78 - TANTA VIDA
1-Tanta vida não pode se perder, tanta vida não pode assim

morrer. A vida nos foi dada para amar. Amor é vida nova
a germinar. E quem ama para sempre há de viver,
viver feliz, viver em Deus.
A vida é fruto de um amor tão forte, mais forte mesmo
que a própria morte. O Amor de Deus que para a vida
nos chamou, além da vida a eternidade preparou.
2-Tanta vida não pode se apagar, tanta vida não vai se
destruir. A vida é qual tesouro a preservar; a vida que
é missão a realizar. E quem quer ser mais feliz há de
servir, servir a Deus, servir o irmão.
3-Tanta vida não pode se guardar, quem guardar esta vida
vai perder. E quem doar a vida pelo irmão, e quem
promove gestos de perdão, com certeza para sempre
vai viver, viver na paz, viver no amor.

79 - FALA-ME DA VIDA
1-Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho

para te escutar. Fala-me da Vida, preciso te escutar!
Fala da verdade que vai me libertar.(bis)
2-Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho
para receber. Da-me o pão da vida, que vai me alimentar!
Da-me a água viva, que vai me saciar!(bis)

80 - VINDE MEUS FILHOS
1-Vinde, queridos filhos, vinde! Alimentai-vos do meu amor.
A vida em vós é abundante, cantai, louvai, hinos de louvor.
Vinde, meus filhos, vinde a Mim! Eu vos acolho
na Eternidade. Sou vosso Pai e vosso Amor. (bis)
2-Sede simples e obedientes, e desejai a Salvação!
Como uma fonte de Água Viva, aberto está o meu Coração.
3-É um novo tempo de graça e de paz.
O vosso Pai há de governar!
É o nascer de um mundo novo, é hora de ser feliz e amar.

81 - EXULTAI DE ALEGRIA
1-Desperta radiante a nova aurora para os filhos de Deus.
Cantai, exultai, com a vitória do Amor entre nós.
Exultai de alegria em Deus, nosso Pai! (bis)
2-Que alegria é saber que a eternidade é a vida de Deus em nós.
Luz, Vida, Abundância e Providência, Amor e Salvação.
3-Bendita és tu, ó Mãe querida, que sempre nos acompanhou.

És mãe, és mensageira do amor de Deus, nosso Pai.
4-A natureza se prostra em louvor ao Deus Criador.
Que lhe devolve a vida, em plenitude de gozo e de esplendor.

82 - VEDE QUE TUDO CRIEI
1-Olhai o verde dos campos, olhai os prados em flor.
Olhai as altas montanhas e o sol com seu esplendor.
Vede que tudo criei para vós, e vos coloquei
no meio de tanta beleza, como dom da criação. (bis)
2-Olhai as aves do céu, a singeleza das flores,
a imensidão do mar! É o louvor da criação!
3-Olhai o amanhecer, suavemente e na calma.
No horizonte, as cores de um novo dia a surgir.
4-Olhai o vosso trabalho, e o ar que respirais.
Pois tudo o que vedes e ouvis é sinal do meu Amor.

83 - ACOLHEI O AMOR
1-Permiti que vossa casa seja minha casa. Permiti que
vosso corpo seja minha morada. Permiti que em vós
eu possa falar. Permiti que a santidade seja em vós.
Acolhei o Amor, acolhei a Vida!
Acolhei o Dom, deixai o Amor ser em vós. (bis)
2-Sim, a Deus; sim, à Vida; sim, à Vida Nova;
sim, ao Novo Amor; Sim, ao Deus Salvador.
Ser feliz, ser santo, ser amor!
É louvar, é bendizer o seu Senhor.
3-Sede mansos e mostrarei quem é o Pai. Sede humildes
e vereis as maravilhas de Deus. É o tempo de confiar
no Pai, e jogar-se em seus braços e, então, repousar.

84 - GLÓRIA E LOUVOR À TRINDADE
Glória e louvor à Trindade, Deus é Santo em cada ser.
Glória e louvor à sua presença. Somos filhos seus.
1-Glória a Deus Pai criador! Glória a Jesus Cristo Salvador!
Glória ao Santo Espírito de Amor!
Glória à Santíssima Trindade!
2-Glória a Deus Pai que nos perdoa! Glória a Jesus Cristo,
nosso irmão! Glória ao Santo Espírito da Vida!
Glória à Santíssima Trindade!
3-Glória a Deus Pai que nos chama! Glória a Jesus Cristo
que redime! Glória ao Paráclito Divino!
Glória à Santíssima Trindade

85 - JESUS É A VIDA
Jesus é a Vida, Jesus é o Amor, Jesus é alegria,
Jesus é o Senhor.
1-Em nome do Amor, deveis governar,
pois, onde existe o Amor, Deus é em cada ser!
2-Em Mim permanecei e dai glória a Deus.
Vivei na alegria, sem Mim nada podeis.
3-Rendei graças a Deus, ao Pai que vos ama.
Permanecei unidos, unidos no Amor!

86 - DESPERTAI, VÓS QUE DORMIS
1-Despertai, vós que dormis, é Deus quem vos chama!

Deixai para trás a humana tristeza, Olhai para o Alto,
que do Céu descerá um sopro de Vida e vos acolherá.
Louvai o Senhor, que faz maravilha. Louvai o Senhor,
que é rico de perdão! Louvai o Senhor, Senhor da História.
Louvai o Senhor, ao Deus de Amor!
2-Olhai para Mim como farol que vos guia um só é o Amor

e uma só é a Verdade. Um só é o caminho, um só é o Pastor.
Sou vosso Paizinho, sou a vossa Luz.
3-Oh! Filhos diletos, vinde todos a Mim. O Amor vos acolhe;
a mesa é farta. É a vida verdadeira que está em vós, agora.
É a minha presença Santa, Trinitária.

87 - A FAMÍLIA PODE SER FELIZ
1-Acolho a todos vós num ninho de Amor:

crianças, velhos, jovens e adultos;
Pobres, ricos, raças e credos.
A salvação é para todos.
A família pode bailar. A família pode ser feliz.
A família pode dançar. A vida é maravilhosa.
Podem entrar, vamos festejar! A vida é já entre vós!
Podem entrar, vamos cear! É vida, é luz, agora em vós!
2-Agora, na família tudo será vida,
paz, equilíbrio, bênção e saúde.
A família é o meu Santuário.
É nela que habita a Santíssima Trindade.
3-Com a Antiga Aliança, exclamai:
Bendito o Senhor, Deus de nossos pais
Digno de louvor e de eterna glória!
Digno de louvor e de eterna glória!
4-Com a Nova Aliança, exclamai:
Bendito o Senhor, Deus de Israel!
Porque resgatou e visitou seu povo
e nos suscitou um poderoso Salvador!
5-Com a Eterna Aliança, exclamai:
Aba, Paizinho! Paizinho querido!
Está entre nós, está entre nós!
Aba, Paizinho! Paizinho querido!
6-E com Maria, cantai e vibrai:
Minh’alma glorifica o meu Senhor!
E meu espírito exulta de alegria
em meu Deus e meu Salvador.

88 - SÓ NA TRINDADE
1-Retornai a Mim, ó filhos mais distantes.
Retornai a Mim, ovelhas sem pastor.
Entrai no meu Reino que vos tenho preparado
e conhecereis o meu Amor.
Só na Trindade teremos a Paz.
Só na Trindade teremos o Amor.
Só na Trindade seremos felizes.
Somente Nela nos amaremos.
2-Sereis para sempre os filhos que mais amo,
preciosos aos meus olhos e ao Coração do Pai!
Por vós eu me tornei homem neste mundo.
Por vós morri pregado em uma cruz.
3-Em nome do Amor, dai graças noite e dia!
Olhai para Mim, sou vosso Deus e Pai.
Amai-vos uns aos outros, é isso que vos peço,
e vereis o Paraíso aqui na terra.

89 - FILHA ESCOLHIDA
1-Filha amada de Deus Pai, eu te escolhi e te preparei,
desde o dia em que nasceste e assim tornei-te minha serva.
Quem é esta mulher? Quem é?
Dócil e obediente. Quem é?
Que o Pai e o céu agradecem. Quem é?
É a Senhora dos Tempos Modernos,
Mensageira do Pai.
2-Derramo sobre ti, filha querida,
todo poder Trinitário, de Amor,
de Sabedoria, de Bem e de Justiça.
Rainha das nações, minha advogada.
3-Em teu ser, filha escolhida, está o Amor do meu Coração.
Para que possas amar, amar sem medida e sem distinção.
4-És mulher forte e destemida, soubeste lutar até a vitória.
A humanidade inteira agradece.
És a bênção eterna para a família!

90 - BENDITO O HOMEM
1-Bendito o homem que Deus Pai escolheu.
Bendito o homem que acolheu o mundo por nós.
Obrigado, Pai, por tamanha misericórdia.

Tudo canta e louva! Obrigado, Pai! Obrigado Pai!
Obrigado Pai! Há um grande louvor na criação.
Final: Obrigado Pai, obrigado Pai.
2-Filho amado, tu representas a humanidade voltando a Mim,
Deixando de ser escrava.
Obrigado, Pai, pelo grande Amor por nós.
3-Em ti, filho, perpasso para o mundo o fogo do Amor Trinitário
e minha Luz. Obrigado, Pai, por tua imensa bondade

91 - EM NOME DO PAI
Em nome do Pai, em nome do Filho,
Em nome do Espírito Santo, amém!
1-Sou vosso Pai amoroso, e falo a cada filho.
Acolhei a Palavra e perseverai no Amor.
2-Irmãos! Assim eu vos chamo. Estou presente entre vós.
Sou Jesus Cristo e vos faço amigos do Pai.
3-Eu sou o Espírito Santo, que fez e faz maravilhas.
Sou eu quem vos ajudo a acolher o Pai.
4-É a Trindade Santíssima que já está entre nós.
O céu e a terra se encontram num grande amém.

92 - MARIA NOSSA MÃE
1-Maria, Mãe da esperança; Maria, Mãe da confiança;
Atenta ao Plano do Pai; Maria, Mãe, nossa Mãe!
Filha amada do Pai! Foste por Ele escolhida,
Entre todas as mulheres, És a mais bendita.
2-Maria, Mãe da humanidade; Mãe de cada cidade.
Maria, Mãe das nações; Maria, Mãe, nossa Mãe!
3-Maria, Mãe do Eterno Amor; Mãe de Jesus Salvador;
Maria, Mãe da Igreja; Maria, Mãe, nossa Mãe!
4-Maria, Mãe intercessora; Maria, Mãe Mensageira;
Mãe dos povos modernos; Maria, Mãe, nossa Mãe!

93 - É O PAI QUEM VOS FALA
1-É por amor que fareis vossas ações.

É por amor que trabalhais e negociais.
É por amor que instruis vossos filhos.
É por amor que passeais e descansais.
É o Pai quem vos fala, filhos queridos.
Vida, Amor e Providência em vosso lar;
Unidade e Santidade em vossas vidas.
2-Eu vos seguro no colo, ó empresários.
Só quero o bem para vós e vossa empresa.
E, como filhos queridos que sois,
agora é o tempo em que o Amor vai governar.
3-Ó empresários, aceitai o meu Amor.
Quero entrar no dinheiro e nos negócios.
Sereis, assim, a minha Providência
para as famílias que amo e abençôo.
4-O que vos peço não é vosso dinheiro.
É o vosso amor e o vosso coração fiel.
Porém, acolho o que vos impede
de ser feliz, progredir e amar.
5-No mundo material, minha Vida vai entrando.
Entrando em tudo, nos fios, nos maquinários,
computadores, na escrita e na ciência,
na medicina, no trabalho e profissões.
6-Eu vos seguro pela mão, e vos conduzo
aos verdes prados, onde haveis de repousar.
Sou o Amor partilhado entre vós.
Estou em vós, numa perfeita unidade.

94 - O DÍZIMO
1-O Dízimo é o Pai como dono da vinha,
passando dentro de vós e realizando a colheita.
Ele passa pedindo contas amorosamente,
recolhendo os dez por cento do que fizestes
em dois mil anos de Cristianismo.

Me utilizo do Dízimo para, com poder e força,
passar dentro de vós,
limpando, purificando e santificando tudo.(Bis)
2-A celebração, pois, no tempo de agora
é dentro é dentro de vós e não e não mais fora.
Pois o Dízimo comunga os vossos sentimentos,
os anseios, problemas e inquietações,
e torna vosso presente bonito.

A celebração do amor, a celebração da vida,
em tudo o que tendes.
Que beleza, que maravilha, Deus Pai junto conosco.
3-Desejo que a minha lei seja cumprida,
é Deus Pai que assim vos fala e vos aconselha
Deixai-me agir e vereis se não abro sobre vós
na família, em todos os sentidos,
os reservatórios de minha Providência.

O Dízimo é minha presença, minha companhia,
meu amor sobre vós,
recriando, renovando e abençoando tudo .(bis)
4-Os empresários precisam conhecer-me,
precisam conhecer quem é quem é o Dizimo.
O Dizimo sou eu, o Pai o Pai entre vós.
Com ele pude entrar na empresa e nos negócios,
no governo, na família, renovando tudo.

Filhos queridos, dos quatro cantos do mundo,
que o vosso Dízimo
seja benção e providência para as vossas vidas.(bis)

95 - É ELE O ESPÍRITO DA VERDADE
1-Sopro sobre vós meu Espírito Santo.

O que mais desejo que seja acolhido.
É a Vida que chega a todos vós.
Que vida, que festa! É a sua chegada na humanidade!
Que todos respirem o ar puro do Espírito Santo.
Recebei a Vida, recebei o Amor. Bebam desta fonte.
É o Espírito Santo que se apresenta a vós.
Celebrai com júbilo.
2-Ele vem ao Mundo em forma de um Carisma,
o segredo dos tempos atuais,
revelado a todas as raças.
É o Espírito Santo que vos fala, e vos enche de coragem

Para testemunhar a Verdade e a força do amor.
3-Graças à chegada do Espírito Santo,
podereis viver, em vossas famílias,
a unidade Trinitária.
O Espírito Santo se encarrega desta unidade.
Que as famílias rejubilem em uma vivência santa.
4-A luz do Tabernáculo agora está acesa
em cada um de vós, em intensa vigília.
A vossa vida já é um louvor ao Pai.
No Espírito Santo, sois adoração continua ao Pai e ao Filho.
É uma eterna Missa, a vossa alma em glória e louvor ao Pai.

