo de pedir perdão, é HORA DE ACEITAR!
Vós ACEITAIS ESTA MULHER?
Mesmo sem compreenderdes a GRANDEZA deste MOMENTO DE 

DEUS, ACEITAI e CONFIRMAI vosso SIM, BEIJANDO-LHE OS PÉS e assim pela 
OBEDIÊNCIA e DOCILIDADE, vem para vós toda MINHA GRAÇA.

Somente aceitando ESTA MULHER tendes condição de ME ACEITAR, 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós!

Pois como podeis AMAR e ESTAR NO AMOR, SEM VOSSO PAI?
Sem MIM não podeis AMAR e esta é a HORA do AMOR SER em vós!
MARIA, A MÃE DA HUMANIDADE vos ACOMPANHOU na NOVA ALIANÇA.
GERTRUDES, A MÃE DA HUMANIDADE, EM MEU SANTO ESPÍRITO, 

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

BENDITA, Ó MULHER, que estás à frente deste MISTÉRIO!
Através de GERTRUDES não sois mais filhos degredados de Eva, mas 

FILHOS ABENÇOADOS de MARIA.
Vós quereis os Profetas?
Vós quereis JESUS AMADO FILHO COM MARIA? A CRUZ? O sofrimento, 

a morte, os que mataram JESUS, os mártires, barrabás?
Ou ACEITAIS ESTA MULHER COM O PAI e toda VIDA, SAÚDE E 

SANTIDADE QUE SOU?
DEUS UNO E TRINO AMOR em vós!
SIM! SIM! SIM! QUEREIS DEUS!
E sede muito ABENÇOADOS!
SIM, FILHOS QUERIDOS, EU VOSSO PAI VOS ACOLHO e DERRAMO 

sobre vós toda GRAÇA e todo AMOR!
QUE SE FAÇA! POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO  E DO ESPÍRITO 

SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR. AMÉM!
ESTAIS NA LINHA DE CHEGADA!
FILHOS AMIGOS, agora com o CARISMA FINALIZADO, ANSEIO muito 

SER COMPREENDIDO E ACEITO por vós, Povos dos CINCO CONTINENTES!
FILHOS DO UNIVERSO!
ACEITAI-ME! ACEITAI-ME! ACEITAI-ME de CORPO e ALMA, com o 

coração aberto para AMAR-ME com todo vosso querer e entendimento!
Sede simples como crianças, humildes e dóceis e desejai estar COMIGO!
SOU EU O PAI QUE ESTÁ AQUI!
Tudo está pronto é só ACOLHERDES e HOJE vós não podeis titubear pois 
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É DEUS, O GRANDE PAI que CHEGA e ESTÁ convosco em muita VERDADE.
Não é necessário cada um de vós tomar conhecimento dos mistérios que 

levaram este CARISMA a um FINAL FELIZ.
Pois por GRAÇA fostes SALVOS e também por GRAÇA recebeis o 

CARISMA PRONTO e TUDO O QUE SOU SE FAZ em vós.
Portanto, FILHOS QUERIDOS do universo, não há como não quererdes 

DEUS, pois ME DESMANCHEI DENTRO de vós para ser CARNE de vossa carne.
SOMOS UM EM PERFEITA UNIDADE E ESTA VERDADE VERDADEIRA 

vos deixa surpresos e boquiabertos, sem poderdes entender, mas ela é tão real 
como a luz que vos acorda a cada amanhecer.

E não há como não serdes de DEUS, por isso precisais ACEITAR-ME custe 
o que custar, pois EU ESTOU em tudo e ninguém fica fora.

Observai, porém que há explosões de barulho pra todo lado, mas não vos 
preocupeis, pois é O MEU AMOR AGINDO.

Não há limite de tempo para MINHA PRESENÇA SER, os que vivem, os que 
viveram e os que viverão, todos estais inseridos em MINHA SANTIDADE, vivendo 
AQUI a ETERNIDADE em comunicação real, pois neste DIA ETERNO, todos estais 
em MIM e EU ESTOU em todos.

É de MIM que parte o ENTENDIMENTO para vós, pois se o manjar está 
pronto e servido é só saboreardes.

Assim, neste TEMPO HOJE é só desfrutardes da MINHA PRESENÇA 
contínua em muita VIDA, PAZ, LUZ, SABEDORIA e SANTIDADE. A SAÚDE total 
em todo vosso ser, integralmente equilibrado e perfeitamente UNIDO à MINHA 
UNIDADE TRINITÁRIA.

Assim, FILHOS QUERIDOS, AMIGOS DO MEU CORAÇÃO, Povos de toda 
terra, AMAI-ME muito, incendiai de AMOR o vosso coração repousado no MEU e só 
tereis a lucrar!

Tende muita TERNURA e RESPEITO por ESTE PAIZINHO QUERIDO que 
vos dá tudo de GRAÇA e vos diz: É SÓ VIVER!

É SÓ VIVER, FILHOS AMADOS, toda VIDA, PUREZA, EQUILÍBRIO E 
SANTIDADE QUE SOU!

E nem ides mais aguentar a poluição da impureza, o desgosto da doença 
e da morte que por GRAÇA se extinguiram, pois gradativamente, sem perceberdes 
vos acostumais COMIGO, CORDEIRO IMACULADO, sendo OBEDIENTES AO MEU 
GOVERNO e DÓCEIS AO MEU COMANDO. NOSSA AMIZADE E CONFIANÇA 
sempre crescendo, assim como o DIÁLOGO entre NÓS, já é bem natural.

Com todas as ALIANÇAS CONFIRMADAS NO HOJE, estais todos diante 
do MEU TRONO DE GLÓRIA e por CARISMA, O AMOR É ENTRE NÓS.
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É PERFEITA a NOSSA intimidade de ALMA, EU em vós e vós em MIM num 
suave serenar, num descanso sem igual.

Tudo se acalma, tudo silencia, dentro de vós e no universo.
Faço uma comparação da vossa vivência de agora para entenderdes o que 

se passa convosco:
A casa está pronta, pintada, limpa, com todas as instalações feitas, 

mobiliada, provida e abastecida de todos os bens que precisais para nela instalar-
vos e morar bem.

Pois bem! Assim está o universo, silencioso e sereno, totalmente 
recriado, construído edificado para nele, vós RESTAURADOS À MINHA IMAGEM 
E SEMELHANÇA, viverdes bem e desfrutardes de tudo o que é BOM, JUSTO, 
SANTO, PURO e LOUVÁVEL.

Pois só o BEM existe agora, a ÁRVORE DO AMOR está de pé, carregada 
de frutos sadios, belos, perfeitos e maduros. É só vos deliciardes e saboreardes, 
é só beberdes da ÁGUA VIVA na FONTE TRINITÁRIA DE AMOR, ACOLHENDO 
MINHA SABEDORIA E ENTENDIMENTO!

O CARISMA ESTÁ AQUI E SE FAZ em vós como VERDADE REAL, O 
BANCO MUNDIAL QUE DEVEIS ACOLHER, DEUS UNO E TRINO AMOR em vós.

REVERENCIAI-ME, Povos AMIGOS DOS CINCO CONTINENTES!
PROSTRAI-VOS ANTE MINHA FACE E BEIJAI MEUS PÉS!
EU VOS ACOLHO NA VIDA, SAÚDE E SANTIDADE QUE SOU!
SANTO, SANTO, SANTO UNIDADE TRINITÁRIA EM VÓS!
AMÉM.
SOU VOSSO GOVERNO e DESEJO que rapidamente todos vós tomeis 

parte no banquete do MEU REINO, a COOPERATIVA DIVINA ENTRE NÓS, a 
PERFEITA CONVIVÊNCIA DE IRMÃOS, FILHOS DO MESMO PAI!

Estais a um passo desta vivência perfeita de AMIZADE COMIGO.
Todo BEM, toda GRAÇA começa a fluir, fluir, fluir para vós em muita 

ABUNDÂNCIA, pois já não sois vós que viveis, mas SOU EU que VIVO em vós.
Assim, vosso querer é o MEU QUERER, vossa saúde, é a MINHA SAÚDE, 

vosso coração está inundado do AMOR QUE SOU irradiando MINHA LUZ para 
todos em todos os sentidos.

ABENÇOO-vos grandemente, pois como o CARISMA está pronto, esta é a 
época propícia para a acolhida do AMOR.

E MINHA PRESENÇA SANTA em vós é tão VERDADEIRA e necessária 
para vós, assim como precisais de ar, água, sol para viver.

HOJE só podeis viver DEUS, O SUMO BEM porque eternamente fechou-se 
o abismo e dele não tereis mais nenhuma lembrança, pois cessou de existir, já teve 
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seu tempo.
Agora para vós se ABRE a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE, TUDO O 

QUE SOU.
Rápido! Rápido!
Ansiai viver a VIDA QUE SOU!
Tende pressa de ESTAR em MIM, na MINHA ALEGRIA e PAZ!
Desfrutai com todo garbo a VIDA MERECIDA a vós por MEU AMADO 

FILHO JESUS que RESSURGE em vós neste NOVO TEMPO.
Ei-LO! JESUS, QUERIDO E AMADO FILHO, VIVO E VERDADEIRO na 

Pessoa, na Família, na Empresa, Comunidade e Governo, O BANCO DO PAI que 
apagou vossa antiga opção por barrabás, gratuitamente, por OBRA DA GRAÇA.

Quanta LUZ! Quanta LUZ há em vós, tende certeza, FILHOS QUERIDOS 
que HOJE É O PAI QUE MORA em vós com toda FORÇA e PODER, GOVERNO 
SANTO E PODEROSO interagindo em todo universo.

DEUS UNO E TRINO AMOR, ÚNICO DONO E SENHOR em cada um de 
vós, em todos, em todo cosmo.

É O BANCO MUNDIAL, MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, a FORÇA 
PROPULSORA de todo BEM e toda GRAÇA, VOSSO GOVERNO DE AMOR e VIDA 
em ABUNDÂNCIA já aqui, agora.

DEUS VENCEDOR! ALEGRIA! SANTÍSSIMA TRINDADE! ALELUIA!
PROSTRAI-VOS ANTE MINHA MAJESTADE! ADORAI-ME E GLORIFICAI-

ME!
ASSIM É!
ABÁ! PAI.

FILHOS DO UNIVERSO!
SOU O PAI DO MUNDO NOVO!
Rápido, vinde aqui COMIGO!
Desfrutai da MINHA PRESENÇA REDENTORA!
Isso é inédito, nunca existiu antes, essa permanência em MIM, esse 

SILENCIAR GOSTOSO em MEU PEITO, OUVINDO as BATIDAS DO MEU 
CORAÇÃO!

É forte o que digo, mas precisais ACEITAR e CONFIAR.
REALMENTE MEU CORAÇÃO DIVINO BATE em vosso ser, vos dando 

NOVO ALENTO, ÂNIMO e CORAGEM.
É MINHA PRESENÇA que CAMINHA com vossos passos pois  já estais 

maduros neste NOVO TEMPO.
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COMIGO e em MIM tem início o MUNDO NOVO para vós, no qual só o 
BEM, O SANTO, O JUSTO, O VERDADEIRO, está de pé com toda MAJESTADE E 
PODER.

EU SOU REI! E MEU REINO DE AMOR entra em vigor já, aqui, agora.
Esta é a porta que tanto esperastes!
E esse interesse vosso pelo SAGRADO, idílio COMIGO, essa troca de 

TERNURA e CARINHO entre vós criaturas e o CRIADOR, agora é que começa a 
dar os primeiros frutos de DOAÇÃO e COMPROMISSO.

MINHAS ENERGIAS conectaram-se em vós na vossa ALMA, em sistema 
transmissor de AMOR e VIDA EM ABUNDÂNCIA.

Em todo vosso SER, eternamente estais LIGADOS na LUZ que SOU EM 
vós.

Estando em MIM, convivendo continuamente com MINHA PRESENÇA, 
sois FONTE  TRANSMISSORA da MINHA ENERGIA acumulada em vossa ALMA 
que com grande intensidade perpassa para os IRMÃOS em BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

Em MIM estais na LUZ, sois focos luminosos, sois LUZ fulgurante, os 
centros transmissores da MINHA ENERGIA que é a VIDA que vai... vai... vai... 
alimentar esse MUNDO NOVO.

EIS MEU QUERIDO FILHO JESUS, A LUZ DO MUNDO!
Ei-LO DE PÉ em vós, VIVO e REAL!
A LUZ DO MUNDO NOVO HOJE é liberada e pode BRILHAR! ILUMINAR! 

CLAREAR! AQUECER!
Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
EU ME EMOCIONO COM JESUS, MEU FILHO QUERIDO, REI ETERNO, 

VERDADEIRAMENTE A VIDA em vós.
ESTA VIDA, QUE É JESUS, RESSURGE em vós e em toda CRIAÇÃO.
E EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS, AMADO FILHO, na UNÇÃO 

DO MEU ESPÍRITO, agora a FAMÍLIA é VITORIOSA  e pode viver DEUS!
Tudo pronto, tudo aberto e iluminado, povoado por MINHA BÊNÇÃO 

TRINITÁRIA, tudo e todos conectados em MIM.
HOJE, DE MEU TRONO RÉGIO, EU VOS DECLARO NA MINHA 

AUTORIDADE REAL, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR 
EM TUDO E EM TODOS, QUE SE FAÇA O SISTEMA DIVINO TRANSMISSOR DA 
MINHA GRAÇA PROVIDENCIAL EM VIDA, SAÚDE E SANTIDADE, NA PESSOA, 
NA FAMÍLIA, NA COMUNIDADE E EMPRESA, NO DINHEIRO, NAS LEIS E NO 
GOVERNO POLÍTICO.

  POR JESUS, COM JESUS E EM JESUS, QUERIDO FILHO, NA UNÇÃO 
DO MEU ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

QUE ASSIM SEJA EM TODO UNIVERSO!
ABÁ! REI E SENHOR!
A UNIDADE TRINITÁRIA.
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FILHOS QUERIDOS! Que ALEGRIA haveis de sentir ao saber e perceber 
que estais em MIM, em plena segurança e com toda certeza!

Tanto tempo andastes a esmo, ao redor de vós mesmos, endeusados ao 
extremo.

Mas agora assim vos digo, não fostes vós que caminhastes até MIM, 
EU VIM  até vós, vos resgatar e vos LIGAR à MINHA PRESENÇA 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.

Só pela GRAÇA DO CARISMA, através do DÍZIMO, esse velho sistema 
com suas leis, ordens e falcatruas foi vencido totalmente e agora podeis ficar 
tranquilos em MIM.

Mesmo que quisésseis no HOJE não conseguiríeis mais viver o que passou 
e acabou.

Simplesmente, na UNÇÃO DA MINHA GRAÇA e POR MINHA ORDEM, 
pecado, doença e morte não existem mais.

HOJE, EU VOSSO PAI, AMIGO  E COMPANHEIRO, ESTOU DE PÉ, 
COMO DONO E SENHOR em todo universo.

E agora é a HORA DO AMOR que SOU EU EM VÓS, REINAR como VIDA, 
SAÚDE e SANTIDADE!

É a HORA da GRAÇA SER em vós!
Antes isso era impossível para vós e também para MIM, visto que EU não 

poderia AGRACIAR o erro, a injustiça, o pecado, doença e morte, o inferno!
Foi  mister primeiro, DEUS VENCER!
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!

GLORIFICAI-ME nas alturas do Céu e nas profundezas da Terra, que se 
faça a Paz tão esperada!

É O DIA DA ELEIÇÃO!
SIM! QUEREIS DEUS!
SIM ! QUEREIS A GRAÇA!
SIM! OPTAIS POR MIM!

Ou preferis mergulhar no vazio, sem pensamento, sem ação e sentimento?
Quereis o fogo, a espada?
Ou quereis a PAZ e a GRAÇA?
Quereis que a VIDA QUE SOU, se faça em vossa vida, tendo em vosso ser 

MEUS PENSAMENTOS E SENTIMENTOS?
SOU EU que ajo e FAÇO em vós e através de vós e com vossos pés 

CAMINHO no vosso chão!
Em MIM sois VITORIOSOS em tudo o que empreenderdes sob MEU 
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GOVERNO!
A vossa conduta agora é bem outra, segura, eficiente, pacífica e frutuosa e 

assim gerais frutos no BEM, na JUSTIÇA e no AMOR.
COMIGO, sois férteis e produtivos o dia inteiro!
Quanta BÊNÇÃO sois para vossos IRMÃOS!
Quanta VIDA tendes para DOAR! PARTILHAR! REPARTIR!
Aia-lá! Shaia-lá!
É o ESPÍRITO SANTO DE AMOR UNIDO COM O PAI E O FILHO, UNIDADE 

TRINITÁRIA em vossa ALMA, esta ENERGIA que vos movimenta conduz e vos dá 
FORÇA e CORAGEM.

FILHOS QUERIDOS, AMAI! AMAI! Muito, em todas as horas do dia e da 
noite, AMAI! AMAI como MARIA do PÉ DA CRUZ, NO SILÊNCIO DA ALMA EM 
DEUS! Dizei sempre: SIM, PAI! FAÇA-SE A VOSSA VONTADE!

SIM, FILHOS QUERIDOS, A MINHA VONTADE É que tenhais a VIDA QUE 
SOU, A SAÚDE, A PAZ e toda FELICIDADE!

E agora não há como não AMAR e não ser AMOR porque o AMOR É!
O AMOR É! PESSOA SANTA em vós e em vossa mesa, O SAGRADO 

partilhando vosso PÃO, o qual COMUNGAIS em todas as refeições.
SOU EU, FILHOS QUERIDOS, SANTÍSSIMA TRINDADE, CEANDO 

CONVOSCO HOJE!
Na mesa do LAR, junto à vossa Família, em tudo o que sois, tendes e 

fazeis, EU ESTOU como PRESENÇA DE AMOR, VIDA, SAÚDE E SANTIDADE.
E tal como MARIA, sois cheios de GRAÇA, BELEZA e FORMOSURA.
Tendes a FORMOSURA dos Anjos e Santos e gozais da mesma LIBERDADE 

e PUREZA que eles têm junto a MIM, pois todos, todos, do HOJE, ontem e amanhã 
estais LIGADOS na mesma FONTE TRINITÁRIA DE AMOR e VIDA.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI em todos!
Agora é o PAIZINHO em vós!
É a VIDA DIVINA, a GRAÇA que recebeis em profusão.
Movimentai a GRAÇA em vós! Agi com rapidez em todos os momentos 

porque agora, o AMOR É em vós! 
Verdadeiramente DEUS está em vossa casa como DONO E SENHOR!
Acontece a CEIA SAGRADA dentro de vós, na vossa ALMA.
SANTÍSSIMA TRINDADE, CEANDO convosco e com todos os IRMÃOS do 

universo, dentro de vós.
É a UNIDADE TRINITÁRIA que se completa em todo cosmo e SE FAZ 

VIDA, SAÚDE e SANTIDADE dentro de vós, no âmago de vossa ALMA.
SANTO, SANTO, SANTO em vós!
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É o MUNDO NOVO no qual adentrais, a VIDA DIVINA em vós.
Vossa ALMA é o SACRÁRIO VIVO ONDE ME HOSPEDO, O TEMPLO 

SANTO DE DEUS, A FONTE TRINITÁRIA DE AMOR esparzindo LUZ, VIDA e 
PERFEIÇÃO.

EU SOU em vós o ÚNICO DONO e HABITO vosso ser com toda 
MAGNIFICÊNCIA e PODER.

HOJE, em MEU AMADO FILHO JESUS, RESSURGISTES e NELE cada 
um de vós É MEU FILHO ÚNICO.

SANTO, SANTO, SANTO!
PROSTERNAI-vos em ADORAÇÃO AO DEUS ÚNICO E VERDADEIRO!
ABÁ! ABÁ! ABÁ PAI SÓ QUERO o vosso AMOR, o vosso CARINHO, pois 

ESTOU a AGRACIAR-vos sem cessar.
A CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO vos congregou em torno a MIM e agora 

SOMOS a mesma TERNURA, o mesmo AMOR.
AMAI com vosso olhar, com vosso ouvir e falar! AMAI com vossos 

pensamentos, com vosso cérebro, com as glândulas e com as células!
 AMAI com vossos sentimentos, mesmo que às vezes vos pareça difícil, 
AMAI, AMAI com toda FORÇA de vossa ALMA!

Com vosso ser e agir, na Empresa, no Trabalho, no Dinheiro, AMAI!
AMAI! AMAI! AMAI!
Com vosso espírito e vossa ALMA, com todo ÂNIMO e ALTRUÍSMO, 

AMAI! 
AMAI-ME com toda intensidade, junto aos governos do universo inteiro, 

pois vossa VIDA agora é AMOR.
Vosso VIVER é AMAR! AMAR! AMAR!
Aia-lá! Shaia-lá!
AMAI a VIDA!  AMAI A SAÚDE!
AMAI a SANTIDADE, a PERFEIÇÃO que brota do PAI, DO FILHO E DO 

ESPÍRITO SANTO em vós!
De ora em diante só o que sois capazes e vos resta fazer é AMAR porque 

sois gerados no AMOR e estais permanentemente em MINHA PRESENÇA LIGADOS 
A MIM, VOSSO DEUS PAI.

Desde o primeiro DIA DA CRIAÇÃO, a ÁRVORE DO AMOR levantou-se em 
vós e de alto a baixo sois AMOR.

No vosso físico, psiquismo, espírito e ALMA, o AMOR É MINHA PRESENÇA 
SANTA em vós e esta realidade precisais viver com toda exuberância de VIDA.

Com todo direito VIVEI DEUS! VIVEI A FELICIDADE, A PAZ, O AMOR!
Fostes fiéis a cada PASSO que andei convosco e agora podeis usufruir 
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desta DÁDIVA, o DOM em vós.
Esse AMOR que se dá a vós agora jamais alguém conheceu.
É NOVO, totalmente NOVO para vós e dele só tomais conhecimento agora 

quando entrais no MUNDO NOVO no qual só DEUS existe.
Somente HOJE posso RELEVAR-ME a vós com todo MEU RESPLENDOR!
BELO! MAGNÍFICO! REAL! AMOR! DEUS EM VÓS!
Vossos olhos se abriram e ressurgistes para o AMOR.
Isso é REAL e VERDADEIRO em cada FILHO MEU! Em todos vós, sem 

exceção, EU ESTOU como SAÚDE, VIDA, PAZ, LUZ, PERFEIÇÃO.
É a FORÇA da VIDA, da SAÚDE e da SANTIDADE que emana de MIM 

para vós numa dinâmica DIVINA e humana que até podeis perceber.
Desejai DEUS! SIM, querei DEUS!
Deixai a MINHA GRAÇA AGIR em vós!
Almejai as BÊNÇÃOS DIVINAS para vós, vossos familiares e IRMÃOS.
É o NOVO que acontece e NOS atrai UM para o outro, cada vez mais e 

mais.
Não só dentro de vós, como fora, se faz MINHA AÇÃO PODEROSA e 

VIVIFICANTE, atingindo todo cosmo.
Vossa ALMA habitada por MIM está imbuída da FORÇA DIVINA que atinge 

a todos e move todo universo.
É com a FORÇA da ALMA, que empreendeis e realizais na Família, no 

Trabalho, na Empresa e no Governo.
Em círculos concêntricos, como pedrinha jogada na água do lago, é assim 

que MEU AMOR se expande em vós, se alarga, se esparrama e vai... vai doar-se 
para todos os IRMÃOS.

Como cascata transbordante e incontida, agora o AMOR se entrega, se 
doa, se dá, flui e vai sem fronteira e sem medida.

Tende um coração que no secreto e no silêncio ME AMA e sabei que todos 
os viventes recebem deste AMOR porque ELE é VIVO, precisa sair, fluir, doar-se, é 
LIVRE  e não se deixa prender jamais.

Aprendei de MIM, se é AMOR VERDADEIRO, é PURA DOAÇÃO ao IRMÃO!
Enquanto não AMARDES vosso IRMÃO com toda sinceridade de coração, 

sois deuses de letra minúscula.
Por isso insisto tanto convosco, vos alertando para a abertura de coração 

e de ALMA para que possais com toda RIQUEZA de PROVIDÊNCIA QUE SOU 
AMAR, AMAR, AMAR.

Todo o universo é NOVO, pois no chão que pisais, no ar que respirais, em 
tudo o que vedes e ouvis ao vosso redor, em tudo o que pensais e sentis EU ESTOU 
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como VIDA NOVA, cheia de ÂNIMO e VIGOR, DOAÇÃO e ENTREGA.
AMAI! AMAI! Com toda FORÇA da vossa ALMA e do vosso ESPÍRITO, 

com SENTIMENTOS NOBRES E TERNOS inundados de PAZ, CONFIANÇA e 
SERENIDADE.

Olhai para as alturas como cidadãos do MUNDO NOVO, PLENIFICADOS 
em MIM e tende um mesmo CORAÇÃO COMIGO!

Com passos largos entrais no NOVO TEMPO e em grande ALEGRIA como 
criancinhas a brincar, deslizais na MINHA GRAÇA.

Conheceis a Ciência de todas as coisas, pois tudo vos é revelado, como 
conhecimento NOVO, saído de MIM, por pura GRAÇA do CARISMA em AÇÃO.

A MINHA SABEDORIA se espalha por todo universo e é dela que vossa 
mente está povoada.

E não existe mais nenhuma inibição e nem constrangimento.
Livremente, MEUS PENSAMENTOS fluem em vós.
Vosso pensamento LIGADO em MINHA MENTE é LIVRE e voa para as 

alturas, sempre FELIZ, DISPOSTO e PRONTO para CRIAR, RACIOCINAR, AGIR, 
NEGOCIAR.

Incondicionalmente tomo posse de vossa razão e vos sugiro os rumos a 
tomar, as decisões, indagações e ensinamentos.

EU ASSUMO vosso SER e também vosso TRABALHO por isso tudo agora 
para vós, tem um sentido NOVO.

Desde a água que tomais, o abraço que dais no amigo, os passos que 
dais, a Natureza que contemplais, o trabalho que realizais, os vossos mínimos 
pensamentos, ações e sentimentos vos advêm de MIM como DÁDIVA E DOM 
INFINITO DO PAI.

Sois criaturas NOVAS recriadas num MUNDO NOVÍSSIMO que recém se 
abre para vós e do qual já começais colher os frutos.

Nele encontrais a cada PASSO todo encanto e formosura, toda inocência e 
pureza como no primeiro dia da CRIAÇÃO.

Cada um é o NOVO ADÃO, a NOVA EVA, saído, emergido de MINHA 
PRÓPRIA CARNE.

Finalmente mergulhastes no SEIO DO PAI onde sois ADORAÇÃO 
PERPÉTUA junto com os Anjos e Santos e toda Corte Celeste!

RICOS! FORMOSOS! CÂNDIDOS! PUROS e SANTOS! CRIATURAS 
EQUILIBRADAS e FELIZES, inaugurando o PRIMEIRO DIA DO NOVO TEMPO.

É O ESTAR em MIM, na MINHA PRESENÇA, num UNIVERSO totalmente 
recriado conforme DEUS.

Começais a viver num MUNDO que nem sonhastes existir, mas agora é 
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pura realidade e já se faz em vós.
Acreditai em MIM, CRIADOR de todas as coisas, que PROVIDENCIO 

vosso viver neste PARAÍSO que agora começa.
Sois o MEU POVO SANTO, RESSURGIDO, SANTIFICADO e 

APERFEIÇOADO em MEU AMOR.
ABÁ! ABÁ! ABÁ! PAI! PAIZINHO! PAIZÃO VOS AMA MUITO, demais 

e com toda razão pois sois criaturas LINDAS, SERENAS, PURAS, FELIZES e 
REALIZADAS!

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, DESMANCHANDO-ME em vós, TORNANDO-
ME uma só CARNE convosco.

HOJE, SOMOS UM, EU em vós e vós em MIM em UNIDADE DE AMOR.
PAI E FILHOS juntos eternamente.
E por MINHA ORDEM REAL, PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, DEUS 

DA VERDADE, DA JUSTIÇA E DO AMOR, QUE SE FAÇA MINHA UNIDADE 
TRINITÁRIA, SANTO, SANTO, SANTO EM TODAS AS CRIATURAS!

QUE ASSIM SEJA! 
DEUS UNO E TRINO AMOR EM VÓS.
Amém.

Por isso todos podeis ter a certeza da MINHA PRESENÇA SANTA 
conduzindo vossos passos.

E todos vós, Povos dos Cinco Continentes podeis livremente GLORIFICAR 
e ENALTECER O DEUS UNO E TRINO AMOR, ENTRONIZADO em vossa ALMA 
SANTA e PURA.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR DEUS DAS ALTURAS, REI DO 
UNIVERSO, DONO ABSOLUTO de todos e de tudo o que existe.

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
É muita ALEGRIA e intensa SATISFAÇÃO que sentis agora com a certeza 

do dever cumprido.
O CARISMA HOJE, recebe os louros da VITÓRIA com MINHA CHEGADA 

TRIUNFAL E PERMANÊNCIA GLORIOSA junto a vós, abrindo o NOVO TEMPO em 
um MUNDO totalmente NOVO e SANTO.