5-O Espírito Santo vem para ficar.
Ele reinará e será conhecido,
Aceito e acolhido pelas nações.
Negros, brancos, pagãos e convertidos;
Pobres, ricos, O acolherão.

96 - RESSURREIÇÃO
Ressurreição para a pessoa.
Ressurreição para a família.
Ressurreição na empresa e no governo.
Ressurreição para a minha Igreja.
Vitória! Vitória! Aleluia!
1-É do poder do Pai que todo ser ressurge.
Toda perfeição da criança e do adulto,
feitos à sua imagem e semelhança.
Ressurgir é viver intensamente o Deus Vivo.
É ver Jesus no outro e no outro o irmão.
É um tempo novo é vida nova.
2-Toda a vossa carne é ressurreição em Mim.
Ressuscito em cada célula do ser,
e em toda a natureza que vos rodeia.
A Ressurreição é a vida Divina,
que se projeta no íntimo do ser.
E aí permanece em eterno louvor.
3-É a Ressurreição de toda Palavra.
É a Palavra viva que detona todo mal.
É o poder da Palavra dita no Amor.
Cada um de vós será atingido
pela Trindade, morrendo para o velho,
ressurgindo para o novo, o Deus em vós.
4-Cada um de vós é escolhido por Deus Pai
para entrar agora em sua seara,
nos campos verdejantes do Amor.
Ó filhos, ó homens! Como estou feliz
de estar convosco. Como é grande o meu Amor.
Cantai e vibrai de amor por Mim.

97 - É A TRINDADE SANTÍSSIMA
1-É a Trindade Santíssima que fala a vós.
É Ela que está em vosso meio.
Sois o Santuário do Deus Altíssimo.
Assim sendo, cada pai, cada mãe, cada filho é santo.
Toda a glória pelos séculos sem fim!
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Salve a Trindade Santíssima.
2-Só a Trindade Santíssima é força, é luz;
É autoridade, é poder. O poder Divino de Amor e Paz.
Poder santo, autoridade, em cada um de vós.
3-A Trindade Santíssima em vós é só Amor.
E por graça, haveis de viver. Amor! Amor! Viver o Amor.
E que se faça, pelo poder da Trindade Santíssima.
4-É a Presença Trinitária se dando a cada filho.
É a riqueza que É o Pai se dando a vós, gratuitamente.
Que hora de Graças, em que o Pai se dá em comunhão.

98 - NÓS TE ACOLHEMOS, Ó MÃE

1-Sou a mãe de todas as nações.
Estou falando convosco no tempo atual.
Bem-aventurados sois vós que crestes.
Continuai de pé e que nada vos faça esmorecer.

Nós te acolhemos, ó mãe querida!
Ó mãe amiga! Ó mãe da vida!(bis)
2-Sou a mãe da Igreja, que é cada um de vós.
De novo, me apresento como Rainha.
Quero ser força ao lado do meu Filho,
para auxiliar cada filho meu, na volta para o Pai.
3-Quero todos unidos como irmãos,
em um mesmo amor, em torno do Pai.
É o que meu Filho sempre almejou,
independente de raça ou cultura, credo ou lugar.
4-Sou a Mãe da Glória, e vos apresento
meu Filho glorioso e vitorioso.
Oh, que doce alegria do Céu, na Terra
ver realizada a missão do meu Filho: vida plena em vós!

99 - SE CONHECÊSSEIS O DOM
1-Ó filhas e filhos queridos, o sol sabe a hora de se pôr,

as águas do mar aceitam sempre, o limite das areias.
Mas vós não Me conheceis, não Me conheceis,
por isso não Me amais.(bis)
2-Ah! Se conhecêsseis o Dom e quem é que vos pede acolhida,
Certamente viríeis correndo, como crianças, aos meus braços.
3-Ó filhos, de todos os credos, somente o Amor vencerá!
A lei do Pai é o Amor, o Amor da igualdade e do perdão.
4-Ó homens, do governo político e do governo religioso,
Só a Mim haveis de obedecer, pois sou vosso Deus e Pai.
5-A humanidade trocou-Me / pelo Ter, Prazer, e Poder.
E, por dois mil anos, viu e sentiu o resultado dessa opção.
6-Todo o povo está doente, quando vos dei Jesus, meu Filho,
Para libertar, salvar e curar todos os vossos males.
7-Acolhei-Me e aceitai-Me, pois me faço presença em vós.
Olhai para Mim. Sou vosso Pai, que recria tudo e a todos.

100 - É SILÊNCIO E É PRESENÇA

1-Tal como o dia vai amanhecendo,
deixando pra trás a escuridão,
assim se faz com a Santidade.
Calmamente, os dons vão desabrochando,
como botões de flores.
E acontece a paz, o amor, e a tranqüilidade.
É silêncio e é presença, presença de vida, de vida eterna.(bis)
2-É suave este encontro convosco,
como o farfalhar das palmeiras,
como o correr das águas no regato,
pois, aos poucos, haveis de sentir muita calma,
paz e tranqüilidade.
Até vos deparardes com o silencio do Pai.
3-Então, eu posso ser em vós, calmamente.
Por isso vos digo e vos repito:
Silenciai e acalmai a vossa mente,
pois, acima de tudo, Eu me revelo na paz, no sossego,
no silencio e na calma da contemplarão.
4-Filhos queridos, sois templos de Deus.
O Pai mora em vós, e o Filho também.
O Espírito Santo habita em vós.
Quereis riqueza maior do que esta? Curai os sentimentos,
Que devem ser perfeitos, como são os do Pai.

101 - UM NOVO TEMPO
1-O Novo Tempo é um momento esperado
e anunciado pelos antigos profetas.
Com Jesus meu Filho vos veio a Nova Aliança.
E, agora, com o Espírito Santo, a Eterna Aliança.

Eis, pois, que começa um Novo Tempo,
uma nova Lei, um novo Reino.(bis)
2-Agora, porém, se registra em vosso íntimo
a Paz, o Amor, e a Vida que tanto almejais,
que preenche o vazio deixado pelo pecado,
marca deixada no humano, dos primeiros pais.
3-A única lei é a Lei do Amor.
É a única fonte que vivifica o saber
e que realiza o homem no seu todo,
enriquecendo-o de dons, dando vigor à alma.
4-É o tempo novo, é o tempo de esplendor,
de virtude, de gozo, que agora se aproxima.
É o tempo de renascer no Senhor.
É a perfeita harmonia entre Deus e o Ser Humano.
5-É Deus Pai, por excelência, o único Dono.
É Ele o Senhor de todas, de todas as coisas.
É dEle e tão somente por Ele
que se tem a vida e toda a maravilha

102 - O CORPO
1-Vosso corpo é obra-prima da criação do Pai.
É a maior riqueza que podeis almejar, pois o vosso corpo
é a morada da Santíssima Trindade, o Sacrário do Altíssimo.
Se sois tão importantes para Deus-Pai,
como Ele não haveria de querer que fôsseis,
sempre, totalmente felizes? Totalmente felizes!
2-Vosso corpo sendo, assim, a morada do Dom,
sois participantes da Sabedoria Divina e da sua
Providência e da sua harmonia, e do Reino de Amor.
3-Do vosso corpo, todas as células são beneficiadas pelo
Espírito Santo, enchendo-se de luz, de energia, força,
deVida em abundância, da presença do Deus-Vivo.

103 - VOLTAI Á VIDA
1-Ali, na mesa do lar, se celebra a Vida em Abundância.
Jesus entra em cada filho através do alimento que ali se
partilha,
e Ele é Providência, Amor, Vida e Santidade.

Voltai à Vida, filhos meus! Voltai à Vida, eu vos digo.
Voltai a Mim, vinde a Mim.(bis)
2-A Vida tem que ser em vós. Todos têm direito à Vida.
Todo ser que não gera Vida, em nome do Amor, cesse
de existir.
Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus Pai.
3-A Vida é, por excelência, o sinal da presença de Deus,
Manifestada ao homem através do sopro do Espírito Santo.
E a Vida, a Vida explodiu em cada um de vós.
4-Só estando em Mim, tereis a Vida. Vos acolho
de braços abertos. Só em Mim, tereis segurança.
Gratuitamente recebeis a Vida.
Daí graças e bendizei a minha Vida em vós.
5-A Vida é uma dádiva do Céu. Minha Vida é em vós,
filhos queridos. Tendes em vós a vida nova, sustentada
pela mão Trina e Santa.
A Vida é a glória de Deus em todo o Universo.
6-Deixai correr em vossas veias a Vida que vem de Deus,
Pois a célula divina da Vida é a presença, por inteiro,
de Deus Pai.
A vida nova é renascer nesse Amor.
7-Agora, que tudo está puro e tudo foi renovado no Pai,
O trabalho é só louvor. É dele que renasce a grandeza
sobre a Terra,
E tudo é Paz, é Luz, é tudo Paraíso

104 - AMAR, AMAR SEMPRE
La, la, la, la, la, la, la,! La, la, la, la, la, la, la,!
A Trindade é só amor! A Trindade é puro amor!
1-Haveis de ser crianças nos braços do Pai.
Tudo deve ser conforme o Pai. Vosso Pai é puro amor!

Amar, amar, sempre amar! Vossa arma é o amor!
Sim! Vamos amar! Nossa arma será o amor.

2-Agora a Trindade precisa de vós,
pra fazer o bem, espalhar boas ações. Em grande dose de amor.
3-Usai da vossa mente para pensar.
E do vosso coração para amar, como pensa e ama o Pai.
4-Preciso, eu preciso de vossa vida
pra que a minha vida possa ser em vós, em vós filhos queridos.
5-Queridas mães lutai por vossos filhos!
Pais queridos abri os corações. E lutai por vossa família!
6-Filhos e irmãos, dêem-se as mãos,
para que o amor seja em cada um de vós. E amai a vossa família!

105 - SE ACOLHEIS O PAI
1-Cada criatura é uma oferta de amor ao Pai.
O Pai só deseja amar, só sabe amar, é só amor.
E a pessoa, acolhendo o Pai, é só amor
para os outros irmãos.
Se acolheis o Pai e Ele mora em vós, sois amor,
amor que salva, amor que transforma, recria e santifica.
2-O que permite ser amor para o outro
não é vosso desejo, o vosso anseio de amar,
mas é a presença do Pai em cada um de vós.
Sim, a sua presença.
3-Por vós mesmos nada sois e sabeis.
Mas é o Espírito Santo agindo sempre em cada um de vós.
Que vos ensina e vos anima,
e vos eleva à estatura de Jesus.
4-Cada minuto e cada hora do dia,
o pensamento e o agir, o vosso ser estejam em mim.
E estando neste amor tudo o que ordenardes,
com certeza se fará.

106 - ACOLHO CADA FILHO
1-Sabeis, filhos queridos, que nunca vos abandono.
Eu vos conheço e sei o vosso nome.
Não Fugi de Mim, pois sou manso e amoroso,
terno e sensível e sinto o que sentis.
Acolho cada filho no meu coração de Pai,
E chamo a todos de filhos queridos.(bis)
2-Sou vosso amigo sou a Vida que sentis.
Custastes a vida do filho de Deus.
O que desejo é que voltem a mim.
Eu vos acolho no meu reino de amor.
3-Optar por mim é viver, cada minuto,
esta beleza, que sou em cada ser.
Sede agradecidos ao coração do Pai
e as bênçãos do céu recairão sobre vós.
4-Sede simples e desejai este amor,
para que ele seja e aja em vós,
como fogo e calor, como fonte de água viva.
Assim, tudo podeis, porque em vós está o Pai.
5-Sede livres, e que caia de vós o que atrapalha a vossa liberdade.
A mansidão do Pai supera tudo, dando ao ser humano energia e
paz.

107 - LOUVEM O SENHOR

1-Povos do mundo louvem o Senhor. Todas as raças louvem
o Senhor. É festa é alegria e é louvor Jovens, velhos e todas
as crianças, louvem, louvem o Senhor. As famílias de todos
os povos, louvem louvem o Senhor

Glorias e louvares ao Deus criador! Somos os seus filhos.
Glorias e louvores a Santíssima Trindade A Ela toda gloria!
2-Filhos queridos o Pai está convosco. Louvai e cantai ao
Deus vivo entre vós. É festa, é alegria e é louvor!
Todos cantarão e glorificarão ao Pai Criador e Redentor.
Exultai com amor entre vós! Louvem, louvem o Senhor.
3-Plantas e flores, louvem o Senhor. Dias e noites louvem
o Senhor. É festa é alegria e é louvor! Neves e gelos, sol
e chuva, louvem louvem o Senhor. Mares e rios,
montanhas e planícies, louvem louvem o Senhor.
4-Filhos empregados, louvem o Senhor. Filhos empresários
louvem o Senhor. É festa é alegria e é louvor.
Filhos amigos desempregados, louvem louvem o Senhor.
As empresas e o governo, louvem louvem o Senhor.

108 - O CARISMA
1-Este carisma é a fonte principal de energia
que sustenta o mundo. Sem esta fonte ninguém se mantém.
Ele consiste na ligação entre o céu e a terra.
Entre o homem e o seu criador.
É um dom profundo. A sua verdade é salutar.

O Pai é tanto amor que, por amor, deu a seus filhos
O seu próprio coração: o Carisma.
2-Através deste carisma Deus recria o mundo.
Tornando-o perfeito, lindo simples e muito formoso.
É o abraço entre Deus e suas lindas criaturas
compondo-se de toda natureza, rios e mares,
plantas e animais, o ar e tudo o mais.
3-Este carisma é acompanhado de sabedoria,
Ciência e verdade, vindas com toda a força do amor.
Sua consistência é impalpável ao humano,
mas cheia de força capaz de mover montanhas absurdas
dentro do intimo de cada ser.
4-A Mulher sempre esteve a frente deste carisma,
conduzindo a todos e dando a todos o discernimento.
Este carisma abrange o homem no seu todo:
Em todo o seu ser, na sua família,
na sua empresa e no seu governo.
5-Este carisma completa a caminhada de conversão,
Libertação, purificação e santificação.
Oh! Servos, queridos, fostes solidários comigo,
na luta pra vencer o mal. Defensores do bem!
Herdeiros do amor, Amigos da paz.
6-Ele é a base onde está ligada toda a estrutura.
A familiar, a religiosa e a governamental,
a estrutura social, o trabalho, abrangendo a todos.
Onde tudo se completa em um mesmo dom,
um só rebanho e um só Pastor.

109 - A FAMÍLIA É A PUPILA DOS MEUS OLHOS
1-Todas as famílias da terra erguer-se-ão,
num hino de louvor ao Pai, porque chegou o tempo,
o tempo de eu ser adorado e muito amado.
Rios de água viva jorrarão para vós,
famílias de todos os povos.
A Família é a pupila dos meus olhos.
Cada mãe, cada pai, cada filho é minha Igreja,
onde repousa o Espírito de Santidade e de Paz.
2-Rica, média, pobre, paupérrima, todas.
Todas visitadas por mim e assinaladas por minha
providencia. De Norte ao Sul do Leste ao Oeste.
Do centro aos bairros, e até das periferias,
todas santificadas.
3-Eis que ascendo a luz de sabedoria
em todas as vossas família. Que ela vos ilumine!
E sejais sábios, construtores de todo o bem!
Sede um comigo e estareis no meu reino de amor.
Vinde, todos a Mim.
4-A celebração agora é na família.
Estou a mesa convosco, comendo convosco
no vosso dia-a -dia, em todas as refeições.
Partilho o pão e o vinho simbolizados
no alimento que está em vossa mesa.
5-Para a família é devolvida a dignidade
de célula-mãe da sociedade, geradora de filhos
de Deus Pai, ricos em saúde e santidade.
Cada mãe, cada pai, em seu santo lar,
é profeta é rei é pastor.
6-E’ em torno da família que tem sentido
o existir das empresas e governo, empresa e governo
existem pra servir a família e não vice-versa.
Será um novo governo que valoriza,
organiza e recria a família.

110 - ONDE EU NÃO ESTOU
Ó filhos queridos, Eu vos pergunto:
Onde Eu não estou? Onde Eu não estou?
1-Eu sou e estou, em verdade, em cada ser, em cada
família, como se cada lar fosse uma piscina, onde
vos banhais, na Minha Santidade e no Meu Amor.
2-Do nada tirei todo o Cosmo, e o fiz repleto de Vida!
Com o Poder Criador, Eu vos recrio novamente,
e vos faço voltar à Vida de filhos de Deus-Pai.
3-Felizes sereis se acolherdes esse Reino de Vida
e de amor, com a simplicidade das vossas crianças.
Como desejardes em vosso coração, assim se fará!
4-Estou no vosso ofício, calculando, criando e
trabalhando.
Estou ao vosso lado, fazendo o que fazeis.
Estou no vosso ser e vosso agir, Eu sou doação.
5-E, à noite, repousamos, no colóquio amoroso,
terno e fraterno.
Se dormis estou ali; se acordais, também estou.
E convivo, passo a passo, o dia todo, pra lá e pra cá.
6-E Eu estou ali, no casal, gerando a vida, cheia de
encanto!
Bom dia, filha querida! Bom dia, filho querido!
É muita ternura, é muito carinho que sinto por vós.

111 - OBRIGADO, Ó DEUS PAI-MÃE
Obrigado, ó Deus, Pai-Mãe, muito obrigado!
A humanidade vos agradece e vos bendiz, eternamente!
A humanidade vos agradece e vos bendiz, eternamente!
1-Meus filhos queridos, que bom estar convosco!
E celebrarmos nossa união, nossa amizade, refeita no Amor.
Que alegria, que Vida, que Paz!

Tudo é Bênção, tudo é Graça, tudo é Amor!
Tudo é Bênção, tudo é Graça, tudo é Amor!

2-Meus filhos queridos, Eu vos chamo de amigos,
ó, quanto Eu vos busquei! E, agora, Eu vos vejo serenos,
descansando junto a Mim
Tudo em vós precisa respirar Amor!
Tudo em vós precisa respirar Amor!
3-Ó, filhos queridos do Meu Coração! É o próprio Amor
que vos fala e vos conduz com toda ternura e carinho.
Vivei intensamente o Meu Amor!
Todo Bem e toda Graça em vosso ser!
Todo Bem e toda Graça em vosso ser!
4-Meus filhos queridos, dos Cinco Continentes!
Eu vos amo apaixonadamente! Aconchegais-vos a Mim,
que sou o Pai, sou Ternura, sou Amigo, sou Luz!
Tudo é Vida, tudo é Graça, tudo é Amor!
Tudo é Vida, tudo é Graça, tudo é Amor!

112 - JUBILAI DE ALEGRIA
1-Jubilai de alegria, pois vim para ficar entre vós,
como Pai Amigo. Comungai minha Presença de Amor
e Vida em vós, comungai a paz!

Filhos amigos, filhos queridos, estou aqui!(bis)
2-E, a cada um de vós, Eu vos chamo pelo nome e vos digo:
És meu filho, és minha filha! Recorrei a cada instante
a Mim, vosso Pai, Sou a vida em vós!
3-Sede livres, sede simples, sede humildes e dóceis,
como criancinhas de colo. Desejai minha presença
em vós, de coração. Sede um comigo.
4-É o Pai que está em vós, inundando vossa alma de Paz.
E de felicidade! Alegria, alegria, é a graça, que se faz!
Em vosso ser

113 - É O AMOR
Amai-vos, amai-vos, como Eu vos Amo!
Na gratuidade, no silêncio e na paz,
na quietude de vossa alma,
com a certeza de repousar em Mim.
Com a certeza de repousar em Mim.
1-É o Amor do Meu Coração que move vosso coração
o vosso sentir e amar, o vosso ouvir e falar,
e também o vosso olhar.
É o Amor do Meu Coração que move vossos pés e as mãos,
e também o vosso querer, e assim todo vosso ser
é movido pelo amor.
2-É no aconchego do Meu Coração que vos trago de volta a Mim,
pois Sou Amor-Doação e, por isso, cuido de vós,
e não cesso de vos amar!
Filhos diletos do Meu Coração vos fala vosso Deus e Pai:
Haveis de permanecer ligados ao Meu Coração
e tereis a Vida em vós.
3-Nada há no Mundo maior que o Amor do Meu Coração!
Estar em Mim é ser santo, é ser, em tudo, Amor,
é ser filho amado do Pai!
Deixai de lado as preocupações e dai toda a atenção
a este Pai, que vos ama com verdadeiro Amor
e nada vos faltará!

114 - LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Louvor e ação de graças! Louvor e ação de graças!
Louvor! Louvor! (bis)
1-Cantai hinos em louvor! Vibrai os corações!
É o Deus da Vida que está convosco.
Erguei vossa cabeça e levantai as vossas mãos, em Hosanas!
2-Exaltai o Deus da Vida, permanecei em Mim,
para que possais dar muitos frutos,
frutos de paz e de vida, de ternura e de alegria e de bênçãos!
3-Por toda a humanidade, o Bem é aplaudido, o Deus conosco
em vosso ser. É clima de alegria, Deus Pai é vencedor! Aleluias!
4-Ao nosso Deus Pai-Mãe daí graças e bendizei,
com hosanas cânticos e danças.
A alma cheia de graça é clima de muita alegria. Glorias!
5-Honra, gloria e louvor a Santíssima Trindade!
Vinde, vinde todos, raças, credos e nações!
Exultai de alegria, agora é só ser feliz! Sim à vida!

115 - EU SOU
“Eu Sou!”, e isso basta!
Sou o Deus Uno-e-Trino, o Santo Senhor!
1-Quem ousa dizer que não sou o Deus da Verdade e do Amor?
Diante de Mim, de Minha Verdade, de Minha Presença?
Não haverá mais dúvidas, perguntas e indagações.
2-São vossos os Meus mananciais de Amor, sim, são vossos.
Mergulhai em Minha Verdade e no Meu Amor,
Para, assim, deliciar-vos no Paraíso, que é vosso.
3-Eu Sou o Único Dono deste Universo que teci
Do sol que ilumina, do sol que aquece, das flores, das cores.

E toda a vossa vida, a tenho em Minhas Mãos.
4-Em minhas verdes pastagens as ovelhas todas descansam.
Na fonte se banham e em Meu Coração se alimentam.
Em Minha Sabedoria se enchem de Vida e de Paz.
5-Eu estou a ensinar-vos com carinho especial.
Deixai-Me agir e, assim, repousais em Meu Coração.
Acreditai, ó filhos, e aceitai Meu Amor.
6-Sou Eu vosso Pai, que vos fala e vos chamo pelo nome.
Minha Palavra que vos governa que vos conduz.
Não busqueis, lá fora, Quem está dentro de vós.
7-Eu não Sou um Deus distante, mas Me faço presente em vós.
No sopro da vida, no vosso sentir, no vosso pensar.
Em cada semblante está a Minha Imagem.

116 - DEIXAI-VOSCONDUZIR PELO ESPÍRITO SANTO
1-Batizados pelo Espírito Santo em um mesmo poder de amor,
vós estais renascidos na graça porque sois chamados pelo Pai.

Deixai-vos conduzir! Deixai-vos conduzir
pelo Espírito Santo!(bis.).
2-Repletos do Espírito Santo e confiantes em vosso Pai,
deixai as preocupações, permanecendo em constante entrega.
3-Meu Espírito repousa em vós vos dá a paz, dentro e fora de vós.
Meu Espírito vos acompanha vos agracia com a minha plenitude.
4-Dissestes o sim decisivo e agora tendes em vós
O meu Espírito Santo como mediador junto a Mim.
5-O Dom do Espírito Santo é o único em sabedoria!
É o tempo de agirdes com Ele, Vosso companheiro e amigo.
6-E no meu Espírito Santo, sois família Santificada.
Ele vos ilumina e vos conduz, no caminho de volta para o Pai.

117 - NOVO TEMPO
1-Filhos diletos do meu coração, assim vos fala o Senhor, vosso Pai
Venho instruir-vos e ensinar-vos a viver nesse novo tempo.
Como deveis caminhar e agir e tudo fazer para permanecer
no eterno Tempo do Amor.

Entoai hinos e recitai Salmos do novo tempo:
“Eis-me aqui, Senhor!” Venho agradecer-Te
por toda proteção para meu viver, cumprindo Tua Lei.
Eis-me aqui, Senhor!”

2-A vossa vida não deve ser de angústias e preocupações,
mas de confiança e plena certeza em vosso Pai que vos ama
e acolhe.
Profundamente amai vosso irmão, pois o amor vos dado por graça
e encontrareis a paz.
3-Tudo o que é negativo em vós deve ser sempre ignorado,
pois se torna sem efeito se não for levado em conta.
Serenamente deveis prosseguir, ouvindo sempre a Minha voz,
unidos em um só coração.
4-Partilhai o vosso trabalho, vossa alegria e vossos desejos;
partilhai os vossos bens, na celebração do Dízimo.
Na família haveis de viver a lei da partilha, doação e afeto.
Com frutos abundantes de Amor.

118 - É A VIDA TRINITÁRIA EM VÓS
1-Conquistastes a Plena vida da Graça para vós!
É grande o vosso gesto de acolhida.
Olhai somente para Mim e sede verdadeiros,
Se quiserdes viver.
É a Vida, a Vida, a Minha Vida Trinitária em vós!
É a Vida, a Vida, a Vida Plena em vós.
2-Em Jesus, meu filho, eternamente vos amei.
E por Ele, Sou Providência de Amor em vossas vidas.
Sou Presença constante de Vida na mesa do lar,
Comungai esse amor!
3-Mais que tudo, a vida precisa ser preservada.
A vossa vida custou a Vida de um Deus na Cruz.
Vivei a vida, em harmonia com o Criador,
Sim, a vida em vós!
4-Assim como a árvore dá a flor e logo vem o fruto,
Independente de vossa ação ou de vossa vontade,
Assim Eu faço acontecer a Vida em vós,
Sou a vida em vós.
5-Vossa vida está inserida em Minha Vida.
Por isso, toda a treva foi dissipada.
Vivei serenos e tranqüilos, no Meu Amor.
Transbordai de alegria!
6-A MÃE caminhou convosco, abrindo caminho,
Na obediência, deixou-se amar, e amou em vida plena,
Trazendo seu coração aberto, em humildade e paz,
A Senhora da vida.

119 - PAI, EU TE AMO
Falado: Está em Mim quem faz a Minha vontade, e vós já estais vivendo
a total vida de filhos de Deus, herdeiros do Meu Reino de Amor. Dizei
muitas vezes, pois gosto de ouvir e sentir vosso sentimento de Amor;

1-Pai, eu gosto muito de Ti! Pai, eu Te amo. Eu Te amo!
Eu Te amo, Pai-Mãe, com Jesus, por Jesus e em Jesus!
Santíssima Trindade! Pai, Filho, Espírito Santo!
Trindade Querida, eu Te amo, em mim e em meus irmãos!
Aia - la! Shaia - la! Caia - la! Maia - la!
2-É a Minha linguagem de Amor, Eu vos amo, filhinhos
queridos! Eu vos amo muito e vos abençôo grandemente!
Eu amarei em vós e, ao sentirdes amados, dai a resposta
de amor a Mim, vosso Pai!
Cama - la! Shama - la! Aia - la! Caia – ma!
Filhos queridos, assentai-vos ao meu redor!
É o Deus da Vida que está convosco. Descansemos, agora!
Falado:

120 - O CÉU DESCE A TERRA
O céu desce a terra e a vós é dada a vida,
pois é o próprio Deus que se faz em vós.
1-Chega ao mundo o novo tempo, um romper magnífico
em que somente a vida se faz presença.
A Unidade se dá ao passo em que uma vida parte,
unindo-se intimamente à minha santidade.
2-Esta parte vos será difícil, pois inclui, para mim
um passo de unidade; para vós será de dor e lágrimas.
Ela faz a ligação e uma extremidade a outra
e o íntimo contato se faz entre o céu e a terra.
3-É por meio dela que se abre a porta da vida
e iluminará todo o universo.
Fostes dóceis a minha lei. E podeis ficar tranqüilos
com a Minha Presença em todos os vossos passos.