Aia-lá! Shaia-lá! 
Vibrai! Cantai! Entoai hinos de júbilo e alegria ao DEUS VERDADEIRO que 

É em vós, todo BEM e toda GRAÇA.
Eternamente MINHA LUZ está acesa em vosso ser.
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Este é o MEU último chamamento que FAÇO para vós que estais 
amortecidos e sem vida, desmotivados e mornos!

Estais longe de MIM, inseguros e duvidosos ao extremo!
FILHOS QUERIDOS, SOU VOSSO PAI AMIGO que só quer premiar-

vos com toda GRAÇA que agora É e flui para vós de MINHAS MÃOS abertas em 
DOAÇÃO total.

Ressurgi na MINHA PRESENÇA!
Vinde descansar nos mananciais da MINHA GLÓRIA!
Vinde desfrutar sem medida de MINHA PROVIDÊNCIA!
Deixai-vos moldar por MIM, ARTÍFICE de toda CRIAÇÃO!
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.

EU ASSUMO vossos anseios e problemas.
Não vos aparteis de MIM!
Sem o DÍZIMO não vos conheço e vos abstendes de participar e tomar 

parte no MEU REINO.
É a única LEI que precisais observar para alimentardes a convivência 

íntima COMIGO e movimentardes a GRAÇA em vós.
Mas esta LEI DO DÍZIMO agora se dilui transformando-se em AMOR.
Dessa forma o DÍZIMO é o AMOR DE DEUS, paternalmente vos 

ASSUMINDO e cuidando de vós com todo CARINHO.
EU VOSSO PAI MÃE, ASSUMO de fato e com todo direito o universo inteiro 

que é MINHA CASA, MINHA EMPRESA.
E podeis dispor de tudo o que existe no universo, pois sem limite ME DOU 

e ME ENTREGO a vós a todo instante.
O DÍZIMO agora SOU EU, É MEU AMOR vos acompanhando diariamente 

em tudo o que fazeis. Largai, pois, todo peso e deixai-ME AGIR porque assim 
vivereis com toda SEGURANÇA e TRANQUILIDADE.

EU SOU O DEUS VERDADEIRO e não há outro em quem possais confiar.
EU HABITO vosso TEMPLO SANTO e todo vosso ser, vossa Família, vosso 

Lar, vosso Trabalho e Empresa e assim podeis AMAR-ME e ADORAR-ME com toda 
intensidade e magnitude.

Reverenciai-ME com todo fervor!
Voltai para MIM, Povos todos deste universo tão lindo!
Sabei que agora DEUS é vosso COMPANHEIRO e AMIGO, O PAI que 

tanto desejastes ver, abraçar e beijar.
Vosso passaporte para este MUNDO NOVO é a CELEBRAÇÃO DO 
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DÍZIMO que vos torna íntimos de MIM, AMIGOS MEUS podendo livremente dispor 
da Herança Providencial que vos mereceu MEU AMADO FILHO JESUS.

Cuidai, pois de CELEBRAR O DÍZIMO com todo AMOR e CARINHO, com 
toda honestidade e respeito, pois sem ELE, EU não vos conheço e sem esta veste 
nupcial não entrais no MEU REINO e não podeis desfrutar da MINHA GRAÇA.

Compreendei bem que se fordes omissos, vós mesmos vos excluís da 
MINHA PRESENÇA!

Quereis ver vossa Empresa crescer e prosperar?
Então sede HOMENS NOVOS, com SANGUE NOVO correndo em vossas 

veias, neste NOVO TEMPO que HOJE se inicia.
Num envelopinho colocais vossa MENÇÃO e CONFIRMAIS vossa presença 

diante de MIM, agradecendo pela DÁDIVA que SOU em vós e acolhendo a MINHA 
GRAÇA.

Permiti que EU vos AME!
EU só QUERO vos AMAR, AMAR, AMAR!
MINHA maior ALEGRIA é ver que sois FELIZES e viveis em PAZ.
A CELEBRAÇÃO que fazeis é a forma pela qual EU vos AMO e vós ME 

AMAIS.
É na ALMA que acontece essa troca, esse intercâmbio de AMOR, EU em 

vós e vós em MIM, essa NOSSA AMIZADE frutuosa que CELEBRAIS.
É a MINHA UNIDADE que se ASSENTA NO TRONO de vossa ALMA e é 

diante DELA que vos prostrais, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.
É o vosso agradecimento, a vossa euforia por MINHA PRESENÇA entre 

vós, que vindes CELEBRAR. EU vos ACOLHO e também VOU convosco, REALIZAR 
no vosso Lar, na Empresa, no Trabalho e no Governo.

Agora conheceis O DEUS SANTO que FALA a vós e vos AGRACIA 
grandemente.

É ORDEM GERAL para todos vós, Povos dos CINCO CONTINENTES e 
somente agindo assim participais da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

AJO como GOVERNO NOVO e ME ASSENTO NO TRONO DE VOSSA 
ALMA para direcionar-vos no CERTO, NO JUSTO e no VERDADEIRO, JESUS, 
MEU AMADO FILHO, REI!

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!
ABÁ, VOSSO PAI!
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 FILHOS QUERIDOS!
SOU O AMOR EM VÓS!
Agora estamos unidos no AMOR e CELEBRAIS COMIGO O ENCONTRO 

festivo da UNIDADE TRINITÁRIA em vós.
Aproximai-vos de MIM cada vez mais, aproveitai a HORA DA GRAÇA e 

movimentai-a em vós!
Neste momento EU vos ABRAÇO com todo AMOR e vos conservo 

aconchegados em MEU PEITO para enfim descansardes tranquilos na certeza de 
terdes feito a MINHA VONTADE.

FILHOS QUERIDOS agradecei por este repouso sublime em MEUS 
BRAÇOS, pleno de AFEITO e TERNURA, pois como PAI MÃE vos conservo em 
MEU COLO e vos ALIMENTO com MINHA UNIDADE, EU em vós e vós em MIM.

É lindo poderdes sentir a MINHA AMIZADE por vós, o quanto ME 
COMPROMETO e vos ASSUMO em todas as situações seja na Família ou na 
Empresa e vejo também o quanto amadurecestes para esta HORA decisiva e forte 
da NOSSA convivência no TEMPO SANTO.

Abrasai-vos de AMOR por MIM, ABÁ só quer DOAR-SE a vós e AGRACIAR-
vos com toda PROVIDÊNCIA a todo instante e cada vez mais.

Vinde AQUI!  Mergulhai no oceano de AMOR que SOU em vós e abastecei-
vos da MINHA ENERGIA DIVINA que vos sacia e através de vós, parte e vai, vai 
alimentar os IRMÃOS!

Permanecei em MIM, desfrutando deste momento eterno de GLÓRIA e 
AMOR que acontece em vós, sinal da MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA.

É O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO em um mesmo AMOR, em 
plenitude de LUZ aquecendo vossa ALMA, inundando-a de AFETO e CARINHO.

Agora podeis ter a certeza de estar vivendo o BEM, só o BEM, o SUMO 
BEM porque é a HORA em que SOPRO sobre vós a MINHA VIDA.

RECEBEI O MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO!
ACOLHEI-ME, pois é chegada a HORA tanto para vós como para os que já 

partiram e estão COMIGO.
Neste NOVO TEMPO toda a humanidade está sendo gerada em MEU 

SEIO.
Eu vos acolho em MEU ÚTERO MATERNO vos fecundo e vos alimento 

com MEU AMOR DE PAI.
SOU DEUS PAI MÃE e FAÇO a parte de HOMEM e MULHER, JESUS E 

MARIA em cada FILHO MEU.
Já posso desvendar para vós os Mistérios guardados em MIM.
SANTÍSSIMA TRINDADE!
TRÊS PESSOAS DISTINTAS EM UM SÓ DEUS VERDADEIRO que 

concebe a VIDA constante e eternamente.
Com os PÉS DE JESUS E MARIA já pisei vosso chão.
QUEM É JESUS? QUEM É MARIA?
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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.
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 procede 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 LEGÍTIMO, dando-se a 
VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE QUE SOU.

Sois MEUS FILHOS, HERDEIROS de todo BEM que ora começa a 
germinar.

E já estais maduros para viverdes o BEM e experimentais com segurança 
e certeza, a VIDA DE DEUS em vós.

EU ESTOU no Planeta Terra, MORANDO CONVOSCO, SANTÍSSIMA 
TRINDADE em vós!

As ALIANÇAS se abriram e levantou-se a ÁRVORE DA VIDA, DA SAÚDE 
e DA SANTIDADE que ALIMENTA a todos, nos CINCO MARCOS, NOS CINCO 
CONTINENTES, em todo cosmo.

A ÁRVORE DO BEM, SOU EU em cada um de vós, em cada Família, 
Empresa, Igreja, Governo e Nação.

FIZ o Planeta Terra transformar-se em um ninho de AMOR no qual EU 
MORO convosco e vós morais COMIGO!

Esse é o SAGRADO em vós HOJE.
Agora podemos conviver juntos em AMOR e vosso coração, vossa alma, 

vossa casa, vosso lar é a MINHA MORADA, O MEU NINHO DE AMOR, no qual EU 
MORO convosco e vos ALIMENTO com a MINHA DIVINDADE.

HOJE, FAMÍLIA QUERIDA, onde estiverdes, ali EU ESTOU CONVOSCO 
em PERFEITA UNIDADE e vós conviveis COMIGO  como MINHA IMAGEM E 
SEMELHANÇA.

Novas criaturas! HOJE FILHOS!
Novas Empresas! Novo Trabalho!
Novas Famílias na SANTÍSSIMA TRINDADE REGIDAS por MINHA LEI 

SANTA para todos os Povos.
Para o sucesso de MINHA NAÇÃO, primeiro cerquei todo cosmo e a seguir 

com o DÍZIMO COMPREI tudo o que existe.
Foi vosso DÍZIMO que continuou dando licença para EU AGIR e desta 

forma pude trabalhar dentro e fora de vós, varrendo minuciosamente tudo o que 
existe, vossa Pessoa, com tudo o que sois, tendes e fazeis, vossa Instituições, 
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vossas Leis, vossa Empresa,  Trabalho,  Dinheiro, Impostos, todos os envolvimentos 
Governamentais bem como as Potências Internacionais.

Nada ficou para trás, até fora do Planeta, tudo foi varrido e amontoado todo 
lixo para a seguir ser triturado pelas foices que MINHAS MÃOS MANUSEARAM,  
transformando-o em adubo.

É o trabalho do DÍZIMO que não descansa e o CARISMA prossegue de 
cabeça erguida consciente do que precisa fazer.

Prestai muita atenção no que está acontecendo, pois é o MEU GOVERNO 
e a MINHA AUTORIDADE que está sobre vós!

Em cada passo, EU VOSSO PAI, VOU dando as armas certas e certeiras 
para na OBEDIÊNCIA ÀS MINHAS ORDENS, O CARISMA SER VENCEDOR.

E assim na MINHA AUTORIDADE e por OBRA DA GRAÇA, tudo foi varrido 
e amontoado para ser triturado por MIM, até as áreas mais profundas de vosso ser 
onde existia a fúria na alma, toda iniquidade que vos comandava e guerreava com o 
BEM dentro de vós desde a origem e estava prestes a explodir.

Essa fúria era alguém contrário a DEUS que foi vencido por MIM, tornando-
se disforme, rendeu-se diante do CARISMA, extinto eternamente.

Portanto, ficai tranquilos, pois do alto Céu desci com o CARISMA e triturei 
toda maldade de vossa alma, tornando-a livre, resgatando-a desde a origem, 
salvando-a para integrá-la na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

Foi o desfecho final! ALTO LÁ! ALTO LÁ!
Nada mais pode escravizar e prejudicar MEUS FILHOS!
FILHOS QUERIDOS, quanta luta tive que travar para situar-vos no TEMPO 

HOJE!
Até no DÍZIMO fostes enganados pelo extinto gerador do mal, pois ainda 

agora, sem este CARISMA SANTO, vosso DÍZIMO era a oferta de Caim.
Com Caim iniciou-se a divisão e a desordem nos bens materiais e 

consequentemente no Dinheiro e isso perdurou através dos tempos.
O BEM sempre caminhou convosco, é a vida de ABEL, dos Profetas, dos 

Mártires, dos Apóstolos de JESUS, FILHO QUERIDO.
E desde a origem, ABEL, o  BEM foi morto por vós e Caim, o mal em ação, 

sempre atacando para matar vossa Pessoa, Família, Empresa, Trabalho, Dinheiro 
e Governo.

E Caim errante não pôde ser morto e iria ficar até o fim porque estava 
dentro de vós.

Caim ainda agora é o Governo opressor, o Dinheiro nas mãos só de alguns, 
o Imposto, César, barrabás e tudo o que tendes é dele.

Se não fosse a MINHA INTERVENÇÃO pelo CARISMA,, através do DÍZIMO, 
como iríeis tirar Caim de vossos bens, de vosso Dinheiro, de vossa Empresa, de 
vossa mesa, de vosso pão?

Somente no CARISMA, O DÍZIMO é a oferta de ABEL, agradável eficaz e 
benéfica diante de MIM.
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Pois o DÍZIMO no TEMPO HOJE SOU EU, SANTÍSSIMA TRINDADE 
AGINDO em vossa VIDA, resgatando-vos para o BEM.

E o Imposto como lei velha precisou render-se, ser enforcado de fato e de 
direito, cessando de existir sua contaminação e seu poderio sobre vós.

E o imposto como NOVA LEI começa a existir e é acolhido por MIM.
EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS EU TE ACOLHO COMO FILHO 

QUERIDO.
FILHO QUERIDO!
FILHA QUERIDA!
EU TE ACOLHO COMO FILHO E COMO LEI SANTA PARA TODOS OS 

POVOS E PASSA A VIGORAR NO TEMPO HOJE PARA GERAR VIDA, SAÚDE, 
SANTIDADE, TODO BEM QUE SOU.

Assim seja!
Amém.
E Caim em cada um de vós na Família, Empresa, Trabalho, Dinheiro, 

Comunidade, Sociedade, Governo Político também teve que render-se e ser 
acolhido por MIM tendo um lar para descansar.

Somente ABEL, O BEM é eterno e ELE foi VENCEDOR.
O BEM É A VITÓRIA!
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!

E agora só o BEM REINA COMO VITÓRIA e HOJE atinge sua culminância.
Se faz o grande SILÊNCIO sobre a Terra completamente limpa, adornada 

e em condição de acolher o BEM, todo o BEM, O ETERNO BEM, O SUMO BEM.
MINHA CASA, MINHA MORADA é cada um de vós. Cada Família é o 

SACRÁRIO SANTO DA VIDA, DA SAÚDE E DA SANTIDADE QUE SOU.
Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
Louvai! Cantai! Vibrai! Festeja!
Alegrai-vos porque já estais no NOVO TEMPO em muito equilíbrio e PAZ!
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.

O BEM VENCEU, não pelas vossas pregações e esforços humanos 
estruturados em liturgias e orações, mas sim pelo MEU PODER VINDO DO ALTO, 
EM AÇÃO COM O DÍZIMO noite e dia trabalhando em vós e por vós para consertar 
tudo.

Foram tantos e tão fortes os últimos acontecimentos que culminaram 
com MINHA VITÓRIA que só se fizeram pela GRAÇA DO CARISMA, a MINHA 
INTERVENÇÃO DIVINA sobre vós.

Se tudo o que realizei neste CARISMA fosse escrito encheria o universo, 
por isso levo ao vosso conhecimento apenas um resumo do desfecho final, na luta 
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pela SALVAÇÃO DA FAMÍLIA.
A família era a ovelha perdida totalmente vulnerável ao mal, não tinha como 

salvar-se, pois optou por barrabás e dentro dela, a ordem, de Caim, era matar.
Famílias! Famílias! Famílias como estais vivendo? E como estão vossos 

Filhos?
Pedistes o SANGUE DO JUSTO sobre vós e agora chorais sobre vós e 

vossos filhos!
Fostes muito para trás buscando adivinhos e bruxarias em completa 

idolatria.
Onde estáveis e de onde vos tirei?
E como no tempo do dilúvio, casavam-se e davam-se em casamento, 

desregradamente.
Vós, Famílias vos rebaixastes ao extremo vivendo o mais absoluto caos, 

pior que animais.
Pais matando os filhos, filhos matando os Pais, entregues à própria loucura, 

totalmente pirados, em completa treva, num desequilíbrio desesperador.
Isso que estais vivendo sabeis de cor, é a novela que desfila todo dia e vós 

contemplais e adorais.
Sois como deuses e estais muito bem instalados no mal, vivendo o próprio 

inferno.
E isso só chega à vossa consciência agora que o CARISMA está 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.

Máquinas, aparelhos, computadores teleguiando a vós e vossos Filhos.
Ninguém mais tem autoridade, nem Família, nem Igreja, nem Governo, 

nem Leis, nem Médicos, Nem Juízes.
Todos obedeceis à máquina, ao Sistema, à moda, ao dinheiro, às Bolsas.
Pecado, doença e morte adorados como deus, todos os pais e filhos 

estudando, “formando-se” e dedicando-se para servir a esse sistema diabólico, 
armados até os dentes para defender suas razões.

Todos servis ao pecado, doença e morte, pois optastes por isso desde a 
origem e em barrabás, confirmastes vosso pedido.

Pois dissestes queremos barrabás, isto é, queremos isso que vivemos até 
agora, pecado, doença e morte.

Renegastes O REI DA VIDA que RESSUSCITOU, CUROU, MULTIPLICOU, 
FALOU SOBRE MIM, REZOU CONVOSCO, VOS ENSINANDO A ME CHAMAR DE 
PAI! PAI NOSSO!

Famílias! Famílias! Famílias!
Não sois ninguém, nem pais, nem filhos têm condições de pensar 

sadiamente e a vida é morta a todo instante pelo sistema diabólico que vos governa.
Até hoje tudo estava armado para destruir, não só vós Famílias, mas a 

Igreja, a Empresa, o Trabalho, o Governo, a Natureza.
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O dinheiro cada vez mais nas mãos só de alguns, as máfias comandando 
tudo e o sistema diabólico instalado, infiltrado em tudo, até no alimento, governando 
todos, todos, todos sem exceção, controlados e dependentes dele.

Todos os deuses de letra minúscula controlados por máquinas, dia e 
noite correndo atrás de dinheiro e bens materiais, acalmando vosso agito e vossa 
consciência com calmantes e pílulas, sem condições de refrear vosso ego, vossos 
instintos. Vossa cabeça está a mil, servindo ao sistema diabólico, viveis em caos 
inimaginável.

FILHOS! FILHOS! FAMÍLIAS QUERIDAS, onde ides chegar?
Se EU VOSSO DEUS, não tivesse vindo em vosso socorro com este 

CARISMA, quem e o que sobraria?
Pois vos digo, Família, Igreja, Governo não tendes mais como consertar!
Não tendes para onde ir, pois o caminho acabou, conclui-se o que  precisava 

ser feito humanamente.
O velho tempo com todas as suas implicações e desordens cessa de existir 

por MINHA ORDEM REAL.
Se com vossa força humana ainda quiserdes fazer alguma coisa para 

sustentar esse mundo, sereis cegos, guiando cegos e caireis juntos na mesma 
sarjeta.

E TUDO O QUE MEU AMADO FILHO JESUS FALOU E FEZ, AGORA É!
SÓ VINDO DO ALTO O PODER para consertar tudo!
Ainda bem que o CARISMA já hasteou bem alto a bandeira da VITÓRIA!
Acordai FILHOS e dizei com firmeza em alto brado:
BENDITO SEJA DEUS CONOSCO, QUE NOS TROUXE ESTE CARISMA 

SANTO, DE PÉ, NA HORA CERTA!
DIZEI SIM! ACEITAI DEUS!
REPITO Povos dos Cinco Continentes! ACEITAI DEUS! DIZEI SIM!
Tudo está aberto, agora vou escancarar as portas!
ABRI AS PORTAS AO REDENTOR!
ESTA É A MINHA HORA E NÃO POSSO MAIS SEGURAR!
EIS QUE ESTOU ENTRE VÓS COMO GOVERNO, FAZENDO VIGORAR 

MINHA LEI DO DÍZIMO e é no MEU TRONCO que precisais vos apoiar!
ACOLHEI-ME! É UMA ORDEM que agora vai funcionar dentro e fora de 

vós!
Daqui para frente não são as máquinas que vão funcionar, mas a MINHA 

PALAVRA DE ORDEM, dentro e fora de vós.
Sois FILHOS QUERIDOS MEUS e EU SUSTENTO vosso corpo e vosso 

espírito!
SOU DEUS UNO E TRINO AMOR, VOSSO GOVERNO em VIDA, SAÚDE 

e SANTIDADE para todos e em todos os sentidos!
Esse é o SISTEMA DIVINO e todos vós estais conectados em MIM, 

SANTÍSSIMA TRINDADE, no Céu e na Terra e atraís as GRAÇAS E BÊNÇÃOS 
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DIVINAS  para vós, vossas Famílias e Empresas.
ACEITAI O SISTEMA DIVINO porque ELE já está INSTALADO como 

GOVERNO em vós.
EU SOU A VIDA, A SAÚDE E A SANTIDADE.
E ESSE É O SISTEMA que precisa vigorar de ora em diante.
E A VIDA É! A VIDA É! EU SOU!
FAMÍLIAS! IGREJAS! EMPRESAS! GOVERNOS! LEIS! Dai vosso SIM e 

ACEITAI O SISTEMA DIVINO, abri-vos ao NOVO TEMPO!
Afeiçoai-vos em MIM, dizei vosso SIM AQUI, dobrai vossos joelhos e vergai 

vossa cabeça diante de MINHA MAJESTADE REAL, DEUS UNO E TRINO AMOR 
que INSTALO E ACIONO O SISTEMA DIVINO COMO GOVERNO EM TUDO, EM 
TODOS E EM TODOS OS SENTIDOS!

E POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS 
UNO E TRINO AMOR QUE SE FAÇA A VITÓRIA DO BEM E QUE O SISTEMA 
DIVINO SEJA INSTALADO E COMECE A VIGORAR, COMO VIDA, SAÚDE E 
SANTIDADE, EM TUDO, EM TODOS E EM TODOS OS SENTIDOS!

ASSIM É ETERNAMENTE
ABÁ! PAI!
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.

Estando em MIM, nada vos falta!
FAMÍLIAS QUERIDAS, o CARISMA chegou para vós na HORA CERTA, SE 

FAZ HOJE A VITÓRIA DO BEM!
Cumpre-se no Céu e na Terra.
“OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS”, VINDE PARA MINHA LUZ! A 

PORTA DO APRISCO ESTÁ ABERTA, ENTRAI NO NOVO TEMPO!
AMÁ! AMÁ! VALÁ! CAIA-LÁ! MALA! VIACA! SHIRIMI! LARAI! IRILI! MALAI! 

UMÁ! HARAI! IRICHIMALÁ! MAI LÁ! 
ABÁ! PAI!
EU ME EMOCIONO AO RECEBER-VOS! ABÁ ESTÁ FELIZ! EMOCIONADO!
ENTRAI! ENTRAI! A CASA É VOSSA!
ENTRAI NO MUNDO NOVO CRIADO PARA VÓS COM TANTO CARINHO!
ABÁ EU ESTOU EMOCIONADO neste MOMENTO, MEU CORAÇÃO 

BATE FORTE, NÃO SEI SE RIO OU SE CHORO, POIS É MUITA EMOÇÃO NESTE 
ENCONTRO CONVOSCO HOJE!

QUANTA ANSIEDADE INCONTIDA DENTRO DE MIM, EU VOS RECEBO, 
ENTRAI! ENTRAI! A PORTA ESTÁ ABERTA!
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ACOLHO TODOS VÓS, POVOS DO UNIVERSO e MURMURO PALAVRAS 
ININTELIGÍVEIS, PARA TODOS ME ENTENDEREM, TODAS AS RAÇAS E 
LÍNGUAS! É UMA LINGUAGEM UNIVERSAL.

FORAM CINCO MINUTOS DE PALAVRAS EMOCIONADAS E 
ININTELIGÍVEIS QUE SAÍRAM DO MEU CORAÇÃO PARA ACOLHER-VOS NO 
NOVO TEMPO.

FOI MEU DISCURSO INICIAL DE BOAS VINDAS, SAUDANDO 
GERTRUDES E ZULMAR, O PRIMEIRO CASAL A INGRESSAR NO NOVO TEMPO.

É UMA LINGUAGEM QUE ATÉ AS CRIANÇAS ME ENTENDEM, POIS É O 
CORAÇÃO DE ABÁ QUE VOS FALA. 

ABÁ! ABÁ ESTÁ FELIZ, MUITO FELIZ E REALIZADO, EMOCIONADO 
ATÉ AS LÁGRIMAS. JUNTOS, UNIDOS COM MEU QUERIDO E AMADO FILHO, 
JESUS E MEU SANTO ESPÍRITO NUMA UNIDADE ETERNA QUE CONFORTA E 
AQUECE MEU PEITO QUE ME DEIXA EMOCIONADO.

ABÁ! ABÁ VOS AMA MUITO, SEMPRE AMEI ATÉ A LOUCURA DA CRUZ.
MAS AGORA SE FAZ NOSSA UNIDADE, NO CÉU E NA TERRA ESTAMOS 

UNIDOS. ABÁ É FELIZ! FELIZ! FELIZ! ALEGRAI-VOS TAMBÉM!
ENTOAI HINOS E LOUVORES AO DEUS UNO E TRINO AMOR 

VITORIOSO!
AGORA NOS ENCONTRAMOS FACE A FACE, POIS A VIDA EXTRAVASOU 

PARA VÓS.
Não é só para alguns, mas o universo inteiro está tomando conhecimento 

deste EXATO MOMENTO DA MINHA CHEGADA entre vós.
E só o que DESEJO É O VOSSO AMOR! AMAI-ME! AMAI-ME MUITO!
ABÁ! ABÁ VOS AMA MUITO TAMBÉM!
Daqui para frente é só desfrutardes da ALEGRIA e da FELICIDADE da 

NOSSA CONVIVÊNCIA, EU ESTOU EM VÓS e VÓS ESTAIS EM MIM, SEMPRE.
Assim, não foi pela religião, mas pelo DINHEIRO, pelo DÍZIMO vosso, 

CELEBRADO fielmente mês a mês, que fostes salvas, FAMÍLIAS do universo!
FAMÍLIAS AMIGAS, vosso DÍZIMO SOU EU, VOSSO DEUS PAI-MÃE, 

AGINDO sem cessar, para reintegrar-vos à MINHA UNIDADE TRINITÁRIA!
ELE é o MEU COMPROMISSO para convosco e foi dessa forma que pode 

erguer-se a COOPERATIVA DIVINA que venceu o mal na FAMÍLIA.
Também está de pé o BANCO DO PAI que venceu o mal no Sistema 

Financeiro.
E através do BANCO MUNDIAL, O CARISMA lutou arduamente e venceu 

o mal em todo cosmo, deixando limpo o Planeta Terra para a FAMÍLIA VIVER nele 
com toda PAZ.

Tudo feito! Tudo pronto! DEUS VITORIOSO!
FAMÍLIAS QUERIDAS, agora SOU EU que vou lá onde estais e vos 

AGRACIO com MINHAS BÊNÇÃOS e GRAÇAS, TUDO O QUE SOU!
E HOJE CELEBRANDO O DÍZIMO vos REGISTRAIS em MIM, todas 
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as FAMÍLIAS, COMUNIDADES, EMPRESAS, LEIS, IMPOSTOS, DINHEIRO, 
GOVERNOS.

E todos os Povos, Governos e Nações já estais REGISTRADAS EM 
MIM, pelo DÍZIMO DO DÍZIMO, vivendo o NOVO TEMPO, no qual somente EU, 
TRINDADE SANTÍSSIMA SOU VOSSO GOVERNO E DONO E SÓ A MIM HAVEIS 
DE OBEDECER.

É a VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO, SANTIFICADOR DA FAMÍLIA que 
concluiu SUA MISSÃO e agora está INTEGRADO À MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

Assim também se concluiu a missão de todos, os que vivem, os que viveram 
e viverão. Todos estais UNIDOS na SANTÍSSIMA TRINDADE!

E em todo cosmo retumba um louvor sempiterno.
GLÓRIA AO PAI! GLÓRIA AO FILHO!
GLÓRIA AO ESPÍRITO SANTO!
GLÓRIA! GLÓRIA! GLÓRIA AO DEUS UNO E TRINO AMOR!
SANTÍSSIMA TRINDADE UNIDA NO CÉU e na Terra se faz MINHA 

UNIDADE com todos os viventes.
E na Terra limpa e florida, nasce a ÁRVORE DO BEM na qual o AMOR faz 

SEU NINHO e ACOLHE cada FILHO.
Essa ÁRVORE SOU EU, VOSSO PAIZINHO, ACOLHENDO cada um de 

vós, FILHINHOS QUERIDOS NO MEU NINHO DE AMOR.
E é MINHA SEIVA TRINITÁRIA que emana do TRONCO e flui para os 

galhos, até os frutos, ALIMENTANDO-vos com A VIDA, A SAÚDE E A SANTIDADE 
QUE SOU.