121 - É O PAI O GOVERNO QUE VOS FALA
Filhos amados! É o Pai, o governo, que vos fala!
Precisais tomar conhecimento de todas as minhas
realizações.
1-É na vossa mesa onde celebrais o vosso dizimo que está
a minha presença.
Ali comungais a vida que sou em vossa vida.
Para vós, a partilha é dever, e para mim é compromisso
de amor doação.
2-O Banco do Pai é a ligação de uma linha inesgotável
entre o céu e a terra.
Ela é cheia de luz, com equilíbrio profundo.
Firmado em solo de rocha pura que é cada um de vós.
3-A lei do Dizimo é um matrimônio comigo vosso Pai,
rendendo-vos de corpo e alma.
Ela nos liga nos une de forma inseparável fazei bem
em entregar-vos a mim ao meu apelo e a Minha Lei.
4-Sendo formado o banco do Pai começa a partilha
e aplica-se a lei do Pai
é a Sabedoria Santa que vos conduzirá completando-se
assim a minha providência para todos os povos.
5-Celebrai a minha Lei e vinde cear e colhei onde não
plantastes, saboreai os frutos de Vida, de Vida Eterna
todos sem distinção recebeis do mesmo amor
apaixonado do vosso Pai.
6-O Banco do Pai tem por objetivo lançar mão de toda
potente força humana Ele deve ser firmado em leis,
em leis humanas. E com linhas de Poder, em que o
Governo vem de Mim vosso Deus e vosso Pai.

122 - SENHORA DOS SANTOS
1-A mãe geradora do Filho Unigênito, Salvador do mundo.
Esplendida doadora de vida em espírito e alma.
Dando o sim e seguindo radicalmente o que o Pai lhe pedia.
Senhora dos Santos, Senhora da Vida,
Senhora da obediência.
És mãe és vida és a escolhida filha querida do Pai.
2-Maria Santíssima está conosco, a Senhora dos povos.
Trazia o mundo apresentando-o a seu filho Jesus.
Desde o principio foi ela quem vos ajudou neste Santo Saber.

3-A mãe da vida dando sempre o seu sim, temente ao Pai.
Com confiança segurando na mão do seu Deus.
A Senhora da vida abrindo o caminho, para o novo tempo.
4-A mãe e Senhora da obediência, como forte guerreira,
E sai para o mundo a força constante eliminando o mal
De seu ventre explode para o mundo a luz fulgurante da paz.

5-A mãe e Senhora de todos os Santos trajando vestes alvas.
Em sua cabeça ela traz a coroa da vitória,
Reconquistando o mundo das trevas, para a luz verdadeira

123 - VIVEI A VIDA
Vivei a vida, vivei a vida em harmonia com o Criador.
1-Vinde maravilhar-vos com Aquele que vos ama,
pois cantarei e amarei convosco.
Vinde, oh povos todos, unidos em Ação de Graças.
E proclamai a chegada do novo tempo!
2-Sou o Deus apaixonado por vós, filhos meus.
Sede amor, em todo o vosso ser.
Sou o Pai Vitorioso, junto a Quem vos assentais
para saborear o Meu Amor por vós.
3-Estamos bem unidos, Eu em vós e vós em Mim,
numa sintonia de grande amizade.
Bom dia filhos! Bom dia, amigos!
Bom dia, amor! Bom dia, Eternidade!

124 - VIVEI BEM
Vivei, vivei bem, porque a vida em Mim
vale a pena ser vivida.
1-Confiai sempre, que vosso Deus
sabe o que precisais e providencia.
Convivei Comigo, vosso Deus e Pai,
e provai as delícias do Reino de Amor.
2-É o doce silenciar no Pai,
o descansar na alma em Deus.
Tende pressa de estar em Mim,
na Minha Alegria e na Minha Paz.
3-Ansiai viver a Vida que Sou,
saboreai a Minha presença em vós.
Desejai estar sempre Comigo,
sede simples e dóceis como crianças.

125 - PERMITI
1-Voltai para Mim, povos deste Universo.
Sabei que agora Deus é companheiro e amigo,
o Pai que tanto desejastes.
Permiti que Eu vos ame. Eu só quero vos amar.
Minha alegria é ver que sois felizes e viveis em paz.
2-Sois igualmente todos filhos meus.
É só o Meu Amor que vos une como irmãos,
tornando-vos a Minha imagem.
3-Eu vos conduzo, segurando a vossa mão.
Nesse anseio que tendes de viver tudo o que Sou,
e descansar em mim.
4-Abri vossas mãos,vossa mente e coração
para acolherdes o que o Pai vos diz
e faz acontecer em vosso meio.

126 - DEUS DA ALEGRIA
1-Não sou o Deus da morte, da doença, da tristeza e da opressão.
Sou o Deus da Alegria, da Vida, da Saúde e da Santidade.
Filhos queridos, que bom sentir-vos aconchegados a Mim,
no anseio constante de me amar.
2-Não sou um Deus distante, mas o Pai amigo que está presente.
E vibro de alegria em cada coração que me procura e me acolhe.
3-Não sou um Deus mesquinho e vingador, mas Sou manso e
sincero.
Eu Sou a Luz, Sou o Pai que vos ama com ternura sempre igual.
4-Eu Sou o Deus Criador e gerador de Vida, da Vida em vós.
No vosso físico, no vosso psiquismo, no vosso espírito e alma

127 - TUDO PROCEDE DO PAI
1-A água que bebeis, o pão que saboreais,
a cama onde dormis, a roupa que agasalha vosso corpo.
Tudo procede do Pai! Tudo procede do Pai!
Tudo procede do Pai!(bis)
2-A casa que vos acolhe, com tanto carinho e ternura.
O canto dos passarinhos e a beleza das flores.
3-A terra é vossa mãe. É dela que tendes o sustento,
e esta fonte que vos dei é rica e se renova eternamente.
4-E a cada amanhecer, Eu sei o que precisais.
A água, sol, mar e vento, são movimentos da vida.

128 - VOSSO VIVER É AMAR
1-Amai com o vosso olhar, com vosso ouvir e falar.
Amai com vossos pensamentos, amai com vossos sentimentos.

Vosso viver é amar! Vosso viver é amar!
Vosso viver é amar! (bis)
2-Amai com o vosso físico vosso psíquico, e espírito.
Amai com toda a vossa alma. O amor é a minha presença.
3-Amai com o vosso ser. Amai com o vosso agir.
Amai-Me com toda a intensidade, pois no Amor Eu vos gerei.

4-Amai na vossa empresa, amai no vosso trabalho.
Amai no vosso dinheiro, vida, saúde, e santidade.

129 - GLÓRIA AO PAI
Glória a Pai ao Filho e ao Espirito Santo,
como Vida Saúde e Santidade,
em mim, em tudo, em todos, em todos os sentidos,
no único dono e Senhor, Deus do Universo.
1-Estou no ar que respirais,
na água, na terra e em toda a natureza,
na vossa família, trabalho instituições,
Sou força, alegria. Sou tudo Trindade Santíssima.

130 - TAL QUAL ROSAS
1-Tal qual rosas perfumadas a desabrochar num jardim.
Assim estais vós em Mim. Aconchegados em Minh’alma,
tranqüilos e felizes, no balançar da brisa.
o ooooooooooooooo
2-Vossa alma se eleva, ante a Minha Presença de Amor,
e assim liberta da escuridão e da eterna solidão,
tudo está na Luz, e no Meu Amor.
3-Que a vossa alma livre possa voar, pra lá e pra cá,
como as aves a voar no espaço infinito,
gozando da leveza do estar e do ser em mim.
4-Ao raiar do novo dia, vossa alma desponta feliz.
Cantai com toda a vibração de vossa alma em festa.
Eu sou sempre novo em vós em cada alvorecer.

131 - NINGUEM MAIS SEGURA
Ninguém mais segura a vida!
Ela vai..., vai..., vai..., como água viva. (bis)
1-É aqui, é ali, é agora, é hoje, que se espalha como
água viva o Meu Projeto de Vida, Saúde e Santidade.
2-Brilhai! Iluminai! Aquecei! Expandi! Vossos frutos
de bem e justiça. Frutificai a Vida que está em vós.
3-Confiai em Mim, pois estou à vossa frente. Porque a Vida
é para todos vós a grandeza sem limite entre o céu e a terra.
4-Agora sois livres para viver só o bem, na família e na
comunidade, pois hoje é o Novo Dia para a humanidade.

132 - LOUVOR
1- Louvor! Louvor ao Deus Uno e Trino Amor!
2- Hosana! Hosana ao Deus Uno e Trino Amor!
3- Glória! Glória ao Deus Uno e Trino Amor!

133 - CARISMA

1-O Carisma é doador do puro Amor,
expandindo-se ao mundo exterior,
abrindo as portas da morte
em favor da Vida, liberta da dor.

O Carisma é doador do puro Amor!
O Carisma espalhou partículas de Amor! (bis)
2-O Carisma unifica extremidades,
aproxima e reata amizade,
por Carisma sois acolhidos,
contrário da Vida cessa de existir.
3-Sou Carisma em vós coroado,
que faz vosso viver renovado.
Acontece o silêncio de Deus.
Tudo silencia para ouvir Meu comando.

134 - AMIGOS DE DEUS
1-Agora somos um e podemos estreitar nossa amizade.
Que alegria ser acolhido, abraçado. Que felicidade!
Tudo é claro, iluminado, pleno de cores, total claridade,
Comungando Meu viver no coração, os Meus sentimentos.

Ser amigos de Deus, ser amigos!
Ser queridos por Deus, ser queridos! (bis)
2-A Vida na Alma é vai-vém de Amor e amizade,
corações em sintonia, Eu em vós e vós em Mim.
Ser em Mim, estar em Mim, é descansar, é repousar.
Contemplai-Me e deixai-Me agir com carinho de Pai.
3-Permanecei na Minha morada em amizade Comigo.
É em sintonia com Meu Coração que vos abasteço.
Passo a passo, vos conduzo nos caminhos, vos protegendo.
Haveis de andar por onde eu ando, caminhar nas Minhas
pegadas.

135 - CELEBRAI O DÍZIMO
O Dízimo Sou Eu, o Pai entre vós.
Celebrai, celebrai com muito amor! (bis)
1-Pelo Dízimo, Sou vosso amigo
e vos faço amigos Meus,
acompanhando todos os momentos
de vida santa e saudável.
2-É, graças ao vosso Dízimo,
a Vitória do Carisma.
Vosso Dízimo trabalhou,
lutou e venceu.
3-Na celebração do Dízimo,
vos encontrais Comigo.
No Altar, estou de pé
a esperar-vos.
4-A Lei do Dízimo anima
e conduz vosso trabalho.
Celebrai com amor,
tendo a certeza do sucesso.

136 - SILÊNCIO DO PAI
1-Derramo em vós o Espírito Santo em forma de Silêncio.
No templo velho, criei um lugar Santo.
A alma é santuário habitado por Mim.
Estais com vossa alma liberta, tranqüila, sem mancha.
Vem, vem filho, para o silêncio do Pai!
Vem, vem filha, para o silêncio do Pai!
2-É o meu silêncio que vos leva ao mais fundo da alma,
faz sentir mansidão calor do Amor.
Meu Amor é repleto de Paz e silêncio.
E na extensão da alma, faço minha morada de Amor.
3-Me fiz no silêncio, e aí me manifesto a todas as almas
que foram atraídas, sugadas, por Meu Amor,
fazeis parte da Alma de Deus, Pura e Santa.
Entrai em vossa alma e vivei o Meu Amor.

137 - TRÊS MULHERES
Salve, Senhora, amada filha querida!
Salve, Senhora, amada filha querida!
1-A primeira, desobediente, perdeu o Paraíso.
Ela foi curiosa, sedutora inconseqüente.
Meus amigos profetas enviados foram calados.
Pelo Carisma foram todos resgatados.
2-A segunda, frágil, dócil e obediente,
Me acolheu, Me fiz carne, Me fiz gente.
Vivi tal qual viveram Meus filhos por longo tempo.

Realizei o desejo de dar-lhes a Vida Eterna.
3-A terceira mulher Me acolheu no puro amor.
De glórias Me adornou e concebeu-Me.
As três pessoas, Verbo, Carne, Espírito Santo,
Unidas em Uma Pessoa, Trindade Santíssima.
4-A família a jóia que eu pus em suas mãos.
Passo a passo, foi por ela recuperada.
Graças a Ela cheguei a todo Cosmo,
ditando Minha Lei que será observada.

138 - SALVAÇÃO
1-Acredita no Paizinho, pois Ele é bom
Ele nos deu a Vida e esse é o Maior Dom.
Não te assustes com o perigo, pois quando
precisas, Ele está contigo
Não sou um Deus distante, mas um Pai Amigo
Ajudo a todos e Sou compreensivo.
Comunidade Amor e União!
Só na Trindade existe a Salvação!
2-Escuta o que Ele diz,
pois O escutando, serás mais feliz.
O Dízimo é sinal de obediência.
Enquanto obedecerdes, terás a providência.
As portas estão abertas. Agora é só entrar,
É essa a recompensa por em Mim acreditar.
Comunidade Amor e União!
Só na Trindade existe a Salvação!
3-A Irmã Gegê quer nos ensinar,
na Trindade viver e acreditar.
Alô, gente do campo e lá da cidade!
pra viver em harmonia, temos que crer na Trindade.
Fala, criançada de toda a humanidade!
O Paizinho ajuda a todos, não importando a idade.
Comunidade Amor e União!
Só na Trindade existe a Salvação!

139 - BEM-VINDO, DEUS.
1-Nenhuma estrutura humana pode mudar ou converter
vossa história de pecado, doença e morte,
mas somente o Poder do Alto, vindo através deste Carisma.

Gritai para que todos vos escutem!
Bem-Vindo, Deus! Bem-Vindo, Pai, ao Planeta Terra!
Bem-Vindo, Deus! Bem-Vindo, Pai, em mim, na
sociedade, na família e na empresa.
Hoje e sempre, vivei entre nós!
2-Hoje, com tudo aberto e livre, o Pai desce e entra em
vossa história pessoal, familiar, social e financeira,
vos muda vos transforma vos salva e santifica a cada dia.
3-Filhos de toda a terra, Eu vos chamo pelo nome,
vos assumo e protejo, e cuido de vós,
com carinho e ternura de mãe,
sempre pronta e ágil a servir.

140 - A MINHA SABEDORIA.
1-Na criança que brinca, no idoso que descansa,
e no adulto que trabalha para ter o pão de cada dia,
ali está a minha Sabedoria, providenciando
o ensinamento em todas as horas.
2-Se pensais e sentis, se falais e ouvis, se estudais,
trabalhais, se negociais, manuseando vosso dinheiro,
ali está a minha Sabedoria, providenciando
o ensinamento em todas as horas.
3-Quando vos alimentais, passeais e descansais,
e se olhais a natureza que criei para vós com tanto
Amor, ali está a minha Sabedoria, providenciando
o ensinamento em todas as horas.

141 - ATRAVÉS DO MEU SANTO ESPIRITO.
Através do Meu Santo Espírito, vim, vi e venci.
E, hoje, Minha Paz vos chega de mansinho
e toma conta de vossa casa.
1-Então, o Pão que vos alimenta
é mais gostoso com o sabor Divino nele,
pois é Minha Presença Santa que saboreais.
2-Assim, a roupa que agora vestis
é mais linda, porque abriga o vosso corpo
que agora é santo, com a alma santificada.
3-Vossa casa é um ninho de amor,
porque o que tendes e adquiris vos vem
da Fonte Trinitária, de Amor e Vida em abundância.

4-A Eternidade habita vosso ser,
e tudo o que realizais tem sentido
e, assim, o prazer de viver jamais terá fim.
142 - SIM, PAI
Sim! Sim, Pai! Sim! Sim, Pai!
Sim, ao Vosso Plano de Amor!
Sim, ao Vosso Plano de Paz.
1-Para que todos tenham o que comer;
Para que todos tenham o que vestir;
Para que todos tenham onde morar.
2-Para que todos tenham no espírito a paz,
Tranqüilidade para viverem os dons,
a Santidade, a Graça e o Amor.
3-Para que todos tenham a Vida;
para que todos tenham a Saúde;
para que todos tenham a Santidade.

143 - EQUILÍBRIO
1-Neste momento, o que vos faz
permanecer serenos e tranqüilos,
em equilíbrio santo e perfeito,
é a Celebração do Amor.
Equilíbrio e Paz! Equilíbrio e Paz!
É uma ordem para vós. (bis)
2-Não são governos e leis humanas
que irão trazer o equilíbrio.
Agora já sabeis que encontrais em Mim
toda estabilidade.
3-É o perfeito equilíbrio do vosso ser,
com tudo o que vos rodeia,
na vida afetiva, familiar e comunitária,
como nos bens materiais.
4-E o bonito é que Me acolheis
com equilíbrio e muita paz,
como vosso Amigo e Companheiro
para todas as jornadas.

144 - O CARISMA É VENCEDOR
O Carisma é Vencedor! O Carisma é Vencedor!
O Carisma é Vencedor!
1-Já estais na Minha Unidade. É muito forte o elo que nos une.
Sou Presença Real entre vós! Sou Presença Real entre vós!
2-Contemplais o Universo inteiro.
Sou o Autor de toda Criação.
Celebrai o Deus Amor! Celebrai o Deus Amor!
3-Estou em vós, em Grande Majestade, e dirijo vosso ir e vir.
Nada escapa ao Meu olhar. Nada escapa ao Meu olhar.
4-Agora nada nos separa. Sois herdeiros do Meu Coração.
Novo Tempo é encontro Comigo.
Novo Tempo é encontro Comigo.

145 - SOU O PAI DA VIDA
1-Não 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! Amem amem!
2-E, por isso, Eu vos peço: não olheis para trás,
mas atravessai com passos largos,
para assim repousardes no descanso que vos convém.
3-Sede mansos e amáveis e olhai só para Mim,
na direção que vos conduzo. Não mais discórdia,
mas SIM à Vida e à mansidão em amar.
4-E agora podeis dizer, com toda certeza:
Bom dia, Vida! Bom dia, Saúde!
Bom dia, Pai! Bom dia, Mãe!
Bom dia, ó Felicidade!

146 - MEU FÍSICO
Em vosso físico, vossas células, aparelhos,
órgãos e sistemas, Eu estou em abundância,
como Vida, Saúde e Santidade. (bis)
1-Podeis crer, que vou cuidar constantemente
de vosso físico, para que nada vos falte.
Sou Potencial Criador, Gerador de Vida,
pedindo apenas, de vós, Amor, Fidelidade.
2-Vosso físico recebe a Vida em abundância,
derramando Meus frutos de Bem e Saúde.
No vosso físico o Amor é Minha Presença,
vos dando perfeito equilíbrio.
3-Vosso físico é Luz, ainda em vida.
Como Deus Perfeito, transpareço em vosso físico.
Silenciai vosso físico para Me ouvir.
Permiti que Eu vos torne limpos e puros.

147 - A LEI DO PAI
Está implantada a mais doce das leis
que o Mundo possa ter conhecido,
*a Lei do Amor, a Lei do Pai,
onde nós todos fomos concebidos.*(bis)
1-Assim se faça a instalação do Banco do Pai,
por Minha Ordem, Jurisdição. Louvai! Louvai!
Assim, Eu posso entrar em vosso dinheiro,
velho, impuro, salvando o Universo inteiro.
2-Sou o Banco que está à vossa disposição,
pra negociardes, realizardes todas as transações.
Mas, sou Eu que manuseio vosso dinheiro
e vos garanto prosperidade, abundância o tempo inteiro.

3-Somos um só coração, somos uma só família,
somos uma só empresa. Sou o Governo que vos gerencia.
É pela Lei a lei do Dízimo que posso vos proteger,
organizar vossa família, com o necessário para bem viver.

148 - VIVER EM COMUNIDADE
Amai primeiro a Mim. Amai-vos entre vós.
Amai o vosso dinheiro, tudo o que tendes e fazeis.(bis)
1-Que a pessoa, no seu físico, psiquismo, espírito e alma
tenha equilíbrio.
Que a família seja resgatada, pra organizar e planejar,
seus empreendimentos.
2-Que as estruturas sejam restauradas pelo Dízimo
e pelo amor, que é a Minha Lei,
para que Eu possa acompanhar, todos os dias,
em tudo o que fazeis.
3-Este é Meu último chamado que Eu faço para vós.
Venham livremente. Sois Meus soldados,
Minhas testemunhas, Meus auxiliares,
confirmados como pertença.

149 - O CARISMA COROADO
O Carisma abre eternamente as portas do Céu.
O Carisma está pronto, e vós, onde estais?(bis)
1-Pelo Carisma que se faz em vós tudo,
independente de vossa vontade ou querer.
O Carisma Vitorioso, com chave de ouro,
descortina o véu que nos separava de Deus.
2-Pelo Carisma acontece o Silêncio de Deus,
cessando, agora, todo o barulho.
Sua missão de pôr fim ao mal aconteceu.
Deu de presente Vida, Saúde, Santidade.
3-O Carisma é conteúdo escrito por Mim.
Pelo Carisma, vos dou certeza de Vida.
O Carisma está sempre sob o Meu olhar.
Ele é fonte geradora de Vida.
4-Pelo carisma, podeis viver o Paraíso,
preparado para vós desde a Criação.
O Carisma completou-se, trazendo esperança
de um Novo Tempo, cheio de Graça e Bem-Estar.

150 - MEU SANTO ESPÍRITO
Louvai, cantai, entoai hinos e exultai
em vosso espírito, que permanece
em sintonia com o Espírito do Pai.(bis)
1-O vosso espírito é o manancial que delibera a Vida,
não mais o espírito volúvel e passageiro,
mas o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus.
2-Quanto esperei por esta hora, de derramar o Meu Amor
em vosso coração, vossa mente, espírito e alma.
Sou o Espírito Santo de Deus, Sou o Espírito Santo de Deus.
3-Assim, partilho convosco o que há de mais lindo e santo:
a Minha Perfeição, Meu Espírito Trinitário,

que hoje chega a vós, que hoje chega a vós.

151 - GLÓRIA AO PAI
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como Vida, Saúde e Santidade,
em mim, em tudo, em todos, e em todos os sentidos,
no Único Dono e Senhor Deus do Universo!
1-Estou na vossa pessoa todo momento,
como Vida, Saúde e Santidade,
no vosso físico, psíquico, espírito e alma,
gerando equilíbrio e paz, entre o Céu e a Terra.
2-Sou vosso Pai, sempre ao vosso lado,
resgatando as famílias do Mundo inteiro.
Na vossa família Sou Pai, valor maior.
Sou Deus Uno e Trino Amor, Família Trinitária.
3-Sou o Governo de Amor para todos os povos.
Sou Dono, Sou Rei e Pastor do Novo Tempo.
Sou o Governo em tudo que tendes, e fazeis.
Sou Eu, Verdadeiro Governo de Amor sobre o
Universo.
4-O Carisma, que agora se conclui,
é confirmado, registrado no Céu.
O Carisma Vitorioso cumpre sua missão,
implantando o Plano do Pai na face da Terra.

152 - NO ALTAR DO DÍZIMO
A Celebração do Dízimo
vos congregou em torno de Mim.
Vinde celebrar, Eu vos acolho.
E, também, vou convosco realizar e agraciar
tudo o que tendes e sois, vosso trabalho e vosso lar.
1-No Dízimo tendes o dever de obediência,
pelo qual EU Me comprometo convosco,
fazendo-vos viver cada dia mais Minha Presença.
É o canal aberto que chega Minha Providência.
2-Na Celebração do Dízimo, vos encontrais Comigo.
Vosso Deus se doa a vós na Celebração.
Confiando em Mim, partilhais vosso Dízimo,
Celebrando, Me amais, enalteceis Meu Nome.
3-Com o Dízimo, elevo o que é puro, dou fim ao Perverso,
ligando a estrutura humana ao Divino.
A Celebração do Dízimo vos eleva a Mim.
O Dízimo Sou Eu, que movimento entre vós.

153 - CONFIAI
1-Se não conseguis confiar totalmente em Mim,
que Sou, para todos, Amor, Providência e abundância,

a quem ides recorrer?
Confiai! Repito. Confiai sempre em Mim!
Confiai! Repito. Confiai muito em Mim!
2-Eu Sou UM convosco, e vosso querer eu sinto;
o vosso pensar e o vosso sentir, Eu percebo,
e imediatamente respondo.
3-Agora, pois, recebei a confiança em Mim,
como um Bem Maior a vosso favor.
Sede um Comigo e amai!

154 - É A MÃE MARIA
Sou a Mãe de todas as nações.
É a Mãe Maria quem vos fala.(bis)
1-Quero falar-vos para não vos sentirdes
enfraquecidos e descrentes,
sem alento e esperança,
ante o que vedes desenrolar-se dia após dia.
2-Segurai em minhas mãos, que eu vos conduzo
ao porto seguro; fielmente vos levo
ao manancial de Amor do Meu Filho Jesus querido.
3-Segui confiantes e desejai ardentemente
esse encontro com o Pai. Sim, sempre confiai!
É muito grande o amor que chega para vós, ó filhos!
4-Sou a Mãe e desejo que vós, filhos queridos,
encontreis a paz. Não vacileis nesta hora,
pois se concluiu o caminho de volta para o Pai.
155 - SANTO, SANTO
1-É em Meu Nome que levantais do abismo.
É em Meu Nome, Deus Uno e Trino Amor,
Que prosseguis.
Santo, Santo, Santo Senhor,
Deus das Alturas e da Terra também.
Hosana, Hosana, Hosana, Louvor!
Hosana, Louvor, Louvor.
2-É do Céu que desce para vós a proteção.
E Meu Amor é constante em vós, filhos queridos
3-Filhos amados, ficai sempre Comigo.
Sou o Pai Amigo, que vos acolhe, vos ama e protege.

156 - BEM-VINDOS!
Bem-vindos! Bem-vindos, filhos queridos,
ao Meu regaço de Pai-Mãe, Amigo fiel.(bis)
1-Juntos estamos na mais perfeita sintonia,
nos amando com ternura e amizade de Pai e filho.
2-Participais da Unidade Trinitária!
É muita emoção receber-vos de volta, famílias amigas!
3-Já não Me lembro do tempo anterior,
e só desejo agraciar-vos com Meu Amor e Minha Paz.
157 - CELEBRAIS A VIDA
1-E celebrais a Vida Comigo
no vosso lar e no vosso trabalho,
do amanhecer ao entardecer,
e nas vigílias da noite.
De par com toda a natureza, vivei a felicidade em Mim.
Cantai e exultai de alegria em vosso Deus Pai-Mãe.
2-E agradecei pela Eternidade,
o Novo Tempo que se faz.
Amai a Vida em Mim, que é só delícias
e farta de bênçãos e felicidades.
Saboreai a Vida que Sou, saboreai a Minha Presença
e exaltai o Deus Uno e Trino Amor
porque é isso que vos alimenta.
3-E acolhei-Me em vossos corações,
acolhei-Me em vossas famílias
e que para Mim rendam homenagem,
e nelas quero fazer Minha morada.
E o que vos torna ricos e felizes
é a confiança e a amizade Comigo
e a certeza da Minha Presença,
providenciando o justo, o necessário.