FAMÍLIAS! EMPRESAS! GOVERNOS! É A ÁRVORE DO AMOR que se 
levanta, comei dos frutos do BEM que vos dou em abundância!

ALIMENTAI-vos da VIDA, SAÚDE E SANTIDADE QUE SOU e nada vos 
faltará!

VERDADEIRAMENTE MORO NESTE PLANETA E HABITO CADA UM DE 
VÓS.

Criei o Planeta Terra e HOJE o entrego para vós, recriado e totalmente 
novo.

Agora sim, chegais ao NOVO TEMPO e com vosso DÍZIMO vos 
REGISTRAIS em MIM, como IMAGEM e SEMELHANÇA MINHA, SANTÍSSIMA 
TRINDADE, O BEM, TODO BEM, ETERNO BEM, O SUMO BEM!

FILHOS QUERIDOS, COM IDENTIDADE DIVINA, REGISTRADOS NO 
DEUS UNO E TRINO AMOR COMO VIDA, SAÚDE E SANTIDADE!

REGISTRAI-vos em MIM e VIVEI!
E a MINHA GRAÇA PROVIDENCIAL que está sobre vós, se encarrega de 

fazer acontecer TODO O BEM.
Começa vossa missão de santos e é muito importante a continuidade de 

vosso trabalho com o CARISMA VITORIOSO em todas as Nações.
ESTAMOS JUNTOS! EU EM VÓS E VÓS EM MIM!
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Nada impediu vosso coração de chegar ao MEU CORAÇÃO para NELE 
recostar-vos e poder silenciar.

FILHINHOS TUDO O QUE SOU É EM VÓS, ACOLHEI-ME!
GLORIFICAI O PAI, O FILHO, O ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA 

TRINDADE EM VOSSA ALMA!
ABÁ! PAI!

BENDITA E LOUVADA SEJA A MINHA PRESENÇA ENTRE VÓS!
SEJA BENDITO E GLORIFICADO O MEU REINO DE AMOR EM VÓS, 

REAL E VERDADEIRO!
QUE SEJAM BENDITAS TODAS AS ALMAS, QUE HOJE CELEBRAM 

COMIGO A UNIDADE TRINITÁRIA!
LOUVAI E ENGRANDECEI O SENHOR DEUS, DIGNO DE TODA 

EXALTAÇÃO E GLÓRIA!
SEJA BENDITO ENTRE VÓS O MEU SANTO NOME!
SEJAM BENDITAS TODAS AS CRIATURAS DO UNIVERSO QUE COMIGO 

CRESCERAM NESTE CARISMA SANTO!
PARA MINHA MAIOR HONRA E GLÓRIA, TUDO O QUE EXISTE SEJA 

BENDITO E LOUVADO.
PROSTRAI-VOS ANTE MINHA UNIDADE TRINITÁRIA QUE DO CÉU 

DESCE À TERRA!
HOJE É O DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS, DE GLÓRIAS E EXALTAÇÃO 

ETERNA AO DEUS UNO E TRINO AMOR!
ERGUEI ALELUIAS E GLÓRIAS SEM FIM UNIDOS AOS COROS DE 

ANJOS E SANTOS!
DAÍ GRAÇAS E GLÓRIAS AO PAI, AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO, 

SANTÍSSIMA TRINDADE EM VÓS E ENTRE VÓS, EM TODOS, TODOS, TODOS!
HOJE O CARISMA ATINGE SUA CULMINÂNCIA.  AGRADECEI-ME SEM 

CESSAR!
GLÓRIAS AO PAI! GLÓRIAS AO AMADO FILHO JESUS REI! GLÓRIAS 

AO ESPÍRITO SANTIFICADOR QUE UNIFICOU A FACE DA TERRA EM MIM!
TODOS SÃO UM NO MEU PODER E MAJESTADE! 
E TODAS AS ALMAS ESTÃO UNIDAS À MINHA VIDA QUE É A ALMA DO 

UNIVERSO!
ACOLHEI-ME COM MUITA ALEGRIA E LOUVOR!
E TODOS OS ÁTOMOS E CÉLULAS QUE ESTÃO EM VÓS E NO PLANETA 

SÃO IMPREGNADOS COM A VIDA QUE SOU DANDO SEM CESSAR, GLÓRIAS 
E LOUVORES A MIM!

GLÓRIA À VIDA DO PAI EM VÓS!
GLÓRIA À VIDA DO FILHO JESUS EM VÓS!
GLÓRIA À VIDA DO ESPÍRITO SANTO EM VÓS!
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E COM TODA CORTE CELESTE, COM MARIA, ANJOS E SANTOS 
ERGUEI GLÓRIAS AO MISTÉRIO DIVINO QUE SE FAZ,  SANTÍSSIMA TRINDADE 
EM VÓS ENTRE VÓS, VIVENDO CONVOSCO NA FACE DA TERRA, EM TODO 
COSMO!

GLÓRIAS AO PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO, COM MARIA E COM 
GERTRUDES LOUVANDO E ENALTECENDO A VIDA, A SAÚDE, A SANTIDADE, A 
PAZ, A ABUNDÂNCIA E A PROVIDÊNCIA, TUDO O QUE SOU EM VÓS!

BENDITO CARISMA QUE VOS INTRODUZIU NO NOVO TEMPO!
PARABÉNS, FILHOS, PORQUE ACREDITASTES EM MIM, NA MINHA 

VOZ A FALAR-VOS E AGORA ESTAIS SERENOS FIRMADOS E REGISTRADOS 
NO MEU AMOR DE PAI!

PARABÉNS, FILHOS, PORQUE ACOLHESTES E NA OBEDIÊNCIA, 
CONDUZISTES FINAMENTE ESTE ABENÇOADO CARISMA, SUSTENTASTES A 
PAZ E HASTEASTES A BANDEIRA DA VITÓRIA EM TODO COSMO.

AMÉM! AMÉM! AMÉM! 
VOS ESCREVEU O AMOR!

FILHOS AMIGOS!
EU ESTOU VINDO DESDE ABRAÃO! O TODO PODEROSO, REI DO 

UNIVERSO para GOVERNAR-vos com toda eficiência e AMOR.
E o ponto de partida da MINHA ADMINISTRAÇÃO é a LEI DO DÍZIMO na 

EMPRESA e DESEJO imensamente que ELA seja observada com muito critério.
“É DEUS no Céu e nós aqui na Terra” é o que pensáveis, dizíeis e vivíeis 

antes, mas agora não é mais assim!
Nasceis, cresceis e viveis na mais completa ignorância de vós mesmos, do 

que sois e para onde ides.
É bem diferente a vossa vivência no MUNDO NOVO no qual adentrais pois 

por alto preço vos COMPREI, vos LAVEI E PURIFIQUEI, para agora REGISTRAR-
vos no MEU SANTO NOME, dando-vos o direito de serdes e viverdes MINHA 
PRÓPRIA IMAGEM E SEMELHANÇA de forma real.

Se faz a GRANDE CELEBRAÇÃO UNIVERSAL que abrange todos os 
Povos e Nações na qual EU VOS COMUNGO tal como sois e estais e vos REGISTRO 
como parte de MINHA IDENTIDADE DIVINA.

Assim sois todos SANTOS, PUROS e BONS porque estais vivendo dentro 
de MIM e SOU EU QUE TRANSPAREÇO ATRAVÉS DE VÓS.

O humano desaparece por completo e só o DIVINO conta.
Esta foi a primeira e grande MISSÃO DO CARISMA, ACOLHER-ME na 
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face da Terra, DEUS SANTO E TODO PODEROSO REINANDO em cada criatura, 
em tudo em todos e em todos os sentidos.

Assim, não sois mais vós que viveis, mas EU VIVO em vós, EU PENSO e 
SINTO em vós, SOU EU QUE TRABALHO E FAÇO vossos negócios, manuseando 
vosso DINHEIRO.

Por vós mesmos nada sois e nada fazeis, agora é DEUS que é GRANDE E 
TUDO PODE E TUDO REALIZA.

Estais sendo ENTRONIZADOS em MIM e obrigatoriamente precisais viver 
e ser conforme DEUS, na MINHA TERNURA e CARINHO, DÓCEIS em ACOLHER 
MEU AMOR e MINHA AJUDA.

E se não agirdes conforme o AMOR QUE SOU, vos sentireis muito mal, tão 
fracos e vazios, quase a morrer.

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.

É no HOJE que ABRAÇO ADÃO, ACOLHENDO cada um de vós como 
MEUS FILHOS LEGÍTIMOS.

E só a partir de MIM, VIVEREIS!
E precisais tão pouco para terdes uma vida digna e feliz! SÓ DEUS vos 

basta!
Por que vos estressais noite e dia para amontoar essa parafernália de 

coisas inúteis que só vos atrapalha?
Por que trabalhais e vos desgastais tanto em torno da matéria como se 

fôsseis deuses de tudo?
Agis como deuses e endeusais sobremaneira o dinheiro, vosso objetivo 

desde o amanhecer até o anoitecer e nas vigílias da noite é vossa preocupação.
E ainda chamais isso de “viver” de “ser moderno”, de “estar na moda”.
FILHOS! FILHOS! FILHOS acordai deste sono mortal, desta hipnose social 

que vos põe loucos atrás do dinheiro e vos engorda cada vez mais na ganância!
Diante do NOVO que já está maduro, toda vossa rotina perde completamente 

o valor e vos sentireis ridículos ao vos deparardes convosco mesmos.
Em meio aos trilhões de viventes sois apenas um número, mas para 

MIM, cada um de vós é ÚNICO, é FILHO LEGÍTIMO, merecedor de toda MINHA 
HERANÇA de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

Logo, logo vos distanciareis deste mundo disparado que corre atrás da 
máquina.

É bem outra coisa o que desejo para vós, é muito bonito o NOVO TEMPO no 
qual todos vós, já estais ENXERTADOS e haveis de produzir frutos em abundância.
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Agora estais com toda FORÇA CELESTE para multiplicar em vós a VIDA, 
a SAÚDE e a SANTIDADE.

É O PAI, O FILHO,  O ESPÍRITO SANTO, A UNIDADE TRINITÁRIA que 
desce como um raio de AÇÃO para transformar-vos e capacitar-vos a viver este 
NOVO TEMPO, um desafio para todos vós.

Agora é apenas o começo, mas já se descortina tudo o que há de ser em 
muita claridade e VERDADE.

SOU VOSSO LEGÍTIMO DONO e VOSSO GOVERNO ÚNICO, RICO em 
SABEDORIA e VERDADE.

FILHOS QUERIDOS, MEUS AMIGOS, dispendei ao menos uma hora do 
vosso dia para FICAR COMIGO e ME CONTEMPLAR usufruindo do MEU AMOR!

Agora nosso convívio é tão normal que sentireis necessidade de ESTAR 
COMIGO tanto quanto precisais de água e ar para viver.

De ora em diante vosso viver precisa ser diferente! Refreai a loucura do 
ter,ter,ter!

Só uma coisa precisais fazer, silenciar para ESTAR COMIGO.
Buscai o SILÊNCIO que fertiliza, que vos dá de beber da seiva vivificante 

que emana de MIM e flui para vós, fortalecendo-vos com MINHA PRESENÇA 
TRINITÁRIA!
 Só o que TRANSPARECE através de vós, neste NOVO TEMPO em que 
estais, é vossa AMIZADE COMIGO, é ESCUTAR MINHA VOZ DE COMANDO, 
sendo dóceis e obedientes à MINHA LEI.

Não são mais os cargos, títulos ou bens que vos dão valor em nenhum 
lugar. Mas o que vos distingue e vos dá um VALOR ETERNO, incomensurável, é 
MINHA PRESENÇA em vós, é o NOSSO doce aconchego em idílio terno e suave, é 
o entrelaçamento de NOSSAS VIDAS, vós em MIM, ENXERTADOS em MEU SER 
DIVINO, no MEU AMOR.

É DENTRO DE MIM QUE ESTAIS, no MEU SILÊNCIO INTERIOR, na 
MINHA PAZ, ALMA A ALMA, no PULSAR DO NOSSO CORAÇÃO, MEU SANGUE 
FLUINDO EM VÓS, em todas as direções vos enriquecendo com a SAÚDE QUE 
SOU.

AQUI é o lugar do NOSSO ENCONTRO, DENTRO DE VOSSA ALMA, 
na FONTE TRINITÁRIA DE AMOR E VIDA, onde sois RICOS e AFORTUNADOS, 
EMBEBIDOS da MINHA PRESENÇA e vos ENGRANDEÇO com MINHA 
PROVIDÊNCIA.

AQUI, SIM, descansais de fato e desfrutais da DÁDIVA SAGRADA, 
a COMUNHÃO DA MINHA PRESENÇA DE PAI-MÃE, AMOROSO E TERNO, 
SEMPRE PRONTO para vos AJUDAR.
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Agora estamos juntos e precisamos nos conhecer cada vez mais, entrai na 
MINHA INTIMIDADE, a SÓS, EU em vós e vós em MIM, num MURMÚRIO de AMOR 
e TERNURA no qual só a ALMA FALA!

ABÁ...ABÁ...ABÁ... PAI!
Agora sim, podeis descansar, ó humanidade querida, após a longa jornada 

que fizestes!
Esse é o TEMPO SANTO que tanto almejastes viver em LIBERDADE total!
Agora, DEIXAI-ME AGIR!
Em GESTO concreto, EU ME PARTILHO em ALIMENTO para todos e 

NUTRO cada um com MINHA ETERNIDADE.
“O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE VÓS” e por milênios 

estivestes na PALAVRA, no ANÚNCIO e APRESENTAÇÃO DO QUE HAVERIA DE 
VIR.

Mas agora é real O que viveis porque entrais no TEMPO DO PAI, no qual 
MINHA PESSOA  SAGRADA E SANTA, verdadeiramente, SE DÁ EM ALIMENTO E 
SE FAZ EM VÓS, EM CORPO, SANGUE, ALMA E DIVINDADE.

CONVIVEIS COMIGO de forma concreta e real, pois ESTOU 
ENTRONIZADO em vós e em vosso lar, na vossa FAMÍLIA, vos ABRAÇO e vos 
FAÇO SENTIR MINHA CONVIVÊNCIA DE AMOR, assim como sois, vos ACOLHO 
EM MIM, vos ENXERTANDO EM MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

EU vos ACOLHO EM MIM e FICO FELIZ de SER AMADO e ACOLHIDO 
por vós.

EU, VOSSO DEUS PAI, VISITO VOSSO lar e ESTOU ENTRONIZADO 
em vossa FAMÍLIA, já SOU CONHECIDO, DISTINGUIDO com toda HONRA e 
ACOLHIDO por vós, que ALEGRIA!

ESTAIS no NOVO TEMPO e SOU EU, DEUS VERDADEIRO E SANTO que 
TRANSPAREÇO através de vós como GOVERNO ÚNICO E TODO PODEROSO, 
PESSOA SANTA em vós.

QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA POR ORDEM REAL E PODER DO 
PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR EM VÓS!

Aleluia!
Chegais na MINHA GLÓRIA quando recebeis em vossas veias o CALOR 

DO MEU SANGUE REDENTOR E SANTO que de alto a baixo vos perpassa vos 
tornando FILHOS DIGNOS de permanecer em MIM.

ABÁ! ABÁ! ABÁ vos AMA MUITO e vos ACARICIA a cabeça MURMURANDO 
PALAVRAS DE CARINHO e AMOR.

FILHINHOS! FILHINHOS QUERIDOS!
Chimili...quimili...chimili...quimili...
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É muito AMOR, muito AMOR que SINTO por vós neste MOMENTO DO 
ABRAÇO.

São muitas as PALAVRAS DOCES que SAEM do MEU CORAÇÃO para 
acalentar-vos.

Dentro de vossa ALMA há o NOSSO ENCONTRO DE AMOR e SE fazem 
ouvir canções suaves entoadas pelo Coro Celestial dos Anjos e Santos.

Dentro e fora, DEIXAI-ME AGIR, pois vos PLENIFICO com MINHA 
PRESENÇA REAL DE VIDA EM ABUNDÂNCIA, SAÚDE e SANTIDADE!

Pela OBEDIÊNCIA estivestes de mãos dadas COMIGO e tudo o que o 
CARISMA FEZ e REALIZOU com o DÍZIMO foi para ME ACOLHER na HORA 
CERTA.

E AGORA AQUI ESTOU JUNTO A VÓS EM SANTIDADE PLENA, em doce 
CONVIVÊNCIA e muita tranquilidade. Bem rápido vos acostumais com MINHA 
PRESENÇA junto a vós, em todas as horas, vos FALANDO E DIRECIONANDO 
nesta VIDA EM DEUS.

DEUS  EM VÓS, essa é a VERDADE para o século atual e através do 
SISTEMA DIVINO NA EMPRESA, REGISTREI em MIM, toda população do universo.

Agora todos, todos, todos vós sois FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS, 
ALIMENTADOS pelo AMOR.

Passo por passo, através do DÍZIMO, COMPREI todo cosmo e tudo 
o que existe está em MIM, sob MEU GOVERNO SANTO e é REGIDO sob MEU 
COMANDO.

Esta  é a maravilha do NOVO TEMPO, a vossa integração em MIM, como 
sois, no que tendes e fazeis, na mais perfeita HARMONIA e PAZ.

Vibrai  e cantai de ALEGRIA e ENTUSIASMO porque é lindo esse NOVO 
TEMPO em que adentrais e no qual podeis livremente ME ADORAR, ENALTECENDO 
O MEU NOME SANTO e ALIMENTANDO-vos DO QUE SOU, O BEM, TODO BEM, 
O SUMO BEM.

É a MINHA ALMA que toma posse de todo universo e nesse MOMENTO 
SOLENE sois e estais envolvidos pelo SILÊNCIO CELESTE e no espaço sideral 
também tudo se acalma e silencia.

É a LEI DO AMOR QUE SE FAZ VERDADE em vós, por isso todas as 
vozes se calam e silenciam em vossa ALMA e em todo vosso ser, desde a origem, 
para que somente a MINHA VOZ  SEJA OUVIDA por vós.

Esse é o princípio de vossa VIDA EM MIM, quando sois GERADOS e 
ENVOLVIDOS POR MINHAS CÉLULAS, NO MEU ÚTERO EM LUZ, PLENIFICADOS 
POR MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, em muito EQUILÍBRIO E PAZ.

Passo por passo, cresceis na GRAÇA, ENXERTADOS em MEU AMOR e 
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EU vos ALIMENTO COM MINHA SEIVA DE VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.
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.

Urililalai...shirili...ha...ma...la...
FILHINHOS QUERIDOS! AMIGOS MEUS, MURMURO palavras 

ininteligíveis por vós, para acalentar vossa ALMA em MEU SEIO, para vos 
abandonardes em MIM, sem ME ENTENDER, CARNE DE MINHA CARNE 
QUE SOIS, para assim vos deixardes possuir por MEU AMOR, PURO, SANTO, 
PODEROSO, DINÂMICO e EFICAZ

É BOM ESTARMOS AQUI, JUNTOS, UNIDOS EM MINHA ALMA E NOS 
COMUNGARMOS MUTUAMENTE!

É SUAVE! É DOCE! É UM DESLIZAR SERENO E CALMO, UM REPOUSAR 
NO PAI QUE TANTO VOS AMA!

PAI! PAI VOSSO! ABÁ! ABÁ! ABÁ!
Oração em línguas...
Vinde! Vinde todos vós, Povos de todas as RAÇAS, CREDOS e NAÇÕES!
Vinde AQUI, JUNTO a  MIM, BEBER DA SEIVA SAGRADA e ALIMENTAR-

vos com os frutos da MINHA PROVIDÊNCIA!
HOJE, POSSO DIZER-vos que se derreteram todas as geleiras que NOS 

separavam e agora provais e sentis bem pertinho de vós o CALOR DO NOSSO 
CONVÍVIO DE PAI E FILHOS, numa AMIZADE sincera, franca, aberta e sem 
nenhum obstáculo.

Ficai tranquilos, FILHOS QUERIDOS, na PAZ, na ALEGRIA, no SORRISO, 
na certeza da MINHA PROVIDÊNCIA, MULTIPLICANDO O BEM e GERMINANDO 
A VIDA NOVA!

Produzi, FILHOS AMIGOS, produzi infinitamente, de MÃOS DADAS 
COMIGO, NA obediência à MINHA LEI!

É na ALMA que ME AMAIS sempre mais, mais, mais e neste CONVÍVIO vai 
crescendo cada vez mais a vossa CONFIANÇA em MIM.

Produzis e multiplicai infinitamente TODO BEM, TUDO o que é PURO, 
SANTO, JUSTO E BOM, MEU AMADO FILHO JESUS.

Aia-lá! Shaia-lá!
MINHA EMPRESA! FILHA QUERIDA, em ti, INVESTI todo potencial do Céu 

e agora te vejo crescida, madura, e apta para viver o AMOR DO MEU CORAÇÃO!
MINHA FILHA QUERIDA! Em ti agora SE FAZ a PAZ e o SILÊNCIO no 

físico, no psiquismo, no espírito e na ALMA, É o SILÊNCIO DO ENCONTRO e do 
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ABRAÇO DO PAI.
FAMÍLIA! EMPRESA! GOVERNO! É SILÊNCIO! SILÊNCIO! SILÊNCIO! 
SILÊNCIO DE PAZ em todo cosmo, a EMPRESA UNIVERSAL.
Quando EU SOU tudo se acalma, se aquieta e silencia.
Em MIM não existem as vozes e nem o barulho do mundo, só a PAZ e 

o SILÊNCIO QUE FERTILIZA A EMPRESA, seja ela Pessoal, Familiar, Eclesial, 
Profissional, Financeira ou Governamental.

EM JESUS, POR JESUS E COM JESUS, AMADO E QUERIDO FILHO, 
sois MINHA EMPRESA, FILHA QUERIDA, HERDEIRA DE TODA MINHA 
COMPLACÊNCIA, em quem DEPOSITO TODO MEU AMOR em BÊNÇÃOS E 
GRAÇAS.

Irili! Quimirili-la hai!
Sede dóceis e inteligentes habitantes do NOVO TEMPO, pois não podeis 

mais pensar por vós mesmos ou sentir como antes sentíeis, mas conforme EU 
PENSO, SINTO e AJO em vós, totalmente entregues ao DIVINO, OBEDIENTES À 
MINHA SANTÍSSIMA VONTADE.

CONVIVENDO COMIGO, sois sempre CLARIDADE, sempre LUZ, VIDA, 
AMOR e ALEGRIA.

Sede abundantes, ESCUTAI O QUE VOS DIGO e OBEDIENTES À MINHA 
PALAVRA DE COMANDO tende a certeza, que tudo o que empreendeis, prospera!

Da criança ao adulto brota a VIDA PROVIDENTE que produz  infinitamente 
frutos de ALEGRIA, BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

É a PAZ, a MINHA PAZ que flui para vós como PESSOA VIVA, PURA, 
SANTA, IMACULADA!

HOJE, MINHA AÇÃO CONTÍNUA através do CARISMA, vos leva a 
conhecer-vos  a vós mesmos como Pessoa, Casa, Família, Empresa, 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.

ABÁ, ABÁ, ABÁ PAI QUERIDO! Aia-lá!
Conhecendo-vos haveis de VALORIZAR-vos como CRIATURAS CRIADAS 

E RECRIADAS À MINHA PRÓPRIA IMAGEM E SEMELHANÇA, RESGATADAS 
PELO PRECIOSO SANGUE DE UM DEUS AMOR QUE SE DOA ETERNAMENTE 
POR VÓS.

Quem sois vós?
Sois FILHOS QUERIDOS DO PAI, AMIGOS DO MEU CORAÇÃO, 

HERDEIROS DO AMOR DIVINO, A FONTE CONSUBSTANCIAL DE TODA GRAÇA 
E DE TODO BEM, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.



302

O NOSSO ENCONTRO é dentro de vós na vossa ALMA na qual podeis 
entrar e sair livremente diante da MINHA SANTA PRESENÇA. Já estais na FONTE 
DO BEM, a vossa ALMA que é DEUS UNO E TRINO AMOR em vós e podeis 
continuamente ME ADORAR e GLORIFICAR em COMUNHÃO ETERNA.

Eu QUERO REALIZAR em cada um de vós a VIDA DIVINA pois estais 
ENXERTADOS NA ÁRVORE DO AMOR TRINITÁRIO e daqui para frente vou 
ENSINAR-vos como haveis de ser e viver conforme DEUS.

Na MINHA SABEDORIA e no MEU AMOR sede FORTES e ABUNDANTES!
Prosperai! Progredi na MINHA PROVIDÊNCIA! Multiplicai infinitamente o 

AMOR, a VIDA, o BEM!
Já ESTAIS EM MIM e podeis ser e viver perfeitamente IDENTIFICADOS 

COMIGO em muita PAZ e EQUILÍBRIO, EU EM VÓS e VÓS EM MIM, embora não 
tenha se manifestado ainda como haveis de ser e viver.

Flui a NOSSA AMIZADE e CARINHO como seiva na ÁRVORE viçosa, 
produzindo frutos do BEM que se espalham e alimentam todo universo.

É A UNIDADE TRINITÁRIA QUE SE LEVANTA EM VÓS COMO REI, 
GOVERNO SANTO E TODO PODEROSO e ASSIM COMO DIGO, É!

A PALAVRA DE COMANDO É A ORDEM REAL DO CARISMA DESCIDA 
DO CÉU, QUE SE MANIFESTA HOJE, DIANTE de vós COMO ÚNICA AUTORIDADE 
QUE REGE O UNIVERSO.

QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA SOB MEU PODER E AUTORIDADE, 
A MINHA PALAVRA DE COMANDO EM VÓS!

ESTA É A ORDEM REAL DO PAI DO FILHO DO ESPÍRITO SANTO, DEUS 
UNO E TRINO AMOR EM VÓS EM TODO COSMO!

ABÁ! PAI!
Povos todos, de todos os continentes, GLORIFICAI SEM CESSAR MEU 

NOME SANTO E TODO PODEROSO!
AMÉM, ALELUIA!
ESTÁ CONVOSCO O PAI QUE VOS AMA, AMA, AMA!
ABÁ! PAI!

FILHOS QUERIDOS
HERDEIROS DA MINHA GRAÇA!

Entrai, tende acesso!
Chimerime, merime, merime!
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As portas estão abertas em todas as direções e podeis ir e vir com toda 
tranquilidade.

Com quanto PRAZER vos ACOLHO agora que o Paraíso se abriu para vós!
É o início da convivência íntima COMIGO, escutando MINHA PALAVRA que 

SE FAZ VIDA em VÓS e é SINAL PERMANENTE DA MINHA SANTA PRESENÇA 
direcionando vosso viver.

E assim como a semente caída na terra, frutifica, assim também MINHA 
PALAVRA AGE em vós, fertilizando-vos e produzindo frutos de AMOR, PAZ, 
ALEGRIA e AÇÃO VIVIFICANTE.

MINHA PALAVRA é ÁGIL e EFICAZ, cheia de VIDA e CALOR e desce a vós 
como um raio abrindo, partindo, transformando tudo em vós e no universo.

Ela AGE por si, independente de vosso querer, fortalecendo-vos com 
MINHA SEIVA para que produzais a cada momento, frutos de BEM, de PAZ e VIDA 
em ABUNDÂNCIA.

Nem mais nem menos, tudo dirigido e confeccionado por MINHA SAGRADA 
ONISCIÊNCIA, do menor ao maior, todos recebendo na hora certa, o SALÁRIO 
JUSTO de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, PARTILHANDO POR MIM, NO MEU 
REINO DE AMOR.

Assim vos fertilizo a cada amanhecer, cumulando-vos da ENERGIA saída 
de MIM em partículas de AMOR e VIDA.

Estais muito bem assinalados por MINHA PALAVRA DE ORDEM porque 
HOJE estais ENXERTADOS em MIM e EU DETERMINO vosso SER, AGIR e 
FALAR. Agora precisais SER e AGIR conforme o PAI, por vós mesmos nada sois e 
nada fazeis.

Estais em MIM fortemente enraizados e só a partir de MIM tendes a VIDA 
em vós e tudo o que tendes prospera grandemente.

Estando em MIM, sois PURO AMOR e a partir da FONTE VERDADEIRA 
recebeis a SEIVA DIVINA, em COMUNHÃO COMIGO vos alimentais do MEU SER.

ABÁ! ABÁ PAPAI vos AMA e cuida de vós com muito CARINHO, pois bem 
percebeis quanto cuido e enfeito a natureza, quanto mais ZELO por vós que sois 
MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM, FILHOS QUERIDOS, em ADÃO saídos do MEU 
SOPRO DE VIDA.

Aia-lá ! Shaia-lá!
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 VERDADE em vós e 
no universo.

FILHOS QUERIDOS, EU VOS GERO sempre de novo, fortalecendo e 
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firmando cada vez mais, vossas raízes em MIM, COMPROMETENDO-ME de vos 
fazer FELIZES, ALEGRES e REALIZADOS.

A cada novo dia, despertais FELIZES, SEGUROS e cheios de VIDA e 
AMOR, porque acordais em MIM, que SOU em vós todo BEM e toda GRAÇA.