158 - MINHA BÊNÇÃO...
1-Onde cada filho meu está, que ele seja abençoado.
Onde cada família vive, que ela seja abençoada.
Que se faça a Minha Bênção
em tudo, em todos e em todos os sentidos.
Assim seja! Amém! Amém!
2-Onde cada empresa serve, que ela seja abençoada
O trabalho, o dinheiro, sejam eles abençoados.
3-A Igreja e o Governo, que eles sejam abençoados.
Seus projetos e suas leis, que sejam todos abençoados.
4-A Mãe Terra, toda a Natureza, que ela seja abençoada.
O Universo na sua amplitude, que ele seja abençoado.
5-Sejam livres e abençoados, todos os viventes...
Abençoados sejais todos vós,
neste tempo e por toda a Eternidade.
159 - SILÊNCIO
Buscai o silêncio que fertiliza,
que vos dá de beber da seiva vivificante,
que emana de Mim e flui para vós.
1-Tende um coração que, no secreto e no silêncio, Me ama,
e sabei que todos os viventes recebem deste Amor.
Porque ele é vivo e precisa sair, fluir, doar-se,
pois ele é livre e não se deixa prender jamais.
2- Agora é o Tempo do silêncio verdadeiro,
para que o vosso coração esteja em Mim.
Para isso, guardai-vos de falar coisas vãs e amargas,
mas buscai-Me sem cessar e ocultai-vos em Mim.
3-Frutificai, prosperai, crescei! Vinde aqui!
Dai frutos de Amor, de Vida, Saúde e Perfeição!
Pois Eu quero conduzir-vos no Meu silêncio.
Quando Eu Sou, tudo se acalma, se aquieta e silencia.

160 - ENCONTRO
Há uma festa no Céu. Há uma festa na Terra,
comemorando Minha chegada
e nosso encontro, coração a coração.(bis)
1-Vós tornastes merecedores deste encontro maravilhoso,
gerador de Vida em plenitude para todos vós.
2- E, por isso, a humanidade viveu com saudades de Deus,
esperando o momento da Graça, o encontro com o Pai.
3-Que gostoso este nosso encontro. E que prazerosa é a Vida,
em companhia com o Pai Amigo, em doce e contínuo amar.

4-A partir deste encontro Comigo, tudo, tudo prospera.
Em vossa pessoa, família, empresa, Igreja e Governo.
161 - SANTÍSSIMA TRINDADE
1-E agora não há como não amar.
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.(bis)
2-E na mesa do lar, junto à família,
e em tudo o que sois, tendes e fazeis
Eu estou como presença de amor
como vida saúde e como santidade.
Sou Eu, filhos queridos,
Santíssima Trindade em vossa família.(bis)
3-Sim, agora a Paz chega a todos vós.
A Verdadeira Paz, que é fruto do Amor.
Assim, deixo-vos a Paz. a Minha Paz,
Jesus, o Meu Filho, diz e o Pai confirma.
Sou Eu, filhos queridos,
Santíssima Trindade, a Paz em vós.(bis)

162 - CORTE CELESTE
1-Estais diante de Mim a contemplar-Me,
ouvindo a suave e doce melodia,
entoada pelo coro celestial dos Anjos e dos Santos.
Com Maria, a Corte Celeste, os Anjos e Santos,
todos vós, filhos do Universo,
estais sendo gerados na Graça.(bis)
2-E estais preparados, filhos queridos,
a viver com segurança neste Novo Tempo
de Graças e Bênçãos Celestiais
que posso derramar sobre vós,
3-E Me agradecereis a cada instante.
E, como Maria, engrandecer-Me
em vossa alma cheia de Graça,
mergulhados na confiança do Pai.
163 - PARAÍSO
Entrai! Entrai! A porta do Paraíso está aberta.
Vinde, todos vós, Povos de Todos os Tempos,
Eu vos acolho!
1-Acreditai em Mim, Criador de todas as coisas,
que providencio o vosso viver,
neste Paraíso que agora começa.
2-Abri a porta do Paraíso e vos dei a Vida que não tínheis
mais. Encerra-se o tempo escuro e sem vida
e começa um Tempo de Amor e Vida Nova.
3-Estais diante dos Meus Olhos, como no Tempo dos
Primeiros Pais, e desfrutais deste Paraíso.
A ele pertenceis e nele podeis ficar.
4-O Paraíso vos proporciona o direito de sentir-vos como
filhos, sem nenhuma culpa, nem mancha alguma.
Partilhais o gozo da liberdade em Mim.
di

164 - FONTE TRINITÁRIA
Fonte do Amor Trinitário, providenciai. (bis)
1-É desta Fonte Trinitária de Amor que brota Minhas
Bênçãos e Graças,
Paz e Luz, Providência e Vida em abundância,
pois Eu sei o que precisais.
2-Mergulhai na Fonte de Amor que não se esgota.
É sempre crescente,
regando e alimentando vossa pessoa, família e empresa,
com toda a Minha proteção.
3-Na Fonte Trinitária, o Amor do Meu Coração é
partilhado.
Estando em Mim, tudo o que Eu Sou posso partilhar
para cada filho Meu.
165 - CELEBRAÇÃO DA LEI SANTA
É o Deus Uno e Trino que vos fala:
Amai-Me de todo o coração, (bis)
acima de toda a matéria. (bis)
1-Na Celebração Santa, digna e fiel,
dos dez por cento de vosso salário abençoado,
Minha Lei de Providência e Amor está implantada,
derramando sobre todos Minhas Bênçãos e Graças.
2-Vosso dinheiro, abençoado por Minhas Mãos,
sai da Fonte Trinitária de Amor
como Bênçãos, Graças e Abundância,
e chega a vós, nas vossas famílias e empresas.

166 - ABRAÇO
Como é bom estarmos unidos e abraçar-vos,
que felicidade sinto, neste encontro! (bis)
1-Filhos queridos, estamos juntos, em sintonia,
sintonia de Amor e Amizade.
Abraço-vos cada um de vós, no Meu Coração de Pai.
Abraço-vos para dissipar a saudade.
2-Abraço-vos ternamente, saudoso que estou de vós.
Nos fundimos num mesmo Ser Divino.
Nos misturamos, pois nossa ligação consolidou-se.
Um só Coração, uma só Alma, em todo o Universo.
167 - EU CREIO
Eu creio..., eu creio.
Eu confio..., eu confio.
Eu me entrego..., eu me entrego.
E agradeço!
(bis)
1-Eu creio na Vida, na Saúde, na Santidade!
Sim, eu creio!
Eu creio em Jesus, no Pai, e no Espírito Santo!
Sim, eu creio!
2-Eu confio no Pai, no Filho e no Espírito Santo!
Sim, eu confio!
Confio somente na Trindade Santíssima!
Sim, eu confio!
3-Eu me entrego somente no Projeto do Pai.
Sim, eu me entrego!
Eu aceito a Salvação por este Carisma!
Sim, eu aceito!
4-Obrigado, ó Pai, pelas Bênçãos e Graças!
Obrigado!
Em cada pessoa, família, empresa, e em todo Universo!
Obrigado!

168 - CHAVE
O Novo Tempo é a Chave da Liberdade
que vos dou no Meu Eterno Amor.(bis)
1-Entreguei a ti a Chave da Eterna e Santa Fonte.
A Luz, a Chave, a Vida, tudo depende do Amor.
Hoje o Carisma está concluído e selado por Mim.
Fecho com Chave de Ouro os acontecimentos.
2-Não há outro Caminho, não há outra Chave,
a não ser o Caminho que Sou Eu em vós.
Não há outra Chave a não ser o Amor,
para abrir os corações, a porta da Paz e da Justiça.
3-Estais no Mundo Novo onde a Chave é o Amor,
onde tudo respira o Amor, vive o Amor, é o Amor.
Nessa confiança, dei-vos a Chave do Maior Tesouro
que podeis almejar: o Tesouro do Céu.
169 - RESSURJAM !
Quereis ressurgir, segui em frente!
O que disse Meu Filho?
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida!
Andai por Ele..., andai por Ele! (bis)
1-Podeis ressurgir como filhos de Deus!
Completou-se a Missão do Meu Filho Amado,
plenificada pela atuação do Espírito Santo,
concretizada pelo Meu Projeto de Salvação!
2-Desfrutais, agora, a Vida, a Ressurreição,
pois essa é a hora de ressurgirdes na Graça.
É ver Jesus no outro, é ver Jesus no irmão.
Ressurgir é viver intensamente o Deus Vivo.
3-Finalmente, irmão amando seu irmão,
de mãos dadas, num magnifico ressurgir.
Cada um de vós é único para Mim.
Eu vos ajudo a crescer e ressurgir na Santidade.

170 - DOAÇÃO
1-Em Mim, não existe estrutura.
Todo dia é um novo começo,
de trabalho, de lazer
e de descanso.
A partir de Mim, o Universo transformou-se num mar de
doação!
É um ir e vir, sempre mais, mais e mais, como a espuma
na areia do mar!
2-Estando ligados ao Pai, tereis muita disposição
e alegria de servir os irmãos.
3-É Vida Nova que se espalha em todas as direções,
num contínuo movimento de partilha.
4-A Vida em Abundância é um eterno doar-se,
que se esquece de si e se dá cada vez mais.

171 - VITÓRIA
1-O Espírito Santo se dá em abundância, Amor, Paz e
Alegria. E é esta a Vitória, a Presença do Santo, três
vezes Santo, em vós.
Haveis de gritar: Vitória! Com todas as vossas forças,
nesta hora de Deus! Vitória, Vitória! Já é a Vitória!
Aleluia, Alegria! Vitória do Carisma, Vitória do
Senhor!
2-Filhos queridos, saboreai a Vitória! Está salva a Família!
Povos todos, vibrai, cantai, porque a Vida está em vós!
3-Festejai a alegria da Vitória do nosso encontro,
Divino e Humano, eternamente Unidos num só
Coração.

172- LEVANTAI AS MÃOS
1-Hoje, cada um de vós é livre para amar.
Como é saudável a vossa vida no meu Viver.
Hoje, é o Pai, a Presença, que vos fala.
Deixai-vos envolver por Meu Amor.
Levantai as mãos para o Alto! Louvai-Me e bendizei-Me!
Que bom, filhos, que conseguistes Me acolher...

2-Nada mais vos impede de alegrar-vos,
e viveis, filhos queridos, plenos da Minha Graça.
Vivei a alegria de Tudo o que Sou.
A Euforia do Novo Tempo, o Pai em vós!
3-Povos do Universo, vivei! Vivei Deus!
Pois o Amor, agora, mora em todos vós!
Este é o Tempo Santo, que tanto almejastes!
É muito Amor! É muita Vida e Providência!

173 - O AMOR VENCEU

1-Aproximai-vos de Mim, Sou Manso, Sou Bom, Sou Amor.
Filhos queridos, o Pai só sabe amar.
Lembrai-vos sempre disso e fazei o mesmo.
O Amor vence, o Amor recria.
O Amor transforma tudo e a todos.
Tudo será na Paz e no Amor, pois estarei a vossa frente.
Filhos, filhos! Vivei o Amor,e vibrai com esse Amor em vós!
Acolho-vos com muito Amor no Meu Coração.
É a hora do Amor sobre a Humanidade.
Filhos, filhos! Vivei o Amor, e vibrai com esse Amor em vós!
O Amor venceu! Sim! O Amor venceu! Sim!
O Amor Uno e Trino em vosso ser.
2-Ó Filhos! Sim, o Amor venceu!
Deus, Uno e Trino Amor, Vencedor.
E já tendes o Infinito em vós,
e vosso ser é imenso em Meu Amor.
Deixai o Amor amar em vós!
Por Meu Amor sois envolvidos,
que é como Água-Viva que vos lava, vos purifica e santifica.

174 - VIDA PLENA
Que Assim Seja! Sim, Pai!
Tal como as flores, a Terra se abre para receber-Te.
1-Está em Mim a Essência da Vida,
o resumo de todas as coisas.
Só o Amor do Meu Coração ....é vida plena em vós.
2-A vossa alma é uma Fonte de Vida,
Amor, Saúde e Santidade.
Dentro de cada um habita .......a riqueza de Deus.
3-Estais enxertados no Deus
UNO E TRINO AMOR.
Convivendo Comigo, sois sempre Luz, Vida, Amor,
Alegria!
175 - ERA DO PAI
1-É a Era do Pai sobre a Terra:
A Vida sendo; o Amor fluindo; a Paz chegando,
todos unidos. (bis)
2-O Amor está presente em vós.
Olhai pra Mim, e encontrareis o manancial, que tudo
pode e tudo dá. (bis)
3-Sou o Pai, o Senhor da imensidão.
A Luz, Visível e Invisível; Sou o Infinito;
Sou a Eternidade. (bis)
4-O Amor é para todos.
Recebo todos, acolho todos, no Meu Amor, que
transforma e renova. (bis)
5-O Pai exulta de alegria.
É hora da cura, hora da festa, por cada filho que a
Ele retorna. (bis)
É a Era do Pai sobre a Terra........

176 - VOSSO DÍZIMO
1-Comemorai a Minha Presença
e Permanência entre vós.
Celebrai o nosso Amor e o nosso encontro.
Agora, vosso Dízimo é, de fato, para celebrardes
o Amor que Sou, a Vida, a Saúde e a Santidade.
2-O vosso Dízimo nos proporcionou
a alegria deste encontro Comigo,
a felicidade deste abraço, Paterno e Fraterno.
3-Confiai muito em Mim,
vosso Dono e vosso Amigo.
Vosso Pai, que só deseja o melhor para vós.
4-Bendito seja o vosso dinheiro
que, por meio do vosso Dízimo,
fez acontecer a Unidade entre os Povos.
177 - FILHOS QUERIDOS
Filhos, filhos! Filhos queridos!
Que bom nos encontrarmos!
Que alegria sente a Minha Alma
de poder estar convosco.
1-Acabou a vossa busca, e nos encontramos.
Acolho a todos vós em Meus braços.
2-Ressurgi para a Vida! Vivei, filhos queridos!
Amai-Me sem cessar! Abá! Pai-Mãe!
3-Nada mais vos impede de Me amar
e de serdes amados por Mim, vosso Pai.
4-Falai, pois, Comigo. Gosto de escutar-vos.
Dialoguemos! Troquemos idéias como bons amigos!

178 - CORAÇÃO DE PAI
1-Quero dizer-vos que acolho a todos!
Meu Coração pulsa em vosso coração,
Meu Sangue corre em vossas veias,
premiando-vos com sangue novo.
É o Meu Coração de Pai
que se derrama em Amor, Puro e Santo,
inundando todo o Universo.
2-Sou vosso Pai e Único Dono,
e vos preencho continuamente
com todo Amor do Meu Coração.
E, em Mim, sede felizes.
3-Filhos queridos, vinde! Alojai-vos
junto a Mim, em Meu Grande Coração.
Não tendes mais outra escolha
a não ser a de amar.
4- Agora tendes o Pai convosco,
que vos assume, pois sois Minha Criação.
Juntos, somos Criador e criaturas,
unidos num só coração.

179 - O BEM
1-Agora, o Bem dá os seus frutos de Bondade,
Justiça, Lealdade e Sinceridade.
Paz, Amor, Vida, Pureza e Beleza,
Santidade e Alegria.
Neste momento em que viveis,
respirais o Bem, só o Bem, o Sumo Bem,
olhais o Bem, sentis o Bem, falais o Bem,
escutais e espalhais o Bem.
2-Agora, o Bem se comunica como um raio
e o Carisma se transmite e vai... e vai...
Só o Bem agora vos acompanha
em Plenitude de Vida.
3-Estais no Tempo em que Um Só é o Senhor,
e faz acontecer todo o Bem.
Que festa, agora, é vossa vida no Bem!
Que enlevo, que ternura!
4-Agora, sois livres para viver só o Bem,
o Bonito, o Certo, o Verdadeiro.
A Felicidade é para todos os filhos,
do menor ao maior.

180 - ANJOS E SANTOS
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. Santo é o Senhor! Santo é o Senhor!
Santo é o Senhor, no Céu e na Terra.
1-Nada mais há que vos impeça de amar-Me
e de servir-Me, de todo o vosso coração e entendimento
de vossa alma.
2-Não é maravilhoso acordardes de manhã
na FELICIDADE e ALEGRIA da MINHA PRESENÇA,
para a jornada de um NOVO DIA, repleto de PAZ?

181 - TEU COMPROMISSO
1-Desde o ventre materno, te fiz crescer,
criando em ti o esplendor da vida,
a qual te concedi
por obra do Espírito Santo.
Teu compromisso é AMAR, AMAR, AMAR.
AMO-te muito. Teu nome é Vitória!
Derramo sobre ti e a humanidade
as MINHAS BÊNÇÃOS E GRAÇAS!
2-És minha, ó Mulher! Filha querida!
A pupila dos Meus Olhos!
E já não vives mais para o mundo,
mas estás em Mim, para todo o sempre!
3-Filha querida, precisei de ti, por inteiro,
desde o princípio dos tempos,
pois te consagrei geradora
de um Tempo Novo.
4-Usei o teu útero, teu seio, teu coração,
teu espírito e tua alma,
transformando teu regaço
em uma FONTE DE VIDA.
5-Confiei a ti a mais bela das Minhas Obras.
Realizei em ti o Meu Plano de Amor,
pois de ti nasceu, para o mundo,
o total equilíbrio da Vida.

182 - INFINITO
Entrais no Infinito, vós todos, cidadãos dos Cinco
Continentes,
Por Obra da Graça, elevados à Minha Imagem e
Semelhança.
1-Sou Infinito, e sempre Novo em cada amanhecer.
O vosso ser é imenso e podeis atingir as altitudes.
A vossa alma é o Espaço Infinito habitado por Mim.
Sou a Luz para o Meu Povo, Sou o Infinito Senhor.
2-Estais de Bem Comigo e alçais vôo para Infinito.
Caminhar de par Comigo, vosso Pai Querido e Amigo.
Podemos dialogar, conversar, brincar, sorrir e ser Feliz.
Começa o Poder Infinito da Mente no Bem e no Santo.
3-Em vós, Meu Nome é Santo, Infinito e sem limites.
Vosso ser é imenso em Meu Amor; tendes em vós o Infinito.
Hoje, estamos juntos no Infinito do vosso ser.
Sois cidadãos do Infinito e fazeis parte de todo o Cosmo.

183 - PROVIDÊNCIA
Vinde, povos de todas as Raças, Credos e Nações!
Vinde junto a Mim! Bebei da seiva sagrada!
E alimentai-vos com os frutos da Minha Providência!
1-Ficai tranqüilos, filhos queridos,
na paz, na alegria, no sorriso.
Na certeza da minha Providência,
multiplicando o Bem e germinando a Vida Nova.
2-Eu em vós e vós em Mim, em um constante Amor.
Esse Amor é o canal por onde passa para vós
a Minha Divina Providência.
3-E anseio agraciar a todos Com a minha Providência.
Achegai-vos e entrai para comungar
da Fonte de Bênçãos e Graças.

184- CÉLULAS DO UNIVERSO
Entoai hinos e cânticos em louvor!
Para agradecer ao Pai, por tanto Amor!
1-Vós sois células nascidas da Minha Perfeição,
e espalhadas por todo o Universo.
Vós sois Minha propriedade, tenho direito sobre
vós. Formamos unidade, em intimidade de Amor.
2-Sou em vós a Vida! A Vida em vosso olhar!
A Vida, agora, está em toda parte,
como o gorjeio dos pássaros, como doce manjar.
Abandonai-vos no Amor do Meu Coração.
3-As portas estão abertas, posso descer e subir.
Posso entrar e sair, a todo instante.
Cheguei para ficar. Minha morada é aqui, entre
vós. Estou em vós, em sintonia de Amor.
185 - LIGAÇÃO
O Carisma vos proporcionou o mais Belo e Santo
Caminho, a Ligação Una e Eterna, a passagem para
chegardes a Mim.
1-O Amor é o Elo de Ligação.
Está inundado de Luz o canal entre nós.
É uma Ligação que se faz espontaneamente,
Ungida pelo Poder do Espírito Santo.
2-Fez-se a Ligação entre o Céu e a Terra.
Agora viveis como Filhos de Deus.
O Céu e a Terra dão-se as mãos,
Através do Meu Projeto de Salvação.
3-Formou-se uma Nova Aliança,
Da qual renasce o Mundo para a Glória.
É a restauração de todo o Universo,
Ligação definitiva com a Humanidade.

186 - SILÊNCIO PRODUTIVO
Comemorai a Presença de Deus em vós!
Participai do Meu Silêncio Produtivo.
E celebrai o Amor! E celebrai o Amor!
1-É Meu Amor fertilizando, dentro e fora de vós.
Em Mim, não há vozes, inquietações, nem barulho.
Só o Silêncio que fertiliza vossa Pessoa, Família e
Empresa.
Minha Palavra age, fertilizando-vos com Frutos do
Amor.
2-Nosso Coração e Nossos Sentimentos estão
tranqüilos,
A bailar em canções suaves que a Natureza vos
proporciona.
Saboreai o doce manjar dos Santos e dos Anjos;
Comungai e bebei da Fonte; festejai o Amor Eterno!
3-Eternamente convosco, num Silêncio Produtivo
Fértil, Santo, um colóquio amoroso.
Vem, Filho Amado, para o doce enlevo das Almas,
Em constante, ilimitada e eterna exultação e louvor.

187 - DEUS PROVÊ.
1-Sim a Deus;
Sim ao Novo Plano;
Sim a Nova Vida;
Sim ao Novo Amor.
Deus provê,
Deus proverá.
O seu amor tudo provê.
2-Sim ao Novo Trabalho;
Sim a Nova Lei;
Sim ao Novo Dinheiro;
Sim ao Novo governo.
188 - LIVRES.
1-Estais livres! Livres, para ir e vir!
Leves e soltos, num doce bailar da alma
Mergulhada na plenitude do Deus
Santo, Santo, Santo.
Livres para Deus, Livres para amar
e partilhar a Vida que Sou em vós!
2-E, agora, livres, santos e sadios!
Nada que vos impeça de ir e esparzir
os frutos de Bem que colheis, amando-Me
acima de tudo.
3-E, agora, livres, para viver só o Bem,
nas vossas famílias, comunidade e governo.
Libertos para comungar Minha Presença de Amor.
4-E podeis ir e vir, com toda tranqüilidade,
subir e descer, em todos os sentidos,
pois as portas estão abertas em todas as direções.

189 - SEMPRE EM FRENTE
1-Olhai adiante, sempre em frente, para onde vos
levo, pois vos dou toda certeza de Vida Nova,
em plenitude Comigo.
Confiai em Mim, pois estou à vossa frente.
2-Continuai firmes, pois a hora
é de total segurança em Mim.
Assim, vos guardo em Meu Coração,
e estou à frente dos acontecimentos.
3-Ide em frente, com Meus pés!
Com a fronte erguida e o coração cheio de Amor.
Aleluia! Alegria! Vida!
4-Se olhardes para trás, não conseguireis chegar.
Não olheis vosso passado.
Ide em frente, para o abraço final!
190 - O AMOR É AMADO
Filhos queridos, amai-Me! O Amor é amado!
O Amor é amado e conhecido por vós!

1-Contemplai-Me em vós mesmos,
contemplai-Me em vossos irmãos,
contemplai-Me na vossa família,
contemplai-Me na vossa empresa.
2-Contemplai-Me em vossos bens,
contemplai-Me em vosso dinheiro,
contemplai-Me na comunidade,
contemplai-Me no vosso trabalho.
3-Contemplai-Me na sociedade,
contemplai-Me em toda natureza,
contemplai-Me em todo universo
contemplai-Me! Sou Pai! Sou Mãe!

191 - ESTAMOS JUNTOS
Por que o Criador precisa da criatura para realizar seus desígnios?
Pela mesma razão que a água precisa ter leito que a acolha para
que ela possa correr, assim, o humano precisa acolher a
Providência do Pai

Agora posso ser Pai e vós podeis ser Filhos.
1-Agora estamos juntos, partilhando a Vida
e sendo Comunhão de Amor na Família.
Me sento em vossa mesa, saboreando
a vossa comida de cada dia,
Me deito em vossa cama, vos acariciando,
vivificando a vivência do casal e dos filhos.
2-Sou Deus bem perto de vós e nada escapa
ao Meu Olhar de Pai-Mãe que vos acompanha.
Eu Sou a Luz, a Energia, Sou Ventre e a Entranha,
e carrego dentro de Mim o esperma e o óvulo da Vida.
Agora o Universo tornou-se Paraíso, leito consagrado de
Vosso Pai.

192 - OBEDIÊNCIA
Se estais na Minha Obediência, tendes o Tudo que Sou.
Usufrui de tudo o que criei de bonito e útil para vós!
1-Muito tenho, Filhos, a agradecer-vos
por toda a vossa Obediência,
pelo vosso Sim de cada dia
e por serdes fiéis até o fim.
2-Tudo é vosso e grande é a Minha alegria,
sabendo que posso contar convosco,
que Me entendeis e Me obedeceis,
agindo com Liberdade de filhos.
3-Passo a passo, fostes sempre crescendo,
no Amor, na paciência, na Obediência
à Minha Lei, a Lei do Dízimo,
Meus vanguardeiros, a vós tudo confio.

193 - EU VOS PERGUNTO
1-E onde está o vosso coração?
Onde estais, no que pensais e o que fazeis o dia inteiro?
E já não podeis servir a dois senhores,
mas só é o Senhor Deus Uno e Trino Amor.

Eu vos pergunto: acreditais em tais VERDADES?
QUERO de vós uma resposta,
pois de MIM não podeis duvidar.
2-Já tendes em vós a certeza da Vida,
pois renascestes sob a Luz do Espírito Santo
Que nada vos afaste do Convívio com o Pai,
sem Meu Amor nada vos resta e em Mim tudo podeis.
3-Escutai, buscai e vivei com Alegria,
a Salvação que para todos se completa!
Não tendes mais outra coisa a fazer
a não ser, AMAR, AMAR, AMAR.

194 - GRATIDÃO
E haveis de dizer apenas: Pai-Mãe, muito obrigado!
Vitória! Parabéns! Filhos Queridos, muito obrigado!
1-Muito Amai a vossa Vida, aceitai e agradecei-ME.
Sou Vida, Saúde, Santidade, Engrandecei-me e Glorificai-me.
2-É um Louvor que se levanta, a Criação Agradece ao Pai
porque foi recriada, foi restaurada e Ligada a Mim.
3-Vinde a Mim, o Pai vos ama e Sou grato por tudo o que sois.
Sou grato por Me receberdes e partilhardes os vossos bens.
4-Sou o Deus agradecido por ser em vós Unidade de Amor.
Sou grato pelo Dízimo, pelo qual Sou providência de Amor.

195 - É O AMOR AGINDO
É o Amor que, no Tempo Hoje, Governa a face da Terra
em Unidade Trinitária, atingindo a tudo e a todos.
1-É o Amor Agindo, vos Assumindo em Minha Identidade
Divina, vos Registrando em Mim, Deus Vosso Pai,
Único Dono. E agora é possível esse convívio de Amor
e Amizade Comigo que chega a vós através da vossa
Obediência, passo por passo.
2-E na Terra limpa e na Terra florida, nasce a Árvore Do
Bem na qual o Amor faz Seu Ninho e Acolhe cada Filho.
Filhos queridos, o Amor venceu! Deus Uno e Trino
Amor, Vencedor!
O Bem, Todo Bem, o Sumo Bem É a Vitória!