Sois propriedade MINHA, por isso vos cumulo de benefícios, enriquecendo 
vossa casa com toda PROVIDÊNCIA que SOU.

Agora iremos conversar, ser AMIGOS, NOS CONHECER melhor, porque 
nada mais vos impede VIVER esta FELICIDADE DO ENCONTRO AMOROSO, EU 
em vós e vós em MIM, em UNIDADE PERMANENTE.

VOSSO DÍZIMO vos aproxima de MIM e cada mês tem um propósito 
diferente, mas  o objetivo é sempre o mesmo, entregar-vos e aconchegar-vos em 
MIM.

O FILHO SAÍDO DE MIM PELO SOPRO DE VIDA, veio a vós no princípio, 
EU o FIZ do barro, SOPRANDO sobre ele a VIDA, FAZENDO-O CARNE DE MINHA 
CARNE como vos sois agora.

Assim EU vos POSSUO por inteiro, pois em ADÃO fostes FILHOS 
PREFERIDOS por MIM e AMADOS ao extremo.

ADÃO foi MEU FILHO ÚNICO, MEU AMIGO e após ele ninguém mais foi 
FILHO MEU e vivestes separados de MIM, longe da MINHA AMIZADE todo esse 
tempo.

E até agora vagáveis a esmo, sem rumo, buscando encontrar vossa 
IDENTIDADE DIVINA, perdida desde a desobediência no PARAÍSO.

Perdestes a FILIAÇÃO DIVINA e  AMIZADE COMIGO e como filhos de 
ADÃO e EVA povoastes a Terra desde então.

Expulsos do PARAÍSO, pela desobediência, começa vossa história negativa 
de pecado, doença e morte pois recusastes ser FILHOS DE DEUS, como humanos 
passastes a ser conduzidos pelo humano ADÃO, na sabedoria humana e no castigo, 
totalmente vulneráveis ao mal.

Com saudades de ADÃO, ANSIANDO refazer a AMIZADE com MEU FILHO 
ÚNICO SAÍDO DE MIM, FAÇO com a humanidade a ANTIGA ALIANÇA DANDO-vos 
os MANDAMENTOS no intuito de manter contato convosco  e vos aproximar de 
MIM.

Assim começa novamente MINHA INTERVENÇÃO DIVINA na face da 
Terra. E sempre DESEJOSOS de refazer NOSSA AMIZADE, tão longe estáveis de 
MIM, NOVA ALIANÇA FAÇO convosco.

Em JESUS, POR JESUS E COM JESUS AMADO E QUERIDO FILHO 
E MARIA, SUSCITEI ADÃO que vem reparar a culpa e as consequências da 
desobediência original no PARAÍSO.
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ADÃO e EVA, JESUS AMADO E QUERIDO FILHO E MARIA, A MÃE DA 
HUMANIDADE.

JESUS O NOVO ADÃO É GERADO EM MARIA PELA AÇÃO DO ESPÍRITO 
SANTO, ASSUMINDO vossa natureza humana para RESGATÁ-LA e SALVÁ-LA, 
SENDO DEUS, FOI OBEDIENTE ATÉ A MORTE DE CRUZ.

EM EXTREMA DOR, JESUS AMADO E QUERIDO FILHO COM MARIA 
é o NOVO ADÃO, que vem SENTIR AS DORES de ter desobedecido AO PAI e o 
SOFRIMENTO  que SENTI de tê-lo perdido para a mulher EVA. 

Assim, pela OBEDIÊNCIA de JESUS AMADO E QUERIDO FILHO, 
recebestes os SACRAMENTOS e reconquistastes a FILIAÇÃO DIVINA pois iniciou-
se o CAMINHO DA SALVAÇÃO para vós e tudo se abriu através da CRUZ.

“PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO”!
FOI O BRADO DO FILHO!
Fez-se o SILÊNCIO   em todo universo e calou-se a VOZ DE DEUS, 

NOVAMENTE.
Assim concluiu-se a NOVA ALIANÇA, quando novamente o humano opta 

pelo humano, escolhendo barrabás, o criminoso, matando o DEUS DA VIDA.
Triste história dos filhos de ADÃO.
JESUS AMADO E QUERIDO FILHO VOLTA AO MEU SEIO, PROMETENDO-

vos O ESPÍRITO SANTO para ajudar-vos no caminho de volta ao PAI.
E neste DIA HOJE novamente VENHO A VÓS, agora em ALIANÇA 

ETERNA COM meu projeto de salvação, ATRAVÉS do MEU ESPÍRITO SANTO, 
ENCARNADO NA MULHER ESCOLHIDA E DESIGNADA POR MIM, GERTRUDES 
GROSSL, para CONDUZIR O CARISMA QUE CONCLUI A SALVAÇÃO.

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.

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 desobediência desde a origem.

Assim, o ESPÍRITO SANTO, O MEU AMOR EM ESPÍRITO TRINITÁRIO, 
através deste casal GERTRUDES E ZULMAR, pelo DÍZIMO, neste CARISMA, vem 
reparar no DIA HOJE todos os danos causados à humanidade quando da opção 
inicial pelo pecado, doença e morte, opção esta reforçada em barrabás.

Toda trajetória do CARISMA, através do DÍZIMO teve como objetivo dizer 
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SIM, ACOLHENDO-ME como ÚNICO DONO E SENHOR, GOVERNO SANTO 
ENTRE VÓS, voltando ao PARAÍSO, a íntima convivência COMIGO.

HOJE, na maturidade do CARISMA presenciais e vivenciais estes reais e 
fortes acontecimentos do início do NOVO TEMPO, com toda naturalidade, porque 
este PLANO DE SALVAÇÃO, foi elaborado, edificado e conduzido por MIM, de forma 
que o MUNDO pudesse agüentar de pé a sua culminância que é MINHA CHEGADA 
E PRESENÇA DE AMOR em vós e em todo cosmo.

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.

Só agora DEUS VOSSO PAI, vence a mulher EVA e recomeça MINHA 
AMIZADE COM ADÃO, cada um de vós, terminando assim toda história negativa.

Não viveis sozinhos, mas sois a história de FAMÍLIA e bens materiais com 
DINHEIRO desde o início da criação.

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 MINHA INTERVENÇÃO com o DÍZIMO, O MEU SANTO 
PODER VINDO 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 FAMÍLIA e tudo o que sois, tendes e 
fazeis e assim PUDE ASSUMIR vossa história, ENVOLVENDO E INSERINDO-vos 
em MIM, ACONCHEGANDO-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.

É a entrada triunfal de ADÃO de volta ao MEU CONVÍVIO, À MINHA 
AMIZADE NO PARAÍSO.

Esse é o MARCO que está iniciando o NOVO TEMPO DA GRAÇA.
POR ORDEM REAL, DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 

DEUS DAS ALIANÇAS, SANTÍSSIMA TRINDADE EM VÓS,  SOB MINHA SANTA 
VONTADE E NA MINHA AUTORIDADE REAL, MANIFESTA NESTE CARISMA EM 
GERTRUDES E ZULMAR, ADÃO E EVA  ENTRAM NO PARAÍSO COM TODOS OS 
SEUS FILHOS.
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QUE ASSIM SEJA E SE FAÇA!
DEUS SANTO, SANTO, SANTO VENCEDOR!
ABÁ! PAI! O BEM VENCEU! Aleluia!
Amém.

Começais a existir em NOVO TEMPO com NOVA HISTÓRIA e com todos 
vossos BENS e DINHEIRO sois ACOLHIDOS na MINHA PROVIDÊNCIA DE AMOR, 
como FILHOS DE DEUS, HERDEIROS DA MINHA DIVINDADE.

É o ESPÍRITO TRINITÁRIO que vos conduz, O ENCONTRO COM O 
DIVINO que acontece em vossa ALMA, a COMUNHÃO CONSTANTE, EU EM VÓS 
E VÓS EM MIM, em UNIDADE TRINITÁRIA, PLENA de LUZ, BRILHO e FULGOR.

É o ENCONTRO CALOROSO COM VOSSO PAI AMOR SANTO, SANTO, 
SANTO em vós e em todo universo.

COMIGO, POR MIM E EM MIM, AMAIS a todos os vossos IRMÃOS, sem 
distinção, agora é possível, pois a UNIDADE DAS FAMÍLIAS SE CONFIRMA E SE 
COMPLETA nesse TEMPO NOVO, é o PAI QUE AMA EM VÓS.

EU AMO É A PESSOA SAGRADA QUE ESTÁ EM VOSSA ALMA.
EU VOSSO PAI SÓ SEI AMAR! AMAR! AMAR! AMAR EM VÓS!
Crescei! Frutificai! Prosperai!
Vinde AQUI! Dai frutos abundantes de Amor, VIDA, SAÚDE e PERFEIÇÃO!
EU QUERO CONDUZIR-vos no MEU SILÊNCIO, EDIFICAR-vos e 

CONSTRUIR-vos.

Estais na FONTE que não se esgota e podeis beber continuamente, 
alimentando-vos, como crianças no SEIO DA MÃE, COMUNGANDO SEM CESSAR 
MINHA PRESENÇA DE AMOR e VIDA.

AMAI O AMOR! AMAI O AMOR! AMAI O AMOR!
Neste novo começo estais diante de MIM e podeis CONTEMPLAR-ME pela 

primeira vez!
FILHOS QUERIDOS, AMAI-ME!
O AMOR É AMADO!
O AMOR É AMADO E CONHECIDO POR VÓS!

CONTEMPLAI-ME em vós mesmos, em vossos IRMÃOS, na FAMÍLIA e na 
EMPRESA, em vossos BENS e DINHEIRO em vossa COMUNIDADE e TRABALHO, 
na SOCIEDADE, em toda Natureza e em todo UNIVERSO.

Em tudo EU SOU E ESTOU COMO SENHOR E DONO, COMO GOVERNO 
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DE AMOR.
ESTAIS diante de MIM a CONTEMPLAR-ME, ouvindo a suave e doce 

melodia, entoada pelo coro celestial dos Anjos e Santos.
EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS, AMADO E QUERIDO FILHO, 

É O ÚLTIMO OFERTÓRIO QUE A HUMANIDADE FAZ, ENTREGANDO A MIM a 
história desde a origem.

EU VOSSO DEUS, vos ACOLHO EM MEU CORAÇÃO E VOS ENXERTO 
EM MINHAS ENTRANHAS para que possais GERMINAR em SOLO FÉRTIL, 
CRESCER e FRUTIFICAR produzindo os frutos de uma NOVA HISTÓRIA no BEM, 
no SANTO, NO JUSTO E NO VERDADEIRO.

Aia-lá! Shaia-lá!
É um NOVO COMEÇO, um descansar no PAI que ides vivenciar COMIGO, 

com toda CONFIANÇA numa AMIZADE sincera, leal e aberta.
Sussurrai em MEUS OUVIDOS que ME AMAIS MUITO, é o que mais 

DESEJO OUVIR de vós, FILHOS QUERIDOS e com todo CARINHO RETRIBUO 
também para vós.

Vos AMO! AMO! AMO com todo MEU CORAÇÃO!
Só agora encontrais a PAZ que há dois mil anos MEU AMADO FILHO 

JESUS veio trazer-vos, a PAZ de ESTAR EM MIM conforme ELE vos ENSINOU.
A MINHA UNIDADE TRINITÁRIA SE FAZ EM VÓS, É O SILÊNCIO 

FRUTUOSO DO NOSSO ENCONTRO.
FICAI, pois nesse idílio fervoroso de AMOR, em AMIZADE COMIGO, 

ENALTECENDO MEU SANTO NOME em todas as horas do dia!
Desfrutai do NOSSO ENCONTRO, LOUVAI-ME, ADORAI-ME, pois já 

ESTAMOS JUNTOS NO PARAÍSO e podeis deliciar-vos com MINHA COMPANHIA 
onde só existe a LEI DO AMOR.

Vós estais no PAI, intimamente UNIDOS, descei até a ALMA, está tudo 
aberto, livres entrais e sais!

SILENCIAI JUNTO A MIM e recebei o manancial de PROVIDÊNCIA QUE 
SOU em VIDA, SAÚDE, SANTIDADE, AMOR e ALEGRIA!

E já diante da porta do PARAÍSO vos deparais com a dívida que tínheis 
para COMIGO.

As vinte e quatro horas do dia, o DÍZIMO trabalhou e lutou para vos livrar 
da dívida que tínheis para COM VOSSO PAI, na FAMÍLIA, na EMPRESA e no 
DINHEIRO, por ter escolhido barrabás e CRUCIFICADO MEU QUERIDO E AMADO 
FILHO JESUS.

E só pelo CARISMA EU pude tirar esta dívida e acabar com a desigualdade 
e a divisão na FAMÍLIA de ter optado pelo ladrão e matado o REI DA VIDA.
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E só através do CARISMA, pelo DÍZIMO, FAMÍLIA, EMPRESA e DINHEIRO 
puderam pagar a dívida.

SIM, aceitastes pagar a dívida!
E EU vos pergunto:
HOJE OPTAIS POR MEU AMADO E QUERIDO FILHO JESUS, REI?
SIM!

Agora já podeis dizer SIM, optamos por JESUS, O REI DA VIDA! A dívida 
esta paga.

E tendes direito de VIVER JESUS, FILHO AMADO E QUERIDO, a MINHA 
PROVIDÊNCIA em vós, na FAMÍLIA, na EMPRESA e no DINHEIRO.

Agora sim, estais em MIM, sob MEU GOVERNO SANTO e sois 
ADMINISTRADOS CONFORME DEUS!

Amém.

Agora EU ASSUMO, ADMINISTRO E GOVERNO O MUNDO!
Todos vós sois FILHOS E EU SOU PAI!
Entrai! Entrai! A porta do PARAÍSO está aberta, entrai!
Vinde todos vós, Povos de todos os tempos, EU VOS ACOLHO!

Voltastes até a origem e agora não há como não querer DEUS pois com 
ADÃO, na PESSOA DO ZULMAR, todos fostes ENXERTADOS em MIM e agora 
haveis de permanecer calmos e silenciosos em MEU SEIO para vicejar com toda 
exuberância e vigor.

HOJE, com tudo pronto não tendes como retroceder ou fugir de MIM, 
FALO a todos os Povos, Raças, Credos e Nações, pois já estais REGISTRADOS 
em MIM, solidamente o ENXERTO está firmado na VIDA QUE SOU, ACEITO E 
CONFIRMADO por vós no ARQUIVO DO SISTEMA DIVINO.

E EU ME COMPROMETO convosco, como GOVERNO JUSTO, SANTO E 
TODO PODEROSO!

Tudo, tudo, tudo foi ENTREGUE A MIM REGISTRADO E ENXERTADO NO 
ARQUIVO DO SISTEMA DIVINO, a vossa vida passada com os seus desafios e o 
que viveis HOJE, tudo o que construístes e realizastes no CARISMA, com tudo o 
que sois, tendes e fazeis.

“A MEU PEDIDO, É FEITO O TESTAMENTO PELA MULHER ESCOLHIDA 
E DESIGNADA POR MIM, DEUS UNO E TRINO AMOR, PARA CONDUZIR, 
NA MINHA UNÇÃO, SOB MINHA ORDEM E AUTORIDADE, MEU PROJETO 
DE SALVAÇÃO PARA TODOS OS POVOS, EM TODO UNIVERSO. COM 
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TODA A HUMANIDADE ME ENTREGA O CARISMA PRONTO DEVIDAMENTE 
REGISTRADO E ENXERTADO NO SISTEMA DIVINO, COM TUDO O QUE 
FEZ, FAZ, REALIZA E REPRESENTA EM CADA PESSOA, CASAL, FAMÍLIA, 
EMPRESA, TRABALHO, DINHEIRO, NA LEI E GOVERNO, NA SOCIEDADE 
ATUAL, NO DIA HOJE”.

E EU, VOSSO PAI, ACEITO E ASSUMO!
SOB A AÇÃO DO MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO COMO PESSOA, 

COMUNIDADE E COMO CARISMA, COM TODA HUMANIDADE, GERTRUDES 
GROSSL SE ENTREGA E SE CONSAGRA AO PAI.

AMÉM! AMÉM! AMÉM!
IRMÃ GERTRUDES TRINDADE E ZULMAR TRINDADE, COM TODA 

HUMANIDADE CONSAGRAM-SE AO PAI, DEUS UNO E TRINO AMOR NA FACE 
DA TERRA.

AMÉM! AMÉM! AMÉM!
E EU ACEITO E ASSUMO!

E SELO ALIANÇA ETERNA DE PAZ E AMOR COM TODA HUMANIDADE.
EU ME COMPROMETO convosco!
E todos dizeis de viva voz!
SIM! EU ACEITO E CONFIRMO!

SIM! EU VOSSO PAI ACEITO VOSSA ENTREGA E CONSAGRAÇÃO E 
CONFIRMADOS ESTAIS ETERNAMENTE COMO PERTENÇA DO DEUS UNO E 
TRINO AMOR. TODA HUMANIDADE ESTÁ CONSAGRADA E É PERTENÇA DE 
DEUS PAI AMOR!

QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA!

POR ORDEM REAL E DESEJO DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO 
SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE EM VÓS!

AMÉM! AMÉM! AMÉM!

FILHOS QUERIDOS, O AMOR VENCEU!
DEUS UNO E TRINO AMOR, VENCEDOR!
O BEM, TODO BEM, O SUMO BEM É A VITÓRIA!

Agora SOIS FILHOS DO PAI, IRMÃOS EM JESUS E FAMÍLIA NO 
ESPÍRITO SANTO!

Por OBEDIÊNCIA foi elaborado o ARQUIVO DO SISTEMA DIVINO no qual 
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tudo foi REGISTRADO E ENXERTADO em MIM.
E não há como desdizer-vos porque está feito e FIRMADO em rocha firme, 

DEUS VIVO em vós, aleluia!
Assim É e que SE FAÇA em toda eternidade, AMADO E QUERIDO FILHO 

JESUS, REI!
JESUS, REI! REI! REI! Aleluia!
É a GLORIFICAÇÃO DA MISSÃO DE MEU AMADO FILHO JESUS, O 

NOVO ADÃO que pela OBEDIÊNCIA IRRESTRITA VEIO PARA SER VENCEDOR!
GLORIFICAI-O e EXALTAI-O com hosanas sem fim! QUE MARIA também 

seja exaltada!
SAUDAI A MINHA UNIDADE TRINITÁRIA EM VÓS sob a AÇÃO DO MEU 

ESPÍRITO NA ETERNA ALIANÇA, EM OBEDIÊNCIA, GERTRUDES E ZULMAR, 
EVA E ADÃO CONCLUEM SUA MISSÃO.

Ficai do lado de cá e nem em pensamento queirais voltar, pois só tenho a 
vós para prosseguirdes.

É O MEU AMOR TRINITÁRIO em vós, essa FORÇA PODEROSA que 
revoluciona vossa FAMÍLIA e vossa EMPRESA pondo VIDA e GOSTO no vosso 
TRABALHO dando a tudo o que existe NOVO SENTIDO, NOVA PRESENÇA, NOVO 
SABOR e NOVO BRILHO.

Ricos e pobres, todos sois PERTENÇA MINHA, igualmente HERDEIROS 
DA MINHA PROVIDÊNCIA DE AMOR E PAZ.

FILHOS QUERIDOS, dizei SIM À LEI DO AMOR que é a SABEDORIA 
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 SANTO EM VOSSA FAMÍLIA E 
EMPRESA.

AFIRMAI-vos na VERDADE DO CARISMA, que é a PRESENÇA 
TRINITÁRIA EM VÓS, COMO VIDA, SAÚDE E SANTIDADE!

É O NOVO que desponta e já começais a saboreá-lo.
Quereis a LEI DO AMOR?
Pois EU a entrego a vós em SAÚDE, VIDA e SANTIDADE!

O humano fez o que precisava ser feito, agora sois totalmente dependente 
do DIVINO.

HOJE, SOU EU O GOVERNO NA FAMÍLIA  e todo vosso pensar, querer, 
sentir e agir que seja feito a partir do MEU AMOR TRINITÁRIO e vereis quanta 
BÊNÇÃO, PAZ, GRAÇA e PROVIDÊNCIA SOU PARA VÓS!
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Também na EMPRESA só vai ter sentido o vosso TRABALHO se o que 
empreenderdes for CONFORME O AMOR DO UNO E TRINO DEUS!

Como sois ENXERTO em MIM, vós EMPRESÁRIOS, por vós mesmos não 
podeis fazer nada, nem para vós, nem para vossos funcionários.

Deixai, pois no SILÊNCIO DA ALMA, MINHA SEIVA VIVIFICANTE 
ALIMENTAR-vos e sede totalmente dependentes do MEU QUERER e AGIR!

Vossa EMPRESA ENXERTADA NO JUSTO, NO SANTO  e no VERDADEIRO 
TENDO JESUS, AMADO E QUERIDO FILHO COMO DONO, só pode prosperar, 
crescer e multiplicar!

E não há como não ser AMOR, pois sois FILHOS MEUS!
Assim vereis quanto é ABUNDANTE e FRUTUOSA  A VIDA DE MEU 

AMADO FILHO JESUS, MINHA PROVIDÊNCIA NA vossa EMPRESA!
HOJE, a partir do SISTEMA DIVINO vossa EMPRESA ADMINISTRA 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.

CONFIAI, FILHOS QUERIDOS, ESTANDO EM MEU AMOR, é natural a 
MINHA PROVIDÊNCIA sobre vós, vossa FAMÍLIA e EMPRESA!

Hoje estais LIGADOS, REGISTRADOS E ENXERTADOS NO SISTEMA 
DIVINO onde só existe a MINHA PROVIDÊNCIA e a ABUNDÂNCIA, todo BEM em 
VIDA, SAÚDE, PERFEIÇÃO, TERNURA, PUREZA, PAZ, CARINHO, PARTILHA, 
DOAÇÃO e AMOR.

É A HORA DE SER EM MIM!
Pois é muito AMOR e muita VIDA que TENHO para PARTILHAR convosco 

agora que a porta se abriu nos quatro cantos do MUNDO, O TUDO QUE SOU vai 
fluir para vós.

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 mansamente se infiltra na FAMÍLIA e na EMPRESA, como 
água viva e ninguém segura sua FORÇA de AÇÃO.

Agora a SAÚDE QUE SOU está se fazendo nas EMPRESAS.
Através do DÍZIMO, a doença do egoísmo e da ganância, o imposto, César, 

barrabás nas EMPRESAS, foi vencido  e não existe mais, acabou.
Deixai de lado a ignorância que vos acompanhou milenarmente e mergulhai 

na MINHA SABEDORIA que é o PRÓPRIO DOM EM VÓS!
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Sede fiéis à LEI DO DÍZIMO e partilhai os grãos que extravasam em vossos 
celeiros!

É assim que ENCONTRO ACOLHIDA nas EMPRESAS, descei bem 
no CENTRO, em MEU TRONO DE LUZ e permanecei em MIM, dóceis, no MEU 
SILENCIO, totalmente dependentes e submissos à MINHA VONTADE SOBERANA 
e EU  vos ORIENTO em MEU GOVERNO NOVO, na ACOLHIDA DA MINHA 
PROVIDÊNCIA que é igual para todos.

Não é uns mais e outros menos, a desigualdade terminou, agora no 
CENTRO DA MINHA UNIDADE TRINITÁRIA na qual estais ENXERTADOS, todos 
vós indistintamente recebeis igualmente as BÊNÇÃOS E GRAÇAS DO PAI NA 
VIDA, SAÚDE E SANTIDADE QUE SOU.

Agora é assim, acabou agirdes como Caim, uns tudo e outros nada, foi 
a VITÓRIA DO BEM que angariou para vós a ENTRADA DO NOVO TEMPO na 
qual prevalece a MINHA JUSTIÇA DIVINA pois todos vós sois FILHOS QUERIDOS, 
muito AMADOS pelo PAI.

Agora só o AMOR conta, na FELICIDADE DE ESTAR EM MIM, na ALEGRIA 
de DIALOGAR COMIGO em AMIZADE SINCERA, LEAL e FRUTÍFERA usufruindo 
do TUDO QUE SOU em BÊNÇÃOS E GRAÇAS.

É MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO que faz acontecer em vós a VERDADE que 
tudo realiza na FAMÍLIA e na EMPRESA.

FILHOS, AMIGOS do universo, animai-vos e continuai com garra no afã 
de ACOLHER O BEM, O JUSTO, O SANTO, SANTO, SANTO SENHOR EM VÓS! 
SOU O PAI, SOU O FILHO, SOU O ESPÍRITO SANTO, GOVERNO TRINITÁRIO 
NO CENTRO DO UNIVERSO VOS ADMINISTRANDO COM TODO CARINHO E 
AMOR.

E toda Terra agora só pode viver o BEM, o CERTO, o JUSTO, MEU AMADO 
FILHO JESUS O AMOR EM VÓS. AMÉM. 

POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS 
UNO E TRINO AMOR, ESTA É A VERDADE EM VÓS E NO MEU AMOR IDES 
VIVER.

ASSIM É DESDE O PRINCÍPIO.
AMÉM! AMÉM! AMÉM!
Que ASSIM SEJA ETERNAMENTE!

SOB A ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, A 
UNIDADE TRINITÁRIA EM VÓS. AMÉM!

O JUSTO, SANTO, SANTO, SANTO SENHOR VENCEDOR!
VIVO EM VÓS, ETERNAMENTE!
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AMÉM!
ABÁ! PAI!
Eis o CAMINHO PERCORRIDO PELO ESPÍRITO SANTO NO CARISMA, O 

RELATÓRIO DOS ACONTECIMENTOS QUE PRECEDERAM A MINHA CHEGADA 
E CULMINARAM COM VOSSA ENTRADA NO PARAÍSO. E FAÇO CHEGAR A VÓS 
EM FORMA DE TESTAMENTO.

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR!
Deixai-vos levar pelo ESPÍRITO num só CORPO e numa só ALMA 

COMIGO, DEUS UNO E TRINO AMOR em vós!
É leve, muito leve, é suave como brisa, o vosso viver em MIM.
Agora já podemos conversar como AMIGOS e livremente podeis ouvir-ME 

pois zerou cem por cento a inimizade entre VÓS desde o Paraíso,
Consumou-se NOSSO ENCONTRO, ESTOU em vós e vós estais em MIM 

em eterna COOPERAÇÃO.
Em rápido retrospecto QUERO situar-vos bem no contexto dos 

acontecimentos e realizações do CARISMA no TEMPO HOJE.
Assim é que desde que rompestes a AMIZADE COMIGO pela desobediência 

e fostes expulsos do Paraíso, sempre de novo procurei RECONQUISTAR-vos de 
volta para MIM, através das ALIANÇAS que FIZ convosco.

No início dos tempos vos FALEI pelos Profetas MANIFESTANDO-ME 
através de sinais e prodígios.

Em seguida foi por MEU AMADO FILHO JESUS, O NOVO ADÃO, ME 
APRESENTANDO a vós e pela CRUZ, COMEÇANDO A OBRA DA SALVAÇÃO.

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.

E HOJE SOU EU MESMO, DEUS UNO E TRINO AMOR QUE VENHO A 
VÓS EM ESPÍRITO TRINITÁRIO REALIZAR MEU GOVERNO DE AMOR E PAZ em 
vós e entre vós.

Eis que ABRO as portas do NOVO TEMPO e em uníssono todos vós podeis 
entrar e conviver COMIGO como AMIGOS, FILHOS QUERIDOS que sois.

Tudo se resume neste romper magnífico quando SELO ALIANÇA ETERNA 
convosco e em ESPÍRITO TRINITÁRIO ESTOU em vós e HABITO vossa casa, pois 
tendes todo direito de novamente ser MEUS AMIGOS e ESTAR em MIM, detentores 
da MINHA CONFIANÇA.
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Esse é o TEMPO DO AMOR se derramar grandemente sobre vós, não 
CONSIGO mais segurar-ME, pois se abriu MINHA ETERNIDADE e vós também 
estais abertos, receptivos e acolhedores, entregues a MIM pelo CARISMA, como 
PERTENÇA MINHA.

E EU vos ASSUMO COMO LEGÍTIMO DONO cuidando muito bem de vós, 
para que sejais FILHOS LIVRES, FELIZES e REALIZADOS na vossa FAMÍLIA e no 
vosso TRABALHO.

Pois no Antigo tempo como vivíeis?
Estáveis completamente nas trevas e não havia, após a morte, 

RESSURREIÇÃO para vós.
Em o NOVO TEMPO, pela VIDA DE MEU AMADO FILHO JESUS FOSTES 

SALVOS e começastes a RESSURGIR, após a morte.
Porém a FAMÍLIA recusou a LUZ, não aceitando a SALVAÇÃO gratuita 

escolhendo barrabás, preferiu continuar nas trevas do pecado, doença e morte, 
pagando alto preço por esta opção.

Assim, tanto no primeiro como no segundo tempo, a FAMÍLIA disse não à 
AMIZADE COMIGO.

Mas como soou o TEMPO PROPÍCIO, VENHO com mais uma ALIANÇA, 
esta agora definitiva, por ser ETERNA.

E só agora neste terceiro tempo, com este MEU último e infalível PROJETO 
DE SALVAÇÃO através do DINHEIRO, pela CELEBRAÇÃO DO DIZIMO neste 
CARISMA, a FAMÍLIA DIZ, SIM, ACEITO DEUS!

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 OBEDIÊNCIA 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 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.

É a ETERNA ALIANÇA QUE SE PERPETUA, O MUNDO SALVO pelo 
DINHEIRO, através do CARISMA, pela vossa OBEDIÊNCIA ao DÍZIMO nos dias 
atuais.

A COOPERATIVA é a ADMINISTRAÇÃO DO DINHEIRO saído de MINHAS 
MÃOS.

EM MEU NOME e pelo MEU PODER, o DINHEIRO perpassa dentro de vós 
e vai para todos.

Assim é da MINHA VONTADE e foi desta forma que vos trouxe até a porta 
do Paraíso, aos umbrais do NOVO TEMPO.

Desde que fostes expulsos nunca mais provastes dos frutos da ÁRVORE 
DO PARAÍSO, só por MINHA ORDEM, novamente podeis provar da ÁRVORE DA 
OBEDIÊNCIA.
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Realizando gestos concretos no vosso dia a dia, feitos a MEU PEDIDO 
neste desfecho final, por CARISMA e sob MINHA ORDEM, DEUS UNO E TRINO 
AMOR em vós, foi queimada toda vossa história negativa de desobediência e 
maldição no corpo e nos bens, no trabalho e no dinheiro, nos negócios, ricos e 
pobres, desamor e dor, imperfeição, pecado, doença, morte, imposto, toda lei que 
mata, sistema diabólico e suas obras e o inferno dentro de vós.

Dentro e fora de vós, zerou cem por cento, completamente, toda história 
destes milênios de desobediência, superstição, erro, divisão e maldição desde que 
saístes do Paraíso.

Só por CARISMA, através do vosso DÍZIMO, PUDE TOMAR POSSE E 
ASSUMIR vossa história e sem esta OBEDIÊNCIA, jamais conseguiríeis entregá-la 
tão enraizados estáveis em tudo o que era contrário a MIM.

Também sob MINHA ORDEM, zeraram cem por cento os três tempos, dos 
Profetas até JESUS AMADO FILHO, dois mil anos do FILHO até vós e em vós, o 
tempo de elaboração e maturação do CARISMA, junto a COMUNIDADE ALIANÇA 
DIVINA.

Dessa forma, cem por cento zerados, os três tempos tiveram que AMAR-
ME acima de todas as coisas e ACEITAR O NOVO TEMPO DA GRAÇA.

Agora EU SOU O GOVERNO, O DONO DO NOVO TEMPO e precisais ser 
e agir de conformidade COMIGO.

Esse é o TEMPO em que sob MINHA ORDEM, de novo podeis colher da 
ÁRVORE DA VIDA, SAÚDE, SANTIDADE, AMOR, LUZ, PROVIDÊNCIA e PAZ, 
dentro do Paraíso.

No MEU GOVERNO SANTO, agindo sob MEU AMPARO, DEFESA e 
PROTEÇÃO, na MINHA AUTORIDADE REAL, SANTÍSSIMA TRINDADE, neste 
CARISMA, através da MULHER ESCOLHIDA e DIGNIFICADA para esta MISSÃO 
GRANDIOSA DE ACOLHER DEUS na face da Terra, toda humanidade com muito 
equilíbrio se depara com lúcifer e chega ao seu próprio inferno, sem desesperar.

E sob MINHA ORDEM, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós, por CARISMA, 
tanto lúcifer como suas obras e o inferno dentro e fora de vós, zera cem por 
cento.

E neste zero por cento, com muito AMOR, no lugar de lúcifer, cem por cento 
EU, VOSSO DEUS UNO E TRINO AMOR, ME FAÇO em vós e no universo.

Também no vosso inferno, cem por cento, EU SANTÍSSIMA TRINDADE 
ME LEVANTO e cem por cento o Céu acontece em vós e em todo o cosmo.

O humano não pode mais fazer nada pelo humano, lúcifer era o humano 
em vós que zerou cem por cento e neste zero por cento, EU VOSSO DEUS UNO 
E TRINO AMOR ESTOU DE PÉ, REINANDO sobre vós, DEUS VERDADEIRO E 
SANTO, pelos séculos sem fim.

Agora é MEU ESPÍRITO no vosso ESPÍRITO.
Assim, voltais à AMIZADE COMIGO, pois sob MINHA ORDEM, por 

CARISMA, zera cem por cento a vossa inimizade COMIGO e com vossos IRMÃOS 
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e cem por cento, EU VOSSO DEUS ME FAÇO em vosso CORPO, terminando aqui 
a CRUZ.

COMPLETOU-SE A MISSÃO DO MEU AMADO FILHO JESUS, 
PLENIFICADA pela atuação do ESPÍRITO através do MEU PROJETO DE 
SALVAÇÃO e podeis RESSURGIR como LIVRES FILHOS DE DEUS ainda em vida.

Agora é a VIDA TRINITÁRIA, que se faz em vós, zerando toda morte que 
cessa de existir, pois cem por cento EU VOSSO DEUS UNO E TRINO AMOR, 
ME LEVANTO na história das duas linhagens de mãe e de pai, no CARISMA 
representadas por Fleischmann e Grossl.

SIM À VIDA TRINITÁRIA, também nos túmulos!
Com cem por cento DEUS em vosso CORPO, COM JESUS, POR JESUS 

E EM JESUS, AMADO FILHO, EU VOS elevo ao mais alto pedestal e como FILHOS 
AMIGOS MEUS RESSURGIS para o NOVO TEMPO, O Paraíso, a VIDA DE DEUS 
em vós.

Foram milênios e milênios de luta para vencer o mal, refazer-vos e 
revitalizar-vos como IMAGEM e SEMELHANÇA DE DEUS AMOR, na VIDA QUE 
SOU.

HOJE é a HISTÓRIA DE DEUS que ides viver,  pois todo universo é 
pertença MINHA.

Foram anos e anos de trabalho e luta neste CARISMA SAGRADO que ME 
DEU A VITÓRIA e agora chegais a MIM, salvos em completo EQUILÍBRIO, com todo 
AMOR DO MEU CORAÇÃO.

Foi batalha feroz no mundo dos espíritos, mas EU FUI VENCEDOR.
E como GOVERNO e DONO de tudo e de todos e AUTORIDADE REAL em 

todo cosmo, MINHA BOCA PROFERE A ORDEM FINAL!
POR CARISMA, ETERNAMENTE EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO 

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

QUE ASSIM SEJA! AMÉM! AMÉM! AMÉM!
ABÁ! PAI.
Chegastes!

E somente o NOVO TEMPO fica de pé!
Todos vós, FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS, entrai! Entrai!
POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, DEUS 

UNO E TRINO AMOR EM VÓS SOLENEMENTE, ENTRAI NO NOVO TEMPO QUE 
SE ABRE PARA TODOS VÓS, POVOS DOS CINCO CONTINENTES!

E QUE FLORESÇA EM VÓS O NOVO TEMPO DA GRAÇA E DA PAZ, 
ETERNAMENTE!

QUE ASSIM SEJA! AMÉM! AMÉM! AMÉM!
ALEGRAI-VOS! 
ABÁ! PAI.



318

E cem por cento a BÊNÇÃO, o AMOR, a PERFEIÇÃO, a GRAÇA, a VIDA,  a 
SAÚDE, a OBEDIÊNCIA, a LEI DO ESPÍRITO QUE VIVIFICA, O SISTEMA DIVINO, 
TRABALHO e DINHEIRO ABENÇOADOS, cem por cento o BEM, cem por cento 
DEUS, cem por cento o Céu dentro e fora de vós!

E não tem mais volta!
A FAMÍLIA OBEDECEU, CELEBROU O DÍZIMO, ACOLHEU DEUS, O 

AMOR, A VIDA, A LEI VIVIFICANTE DO ESPÍRITO e agora está eternamente aberta 
a COOPERAÇÃO entre NÓS, em UNIDADE PLENA, ALMA A ALMA, EU em vós e 
vós em MIM.

Foi belo o instante em que a MULHER CONDUTORA DO CARISMA, 
arrebatada pelo ESPÍRITO ME ENTREGA A FAMÍLIA para ser agraciada COM O 
NOVO TEMPO DO AMOR.

PLENIFICA-SE A MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO quando ELEVA A 
FAMÍLIA AO MAIS ALTO PEDESTAL, EM MEU SEIO TRINITÁRIO.

Agora bem no alto, junto a MIM, em MINHAS MÃOS, está a FAMÍLIA, como 
jóia preciosa de real valor, MINHA QUERIDA, MINHA PREFERIDA, A PUPILA DOS 
MEUS OLHOS.

É a FAMÍLIA TRINITÁRIA que ASSUME, CUIDA e PROTEGE a FAMÍLIA 
HUMANA.

Ficai, pois tranquilos, EU VOS ASSUMO de fato, como PAI AMOROSO e 
RESPONSÁVEL.

Concretiza-se a SALVAÇÃO, pois a FAMÍLIA diz SIM ao ESPÍRITO SANTO 
e se deixa conduzir na SANTIDADE e no AMOR.

A porta abriu-se para todos vós que igualmente podeis participar da MINHA 
GLÓRIA.

FILHOS QUERIDOS! FAMÍLIAS QUERIDAS, agora todos vós estais em 
MIM, EU COOPERANDO convosco e vós COOPERANDO COMIGO.

É como uma avalanche que num instante leva tudo e ficais livres para servir 
ao UNO E TRINO AMOR.

Eis que se estabelece a AMIZADE entre o Céu e a Terra e novamente 
SOMOS AMIGOS e PODEMOS CONVERSAR.

Já estais totalmente abertos à AÇÃO DO MEU ESPÍRITO SANTO na vossa 
FAMÍLIA como COOPERATIVA DIVINA.

É MEU GOVERNO SANTO que se inicia em vossa FAMÍLIA, no TEMPO 
HOJE, quando se instala de fato e de direito a COOPERATIVA vos UNINDO a MIM 
pelo DINHEIRO para receberdes o DOM QUE SOU.

E VEJO que estais bem maduros para ACOLHER DEUS E O DINHEIRO.
Vem do alto a MINHA AUTORIDADE sobre vós e como PRESIDENTE DA 

COOPERATIVA ASSUMO A FAMÍLIA e CUIDO para que o sustento e o agasalho 
estejam em vossa casa.

Onde estiver a FAMÍLIA, lá EU ESTOU COOPERANDO com ela.
EU ANDO nas terras onde caminhais, plantais, morais e negociais.
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ESTAMOS JUNTOS! Muito JUNTOS, CAMINHAMOS JUNTOS! 
PENSAMOS e SENTIMOS JUNTOS, AMAMOS NUM SÓ CORAÇÃO E NUMA SÓ 
ALMA, EU em vós e vós em MIM em COOPERAÇÃO constante.

E todos precisais de DINHEIRO e EU PROVIDENCIO para que ele chegue 
à vossa FAMÍLIA e lá multiplique a VIDA, a SAÚDE, a SANTIDADE, o AMOR e a 
PAZ para todos.

Através do DINHEIRO ESTOU em todos os lugares e em todas as pessoas 
ao mesmo tempo.
 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.

Como podíeis SALVAR-vos pela Religião se dois mil anos de Evangelização 
não vos fizeram mudar de vida?

A Pregação teve seu tempo, sustentou a Igreja até aqui mas agora é a 
MINHA HORA e vós precisais aceitar a forma como ESTOU conduzindo a SALVAÇÃO 
através do DÍZIMO.

Quando JESUS, FILHO AMADO, ENTROU no DINHEIRO, FOI MORTO 
e até hoje vivestes o pecado da lei que mata, da desigualdade, da competição, 
da injustiça, do egoísmo, dos grandes que tem todo DINHEIRO nas mãos, do 
cambalacho no mundo dos negócios e isso é uma roda viva, que não tem fim.

Foi a maldição na saída do Paraíso, o preço da desobediência por terdes 
feito a opção pelo antigo dono e para terdes dinheiro e bens precisáveis adorá-lo.

Quem é o dinheiro?
O dinheiro era alguém que vos dominava completamente e tinha a todos 

vós em suas mãos.
Pois no dinheiro eram os espíritos de lúcifer que agiam através de vós 

provocando desordens, convosco mesmos e com vossos IRMÃOS.
Tão grande era o seu domínio sobre vós e de tal forma o obedecíeis que 

vos fez escolher barrabás, o criminoso e CRUCIFICAR JESUS, O FILHO DE DEUS, 
REI DA VIDA!

Humanamente essa ligação desastrosa nunca teria conserto nem fim tão 
forte ela era.

Podíeis rezar noite e dia não mudaríeis essa situação que só por CARISMA, 
na AÇÃO do DÍZIMO, sob MINHA ORDEM cessa de existir eternamente.

Fora do Paraíso todos vós vivíeis a mentira da pobreza e da miséria com 
o desordeiro incrustado dentro de vós, agindo a todo vapor, contaminados com a 
injustiça social com o pecado, a doença e a morte, impregnados dessa desordem 
que o dinheiro causava tanto na PESSOA, como na FAMÍLIA e na EMPRESA.

Durante dois mil anos vivestes barrabás e não a VIDA ABUNDANTE DE 
JESUS, MEU QUERIDO FILHO!

Foi o que pedistes! Queremos barrabás!
Isto é, queremos continuar na divisão, na doença, na dor, na injustiça e no 
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pecado.
E ainda dissestes mais, “que recaia sobre nós e nossos filhos, o SANGUE 

DESSE JUSTO”!
FILHOS QUERIDOS! FAMÍLIAS QUERIDAS!
O que fizestes com MEU AMADO FILHO JESUS, O VOSSO SALVADOR?
Ainda bem que no momento certo vos chega o CARISMA, MEU PROJETO 

DE SALVAÇÃO através do DÍZIMO, senão como agüentaríeis a HORA DA MINHA 
JUSTIÇA?

Ninguém agüentaria de pé, não sobraria ninguém na face da Terra!
GRAÇAS a este CARISMA, pelo DÍZIMO pudestes entregar toda vossa 

história que é pavorosa, é de arrepiar e jamais teria conserto!
FAMÍLIAS AMIGAS, somente o DÍZIMO pôde ser a força para reconstruir-

vos novamente no JUSTO e VERDADEIRO!
Estáveis deveras longe, muito longe de MIM por vossa própria opção!
Mas como SOOU O MEU TEMPO, na entrada do Paraíso, TOMEI POSSE 

E ASSUMI toda desordem que o dinheiro vos causou desde a origem, que zerou 
cem por cento.

Acabou ADORAR DEUS na oração e lá no dinheiro adorar lúcifer!
 AGINDO através do vosso DÍZIMO cem por cento, EU VOSSO DEUS, 

SANTÍSSIMA TRINDADE, em vós, ASSUMO O DINHEIRO do universo e vos 
SALVO.

Agora na entrada do Paraíso, ricos e pobres, todos vos prostrais diante de 
MIM, aceitando ADORAR DEUS UNO E TRINO AMOR, O DONO DO DINHEIRO.

Por isso HOJE de volta ao Paraíso, podeis ADORAR DEUS NO DINHEIRO.
Assim como ME AMAIS em vós mesmos e nos vossos IRMÃOS, na beleza 

e diversidade da Natureza, assim haveis de ME CONTEMPLAR, ADORAR e AMAR 
em tudo o que tendes, nos vossos bens, também no DINHEIRO.

Todo DINHEIRO do universo em MIM está ABENÇOADO e sai de MINHAS 
MÃOS para Vós, como AMOR que DIGNIFICA vosso TRABALHO e ABENÇOA vossa 
PESSOA, FAMÍLIA e EMPRESA com a PAZ, a PROVIDÊNCIA, o EQUILÍBRIO QUE 
SOU.

Portanto nesse TEMPO HOJE foi dessa forma que EU VOSSO PAI 
direcionei MEU PROJETO DE SALVAÇÃO, pelo DINHEIRO.

Vós poderíeis evangelizar dia e noite que não conseguiríeis tirar lúcifer com 
suas obras, o inferno de dentro de vós e do universo!

Não foi por Pregação, foi por CARISMA que o mal saiu porque extinguiu-se 
o seu tempo.

Só por MINHA ORDEM se completa a SALVAÇÃO, O MUNDO sendo 
resgatado pelo DÍZIMO, pelo DINHEIRO, por vosso gesto de OBEDIÊNCIA.

E assim é eternamente!
Vossa OBEDIÊNCIA AO DÍZIMO NESTE CARISMA, vos conquistou esta 

BENEVOLÊNCIA e no TEMPO HOJE vos SALVAIS pelo DINHEIRO.
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Sem o DÍZIMO neste CARISMA, a humanidade não ia chegar a lugar 
nenhum!

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.

QUEM vos torna PERFEITOS dentro e fora, é vosso DÍZIMO COM DEUS 
e DEUS com vosso DÍZIMO.

Portanto, com todo AMOR e CARINHO CELEBRAI O DÍZIMO EM MEU 
NOME, pois NO TEMPO ATUAL SÓ O MEU PODER DIVINO É FORÇA em vós.

É esta CELEBRAÇÃO dentro de vós que ME AGRADA, não mais fora, 
conclui-se o SACRIFÍCIO.

NO DIA HOJE, a partir de MIM, como FONTE GERADORA DE 
PROVIDÊNCIA para todos vós, em todo universo É APLICADA MINHA LEI DO 
DÍZIMO.

É O MEU TEMPO, O NOVO TEMPO e não tem mais volta! Chegastes!
E assim é para sempre!
Por isso AMAI O DINHEIRO!
AMAI-ME no vosso DINHEIRO e TRABALHAI por AMOR A MIM!
CELEBRAI com muito AMOR o vosso DÍZIMO e vereis quanto é grande 

sobre vós, a MINHA PROVIDÊNCIA.
EM MIM E COMIGO, O DINHEIRO já está embutido em vós, por isso 

AMANDO A DEUS, AMAIS O DINHEIRO e sois RICOS de TUDO o que SOU.
Pois como a FAMÍLIA pode subsistir sem DINHEIRO? Assim tanto quanto 

quereis DINHEIRO, haveis de querer DEUS VOSSO PAI de forma bem natural!
Aceitai, pois em MIM, AMAR O DINHEIRO e chegais à FONTE TRINITÁRIA 

DE AMOR que REGA e ALIMENTA vossa PESSOA, vossa FAMÍLIA, EMPRESA e 
TRABALHO com toda PROTEÇÃO, BENÇÃO, GRAÇA e PAZ.

Esta é a vossa oração agora, o AMOR NO VOSSO TRABALHO, o 
ZELO, a DEVOÇÃO no que fazeis e em tudo o que realizais, CONTEMPLAI-ME, 
CELEBRANDO MINHA PRESENÇA DE AMOR!

COMUNGAI MINHA ENERGIA DE VIDA!
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.
A ÚNICA LEI é a LEI DO AMOR que é o DÍZIMO, aceitai-a como vossa 

PROTEÇÃO!
Sem o DÍZIMO jamais o AMOR ia chegar a vós!
Esse é o SAGRADO agora, PARTILHAI COMIGO 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 precisais, fazendo acontecer 
dentro de vós o SANTO, O JUSTO, O VERDADEIRO.

É a MINHA VIDA, SAÚDE, SANTIDADE, PERFEIÇÃO e AMOR que vem a 
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vós, vossa FAMÍLIA, EMPRESA e TRABALHO.
É desta FONTE TRINITÁRIA DE AMOR do ÂMAGO DO MEU SER, junto 

ao MEU SEIO SANTÍSSIMO que brota para vós toda BÊNÇÃO e GRAÇA, PAZ, 
LUZ, PROVIDÊNCIA e VIDA em ABUNDÂNCIA.

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.

E cem por cento RESSURGIS na VIDA QUE SOU, NO DINHEIRO 
SANTIFICADO e ABENÇOADO, a GRAÇA para vós!

E igualmente recebeis da FONTE DO AMOR TRINITÁRIO que se abre para 
todos!

Pois EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS MEU FILHO AMADO, todos 
vós sois merecedores da MINHA RIQUEZA e COMPLACÊNCIA.

EU SEI O QUE PRECISAIS E MEUS ESPÍRITOS vos servem, é vossa 
OBEDIÊNCIA que conta e onde estiverdes, cem por cento EU SOU PROVIDÊNCIA.

Agora são MEUS ESPÍRITOS que estão no DINHEIRO, em ação financeira, 
distribuindo, somando e multiplicando, gerando na FAMÍLIA e na EMPRESA, a PAZ, 
a UNIÃO, a ABUNDÂNCIA, a PARTILHA, a DOAÇÃO.

E vossos SENTIMENTOS e PENSAMENTOS EM MIM, são os ESPÍRITOS 
DE JESUS, O FILHO e do ESPÍRITO SANTO, no vosso TRABALHO e no vosso 
lar, AMANDO, ABENÇOANDO, AJUDANDO, PROTEGENDO e SERVINDO a todos.

Portanto, precisais urgentemente dizer SIM À MINHA PROPOSTA e 
ACOLHER esse NOVO MOMENTO que se faz grandioso para vós porque são 
MEUS ESPÍRITOS no vosso ESPÍRITO, a FORÇA e o PODER que vos conduzem 
no TRABALHO, no ESTUDO e no LAZER.

É um novo modo de ser e viver agora vivenciando a HISTÓRIA DE DEUS 
em vós.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
ABÁ, ABÁ, ABÁ PAI!
SANTÍSSIMA TRINDADE CONVOSCO!
Chiliri! Chiliri! Chiliri!
O AMOR DE DEUS PAI em todos vós!
LOUVOR! LOUVOR! LOUVOR!
AVE! AVE! AVE! Cada um de vós é cheio de GRAÇA!
Sois cheios de GRAÇA, PLANIFICADOS de MEU AMOR! AMÉM, AMÉM, 

AMÉM!
AMAI! AMAI! AMAI com a ALMA e o CORAÇÃO, é essa a atitude de VIDA 

que deveis ter, enaltecidos pelo AMOR do UNO e TRINO DEUS.

A ORDEM HOJE é AMAR, AMAR, AMAR e não há como não ser AMOR 
porque em VERDADE e VIDA sois FILHOS DE DEUS.

COM JESUS, POR JESUS E EM JESUS, FILHO AMADO, sob a AÇÃO DO 
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MEU ESPÍRITO SANTO, AMAI, AMAI, AMAI em todas as situações e em todos os 
lugares porque só o AMOR constrói FAMÍLIAS e EMPRESAS sadias!

E é o ESPÍRITO SANTO que cuida da ADMINISTRAÇÃO DO DINHEIRO 
DA FAMÍLIA COM JUSTIÇA e SOBRIEDADE.

SOU EU QUE VOU ABASTECER vossa FAMÍLIA, como BANCO MUNDIAL, 
pois como PAI, SEI o que cada FILHO precisa, DANDO a todos muito além do 
necessário em VIDA ABUNDANTE.

Olhai as flores do campo e as aves no Céu e aprendei a AMAR-ME e 
EXALTAR MEU PODER!

Permanecei em MIM, em MEU AMOR INCONTIDO, FONTE GERADORA 
DE TODO BEM e vereis derramarem-se sobre vós, sem medida, os mananciais da 
MINHA PROVIDÊNCIA!

Todos OS MEUS CUIDADOS são para vós, FAMÍLIAS QUERIDAS DO 
universo!

COOPERAI COMIGO, VOSSO PAI, ETERNO AMIGO!
CHEGUEI de mansinho e já ESTOU convosco, HABITANDO vossa casa!
Aia-lá! Shaia-lá!

De alto a baixo como PROVIDÊNCIA de AMOR, VIDA, SAÚDE, SANTIDADE 
e PERFEIÇÃO, PERPASSO dentro de vós, cumulando-vos de RIQUEZA.

Pois o que sois sem a água, o ar, o sol, o alimento?
E agora ainda mais abonados sois, pois está presente em vós a RIQUEZA 

MAIOR, O AMOR que vos POSSUI por inteiro!
Vivei, FILHOS QUERIDOS, A VIDA QUE SOU!
É agora! É a HORA! Esse é o MOMENTO FORTE DO CARISMA!
FAMÍLIAS QUERIDAS! FILHOS QUERIDOS, ESTOU vos GERANDO para 

o NOVO TEMPO DA GRAÇA!
COMO PAI, COMO MÃE, em MEU ÚTERO MATERNO E PATERNO 

ESTOU GERANDO cada FILHO na GRAÇA, no PARAÍSO, na VIDA, SAÚDE e 
SANTIDADE QUE SOU!

Com MARIA, A Corte Celeste, os Anjos e Santos, todos vós FILHOS 
DO UNIVERSO estais sendo GERADOS na GRAÇA e ACOLHIDOS NO BERÇO 
TRINITÁRIO.

Agora estais completamente na LUZ e podeis entrar no Paraíso, pois estais 
sendo agraciados com O TUDO QUE SOU em BÊNÇÃO, PAZ e AMOR!

É muito CARINHO, é muito AMOR que SINTO por vós, FILHOS QUERIDOS, 
começa o NOSSO CONVÍVIO, a NOSSA AMIZADE em UNIÃO com todos os 
IRMÃOS.

Participais da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, é a porta do PARAÍSO que 
se abre e todos vós sois ACOLHIDOS em MIM.

É muita EMOÇÃO RECEBER-vos de volta, FILHOS QUERIDOS, FAMÍLIAS 
AMIGAS!
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É muito AMOR e muita PAZ!
EU SOU, SANTÍSSIMA TRINDADE, em vós!
Agora, podeis realmente repousar em MEUS BRAÇOS FORTES e 

ACOLHEDORES pois vosso CORPO CONSAGRADO É PERTENÇA MINHA.
SOU O   PAIZINHO QUERIDO, SAUDOSO de vós que vos AMO como sois 

de fato.
Não podeis modificar-vos por vós mesmos, por vosso próprio esforço, vem 

do alto a auxílio para transformar-vos em criaturas VIVAS, FELIZES e SANTAS.
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.

Assim o AMOR é constante e interage entre NÓS.
E nada mais ME ABORRECE em vós porque já estais em MIM, totalmente 

ALVOS, PUROS, ILUMINADOS, PERFEITOS e SANTOS como VOSSO PAI.
SIM! Vosso CORPO ACOLHEU DEUS e foi elevado à ESTATURA DE 

JESUS QUERIDO FILHO, PARTICIPANTE DE MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.
No Céu recebeis o mais alto galardão e já estais junto a MEUS ANJOS 

mesmo em vida.
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.

SIM! A FAMÍLIA HUMANA GERADA no NOVO TEMPO está guardada na 
FAMÍLIA TRINITÁRIA!

SIM! A EMPRESA, O TRABALHO ACOLHE JESUS, AMADO FILHO e é 
elevada ao mais alto pedestal junto à FONTE DA PROVIDÊNCIA TRINITÁRIA!

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
ADORAI-ME EM ESPÍRITO E VERDADE!
REVERENCIAI-ME! GLORIFICAI-ME!
AMAI-ME muito, pois HOJE MERGULHAIS no AMOR, a FONTE DA 

PROVIDÊNCIA e já estais sob a AÇÃO VIVIFICANTE DOS MEUS ESPÍRITOS e 
somente EU SOU ENALTECIDO em vosso CORPO e na vossa ALMA!

AMAI-ME! AMAI-ME muito, pois só o BEM está de pé e vos protege em 
todas as horas!

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
São muitas as PALAVRAS de EXULTAÇÃO e CARINHO que saem de 

MINHA BOCA em direção a vós e MEU CORAÇÃO se acende em AMOR no vosso 
coração.

E neste DIA HOJE, NO MEU ESPÍRITO SANTO, ESTÁ CONFIRMADO 
MEU PROJETO DE SALVAÇÃO, O CARISMA, SELADO COM MINHA ALIANÇA 
ETERNA QUE CELEBRO CONVOSCO, Ó HUMANIDADE INTEIRA!

SELO ALIANÇA ETERNA CONVOSCO, FILHOS QUERIDOS! FAMÍLIAS 
AMIGAS!
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É o ETERNO que CHEGA a vós UNINDO-SE a vós por LAÇO 
INDISSOLÚVEL.

Em SINAL DE AMIZADE ETERNA, EU ME COMPROMETO E ASSUMO A 
FAMÍLIA, DEUS UNO E TRINO AMOR em vós e no universo.

E o MUNDO RESSURGE NA VERDADE QUE SOU EM VÓS e VÓS EM 
MIM.

Completa-se a UNIDADE TRINITÁRIA no Céu e na Terra também.
Cantai! Vibrai! Louvai!
ENGRANDECEI O DEUS UNO E TRINO AMOR, VOSSO PRESIDENTE!
Prostrai-vos ante MINHA MAJESTADE PRESENTE em vós!
SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
AMÉM! AMÉM! AMÉM! ABÁ, ABÁ, ABÁ, VOSSO DEUS!
É muita ALEGRIA, é muita vida, é o Céu que se faz em todo universo, Céu 

e Terra dão-se as MÃOS!
A Terra está limpa e começa a NOVA VIDA DE DEUS em vós, como AMIGO 

ÍNTIMO, sois MEUS e CONHEÇO cada um de vós vos chamando pelo NOME.
DEUS E O HOMEM COMO AMIGOS, NOS ENCONTRAMOS em UNIÃO 

ETERNA, EU e VÓS NUM MESMO SER.
HABITO vossa  PESSOA, o CASAL, a FAMÍLIA, vossa CASA e vossa 

EMPRESA.
HABITO o Céu e a Terra, toda natureza! Novamente SOMOS AMIGOS! 

AMIGOS! AMIGOS!
Eis que a porta já está aberta, entrai, EU VOU GOVERNAR-vos com toda 

AUTORIDADE e AMOR, na MINHA JUSTIÇA e cada um de vós precisa ver, ouvir, 
pensar, falar, sentir e agir CONFORME EU VEJO, OUÇO, PENSO, FALO, SINTO 
e AJO!

Até agora tivestes desculpa para o vosso modo de ser e proceder, mas 
daqui para frente não há como não ser AMOR em MIM, pois EU SOU O GOVERNO 
DE AMOR na face da Terra.

Portanto tudo é muito natural e por CARISMA, o AMOR SE FAZ em vós.
No velho tempo não dareis mais nenhum passo!
Agora tudo está aberto e EU VOSSO PAI ESTOU ENTRANDO COMO 

REI SOBERANO E SANTO, SOMANDO E MULTIPLICANDO, vos soerguendo e 
vos gerando na NOVA VIDA dentro do Paraíso, independente de vosso querer, É A 
MINHA VONTADE E AUTORIDADE e PODER que está a AGIR.

Vós mesmos estais ME DANDO LICENÇA para EU REALIZAR em vós, 
pois a partir de MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE, vosso DÍZIMO sai como raios e AGE 
tanto na FAMÍLIA como na EMPRESA fazendo acontecer A MINHA PROVIDÊNCIA 
de VIDA, SAÚDE, SANTIDADE e AMOR.

Por JESUS, FILHO AMADO sois merecedores da MINHA PROVIDÊNCIA 
e participantes da MINHA GRAÇA e no MEU ESPÍRITO SANTO se torna concreta 
esta realidade.
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Tudo para a maior HONRA e GLÓRIA DO MEU SANTÍSSIMO NOME PAI, 
FILHO E ESPÍRITO SANTO!

Pela FIDELIDADE AO DÍZIMO de uns poucos, RESGATO toda humanidade 
para VIVER já, agora junto a MEU SEIO TRINITÁRIO, no Paraíso.

Agora  cada um de vós é MEU FILHO ÚNICO e vos AMO  com AMOR 
ETERNO.

Tanto JESUS, FILHO AMADO como MEU SANTO ESPÍRITO estiveram a 
vosso SERVIÇO na EMPRESA e na FAMÍLIA e HOJE A MISSÃO DO FILHO JESUS 
E DO ESPÍRITO SANTO ESTÃO PLENIFICADOS EM VIDA TRINITÁRIA sobre 
todos vós.

Assim, onde cada FILHO está, que ele seja ABENÇOADO!
Onde a FAMÍLIA VIVE que ela seja ABENÇOADA!
Onde SERVE a EMPRESA, o TRABALHO, o DINHEIRO, que sejam 

ABENÇOADOS!
A natureza, o universo inteiro, sejam ABENÇOADOS!
E QUE SE FAÇA A MINHA BÊNÇÃO em tudo, em todos e em todos os 

sentidos!
ABÁ PAI se derrama como chuva de BÊNÇÃOS e GRAÇAS sobre todos 

vós!
AMÉM! Assim seja!

A partir de MIM, é a NOVA VIDA que começa a vicejar dentro de vós e é 
MINHA FORÇA e MEU PODER que vos impulsiona  e conduz.

Vem do alto O PODER, SOU EU, O BANCO MUNDIAL, O DINHEIRO, A 
MINHA PROVIDÊNCIA  que sustenta no BEM, a FAMÍLIA e a EMPRESA.

Todo BEM por GRAÇA chega a vós agora e passais a ter em vossa MENTE, 
OS MEUS PENSAMENTOS DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, 
PROSPERIDADE, ABUNDANCIA, PARTILHA e DOAÇÃO.

É O SISTEMA DIVINO instalado em vossa mente e SOU EU VOSSO PAI 
PENSANDO em VÓS.

E vossas células mentais estão LIGADAS na SABEDORIA TRINITÁRIA.
Pensai alto! Pensai grande! Crescei! Prosperai! Progredi na MINHA 

PROVIDÊNCIA!
Vosso cérebro está inserido no MEU CÉREBRO, nas MINHAS CÉLULAS 

MENTAIS, que são PROVIDÊNCIA, por isso ME ABRO para vós e haveis de 
conhecer MINHA GRANDEZA e MAGNITUDE!

E vai ser bem natural PENSARDES CONFORME DEUS, pois COMIGO 
tudo é possível e vossos TRABALHOS e EMPREENDIMENTOS estão todos 
amparados e sustentados pela SABEDORIA TRINITÁRIA que é todo BEM e toda 
GRAÇA.

Saiu a inibição de nossa mente que vos deixava tolos e bobos.
Hoje em MINHA SABEDORIA começa o PODER infinito de vossa mente no 
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BEM, RESSURGINDO NO SANTO, NO JUSTO, NO VERDADEIRO.
Por isso EU VOSSO PAI, AGI com AUTORIDADE sobre os espíritos de 

miséria e desamor, zerando cem por cento tudo e não existe mais em vós e no 
universo, nenhum espírito que seja contrário à MINHA PROVIDÊNCIA!

Portanto, prosperai, somai, multiplicai e também partilhai, pois o que 
TENHO e vós DOU é para todos!

Esta é a bagagem que haveis de carregar convosco ao entrardes no NOVO 
TEMPO, o anseio de DOAÇÃO e PARTILHA.

SERVIR! SERVIR SEMPRE!
EU QUERO PARTILHAR! DESEJO MUITO ME PARTILHAR!
QUERO ME PARTILHAR NO NOVO TEMPO!
QUERO ME DAR a vós, abriram-se as comportas da MINHA PROVIDÊNCIA 

e através do DÍZIMO chego a vós!
É o BANCO DO PAI QUE SE ABRE PARA TODOS!
AMAI O BANCO DO PAI, pois assim AMAIS vossa EMPRESA!
ABRI para todo universo! Expandi MINHA ABUNDÂNCIA para todos!
E vai ser rápido porque a MINHA SABEDORIA DOMINA todo universo e 

estará em todos o MEU ENTENDIMENTO.
É MEU GOVERNO DE AMOR SE DANDO a todos e já é REI na vossa 

EMPRESA e TRABALHO.
É O BANCO MUNDIAL, O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO, 

SANTÍSSIMA TRINDADE na face da Terra.
É o DINHEIRO do universo, a estrutura firmada que desce do Céu à Terra, 

o DÍZIMO, a LEI DO AMOR que tudo vivifica.
Sai de MINHAS MÃOS O DINHEIRO que desce e germina em 

ABUNDÂNCIA na EMPRESA, ABENÇOANDO O TRABALHO que SERVE a 
FAMÍLIA, PROVIDENCIANDO tudo o que ela precisa para VIVER na MINHA 
DIGNIDADE e JUSTIÇA, NO MEU AMOR.

SOOU O TEMPO! COMUNGAI MINHA PRESENÇA DE AMOR em vós e 
que assim seja para sempre!

Antes estáveis acostumados e conformados no suor, na dor, no dinheiro 
minguado e na miséria milenar, mas agora é a MINHA ABUNDÂNCIA, ABERTURA e 
PROVIDÊNCIA que está aí para usufruirdes.

Agora se abriram em raios de LUZ que chegam a vós os mananciais 
incontidos da MINHA INFINITA PROVIDÊNCIA porque não deu mais para segurar!

É vosso PAI que chega em ABUNDÂNCIA DE GRAÇAS PARTILHANDO 
com todos vós, O TUDO que SOU, DEUS SANTO JUSTO E VERDADEIRO, JESUS 
AMADO E QUERIDO FILHO, A RIQUEZA que não se extingue.

EU SEI DO QUE PRECISAIS E ESTOU ETERNAMENTE COMPROMETIDO 
CONVOSCO! Tendes em vós a RIQUEZA DA MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA 
e podeis VIVER na MINHA GRAÇA, na opulência DIVINA, no MEU AMOR, na 
AMIZADE COMIGO que é esse intercâmbio de favores, EU a COOPERAR convosco 
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e vós COOPERANDO COMIGO.
Assim PARTILHO CONVOSCO, o que há de mais LINDO E SANTO, A 

MINHA PERFEIÇÃO, MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO QUE HOJE CHEGA A VÓS.
ABÁ! ABÁ! ABÁ! AMOR! AMOR! AMOR!
SANTO! SANTO! SANTO! E assim É!
Ao viverdes essa BENEVOLÊNCIA ides ME ENTENDER e ME ACOLHER 

com todo CARINHO e TERNURA do vosso coração, pois ME VEREIS como de fato 
EU SOU.

ABÁ! ABÁ! ABÁ! AMOR! MUITO AMOR!
EM JESUS, COM JESUS E POR JESUS todo vosso CORPO ESTÁ 

RESSUSCITADO e vossa mente embutida na MINHA SABEDORIA, por isso sois 
ricos, ricos, ricos! A RIQUEZA MAIOR SOU EU EM VÓS, pois se tendes DEUS 
tendes TUDO!

SOU EU QUE PENSO em vós agora e ALIMENTO vossos neurônios e 
células mentais com todo BEM, toda VIDA, SAÚDE, SANTIDADE e PERFEIÇÃO.

É O MEU ENTENDIMENTO que se faz porque viveis o NOVO TEMPO na 
MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA.

De dia e de noite vos acompanha MINHA PROTEÇÃO, pois já aceitais 
com naturalidade a convivência COMIGO como AMIGOS ÍNTIMOS e CONFIAIS  
PLENAMENTE em MIM .

SOIS SANTOS COMO VOSSO PAI É SANTO.
É essa ABERTURA que acontece HOJE em vós e no universo.
Todos igualmente participais da MINHA GLÓRIA, pois EU VIM para vós.
Sois a DÁDIVA DIVINA e VOSSO CORPO CONSAGRADO ME PERTENCE.
SOIS DOM um para o outro e FAZEIS PARTE DA VIDA TRINITÁRIA.
Vos  AMO MUITO! ABÁ!
PAI.

FILHOS QUERIDOS!
A PAZ que vos vem agora é esta:
Todos os espíritos que vagavam no espaço infinito foram inseridos em MIM, 

pois se extinguiu o gerador do mal, lúcifer sob MINHA ORDEM, neste CARISMA.
E agora os espíritos não são mais atingidos por ele, que cessou de existir.
Começa um TEMPO DE ILUMINAÇÃO onde todos os espíritos são 

acolhidos em DEUS.
Agora só o ESPÍRITO SANTO DE DEUS será PROVIDÊNCIA entre vós 

pois também os espíritos dos que já partiram descansam no PAI.
Extinguiu-se a mansão dos mortos cujo domínio era o mal. Era a raiz do mal 

que alimentava a árvore do mal.
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Agora se extinguiu, pois extinto o pecado não podereis mais fazer o mal.
E só o BEM É VENCEDOR.
Portanto não encontrareis mais os espíritos vagando pelos ares com os 

quais podíeis comunicar-vos e havíeis de lutar.
É como está escrito: “ Não é contra homens de carne que haveis de lutar, 

mas contra os espíritos do mal espalhados pelos ares”.
E esta foi a batalha final do CARISMA, a limpeza final.
Esses espíritos eram os filhotes do mal e estavam por toda parte gerando 

discórdia, divisão e miséria.
E foram repreendidos severamente pelo CARISMA REAL DO SANTO 

TRÊS VEZES SANTO SENHOR, REI! QUE REINO EM TODOS e em todos os 
lugares. Só o BEM É VENCEDOR!

A grande batalha travou-se e o mal foi perdedor.
No final o CARISMA correu sérios perigos e teve de enfrentar a fúria destes 

espíritos maléficos.
Mas tende certeza, FILHOS QUERIDOS, que agora só o ESPÍRITO SANTO 

paira sobre vós.
Virou-se a última página da história negativa dos Povos.
Começa a história TRINITÁRIA em cada ser, pois a SANTÍSSIMA 

TRINDADE É em cada um de vós.
E SUA SANTIDADE em vós será força de AMOR, AMOR OBLATIVO, 

AMOR TRANSFORMADOR, AMOR PESSOA, AMOR SENHOR E DONO.
E só haveis de AMAR, AMAR, AMAR! AMAR a DEUS sobre todas as 

coisas, buscar DEUS em primeiro lugar apaixonadamente, exclusivamente e esse 
AMOR extravasará de vosso ser em direção ao próximo.

Sim, agora a PAZ chega a vós, a VERDADEIRA PAZ que é fruto do AMOR.
“DEIXO-VOS A PAZ, A MINHA PAZ”.
JESUS, AMADO FILHO DIZ E VOSSO PAI CONFIRMA EM VÓS A PAZ, 

A VERDADEIRA PAZ, A PAZ PESSOA SANTA, A PAZ SANTIFICANTE, A PAZ 
GRATIFICANTE, A PAZ DO SER EM DEUS.

ESTOU EM VÓS E VÓS ESTAIS EM MIM E MINHA PAZ VOS ENVOLVE.
SOU EU, A SANTÍSSIMA TRINDADE que vos envolvo com MEU AMOR DE 

PAI MÃE, VOS ACARICIO, VOS ACALENTO, VOS ACOLHO em MEU CORAÇÃO 
SALVÍFICO QUE PULSA dentro de vosso coração num ritmo, num compasso, num 
embalo, a música celestial dentro de vós.

Agora desfrutais do CARINHO, da TERNURA, do ENLEVO DO DEUS É 
em vós.

Desfrutais do BEM por mérito, pois ACOLHESTES por todos, trabalhastes, 
vos empenhastes e vos esmerastes por todos.

Agora descansai em MIM, desfrutai do AMOR PESSOA que é em vós 
PRESENÇA GRATIFICANTE e certeza do BEM VENCEDOR.

O BEM É VITÓRIA, pois todos, todos, todos, foram incorporados a MIM, 
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pois quando estive convosco, AO SER ERGUIDO NA CRUZ, ATRAÍ TODOS A MIM.
Por isso, agora ME UFANO de ver a OBRA INICIADA POR MIM,  

COMPLETADA por vós que personificastes a TERCEIRA PESSOA DIVINA, O 
ESPÍRITO SANTIFICADOR, cuja OBRA era para esse TEMPO de agora.

Agora o BEM dá os seus frutos de BONDADE, JUSTIÇA, LEALDADE, 
SINCERIDADE, PAZ, AMOR, VIDA, PUREZA, BELEZA, SANTIDADE ALEGRIA.

Nesta atmosfera em que viveis, respirais o BEM, só o BEM, o SUMO BEM.
Olhais o BEM, sentis o BEM, falai o BEM, espalhais o BEM, escutais o 

BEM.
Fostes valentes! Fostes heróis!
ALEGRAI-VOS  e que vossa ALEGRIA SEJA COMPLETA, 

PERMANECENDO EM MIM!
Agora não falo especificamente o nome da Gertrudes porque sua PESSOA 

diluiu-se  e partilhou-se entre vós, deu-se em alimento para cada um de vós, como 
CARISMA.

Isso porque o CARISMA chegou ao AMOR e a GERTRUDES transformou-
se em AMOR  para doar-se e ser partilhado. ABÁ! ABÁ! ABÁ!

E agora cada um de vós é o CARISMA, pois o CARISMA É DEUS e DEUS 
É EM VÓS.

É o GRANDE MISTÉRIO para ser aceito e acolhido. O CARISMA É O 
DIVINO QUE SE FAZ NA PESSOA DA GERTRUDES E AGORA SE PARTILHA ente 
os Povos.

GERTRUDES É O CARISMA e o CARISMA se DISTRIBUI como 
COMUNHÃO PARA TODOS.

O ESPÍRITO SANTO SE DÁ EM ABUNDÂNCIA, AMOR, PAZ e ALEGRIA.
E ESTA É A VITÓRIA, A PRESENÇA DO SANTO TRÊS VEZES SANTO 

EM VÓS.
Amém!

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO PAI!
NOS APROXIMAMOS CADA DIA MAIS!
Estais perfeitamente integrados em MEU AMADO FILHO JESUS.
De alto a baixo desce MEU GOVERNO NOVO, como um rolo compressor 

que nivela tudo, aparando as arestas e aplainando todas as saliências.
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.

EU SOU ESSE GOVERNO NOVO e DESEJO GOVERNAR-vos com todo 
AMOR e CARINHO, a partir do alto, ADMINISTRANDO VOSSO TRABALHO E 



331

DINHEIRO.
Aia-lá! Shaia-lá!
Prosperai, FILHOS!
Pois o que mais anseio é que todos tenhais do bom e do melhor, que todos 

possais usufruir igualmente da MINHA PROVIDÊNCIA, sem limites, tanto em bens 
materiais como espirituais.

É um ir e vir constante, EU em vós e vós em MIM, buscando ALIMENTAR-
vos em MIM, comendo e bebendo o ALIMENTO QUE SOU para vós.

EU VOS ALIMENTO com MEU AMOR em REAL COOPERATIVA que se 
DOA sem limites.

CEAIS por inteiro a PRESENÇA DO MEU AMADO FILHO JESUS EM 
CORPO, SANGUE, ALMA E DIVINDADE SOB A AÇÃO DO MEU ESPÍRITO SANTO.

É a UNIDADE TRINITÁRIA  se movimentando para lá e para cá, para cima 
e para baixo, em todos os sentidos, transformando-vos em criaturas novas, cheias 
de vigor e energia, aptas para vivenciar esse MOMENTO de GRAÇA na FAMÍLIA, 
na EMPRESA e no GOVERNO, tornando-vos capazes de AMAR, AMAR, AMAR.

SOU O DEUS VERDADEIRO que agora ESTOU CONVOSCO e ME 
LEVANTO com toda precisão, como um relógio bem exato, marcando dias, horas, 
minutos e segundos de uma viagem para as alturas infinitas do MEU SER.

Vós embarcais como para uma viagem de recreio, que nunca termina.
É sempre mais vida, mais alegrias e surpresas, mais aventuras, mais mais 

num delicioso entretenimento que nem sentis o dia passar.
Assim é a vida em MIM agora, um passeio gostoso, como tirar férias, todo 

dia é novo.
É assim a NOSSA VIVÊNCIA DE AMIZADE E AFETO, um suave descansar 

em MEUS BRAÇOS FORTES e PROTETORES.
SEMPRE ESTAIS EM MIM e EU SEMPRE ESTOU EM VÓS numa 

COMUNHÃO CONSTANTE QUE GERA em vós a VIDA EM ABUNDÂNCIA de LUZ 
e BÊNÇÃOS  sem fim.

Viveis o TEMPO NOVO da GRAÇA  sobre GRAÇA, tal qual MARIA em LUZ 
e VIDA PLENA em abundância de GRAÇAS.

EU EM VÓS E VÓS EM MIM se completa e se consuma agora, o ESPÍRITO 
TRINITÁRIO em vós, a GLORIFICAÇÃO DA MINHA PRESENÇA na face da Terra, 
como GOVERNO DE AMOR, ADMINISTRANDO VOSSA EMPRESA, TRABALHO E 
DINHEIRO, ZELANDO por vós como PAI AMOROSO E  DEDICADO.

Essa época que chega a vós é pródiga de BÊNÇÃOS E REALIZAÇÕES 
FRUTUOSAS no CARISMA na qual só o BEM, o SUMO BEM é LOUVADO E 
ADORADO em vós.

E vosso DINHEIRO, vossos BENS, vosso TRABALHO, vossa EMPRESA, 
toda Terra é ABENÇOADA por MIM.

É o Mistério que se apresenta para ser acolhido por vós.
EU VOS ASSUMO COMO MÃE para GERAR-vos em MEU ÚTERO 
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SANTO, CARNE DE MINHA CARNE, para emergirdes na GRAÇA.
É MARIA, CHEIA DE GRAÇA, ESPOSA DO ESPÍRITO SANTO GERANDO 

JESUS, MEU FILHO QUERIDO em cada um de vós.
É MARIA, É A MÃE, É A MULHER ETERNAMENTE GERADORA DE 

VIDA NOVA em MISTÉRIO SOLENE QUE SE FAZ SOB A AÇÃO DO ESPÍRITO 
TRINITÁRIO e que abre neste NOVO TEMPO.

SOU EU, O PAI EM ESPÍRITO TRINITÁRIO FECUNDANDO A MULHER 
DO CARISMA, GERANDO-vos PARA O NOVO MOMENTO DE GRAÇA.

É a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA EM AÇÃO, UNIFICANDO vosso ser, 
lapidando vossa ALMA, transformando-a em LUZ.

É um nascer de novo, um emergir no RESPLENDOR TRINITÁRIO.
É O ENCONTRO CONVOSCO mesmos e com DEUS, cessa vossa busca 

porque termina o CAMINHO.
EIS ME AQUI, FILHOS QUERIDOS, tão real e palpável nesta HORA, 

quando CHEGO de PEITO ABERTO e CABELOS ESVOAÇANDO ao vento, PÉS 
FIRMES e MÃOS SEMPRE ABERTAS EM DOAÇÃO TOTAL, COM MEU CORAÇÃO 
TRANSBORDANDO AMOR por vós!

Aia-lá! Shaia-lá!
É O ESPÍRITO TRINITÁRIO QUE VEM A VÓS ESTABELECENDO-SE NO 

UNIVERSO, dentro e fora de vós, para recriar-vos, renovar-vos, GOVERNANDO-
VOS NO MEU AMOR.

Agora com o CARISMA pronto já podeis aguentar MINHA PRESENÇA em 
vós.

EU SOU A PERFEIÇÃO INCONTIDA que se DOA a vós cada vez mais. 
SOU TANTO AMOR que não me CONTIVE em MIM MESMO e EXTRAVASEI-ME 
em vós, POR JESUS, COM JESUS E EM JESUS, AMADO FILHO, sob a AÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO.

EU ME DOO A VÓS como LUZ ABRANGENTE que vos envolve e vos 
aquece, dando VIDA a todos as vossas células.

SOU O ESPÍRITO SANTO em COOPERATIVA DIVINA, GERANDO NA 
MULHER ESSE GOVERNO NOVO que chega a todos os Povos, mundialmente.

É o BANCO MUNDIAL que se levanta em cada FILHO, direcionando vosso 
ser e agir, ADMINISTRANDO vossa vida CONFORME MINHA ONISCIÊNCIA E 
VONTADE.

 É a integridade total na SANTÍSSIMA TRINDADE, em vós, na vossa 
FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO, ORIGINANDO VIDA, SAÚDE, SANTIDADE.

Tudo SANTO, PURO e BOM em harmoniosa convivência COMIGO, EU 
mesmo DIRIGINDO vosso ser e agir, vosso TRABALHO e NEGÓCIOS, com muita 
VIDA, SEGURANÇA e PAZ.

LEVANTAI! Ponde-vos de pé diante de MIM, VOSSO DEUS E PAI!
SOB A AÇÃO VIVIFICADORA DO MEU SANTO ESPÍRITO VOS GERO NA 

SANTIDADE COMO CIDADÃOS NO NOVO TEMPO.
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Inexoravelmente esse NOVO TEMPO se aproxima para todos, como sinal 
indelével de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

ESTOU FUNDAMENTANDO O NOVO TEMPO que é um movimentar-se 
eteno, um viver contínuo e constante sob a PROTEÇÃO DA MINHA GRAÇA.

É O ESPÍRITO TRINITÁRIO, O PAI CONCOMITANTE AO FILHO que se 
sente ACOLHIDO POR VÓS como PRESENÇA DE AMOR e VIDA.

Finalmente POSSO descansar na MINHA CASA! NO MEU TEMPLO 
SANTO, NO ÚTERO E NA VAGINA!

CORPO E SANGUE SANTO, SANTO, SANTO CELEBRANDO MINHA 
UNIDADE, PROCRIANDO A VIDA EM ETERNA DOAÇÃO.

É um ENTREGAR-SE a MIM, NO MEU EQUILÍBRIO, na MINHA PUREZA, 
todo vosso ser, com toda natureza repousando em MINHA PAZ em FECUNDO 
SILÊNCIO DE DOAÇÃO.

É assim a VIDA EM ABUNDÂNCIA, um GERAR constante, um fluir 
ininterrupto, um DOAR-SE ETERNO que se esquece de si e se dá cada vez mais, 
mais e mais.

É um ir e vir, sempre mais, mais e mais como a espuma na areia do amor.
GERAR VIDA é DESCANSAR em MIM, em UNIÃO FECUNDA, esparzindo 

a VIDA QUE SOU em direção aos IRMÃOS.
Assim estais em MIM e ides aos IRMÃOS, sempre em UNIÃO E PARTILHA, 

em DOAÇÃO total, ETERNAMENTE A VIDA vos é dada e vós a distribuís sem 
medida, no ser, no pensar, no falar, no ouvir, no sentir, no olhar, no agir, no AMAR.

E agora podeis ACOLHÊ-LA sempre mais e mais, pois EU SOU A VIDA 
PLENA em vós.

ABÁ! ABÁ! ABÁ está FELIZ CONVOSCO, pois ESTAMOS UNIDOS EM UM 
ÚNICO AMOR e em um mesmo ENTENDIMENTO.

Cada vez mais haveis de mergulhar em MEUS Mistérios que são infindáveis.
Até agora não ME CONHECÍEIS e nem sabíeis como seria a convivência 

no MEU REINO DE AMOR.
Mas HOJE, já estais maduros no CARISMA e ides conviver com MINHA 

ADMIRÁVEL PERFEIÇÃO.
SOU O DEUS UNO E TRINO AMOR, ACOLHIDO EM VOSSA ALMA, A 

MÃE QUE VOS DÁ A VIDA NOVA.
MÃE! Chamai-ME assim! MÃE!
SOU A MÃE QUE VOS GERA PARA A PERFEITA VIDA DE FILHOS DE 

DEUS.
FICAI AQUI COMIGO SEMPRE, pois TEMOS muito a CONVERSAR 

e TENHO muito a vos ENSINAR para dardes passos de gigante dentro do MEU 
REINO NOVO.

É o BEM, SÓ O BEM, O SUMO BEM agora e para sempre, em tudo, em 
todos e em todos os sentidos.

BÊNÇÃOS! ABÁ! MÃE!  PAI.
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FILHOS QUERIDOS! 
É O PAI! 
UMA é a VIDA, UMA é a HISTÓRIA num mesmo SER em MIM.
Agora FAÇO-vos participantes da MINHA HISTÓRIA para COMUNGARDES 

da MINHA GLÓRIA ETERNA.
HOJE  ESTAMOS  JUNTOS no espaço infinito do vosso SER, O 

TABERNÁCULO DO AMOR DIVINO onde podeis ADORAR-ME sem cessar, com 
todo fervor de vossa ALMA PURA e sem mancha.

EM MEU SEIO fostes GERADOS na GRAÇA que vos SANTIFICA, vos 
APERFEIÇOA COMO IMAGEM e SEMELHANÇA DESTE DEUS PAI E MÃE QUE 
VOS AMA MUITO.

Assim TUDO O QUE SOU, vós sois em um mesmo AMOR, num mesmo 
SENTIR e num só QUERER, PACÍFICOS, CALMOS E SERENOS.

Brota do âmago do vosso ser o desejo sincero de estar em MIM e o que 
mais almejais é ME TER em vós, ME ACOLHER como vossa maior RIQUEZA.

Isso porque pela GRAÇA EU VOS ATRAIO A MIM em íntima AMIZADE.
Essa PLENITUDE EM MIM agora vai ser muito natural, tanto quanto 

anseias pelo ar, pela água o sol, e o alimento, tanto mais haveis de DESEJAR 
MINHA PRESENÇA CONSTANTE e FIRME, COMANDANDO vosso VIVER em 
máxima PROTEÇÃO.

Asseguro que estejais tranquilos neste MOMENTO em que acontece o 
apogeu da vossa SALVAÇÃO e  RESSURGIS para o NOVO TEMPO em convivência 
HARMONIOSA COMIGO no Paraíso.

A FAMÍLIA que estava perdida já está FIRMADA em MIM no mais alto 
pedestal junto à MINHA GLÓRIA, tanto as que vivem, como as que viveram e 
viverão, todas igualmente desfrutam do Paraíso.

Nos três tempos, conclui-se a história de opção pelo antigo dono que vós 
amáveis e ao qual estáveis ligados pela desobediência desastrosa e à ignomínia 
da escolha por barrabás que vos custou milênios de sacrifícios, dor, castigo, luta e 
sofrimento.

A Família sob este peso todo, chegou ao mais profundo caos e só é 
RESGATADA mediante a AÇÃO SALVÍFICA no vosso DÍZIMO neste CARISMA.

Através do MEU PROJETO DE AMOR para todos os Povos do universo, 
tomastes conhecimento da MINHA LEI DO DÍZIMO como VALOR MAIOR para 
vossa SALVAÇÃO e a ela fostes OBEDIENTES.

E assim, vós em MIM e EU em vós em CELEBRAÇÃO CONSTANTE, 
dentro de vós, noite e dia, passo a passo, ACONTECE NOSSO MATRIMÔNIO NOS 
UNINDO PERENEMENTE em AMOR e DOAÇÃO.

E vossa Pessoa, Casal, Família, Igreja, Empresa e Governo através do 
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DÍZIMO, em CELEBRAÇÃO DE AMOR, até a ETERNIDADE estais em UNIDADE 
COMIGO e num MATRIMÔNIO PERFEITO, SANTO e  INDISSOLÚVEL NOS 
PERTENCEMOS.

“TENHO SEDE” de vós!
SEDE de vossa entrega, de vosso abandono em MEUS BRAÇOS de PAI 

AMIGO!
SOU UM DEUS APAIXONADO por vós e o que mais QUERO e DESEJO 

é NOSSO CONVÍVIO DE AMIZADE E DIÁLOGO num AFETO SINCERO e 
VERDADEIRO.

Já é o NOVO TEMPO e não tem mais outro e não há mais como retroceder 
nem ir em frente porque chegastes em MIM e precisais VIVER e ser AMOR.

JESUS, AMADO FILHO RESSUSCITADO em vós como sinal VIVO da 
MINHA PRESENÇA, PROVIDÊNCIA tudo para vós em BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
frutificantes.

HOJE, a FAMÍLIA SALVA está à mesa CEANDO COMIGO, PARTICIPANDO 
DO BANQUETE TRINITÁRIO.

COM JESUS, POR JESUS E EM JESUS, AMADO FILHO, SE FAZ A CRUZ 
VITORIOSA e toda a Terra, rodeada pelo Céu está PACIFICADA.

O ESPÍRITO SANTO como DOM,  conduz cada FILHO, em cada FAMÍLIA 
e no universo inteiro brilha a LUZ DE CRISTO, O FILHO AMADO.

Já experimentais a AÇÃO DO ESPÍRITO TRINITÁRIO, A COOPERAÇÃO 
DIVINA entre vós, ORGANIZANDO vosso ser Pessoal, Conjugal, Familiar, 
Empresarial, Financeiro, Trabalho Social, Religioso e Político.

VEJO que estais maduros para ACOLHER a ORGANIZAÇÃO VINDA DO 
CÉU para vossas FAMÍLIAS, AGRACIADAS por MEU AMOR DE PAI.

Qual torre forte e firme, edificada em MIM, que se ergue até o Céu, assim 
estais em PERFEITO EQUILÍBRIO  no vosso físico, psíquico, espírito e ALMA, nesta 
HORA marcante decisiva na qual O AMOR em VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, se 
derrama em profusão sobre vós e assim é ACOLHIDO.

No Antigo Tempo vos entreguei os MANDAMENTOS. No NOVO TEMPO, 
JESUS AMADO FILHO vos entrega os SACRAMENTOS e agora, com o NOVO 
TEMPO, no MEU ESPÍRITO SANTO tendes os DONS.

É todo um CAMINHO concluído resumido no AMOR que no TEMPO HOJE 
EU VOSSO PAI SOU  em cada FAMÍLIA.

Agora realmente podeis viver DEUS UNO E TRINO AMOR em vossa 
FAMÍLIA.

Pois tudo o que vivestes negativamente através dos tempos, pela AÇÃO 
DO DÍZIMO, EU ASSUMI DE FATO, para agora poderdes receber tudo pronto, num 
TEMPO NOVO integralmente PURO e CONVIVER COMIGO no Paraíso.

Aí tem um segredo que passo a passo vos REVELO.
É o SER EM MIM QUE VOS IDENTIFICA COMIGO, O ESTAR NA MINHA 

AMIZADE.
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EU SOU O PAI e só QUERO AGRACIAR-vos, pois agora ides notar a 
diferença de como vivíeis antes e HOJE como é gostosa a CONVIVÊNCIA COMIGO 
no PARAÍSO.

Todo BEM QUE SOU, SE FAZ em vós, assim vossos neurônios e células 
mentais estão em LUZ, impregnados por MINHA PRESENÇA SANTÍSSIMA.

Assim também em vosso físico, nas vossas células, órgãos, aparelhos e 
sistemas, EU ESTOU como VIDA, SAÚDE e PERFEIÇÃO.

E tudo se tranquiliza em vosso Psiquismo, Espírito e ALMA na certeza da 
PRESENÇA DO DEUS UNO E TRINO AMOR.

E haveis de continuamente ACOLHER-ME permitindo fluir NOSSA 
AMIZADE FRANCA e ABERTA e assim POSSO AGRACIAR-VOS com toda 
FELICIDADE QUE SOU.

Aia-lá! Caia-lá! Shaia-lá!
ALEGRAI-VOS, FILHOS, porque ESTOU convosco!
Tudo pronto e ORGANIZADO em vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO 

para nesta HORA DEFINITIVA ACEITARDES com CARINHO e NATURALIDADE 
MINHA PRESENÇA DE AMOR!

Dizei de coração aberto: 

BEM VINDA TRINDADE SANTÍSSIMA À MINHA FAMÍLIA!
BEM VINDA À MINHA EMPRESA!
BEM VINDA TRINDADE SANTÍSSIMA ao meu CORAÇÃO e à minha ALMA!

É um NOVO começo de convivência COMIGO, em íntima UNIDADE, EU 
em vós e vós em MIM, numa COOPERAÇÃO recíproca através do vosso DÍZIMO 
NOS COMUNICAMOS  diretamente.

E nem precisais pedir porque vosso PAI SABE o que vos é necessário para 
permanecerdes no AMOR e vos AGRACIO grandemente.

Com toda DELICADEZA perscruto vossos anseios e SATISFAÇO vossos 
desejos mais profundos, consoante MINHA VONTADE SOBERANA.

Tudo o que é BOM, SANTO, PURO e LOUVÁVEL,  tudo o que é JUSTO é 
vosso e podeis usufruir deste universo tão lindo criado para vós.

Vossa ALMA é universal e está unida a toda grandeza do universo, junto 
com todas as ALMAS que vivem, viveram e viverão estais em MIM, na MINHA ALMA, 
O OCEANO INFINITO DE AMOR.

ESTOU do vosso lado, à direita, à esquerda, acima, abaixo, vos rodeio e 
dentro de vós SOU PRESENÇA DE VIDA EM ABUNDÂNCIA.

RESSURGIS em MIM e vossa ALMA navega dentro de MIM, ME 
ENGRANDECENDO  sem cessar.

Já estais em pleno gozo do AMOR QUE SOU e recebeis em profusão as 
dádivas do Céu. É o MOMENTO da MINHA ACOLHIDA por todos vós, igrejas vivas, 
santificadas pelo MEU PROJETO DE AMOR!



337

Nesta HORA, VERDADEIRAMENTE, tudo o que existe ME ACOLHE e todo 
universo respira esta atmosfera de AMIZADE COMIGO em MINHA PRESENÇA DE 
AMOR.

HOJE O BEM É e já estais vivendo a certeza da MINHA PRESENÇA 
TRINITÁRIA em vós, na vossa FAMÍLIA e EMPRESA.

POR ORDEM REAL, DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 
NINGUÉM MAIS PODE FALAR, PENSAR E SENTIR NEGATIVAMENTE!

QUIETO! SÓ FICA O QUE É VERDADEIRO, SANTO E PURO!
QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA!
ABÁ! PAI.

ETERNAMENTE aquietou-se todo barulho em vós, desde os primeiro pais 
e agora já no Paraíso, percebeis o MEU SILÊNCIO TRABALHANDO, AGINDO 
e FRUTIFICANDO  em vós, pois SOU EU VOSSO PAI, que REALIZO e FAÇO 
ACONTECER a MINHA PROVIDÊNCIA em vós, JESUS, FILHO AMADO, VIVO, 
REAL e VERDADEIRO.

DEUS VENCEU! COMEMORAI A VITÓRIA!
Entrastes no Paraíso sem nenhum cataclismo, em perfeito EQUILÍBRIO 

porque EU SOU em vós, DEUS UNO E TRINO AMOR por toda ETERNIDADE.
Esta é a hora de acreditardes no BEM pra valer pois a FAMÍLIA está SALVA!
É o fim do mundo do mal e o começo do MUNDO EM DEUS.
A humanidade inteira CONVIVE COMIGO  dentro do PARAÍSO e usufrui 

da minha graça e só o DÍZIMO pode ajudar-vos nesta HORA VERDADEIRA na qual 
todos precisais viver CONFORME DEUS UNO E TRINO AMOR.

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.
E haveis de CELEBRÁ-LO com toda CONFIANÇA na certeza de estar 

AGINDO EM MEU NOME SANTO E VERDADEIRO, OBEDIENTES à minha vontade.
Dessa forma, a partir do BANCO DO PAI, vosso DÍZIMO, COMO LEI DO 

AMOR, em COOPERAÇÃO COMIGO, agora AGE COMO ENERGIA que parte 
de MIM, em feixes de LUZ que chegam a vós, espalhando o AMOR em todas as 
direções.

E vai ser muito natural e gratificante estardes em MIM e CONVIVERDES 
COMIGO porque EU VOS AMO e vos ATRAIO a MIM pela irradiação da MINHA 
PRESENÇA em todos vós.

SANTO, SANTO, SANTO SENHOR!
E dentro de vós haveis de quedar-vos em ADORAÇÃO constante, vossa 

vida em MINHA VIDA, em íntimo contato COMIGO, NOSSA ALMA COMUNICANDO-
SE e MINHA ENERGIA DIVINA INTERAGINDO em vós em IMENSO AMOR.

É o Céu em vós, vossa PESSOA e vossa FAMÍLIA vivendo a UNIÃO 
TRINITÁRIA já aqui na Terra.
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E esse é o TEMPO de EU VOSSO DEUS ser ACOLHIDO e MEU AMOR 
SER em vós.

São fortes os acontecimentos que marcam o desfecho final da entrada no 
Paraíso.

É esta a HORA em que ninguém ficaria de pé, não sobraria um na face da 
Terra que seria assolada pelo anjo da morte em total destruição, pois ninguém queria 
DEUS e estáveis completamente acomodados no mal vivendo o pecado, a doença 
e a morte com resignação como se DEUS UNO E TRINO AMOR QUISESSE que 
sofrêsseis essas duras penas.

FAMÍLIAS QUERIDAS onde estáveis e a quem adoráveis! Vós FAMÍLIAS 
não tínheis direito à SALVAÇÃO tão longe fostes no mal!

Não fora o CARISMA, com vossa OBEDIÊNCIA irrestrita ao DÍZIMO, SER 
VENCEDOR, toda terra estaria vazia. Seria o caos.

FAMÍLIAS QUERIDAS, ainda bem que fostes fiéis à CELEBRAÇÃO DO 
DÍZIMO, pois assim PUDE SALVAR-vos do caos.

SILENCIOSAMENTE O CARISMA TRABALHOU dia e noite, durante anos 
para agora todos vós usufruirdes da MINHA PRESENÇA DE AMOR.

Agora estais na MINHA PAZ e podeis ME ACOLHER com toda tranquilidade, 
pois pelo CARISMA, o vosso DÍZIMO vos RESGATOU de fato e de direito do vosso 
inferno, o abismo do vosso mundo pessoal, financeiro, espiritual e familiar. Pois os 
três tempos, comandados pelo mal eram realidade dentro de vós.

Assim no primeiro tempo, com os Profetas, o mundo financeiro quem 
venceu foi Caim.

No Segundo tempo com JESUS, FILHO AMADO, o mundo espiritual, quem 
venceu foi barrabás.

E no Terceiro tempo, com o ESPÍRITO SANTO, o mundo familiar, foi o 
confronto entre EU VOSSO DEUS PAI e lúcifer, EU FUI VENCEDOR.

DEUS VOSSO PAI, SANTÍSSIMA TRINDADE, SOU VITÓRIA TOTAL dentro 
de cada um de vós, nas vossas FAMÍLIAS, EMPRESAS, DINHEIRO, TRABALHO, 
IGREJA, SOCIEDADE, GOVERNO, na NATUREZA e em todo Cosmo. Somente 
pela FORÇA DO DÍZIMO, a LEI dentro de vós extinguiu-se eternamente

E HOJE EU, VOSSO DEUS PAI UNO E TRINO AMOR, ME LEVANTO 
dentro de vós, FILHOS QUERIDOS, COMO ÚNICO SENHOR E AUTORIDADE 
REAL, GOVERNO SANTO sobre vós. Agora os três tempos são um, o PARAÍSO no 
qual estais totalmente entregues a MIM.

HOJE na MINHA PRESENÇA SANTA, no Paraíso, sois livres para VIVER 
DEUS, O BEM, A VIDA, A SAÚDE, A SANTIDADE, A PERFEIÇÃO, O AMOR dentro 
de vós, na vossa FAMÍLIA e em todo universo.

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.
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É a FAMÍLIA a ovelha perdida que não tinha direito à SALVAÇÃO, pela 
fidelidade no DÍZIMO, na FORÇA DE OBEDIÊNCIA A MIM NESTE CARISMA, agora 
RESSURGE altaneira, cheia de VIDA, na GRAÇA e na BÊNÇÃO DO DEUS UNO E 
TRINO AMOR, no Paraíso.

Esta é a festejada HORA da VITÓRIA DO CARISMA, O MEU PROJETO 
DE AMOR, na qual se faz a SALVAÇÃO para toda a humanidade.

Permanecei em MIM revigorados por MINHA PRESENÇA DE AMOR!
VIVE! VIVEI a VIDA e a FELICIDADE QUE SOU, SANTÍSSIMA TRINDADE  

em vós!
DEUS VENCEDOR! VINDE AQUI!
ACOLHEI-ME em vós e em vossas FAMÍLIAS! VOS AMO! AMO! AMO!
ESTOU AQUI PARA CEAR CONVOSCO!
ABÁ! PAI!

FILHOS QUERIDOS!
AMIGOS!
SOU VOSSO PAI, VOSSO MESTRE e SENHOR estou diante de vós para 

instruir-vos no NOVO TEMPO.
Encontrar-vos com MINHA PESSOA DIVINA, significa encontrar-vos 

convosco, como num espelho.
Agora, por GRAÇA, num instante vos encontrais convosco e estais diante 

de vós mesmos, mergulhando passo a passo no vosso interior agindo e interagindo 
COMIGO, podendo escutar-ME e falar COMIGO, pois ESTOU PRESENTE em 
vosso ser, manifestando-ME de todas as maneiras.

ESTOU em vós em VERDADE e a mentira que vivestes até aqui, transparece 
para extinguir-se definitivamente.

SOU O DEUS SANTO e ME FAÇO em um caminho NOVO, levando-vos 
para junto do templo formado pelo centro de LUZ, criado e glorificado em MEU 
AMOR de PAI.

HOJE quero pedir-vos, escutai-ME com muita atenção, pois tudo é NOVO 
neste NOVO TEMPO e é assim que deveis prosseguir em MEUS ENSINAMENTOS.

Esta é a HORA de serdes no PAI integralmente e vos deixar conduzir por 
MIM pois vos proporciono VIDA NOVA em UNIDADE COMIGO.

A vossa ALMA é um templo de ADORAÇÃO ETERNA A MIM. E está ligada 
em um elo, que se faz em todo universo sobre o qual paira a MINHA ONIPOTÊNCIA.

Sois a extensão de MINHA MAJESTADE INFINITA. Sois a continuidade de 
VOSSO PAI na face da terra.

Sois contínuos de geração em geração tendo em vós a herança da VIDA 
gerada por MIM.

Onde quer que andeis haveis de encontrar os sinais de MEU PODER 
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MAJESTOSO manifestado em meio a toda Terra.
Há entre vós e o Céu, o relâmpago do DEUS VIVO E VERDADEIRO que 

se manifesta através deste CARISMA para CELEBRAR convosco o ENCONTRO 
DEFINITIVO determinado para esse TEMPO SANTO.

Vos AMO muito, permanecei em MIM!

FILHOS QUERIDOS!
SOU A MÃE de todas as Nações!
Quero falar-vos para não vos sentirdes enfraquecidos e descrentes, sem 

alento e esperança ante o que vedes desenrolar-se dia após dia.
Segurai em MINHAS MÃOS, EU vos conduzo ao porto seguro, fielmente 

vos levo ao manancial de AMOR do MEU FILHO JESUS que está com o CORAÇÃO 
ABERTO para vos acolher.

Ei-LO VIVO E REAL junto a vós E NELE, COM ELE E POR ELE mergulhais 
no PAI.

Segui confiantes e desejai ardentemente esse encontro definitivo com O 
PAI!

SOU a MÃE e desejo ardentemente que vós FILHOS QUERIDOS, sejais 
FELIZES e encontreis a PAZ de MEU FILHO QUERIDO.

Não vacileis nesta hora em que se concluiu o caminho de volta ao PAI!
Confiai! É muito grande o AMOR que chega a vós! É incontida SUA 

JUSTIÇA!
Já não seguro os BRAÇOS DO PAI e toda COMPLACÊNCIA QUE ELE 

É, agora se faz em vós. É o GOVERNO NOVO que se inicia nos quatro cantos do 
Mundo, Governo de AMOR, de VIDA e de PAZ.

SOU a MÃE e vos declaro de viva voz, SOLENEMENTE, para que todos 
vós reverenciais a chegada DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO na face 
da Terra.

É a TRINDADE SANTÍSSIMA que chega! Ei-LA que vem, com todo BRILHO 
E FULGOR, toda LUZ e MAJESTADE, todo AMOR e JUSTIÇA.

É a MÃE MARIA quem vos fala!
Acolhei com CARINHO E REVERÊNCIA, É O PAI! É O FILHO! É O 

ESPÍRITO SANTO! UNIDADE TRINITÁRIA em todos vós!
Falou convosco a MÃE!

FILHOS QUERIDOS!
VIVEI MINHA AMIZADE!
É agora o TEMPO que vos chamo de AMIGOS porque sois conhecedores 
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do MEU PLANO, dos meus segredos e paulatinamente vos ESTOU inserindo em 
MEUS mistérios.

Já sois maduros para entender-ME e totalmente fortalecidos em MIM, 
desfrutando a convivência na MINHA GRAÇA.

Estais agora no NOVO TEMPO e sois envolvidos por MEU MANTO DE 
PROTEÇÃO marcados com o SINAL da MINHA PRESENÇA SANTA.

Dessa maneira vos digo, FILHOS, não precisais isolar-vos desse mundo 
em que viveis, pois tendes em vós a habilidade que vos dei e o GOVERNO sobre 
qualquer situação desagradável que ainda possa apresentar-se.

Afirmo-vos, porém que é de tal responsabilidade a vossa vivência em MIM, 
a vossa UNIDADE COMIGO, para não vos perturbardes ante os acontecimentos ou 
forma de desagrado ao PAI que irão levantar-se tanto em vós mesmos, como na 
Família, Empresa, Sociedade e Governo.

Todos vós FILHOS dos CINCO CONTINENTES estais de volta à MINHA 
AMIZADE e EU conduzo a cada um pela mão, na MINHA ONISCIÊNCIA e 
SABEDORIA, no momento que ME apraz.

Por isso, zelai por vós mesmos e por vossa Família mantendo-vos em 
permanente vigília de ADORAÇÃO em contato íntimo com MEU CORAÇÃO cheio 
de AMOR.

EU VIVO e vós VIVEIS  e esse é o mais importante agora, o único valor 
para vós, esse sopro de VIDA essa centelha de LUZ que está em vós e se espalha 
por todo universo.

Sois depositários da MINHA PROTEÇÃO, do MEU CONHECIMENTO E 
SABEDORIA para agora permanecerdes de pé. A porta de um MUNDO NOVO se 
rompe, se abre e se transfigura a VIDA em total resplendor e confiança entre o Céu 
e a Terra.

A vossa transfiguração é do MEU CONHECIMENTO e AUTORIZADO POR 
MIM, pois EU SOU essa transparência em vós.

Já SOMOS íntimos AMIGOS e tendes momentos de verdadeira plenitude 
em MIM, nos quais POSSO transparecer em vós porque mergulhais nas entranhas 
junto ao TRONO onde habita a MAJESTADE TRINITÁRIA.

Ali vós conviveis com MINHA SANTA SABEDORIA em íntimo colóquio de 
AMIZADE COMIGO, sendo que em vida, jamais alguém adentrara tal lugar, permitido 
somente aos Anjos e Santos, LICENCIADO e AUTORIZADO por MIM.

Mas agora vos adorna a MINHA SANTIDADE e podeis em vida tomar 
conhecimento de MIM, da MINHA SABEDORIA e ENTENDIMENTO, dos meus 
segredos, pois ME DOU PLENAMENTE a vós, ME ENTREGO, MISTURO-ME em 
vossas células, ME expondo a vós, humanos em MEUS mistérios DIVINOS.

Para que a humanidade conheça e viva esse NOVO TEMPO, a vossa 
transfiguração se dá em partículas doadoras de VIDA, de profundidade até a ALMA, 
dando-se em um ÚNICO AMOR, o AMOR íntegro do MEU SER. Por isso não sois 
levados, mas transformados à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA para conviver 
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COMIGO no NOVO TEMPO.
Porém vos digo, FILHOS QUERIDOS, solidários a MIM, o mundo está 

em perigo, a beira do caos total, sem condição de perceber a MINHA CHEGADA, 
encontra-se desolado, sem rumo e sem afeto em total treva e absoluta idolatria não 
conseguindo nesta época que ME apraz, acolher esse manancial de VIDA e AMOR 
que se projeta em todos os lugares e em todos os viventes.

MEUS SINAIS estão cada vez mais fortes, mas SOU incompreendido em 
MINHA COMUNICAÇÃO, pois o mundo está longe de perceber-ME e EU já ESTOU 
AQUI CONVOSCO neste MOMENTO ATUAL.

E EU ME FAÇO visível em tudo o que é VIDA, mas vos tenho como canais 
transmissores, ligados à FONTE DIVINA DE AMOR, a esparzir um conhecimento de 
profunda SABEDORIA, inundando a Terra de ESPERANÇA e PAZ.

Não podeis mais viver em vós mesmos, mas viveis para doar-vos 
fraternalmente a partir de MIM, formando entre o Céu e a Terra uma ponte de 
iluminação, por onde há um vai vem de equilíbrio, seguros pelo DOM misterioso do 
DEUS VIVO, conhecedor de todos.

Há ainda muitos e maiores mistérios envolvendo um conjunto completo 
entre ambas as partes, conjunção única, perfeita e permanente 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.

É o gesto de UNIÃO do VERDADEIRO DONO, formando esse elo de LUZ 
em TRÊS DIVINDADES PERFEITAS.

SOU O PAI!
SOU O FILHO!
SOU O ESPÍRITO SANTO!
SOU O SENHOR E DONO de todos, que GOVERNO todo saber liberando 

em grandeza, todo o conhecimento de que precisais.
AMO-vos imensamente e a partir da FONTE DE ÁGUA VIVA, MEU 

MANANCIAL DE ENERGIA, podeis ir e vir, subir e descer, multi-direcionar-vos em 
todos os sentidos, distribuindo-vos para todos.

SOU O DEUS AMIGO!
ABÁ! PAI!   
AMO-VOS!
 

FILHOS QUERIDOS!
SOU O DONO de tudo e de todos, DEUS ONIPOTENTE e ONIPRESENTE 

e realizo os MEUS feitos em toda a humanidade.
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.
MEU ESPÍRITO se UNIFICA dentro e fora de cada um de vós e se consome 
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realizando a MINHA ONIPOTÊNCIA, dando margem sólida e eficaz a tudo o que ME 
convém.

Nada acontece sem MINHA ORDEM, sem MEU  aval.
Estais dentro e fora, entrais e saís, subis e desceis e nada mais impede 

vossa livre ação tanto no vosso interior como fora, a libertação acontece sempre 
mais, teleguiados por MEU AMOR DE PAI! TODO PODEROSO.

Agora o universo inteiro está aberto ao NOVO TEMPO.
A ALIANÇA ETERNA se forma em círculo e em seu centro se abre a porta 

do NOVO TEMPO, o qual dá acesso ao Paraíso.
Sob MEU COMANDO todo universo se enche de LUZ.
SOU A SANTÍSSIMA TRINDADE PLENA de AMOR por vós, o ONIPOTENTE 

E SENHOR DO Céu e da Terra.
Bênçãos para todos vós!
Amém.

FILHOS QUERIDOS!
SOU O PAI, O imenso AMOR a fundir o vosso coração!
SOU VOSSO ÚNICO DONO e estou aqui para GOVERNAR-vos com todo 

CARINHO.  SOMOS  UNIDADE PERFEITA, EU em VÓS e vós em MIM em eterno 
ABRAÇO DE PAZ.

NOS UNIMOS  em VIDA e VERDADE para que o RESPLENDOR 
TRINITÁRIO esteja presente em todo universo.

Já ME pertenceis de corpo, ALMA e coração e sois bem-vindos à MINHA 
MORADA ETERNA.

Desde o ventre materno até a ETERNIDADE, EU vos GEREI em MEU 
SEIO e vos ACOLHI em MEU AMOR.

Bem- vindos à CASA DO PAI. 
Congratulo-ME convosco nesta hora pelo trabalho realizado que culminou 

com MINHA CHEGADA e PERMANÊNCIA em vós e entre vós.
O CARISMA com todo sucesso chega à VITÓRIA FINAL ao abrir 

definitivamente as portas do NOVO TEMPO de VIDA, AMOR e PROVIDÊNCIA para 
todos.

Agora podeis descansar junto a MIM e desfrutar  da grandeza de MINHA 
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AMIZADE SINCERA e LEAL, pois sempre estou convosco, em todas as horas.
Que gostoso esse NOSSO ENCONTRO e que prazerosa é a VIDA em 

MINHA companhia em doce e contínuo AMAR, AMAR, AMAR.
Já NOS UNIMOS de fato em MATRIMÔNIO PERFEITO com a 

CONSAGRAÇÃO DA LEI DO DÍZIMO em todo universo.
Esse foi o ponto mais importante e crucial de toda vossa jornada de trabalho 

neste CARISMA.
 Foi dessa forma, através da CELEBRAÇÃO DO DÍZIMO, que pude 

ASSUMIR vossa história, concretizando MINHA ALIANÇA ETERNA com toda a 
humanidade.

E agora vos ACOLHO COMO FILHOS LEGÍTIMOS MEUS e vos envolvo 
em MEU AMOR DE PAI SAUDOSO de vós.

AMAI-ME de todo vosso coração, entendimento e força de vossa ALMA!
AMAI-ME! AMAI-ME! AMAI-ME!
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 trabalhais.

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, jurídico e governamental e em toda Natureza.

Como? Onde? Quando? Quem?
Não precisais perguntar porque EU mesmo estive à frente do exército da 

PAZ e VENCI a batalha, erguendo a BANDEIRA DA VITÓRIA: DEUS UNO E TRINO, 
SOBERANO, VENCEDOR, DONO DE TODO COSMO!

Que assim seja e que se faça em cada um de vós, FILHOS QUERIDOS, 
AMIGOS MEUS, na humanidade e em todos os segmentos da Sociedade atual em 
todo universo.
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POR ORDEM REAL DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO NESTA 
HORA QUE ME APRAZ, SOB MINHA AUTORIDADE, ONISCIÊNCIA E SABEDORIA, 
ACONTECE A TROCA DO DONO EM TUDO, EM TODOS E EM TODOS OS 
SENTIDOS.

EU, VOSSO DEUS, UNO E TRINO AMOR, REI DO UNIVERSO, SOU O 
DONO LEGÍTIMO DE TUDO E DE TODOS E ASSUMO O UNIVERSO.

SANTÍSSIMA TRINDADE!
Amém.

GERTRUDES, FILHA QUERIDA és a MULHER do TEMPO SANTO que 
se inicia, vanguardeira da PAZ e do AMOR, em tudo ME OBEDECESTE, passo a 
passo e foste FELIZ nesta DOAÇÃO concreta dia após dia, noite após noite, com 
dedicação e coragem.

E agora, como criancinha de colo EU TE ACOLHO em MEU ACONCHEGO e 
TE ABRAÇO com todo CARINHO e TERNURA DE PAI AMOROSO e AGRADECIDO.

FILHA QUERIDA,  posso dizer-TE MUITO OBRIGADO? Aceitas que TE 
AGRADEÇA publicamente nestas palavras escritas, pelas quais faço chegar a TI 
todo MEU SENTIMENTO DE GRATIDÃO,  por TUA OBEDIÊNCIA irrestrita em todos 
os minutos?

Levaste o CARISMA à VITÓRIA FINAL pela tua docilidade em OBEDECER-
ME em tudo, por isso EU TE COGNOMINO, “SENHORA DA OBEDIÊNCIA, MÃE DO 
NOVO TEMPO, FILHA DA PROVIDÊNCIA TRINITÁRIA”.

Parabéns! Parabéns! Parabéns!
Com CARINHO ABRAÇO-TE e BEIJO o teu ROSTO de MÃE, FILHA, IRMÃ 

e AMIGA!
ABÁ! PAI.

FILHOS QUERIDOS!
De todos os Povos não fiqueis escandalizados ante as revelações que 

vos faço agora que o CARISMA se completa e desvenda para vós os segredos 
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guardados desde o início da criação.
No princípio o VERBO estava COMIGO, MEU ESPÍRITO pairava sobre 

o universo e a MINHA VOZ podia ser ouvida pelas criaturas em doce convivência.
Desde a desobediência no Paraíso, a terra permaneceu até agora desligada 

do Céu, sem MINHA PRESENÇA.
A opção pelo mal, feita pelos primeiros pais, cortou a vossa comunicação 

COMIGO, VOSSO DEUS E PAI.
Mas EU procurei reconquistar-vos através de ALIANÇAS que fui realizando 

convosco através dos tempos.
Dessa forma aconteceu a caminhada dos profetas rumo à Terra Prometida, 

com os quais SELEI a ANTIGA ALIANÇA, com o compromisso dos MANDAMENTOS 
para terem força e coragem de seguir adiante sem desanimar.

Por MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA, conclui-se esse antigo tempo 
ainda sem MINHA PRESENÇA entre vós, apenas a espera e o desejo, de que um 
dia essa maravilha viesse acontecer.

E NOVA ALIANÇA realizo, desta vez com MEU AMADO FILHO JESUS, O 
VERBO que se fez CARNE, através do ESPÍRITO SANTO, GERADO em MARIA, 
a MÃE, VEIO ASSUMIR vossa humanidade para SALVÁ-LA reconquistando-a para 
MIM.

Dessa forma JESUS, AMADO E QUERIDO FILHO, O NOVO ADÃO, em 
NOVA ALIANÇA COMIGO, vem reparar junto a vós, a culpa da desobediência na 
origem, fazendo-se OBEDIENTE em tudo, até a MORTE.

Assim, MEU AMADO FILHO JESUS, ASSUME em SEU CORPO, na CRUZ, 
todo pecado, doença e morte desde os primeiros pais SALVANDO a humanidade.

Nesta ALIANÇA firmou-se a comunicação COMIGO, por JESUS, com 
JESUS e EM JESUS, FILHO QUERIDO através dos SACRAMENTOS, FORÇA E 
PODER para VOSSO CORPO.

MEU ÚNICO E LEGÍTIMO FILHO veio em DIVINDADE para resgatar vosso 
corpo comandado pelo antigo dono da Terra, que nele agia desde vossa opção por 
ele no Paraíso.

Assim JESUS FILHO AMADO foi aceito por vós enquanto fez milagres 
e prodígios, pois veio justamente para SALVAR vosso corpo contaminado pelo 
pecado, doença e morte desde a origem.

ME  APRESENTOU a vós e demonstrou também o quanto era 
PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA através dos milagres que fez e que poderia resolver 
a situação social de leis pesadas, impostos, miséria e opressão sob o severo jugo 
no qual o Povo vivia.

Mas mesmo assim, RESSUSCITANDO mortos, ORDENANDO aos ventos, 
MULTIPLICANDO pães e peixes, quando quis entrar no governo, leis e dinheiro vós 
o renegastes preferindo o criminoso.

A igreja o ENTREGOU e o Governo O CRUCIFICOU.
Matastes o REI DA VIDA e precisastes arcar com o resultado desta opção 
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pelo pecado, doença e morte, a CRUZ até hoje, tanto em vós como em vossos bens 
materiais, dinheiro, negócios e leis.

Preferistes continuar, com pesados impostos a aceitar a MINHA 
GRATUIDADE, BONDADE e PROVIDÊNCIA.

Escolhestes barrabás e até agora a Família, Igreja e Governo, sofreis a 
ignomínia desta opção injusta.

Famílias! Famílias! Famílias!
Estáveis COMIGO quando CUREI, SALVEI A ALMA, RESSUSCITEI 

MORTOS, MULTIPLIQUEI pães e peixes e nem assim abristes para MIM vosso 
coração!

Quanto fostes enganados pelo vosso antigo dono e agora chorais e gemeis 
a miséria e a peste que vós mesmos pedistes que recaísse sobre vós e vossos 
Filhos!

O SANGUE DO JUSTO agora vem fazer JUSTIÇA, pois chegou a MINHA 
HORA DE REINAR GLORIOSO entre vós, Famílias QUERIDAS!

Não aceitastes a RIQUEZA E PROVIDÊNCIA que SOU e preferistes a 
miséria, a dor, o sofrimento da morte, doença e pecado!

Pobres, Filhos! Pobres famílias quanto penastes até agora!
Dois mil anos já vivestes sob o jugo de Caim, faraó, César, barrabás, mas 

agora não mais, nenhum dia!
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 consequências da vossa opção por lúcifer no Paraíso, 
reforçada em barrabás.

Esta ETERNA ALIANÇA se concretiza através do MEU SANTO ESPÍRITO 
neste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, que tem em sua frente a 
MULHER designada por MIM e a seu lado ZULMAR, preconizadores do NOVO 
TEMPO, HOMEM e MULHER à frente do MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para a 
Família.

Este CARISMA é o MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para os Povos, em 
tudo, em todos e em todos os sentidos, em todo universo.

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.

MEU SANTO ESPÍRITO vem através da FILHA GERTRUDES concretizar 
SUA MISSÃO no CARISMA que abrange o homem e a mulher no seu todo, 
resgatando do caos a Família com tudo o que ela é, tem e faz na sociedade atual.

Agora com o ESPÍRITO SANTO é que se completa em vosso corpo, a 
MISSÃO SALVÍFICA DE JESUS FILHO AMADO, por esse CARISMA.
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FILHO AMADO, por esse CARISMA.
E só no TEMPO HOJE É GLORIFICADA A MISSÃO DE MEU AMADO 

E QUERIDO FILHO JESUS, pela AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO neste CARISMA, 
na Pessoa do FILHO ZULMAR, por misterioso DESÍGNIO da MINHA VONTADE e 
PROVIDÊNCIA.

AMÉM! AMÉM! AMÉM!

E QUE ASSIM SEJA POR MINHA ORDEM PAI, FILHO E ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO E TRINO AMOR.

Amém.
Matastes DEUS numa CRUZ e novamente O mataríeis se O encontrásseis 

agora, tão longe estáveis de MIM!
Mas desta vez, pelo MEU PROJETO DE SALVAÇÃO vim em ESPÍRITO e 

ninguém conseguiu pegar-ME mesmo agindo do começo ao fim em todos vós e em 
todos os segmentos da vossa sociedade, em todo cosmo.

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.

Já se estabeleceram eternos laços de UNIDADE entre o Céu e a Terra e ME 
COLOCO diante de vós, DEUS UNO E TRINO AMOR, VENCEDOR, restabelecendo-
se definitivamente NOSSA COMUNICAÇÃO.

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 MANDAMENTOS, OS SACRAMENTOS E OS DONS em 
UNIDADE DE AMOR PLENO E VERDADEIRO.

HOJE EU VOS ASSUMO e FAÇO ALIANÇA ETERNA com vossa história 
pessoal, conjugal, familiar, religiosa, jurídica e econômico-financeira.

Isso porque pelo DÍZIMO pude AGIR em vossa história de dinheiro com 
lúcifer desde a origem, que como dono vos comandava em tudo.

Cumpriu-se o tempo e houve a troca do DONO e o Céu se abriu e sugou 
toda vossa história, da criança ao ancião, agora todos vós podeis ser agraciados. 
 Deixai, pois o ESPÍRITO SANTO aspirar vossa história porque HOJE 
começa a vossa HISTÓRIA COM DEUS!

Esse é o NOVO TEMPO COM VOSSO PAI e vosso DÍZIMO É O AMOR 
TRINITÁRIO que começa SUA AÇÃO no universo, dentro e fora de vós.

Agora sob MEU PODER fez-se a ÁRVORE DO AMOR que vos ALIMENTA 
com tudo o que SOU em VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, PAZ, BÊNÇÃOS E GRAÇAS 
para todos.

E já é o AMOR que trabalha e realiza através do DÍZIMO, daqui para frente, 
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pelo ESPÍRITO SANTO, tornando o MUNDO SANTO COMO EU SOU SANTO.
Tranquilizai-vos, vós já ME acolhestes e podeis agora AMAR-ME de todo 

coração.
É todos! Ninguém fica fora!
E muito tenho a falar-vos, agora que ME acolheis, conviveis COMIGO.
Não queirais riquezas deste mundo, mas em vosso espírito sede pobres 

desejando somente a MIM, VOSSO PAI!
Tudo o mais vos dou em acréscimo à vossa FIDELIDADE e OBEDIÊNCIA.
Eis que a torre se levanta da Terra ao Céu, reavivando a comunicação 

COMIGO!
Primeiro fiz a ORGANIZAÇÃO DO CARISMA para com ele proteger-vos 

porque EU começo a agir no mundo.
Pois agora no TEMPO HOJE tudo se faz por MINHA ORDEM e a partir de 

MIM, em todos e em todos os sentidos.
Precisei  REGISTRAR-vos em MIM, como PRESENÇA REAL E 

VERDADEIRA junto a MIM, para proteger-vos neste início do NOVO TEMPO.
É o AMOR AGINDO, vos ASSUMINDO em MINHA IDENTIDADE DIVINA, 

vos REGISTRANDO  em MIM, DEUS VOSSO PAI, ÚNICO DONO.
Necessitei de vossa assinatura ME dizendo, SIM, eu ACEITO DEUS e de 

vosso digital pressionando em MIM vossa carne, como a segurar MINHA MÃO, vos 
UNINDO no concreto à MINHA DIVINDADE.

PAI E FILHOS, de MÃOS dadas, SOMOS UNIDADE, vos ORGANIZEI nos 
TRÊS tempos:

 - de ABEL até JESUS, MEU FILHO AMADO, 
-  de JESUS, O FILHO até o início do CARISMA 
-  a VINDA e a ATUAÇÃO do MEU SANTO ESPÍRITO, através do MEU 

PROJETO DE SALVAÇÃO, HOJE.

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.

Assim vos armei para vos resguardar desta HORA derradeira que chega 
para todos sem distinção.

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

MINHA PALAVRA desceu do Céu e não foi em vão que chegou a vós, 
mas veio explicar-vos MINHAS INTENÇÕES e relatar-vos todos os acontecimentos, 
fatos e realizações do MEU PROJETO DE SALVAÇÃO para os dias atuais.

Por isso ORGANIZEI as LINHAS e agora vou ORGANIZAR as LETRAS 
para que todos os idiomas ME entendam e todos os Povos reconheçam que há 
um só DEUS VERDADEIRO que é DONO e GOVERNO de todos e que MINHAS 
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ORDENS e LEIS precisam ser OBEDECIDAS.
E as LETRAS nos LIVROS já estão REGISTRADAS e OFICIALIZADAS em 

MEU SANTO NOME sendo semeadas no universo inteiro.
Por isso, as LINHAS e as LETRAS não podem ficar escondidas, mas como 

LUZ permanecer sobre a mesa iluminando a casa inteira.
EU VIM para RESGATAR a ovelha que estava perdida na treva e no lodo, 

que é vossa FAMÍLIA mergulhada no caos, nas mãos do antigo dono.
E é pela AÇÃO SALVÍFICA do MEU SANTO ESPÍRITO neste CARISMA, 

que a FAMÍLIA com tudo o que ela é e tem, está salvaguardada dessa desordem e 
confusão final quando da troca do dono falso pelo VERDADEIRO.

Bendito seja o vosso DINHEIRO que por meio da CELEBRAÇÃO DO 
DÍZIMO neste CARISMA, fez acontecer a UNIDADE entre todos os Povos.

 Agora é a LEI DO AMOR que REINA, VIVE e realiza o querer e o executar, 
conforme DEUS, em cada um e em todos, no universo inteiro, já neste NOVO 
TEMPO.

E abro MEUS BRAÇOS do tamanho do universo e FAÇO ALIANÇA 
ETERNA CONVOSCO, FILHOS QUERIDOS dos cinco continentes.

TRANSFIGURO-ME em vós, ASSUMINDO vossa natureza humana vos 
elevando à MINHA MAJESTADE, na dignidade de FILHOS MEUS, HERDEIROS de 
MEU AMOR.

Tranquilizai-vos agora, a MISSÃO está cumprida.
Tudo o que Eva desligou lá na origem, agora por este CARISMA, está 

LIGADO a MIM.
O ESPÍRITO SANTO entrou no sistema diabólico das comunicações, por 

um pontinho, através do qual EU pude AGIR implantando o SISTEMA DIVINO no 
MUNDO socioeconômico-financeiro- empresarial, descortinado para vós o NOVO 
TEMPO no qual EU SOU REI e REINO com SABEDORIA e JUSTIÇA.

Assim pelo MEU SANTO ESPÍRITO completa-se a MISSÃO DE JESUS 
AMADO FILHO, nos bens materiais, dinheiro e negócios na culminância de MEU 
PROJETO DE SALVAÇÃO.

Por JESUS, FILHO QUERIDO 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.

E agora é realidade alvissareira o NOVO abrindo-se para o universo, 
SANTÍSSIMA TRINDADE como PRESENÇA VIVA em tudo e em todos.

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
É muita ALEGRIA, o mistério da VIDA DE DEUS, da SAÚDE e da 

SANTIDADE se fazer como VERDADE que acontece em vós e podeis vivê-la 
integralmente.

É o centro do MUNDO, o lugar que habito convosco, a MINHA MORADA 
particular, para onde tudo converge e de MIM parte como raios de LUZ, iluminando 
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a todos.
EU SOU para vós todo CARINHO e PROTEÇÃO e vos ACOLHO em 

MINHA CASA, o centro do universo, onde se faz a CELEBRAÇÃO DA MINHA LEI 
DO DÍZIMO.

É O DÍZIMO EM MIM, POR MIM E COMIGO essa FORÇA propulsora que 
move o MUNDO, elevando-o à MINHA ESTATURA e DIGNIDADE,  DEUS UNO E 
TRINO AMOR em vós e em tudo o que tendes.

Por isso vos digo, até quando vos aturarei, desde a raiz, distanciados de 
MINHA LEI DO AMOR?

Se não observardes MINHA LEI DO DÍZIMO, nada há que possais fazer 
para vos aproximardes de MIM e usufruirdes da MINHA COMPANHIA.

E assim também nos vossos bens, trabalho e dinheiro, na  ADMINISTRAÇÃO 
da vossa Empresa, Leis e Governo, só a partir da vossa OBEDIÊNCIA à MINHA LEI, 
EU posso AGRACIAR-vos com MINHA AÇÃO PROVIDENCIAL.

FILHOS QUERIDOS, esta é a HORA em que precisais dobrar vossos 
joelhos e vergar vossa cabeça até o chão diante do SANTO, SANTO, SANTO 
SENHOR VIVO e REAL diante de vós!

Até onde vós ides fingindo AMAR-ME, mas vosso coração é só trabalho, 
trabalho, dinheiro, dinheiro, as vinte e quatro horas do dia?

De manhã à noite vos debateis relutando em cima do DÍZIMO e vosso 
coração endurecido, preso às estruturas falidas que não tem mais como sustentar-
se.

Chegou MINHA HORA e não há outra e vós precisais acolher MINHA LEI!
É o AMOR que no TEMPO HOJE, GOVERNA a face da Terra em UNIDADE 

TRINITÁRIA, atingindo a tudo e a todos.
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.

E agora EU ESTOU na vossa humanidade com o CORAÇÃO enternecido, 
contemplando-a, pois é no AMOR que ESTOU JULGANDO os vivos e os mortos.

E não há como ficar fora e nem podeis ajudar-vos mutuamente, pois esta é 
a derradeira hora, na qual ESTOU a AGIR e somente a MIM pertence.

EU SOU O SENHOR, O VERDADEIRO DONO e venho tomar posse do 
que é MEU.

Só estando muito firmes em MIM, VOSSO PAI, mergulhados na MINHA 
PRESENÇA de AMOR é que podeis olhar os fatos, acontecimentos e catástrofes 
sem vos amedrontardes ou vacilardes no vosso coração, pois EU SOU todo BEM O 
SUMO BEM e não há como desdizer-ME.

Tudo o mais é levado em conta de JUSTIÇA.
E agora que MEU PROJETO DE AMOR está assentado em base firme, a 

partir do MEU TRONO DE GLÓRIA, EU SOU que estou a AGIR, portanto peço que 
de manhã à noite, conjugueis o verbo AMAR.
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AMAR primeiro a MIM e AMAR-vos a vós mesmos e entre vós! AMAR tudo 
o que tendes e fazeis!

Pois de MIM só provém para vós a máxima VIDA, a completa SAÚDE e 
a total PERFEIÇÃO e de MINHAS MÃOS partem raios de LUZ em AMOR, PAZ, 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

É a CRUZ VITORIOSA, O BANCO DO PAI, JESUS, AMADO E QUERIDO 
FILHO, toda PROVIDÊNCIA de AMOR para vossa vida!

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 Família com o Dinheiro e bens 
materiais.

E assim haveis de ser santos e agraciados a partir da SANTÍSSIMA 
TRINDADE.

É a interação entre humano e DIVINO.
EU COOPERANDO convosco e vós, COMIGO e muita AMIZADE e 

COMPROMISSO FIEL.
É O BANCO MUNDIAL, O PAI UNIDO AO FILHO E AO ESPÍRITO, O 

GOVERNO em vós, nas vossas Famílias e Empresas, vos dando LEIS e ORDENS 
as quais precisais OBEDECER.

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.

EU não quero exterminar o que fizestes neste universo tão lindo que criei 
para usufruirdes.

Por isso elaborei um PROJETO DE SALVAÇÃO que, além de ORGANIZAR-
vos e ADMINISTRAR-vos vem ASSUMIR-vos e PROTEGER-vos nesta hora do caos 
final.

EU SOU PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA e tudo o que faço, é para que 
vos sintais cada vez mais como verdadeiros FILHOS MEUS, HERDEIROS de tudo 
O QUE SOU.

E é MEU desejo que tenhais sempre mais VIDA e mais SAÚDE na MINHA 
SANTIDADE, AGRACIADOS por toda MINHA RIQUEZA em Dinheiro e bens 
materiais.

O BEM está firme, de pé em todo universo e é o mal que cai, destruído e 
desmanchado, completamente extinto eternamente.

Não é brincadeira ou utopia o que vos FALO HOJE, mas é realidade atual 
e verdadeira que acontece e se faz dentro e fora de vós.

Portanto, HOJE venho justamente tirar-vos do sofrimento de ter escolhido 
barrabás e provado, o amargo fel da Cruz, da espada, da guerra, da peste, da 
doença, da fome, do pecado e da morte.
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SOU O DEUS AMOR PURO E SANTO, vosso DONO INSUBSTITUÍVEL, 
que vos GOVERNA com toda DELICADEZA, TERNURA e PAZ.

Olhai para MIM e confiai no MEU AMOR nesta HORA SANTA que apresento 
para todos sem distinção.

Venho PROTEGER-vos socorrer-vos nesta hora da virada.
ABENÇOO-vos com CARINHO.
ABÁ! PAI!

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
BÊNÇÃOS! BÊNÇÃOS PARA TODOS!
SOU VOSSO PAI e continuo a falar-vos bem de perto, já que estamos 

unidos numa só CARNE, num mesmo CORAÇÃO e numa só ALMA.
Agora não estais mais sós, mas tendes constantemente a MINHA 

COMPANHIA DE PAI AMIGO, COMPANHEIRO E GOVERNO SANTO, O BANCO 
MUNDIAL junto a vós.

Concluiu-se o estágio que tivestes para penar sob a ação do maligno, isso 
por vosso livre arbítrio desde o início da Criação.

Também já aconteceu a troca do dono, pois se extinguiram eternamente 
suas raízes até o mais profundo de vossa ALMA, também fora de vós, nos vossos 
bens e dinheiro e agora estais livres para viver em MIM.

HOJE, sob a AUTORIDADE REAL do DONO LEGÍTIMO, ides vivenciar 
o que de fato sois, MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, FILHOS DO ALTÍSSIMO 
DEUS, aptos para desfrutar de toda VIDA, SAÚDE e SANTIDADE QUE SOU.

As viagens cessarão, assim os passos completaram-se e agora podeis 
sentir o quanto estáveis longe de MIM.

Pois tudo o que sentis, ouvis, vedes e presenciais fora de vós é o retrato 
do que está dentro de vós, na vossa ALMA, o universo incrustado em vosso interior.

Quero, portanto, dizer-vos que estais vivendo um período de transição 
entre o humano e o DIVINO.

O mundano saiu de vós, mas estais demasiadamente apegados nele e 
nas suas obras, na matéria, solidamente arraigados no vazio, que não mais vos 
preenche e não vos dá resposta alguma, porque se extinguiu para sempre.

E haveis de sentir muita desolação, insegurança e temor diante da MINHA 
PRESENÇA, pois estais acostumados com uma falsa sabedoria e uma felicidade 
mentirosa e estressante que nada vos acrescenta pois vivenciais uma realidade 
negativa que nega MINHA PRESENÇA e é bem contrária do que SOU.

Por isso previno-vos, FILHOS QUERIDOS, pois grande desolação assolará 
a face da Terra.

Luto, dor e desespero haverá por toda parte, nestes dias que marcam o fim 
do velho dono.
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Vós já ME CONHECEIS, mas o mundo ainda não ME CONHECE, não ME 
ACEITA nem AMA a MINHA LEI.

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.

É a MINHA CHEGADA REAL E VERDADEIRA neste universo, dentro e fora 
de vós e todos os acontecimentos que vedes comprovam esta realidade da qual vos 
falo.

Ninguém poderá impedir-ME de AGIR, conforme MINHA ONISCIÊNCIA e 
MEUS DESÍGNIOS, pois EU SEI o que cada um necessita para viver conforme 
DEUS.

Dor e desespero acompanharão os que estiverem afastados de MIM 
pois extinguiram-se os tempos, completou-se o CARISMA, O MEU PROJETO DE 
SALVAÇÃO e agora ESTOU AQUI entre vós e VOU AGIR!

Abreviarei esses dias senão não sobrará ninguém.
Mas, noites escuras e dias de desassossego e fome vos esperam e podeis 

no desespero até maldizer o dia de vosso nascimento, mas ainda não é o fim.
De uma coisa precisais estar certos, EU VOSSO DEUS E PAI ASSUMI 

tudo o que é MEU, no vosso ser Pessoal, Conjugal, Familiar, Comunitário, Social, 
Trabalhista, Empresarial, Financeiro e Governamental e toda Natureza deste 
universo tão lindo.

Tudo foi entregue a MIM, pela atuação do CARISMA e nada ficou de fora, 
Família, Empresa, Bancos, Dinheiro, Comunhão, Trabalho, Leis enfim tudo ME 
entregastes até o CARISMA e o DÍZIMO e EU PUDE ASSUMIR vosso ser material 
e espiritual e agora GOVERNAR-vos com muito AMOR.

E não ficará na vossa mente nem a lembrança do que foi a pertença sob o 
antigo dono.

De conformidade com os Estatutos devidamente REGISTRADOS sob a 
RÉGIA LEI DIVINA, EU SOU REI e agora posso REINAR, pois o BANCO MUNDIAL 
está de pé, AGINDO SOBERANAMENTE e diante de MIM, todos governos e 
governadores se prosternarão em ADORAÇÃO.

Passados esses dias de desolação, o sol voltará a brilhar e a lua mostrará 
o seu fulgor.

E grande será a recompensa dos que ME foram fiéis.
Após essa tribulação chegará o AMOR sob todo universo.
Será assim o início do NOVO TEMPO, pois com dor e lágrima largarão o 

extinto dono e suas obras, hábitos e costumes desvairados.
E então conhecereis a MINHA PAZ e com grande júbilo, todos vós 

Povos do universo, prostar-vos-eis ante o DONO DA VIDA E DA FELICIDADE, O 
VERDADEIRO SANTO, SANTO, SANTO SENHOR.

Os três tempos acabaram, concluíram-se, assim dos Profetas até JESUS 
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AMADO FILHO e na atualidade, o TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO, no MEU 
PROJETO DE SALVAÇÃO através do CARISMA.

Assim, primeiro EU vim a vós através dos Profetas, CELEBRAR convosco 
a ANTIGA ALIANÇA.

Em seguida, vim através de MEU AMADO FILHO JESUS, concluir a 
ALIANÇA NOVA com toda humanidade.

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.

Assim na atualidade, SOU EU mesmo que implanto MINHA LEI para todos 
os Povos e como GOVERNO SANTO a faço vigorar sob todos vós.

HOJE, quando da MINHA CHEGADA entre vós, Céu e Terra, se encontraram 
e não há mais limite de tempo e espaço.

É a fusão de toda humanidade que viveu, vive e viverá num eterno ABRAÇO 
de eternidade.

Não há mais separação entre os vivos que estão aqui e os vivos que já 
partiram, mas sim um sempiterno LOUVOR DE AGRADECIMENTO AO DEUS UNO 
E TRINO AMOR, O DONO DE tudo e de todos.

Todos cantam hosanas e glórias do PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO 
SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE junto a vós.

Há um SÓ REBANHO E UM SÓ PASTOR, O DONO VERDADEIRO de tudo 
e de todos agora em íntima UNIDADE exultando em torno a MIM.

Portanto, 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.

Já estais no campo onde está concentrada a MINHA FORÇA DE 
EXPANSÃO.

AQUI se levanta o MEU GOVERNO DE AMOR, neste lugar de 
GLORIFICAÇÃO e LOUVOR.

Para este lugar converge toda humanidade, pois AQUI está centrado MEU 
GOVERNO e MINHA AÇÃO no MUNDO.

É indelével em vós MINHA PRESENÇA e adentrais em um MOMENTO 
muito significativo, o qual não conheceis.

Não sabeis como viver este NOVO TEMPO em MIM, mas confiai e esperai 
na certeza do MEU AMOR, pois é a GRAÇA que vai realizar em vós e recebereis 
grande auxílio do Céu.

Entesourai para o alto, na VERDADEIRA FELICIDADE que é DEUS, 
VOSSO PAI!

Prosperai! Prosperai muito, FILHOS QUERIDOS, em todos os sentidos! 
Prosperai!

Essa é a ORDEM que dou para todas as gerações, pois agora ides viver 
como FILHOS DO ALTÍSSIMO DEUS, como de fato sois, LUZ DA LUZ.
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EU CHEGUEI E ESTOU AQUI CONVOSCO, agora podeis vislumbrar o 
NOVO TEMPO com a certeza da MINHA PRESENÇA em vós, com RIQUEZA e 
ABUNDÂNCIA de BÊNÇÃOS e GRAÇAS para todos.

Sede dóceis e rendei-vos ante o MEU GOVERNO que já está AGINDO a 
todo vapor em todos os segmentos da sociedade atual.

É a MINHA FAMÍLIA TRINITÁRIA que encontrou acolhida na FAMÍLIA 
humana e grande será vossa prosperidade tanto em bens materiais como espirituais, 
agora que estais em MIM.

Vosso espírito e vossa ALMA abertos, em LUZ, atraem as GRAÇAS do Céu 
e é favorável o DIA DA LIBERTAÇÃO para todos os Povos.

Grande será o Progresso de vossa Empresa, pois a partir de MINHAS 
MÃOS, converge para a FAMÍLIA, o DINHEIRO ABENÇOADO, O BANCO DO PAI 
em AÇÃO por todo universo.

Vosso DÍZIMO PARTILHADO mês a mês, é a certeza da vossa FELICIDADE, 
pois não vos decepcionarei.

Por vossa OBEDIÊNCIA e FIDELIDADE a MIM, recebereis MEU 
RECONHECIMENTO, farei descer sobre vós, rios de água viva e cascatas de 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS jorrarão sobre vós, em MINHA AÇÃO PROVIDENCIAL.

Assim já de manhã, vos acordo cantando! BOM DIA, ETERNA!
BOM DIA FILHA! BOM DIA AMIGA! BOM DIA AMOR!
E assim o dia inteiro vos acompanho cantando, vos contagiando com MINHA 

ALEGRIA, vos inundando com MINHA GRAÇA, INTELIGÊNCIA e SABEDORIA para 
operardes com AMOR e DOÇURA o vosso TRABALHO.

Todos, todos vós sois importantes para MIM e acolho a cada um de vós 
com todo CARINHO DE PAI AMIGO e COMPREENSIVO.

A todo instante erguei para MIM vosso pensamento, vosso sentimento e 
olhar, interagindo COMIGO, pois SOMOS UM em SANTÍSSIMA UNIDADE!

Aia-lá! Shaia-lá! Caia-lá! Maia-lá!
AQUI junto a MIM, somente podeis agir de conformidade COMIGO, de 

acordo com MEU PENSAMENTO, INTELIGÊNCIA e RAZÃO.
DIGNIFICAI-ME, pois em todo vosso ser, no vosso espírito e em vossa 

ALMA!
HONRAI-ME em vossos pensamentos e sentimentos, tendo em vós a 

MINHA INOCÊNCIA, INTELIGÊNCIA e SABEDORIA!
Sede simples e dóceis como criancinhas de colo!
Pelos frutos que derdes vos reconhecerei em MEU AMOR.
ABÁ! ABÁ! ABÁ vos AMA muito! 
BÊNÇÃOS do PAI AMOR!