196 - BÊNCÃOS
Bênçãos, Bênçãos e Graças sobre vós, Filhos Queridos!
1-Como é bom poder ver e sentir Meu Amor e Alegria
fluírem em vós, achar acolhida, fazendo um ninho de
Paz e aconchego em vós!
2-Vosso coração e vossa alma, a vossa casa e vosso lar
é a Minha Morada, o Meu Ninho de Amor,
Bênçãos para vós!
3-Nada mais há fora de Mim, tudo se aninhou em Meu
Seio. A Criação foi entronizada a Mim,
Bênçãos para vós!

197 - ESTRELA LUMINOSA
É agora o Tempo, rendei-vos à ação do Meu Espírito
Santo, a Estrela Luminosa,
1-Estais na Presença da Luz que ilumina toda a vossa casa
e vossa Alma, habitada pelo Amor, exulta de Vida e
Alegria.
2-Permanece em vós a Luz do Meu Santo Espírito
para conduzir-vos noite e dia na Obediência a Mim
3-De ora em diante, tereis vossos dias amparados por
Meu olhar de Pai
Encontrei em vós o meu aconchego e me fiz um em
vossos corações.

198 - PROTEÇÃO TRINITÁRIA
De dia e de noite vos acompanha,
vos acompanha Minha Proteção,
1-Pois tudo vos perdoei e retirei toda vossa culpa,
esquecendo-Me por completo de todas as vossas faltas.
2-Eu Sei o Que Precisais e Meus Espíritos vos servem,
cem por cento Eu Sou Providência, onde estiverdes.
3-Agora Meus Espíritos estão gerando, na Família e na
Empresa,
a Paz, a União a Abundância, a Partilha, a Doação.

199 -TEMPO DE SILENCIAR
1-Sou o Pai que muito vos ama.
Agora estou a ensinar-vos.
Não conheceis o Novo Tempo?
Só a Mim deveis ouvir e confiar.
Agora é tempo de silenciar o coração.
Buscai-Me neste Novo Tempo
2-Deixai de falar das coisas amargas.
Buscai-Me sem cessar.
Dizei SIM à Vida!
Buscai em Mim Vida Plena.
3-Olhai pra Mim e permanecei
Na Unidade Trinitária.
Escutai somente a Minha Voz
Confiai! Eu Sou vosso Deus

200 - PROVIDENCIO
1-Providencio para vós a Luz.
Providencio para vós a Paz.
Providencio para vós o Amor.
Providencio tudo o que precisais.
Providencio, providencio, providencio
tudo o que precisais.
2-Providencio para vós a Vida.
Providencio para vós a Saúde.
Providencio para vós a Santidade.
Providencio tudo o que precisais.

201 - O DOM
1-Nascestes na Graça através do Espirito Santo
e estais purificados pelo Dom do Meu Amor.
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, o Dom em vós.
2-O Espirito Santo, como Dom, conduz cada filho.
Na Família, no Universo inteiro, brilha a Luz de Cristo.
Cantai com toda vibração de vossa alma em festa.
Não é mais Anúncio. Hoje é! O Dom em vós!

202 - ASSIM SEJA
1-Eu, Vosso Pai, por meio do Meu Espirito Santo,
Realizei a mais Bela Obra,
O Caminho aberto entre o Céu e a Terra
de onde se completa a Unidade entre Nós.
Assim Seja! Que se faça! Amém!
2-Entre Eu e vós não há mais distância,
estamos unidos em profundo Amor
e, a cada momento, brota o sussurro
de uma palavra amiga que sai do Meu Ser ao vosso.
3-Completei a Obra que o Mundo esperava.
Saídos de Mim e de volta a Mim,
vos apresentais sem nenhuma mancha,
pois vos criei filhos, santos e saudáveis.

203 - CHAMO A CADA UM..
Chamo a cada um pelo nome!
Sois meus!
Vivei, Filhos Queridos, Santos e felizes!
Recebei a Vida Eterna em Mim,
que é Meu Amor em vós!
Vossa vida Me pertence e tudo o que ela
representa está em Mim,
pois, pelo Dizimo, no Carisma, fostes
resgatados do pecado, doença e morte,
para nascer de novo na Origem Graça e
viver na Vida, Saúde e Santidade,
Chamo a cada um pelo nome!
Sois meus!
Vivei, Filhos Queridos, Santos e felizes!
Recebei a Vida Eterna em Mim,
que é Meu Amor em vós!

204 - ASSIM O AMOR VAI.....
1-A força de Amor do Meu Coração
é tão grande e ampla que age
como avalanche, inundando a todos
com Minha Santidade e perfeição.
Assim o AMOR vai... vai... vai..., amorizando,
abrindo espaço, se dando, se doando, o o o....
atingindo a todos. Vai..., vai.., vai...
2-É o valor maior, o Amor que se doa
e explode no centro do Universo
como a semente que surge para a vida...,
se dando em alimento.
3-Como pedrinha jogada na água
em círculos concêntricos, é assim
que Meu Amor se expande em vós,
se alarga, se esparrama e vai para os irmãos.
4-Mergulhai no oceano de Amor que Sou em vós
e abastecei-vos da Minha Divina Energia
que vos sacia e através de vós, parte e vai,

205 - DEUS É.
Deus É, em mim, em tudo, em todos,
e em todos os sentidos...
1-Comemorai a presença do Deus É em vós,
celebrai o Amor!
Minha Presença em vós é o agradecimento
pelo trabalho que fizestes no Carisma.
2-Conviveis com a ternura do Deus É em vós.
Caminhemos de mãos dadas!
Comungai-Me! Bebei da Fonte! Festejai,
pois a Vida Divina É em vós!
3-Sois meus filhos e no Amor vos gerei,
para serdes Novas Criaturas.
Amai-Me muito e sede agradecidos!
Contemplai-Me, pois estou a ouvir-vos!

206 - CONSAGRAÇÃO
Sois Meus Consagrados, e Eu vos Amei primeiro
com todo Meu Amor.
Sois Meus Consagrados, e EU vos Amei primeiro
com todo Meu Amor, com todo Meu Amor.
1-Podeis repousar em Meus Braços acolhedores,
pois vosso corpo consagrado é pertença Minha
Assim, a Vida é consagrada a Mim, Vosso Deus,
que, com força, cobri a Terra com Meu Amor.
2-Chegou o momento de ligar, entre o Perfeito
e o imperfeito, laços de Amor, Paz e Bênção,
A Árvore da Vida, Consagrada. A Árvore do Amor
abriu-se em imenso Amor, cobrindo o Universo.

209 - RESSURGI.
Ressurgi em Mim! 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.

Ressurgi em Mim! Ressurgi em Mim! Ressurgi !
207 - SOU UM DEUS APAIXONADO
1-Tenho sede de vós! Sede de vossa entrega,
de vosso abandono em Meus Braços de Pai.
Sou um Deus Apaixonado por vós,
e o que mais quero é a Nossa Amizade.

Sou um Deus Apaixonado, Apaixonado por vós!(bis)
2-Só o Amor, filhos, apaixonado a Mim,
vos ajuda a amar vossos irmãos.
Este Amor é o Caminho para irdes a todos. O segredo é Amar.
3-A cada dia, sentir-vos-eis, mais apaixonados por MIM, vosso Deus.
A Mulher é a Escolhida, para atrair esse Amor
Apaixonado de Deus para vós.

208 - SOLUÇÃO
Primeiro olhareis para Mim, só para Mim.(bis)
e as soluções vos chegarão de imediato.
1-Sois Meus filhos queridos, e em Mim não existe problema.
Eu Sou a Solução para as vossas inquietações.
2-Eu Sou a Solução para vossos desafios diários
em vós, nas vossas Famílias, Empresas e Governo.
3-Quanto mais Eu “Sou” em vós, mais simples vos tornais
e vereis que Deus não é complicação, mas, sim, a Solução.
4-Eu Sou Solução para vossas questões e buscas,
pois em Mim encontrais a Verdadeira Felicidade!

210 - ORAÇÃO
Pai em Vossas mãos, Pai em Vossas mãos entrego toda minha vida.
Pai em Vossas mãos, Pai em Vossas mãos entrego toda minha
existência. Todo o meu ser.
Tudo está em Vossas mãos. Guiai-me por onde quer que seja,
por onde quer que esteja. Amém! Amém!

211 - ANDAI EM MIM
1-Cada gesto de amor, cada olhar de carinho e ternura,
cada palavra mansa e sincera.
Sou Eu que ali estou presente convosco
e tereis a recompensa do Céu entre vós.
Andai em Mim e não esmorecereis!
Obedecei-me! Obedecei-me em tudo!
2-É assim que desejo, que Me chameis de Amigo!
Amigo vosso de todas as horas!
E Eu também vos tenho como amigos meus,
pois fazeis o que vos mando e sois dóceis à Minha Lei!
3-Não vos disperseis com as obras e distrações do
Mundo, que vós já conheceis muito bem.
Mas silenciai e acalmai-vos em Meus Braços,
na certeza da Minha Presença em vosso coração
212 - ORAÇÃO
Trindade Santíssima, a Vós eu entrego,
entrego toda a minha vida.
Trindade Santíssima, a vós eu entrego
entrego toda a minha existência todo o meu ser.
Tudo está em vossas mãos, guiai-me por onde
quer que seja, por onde quer que esteja .
Amém ! Amém!

213 - AMOR..., COMUNHÃO UNIVERSAL
1-Vinde, pois, vós que Me acolhestes, para que juntos
façamos nossa Ceia, a Comunhão de Amor!
Sou vosso alimento e Eu “Me Faço” Comunhão de
Vida com toda Humanidade.
Aba vos Ama intensamente. E Sou imensamente Feliz
de vos ter reconquistado novamente.(bis)
2-E tudo tem solução, desde que estejais no Meu Amor,
vivendo a Minha Lei.
O Dízimo é vosso sustento, é a Comunhão do Amor,
a Presença do Deus em vós.
3-Permanecei na Minha confiança, em perfeita comunhão
Comigo deixando as preocupações.
Estais, vivendo a Comunhão dos Santos, e a Vida
Eterna, já aqui, pois o Bem, só o Bem, É a Vitória!
214 - DAI GRAÇAS, SEM CESSAR
1-Dai Graças sem cessar, noite e dia,
em Hosanas sem fim,
por essa Lei de Amor que vos salva,
e vos conserva unidos a Mim!
Agora a Família, Salva e Santificada,
tem o direito de ser Feliz.Tem o direito de ser Feliz.
2-Agora o Amor pode Agir com toda, toda Força,
pois com a vossa Alma Salva, chegastes ao Amor.
3-Parabéns! Fostes mais que vencedores!
A Família está salva. Povos todos, vibrai e cantai,
porque a Vida está em vós.
4-Esta é a festejada Hora da Vitória do Carisma,
o Meu Projeto de Amor, na qual se faz
a Salvação para toda a Humanidade.

215 - EU SOU A MÃE DO SALVADOR
Eu sou a Mãe do Salvador
e estou exultante no vosso meio, noite e dia, sem cessar,
inundando-vos de Paz e Amor.
1-Crede no Pai, não vos deixeis abalar pelas dificuldades.
Fazei somente a vontade do Pai,
confiai no Plano de Salvação.
2-Posso dizer que Ele, o Pai, muito vos ama
e que sois bem-aventurados.
E estou sempre, sempre a proteger-vos.
3-Não sintais medo de vos entregar ao Amor de Deus.
A Terra inteira verá a Salvação.
Sou a Mãe de todas as Nações.
216 - MINHA JUSTIÇA
1-Todo ódio se transformará em Amor
e toda morte reverterá em Vida,
pois diante de vós está o Senhor,
o Dono de tudo e de todos, o Pai Amoroso.
Isso porque Minha Justiça é Amor.
E Eu Só Sei Amar, Amar, Amar.
2-Bendito o Tempo no qual entrais,
que vos acolhe e liberta, e vos agracia
com a Minha Presença de Amor,
derramando sobre vós Graças e mais Graças.
3-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.

217 - PUREZA
1-Sois criaturas novas, recriadas num Mundo Novíssimo,
que recém se abre para vós
e do qual já começais colher os frutos.
Ricos! Formosos! Cândidos! Puros e Santos!
Criaturas Equilibradas e Felizes,
inaugurando o Primeiro Dia do Novo Tempo.
2-É um entregar-se a Mim, na Minha Pureza e Equilíbrio,
com toda a natureza repousando
em minha Paz, em fecundo Silêncio.
3-Tende muita ternura e Respeito por Este Paizinho
que vos diz: É Só Viver!
Toda Vida, Pureza e Santidade!
218 - SANTIDADE
1-E a Mãe Terra desperta toda Bela, como no primeiro Dia
da Criação. Virgem, Pura, Santa, Imaculada, cheia de
Luz, Vibração e Entusiasmo, plena de Vida e Amor.
Vamos vibrar e cantar, e que toda Terra exulte de
Alegria, Vida e Amor, com Minha Presença em vós.
2-A Santíssima Trindade fecunda a Terra, que é cada um
de vós, e faz germinar, nas profundezas da alma, a
delicada semente do Amor, plena de Santificação.
3-Invocai, ó Terra inteira, o Meu Nome! Eu vos escuto e
venho para junto de vós.
Junto a Mim, sois Vida em Abundância. Sou Bênção a
fluir para vós, vida, Saúde e Santidade que Sou.

219 - SILENCIAI
1-Minha Presença em vós é como uma brisa suave,
que sopra com calma, para que possais sentir por inteiro
o Meu Carinho e o Meu Afeto.

Silenciai! Silenciai as vozes que vos afugentam de Mim,
e escutai a Minha Voz,
que vos inunda da mais completa alegria.

2-Não podeis correr e deixar de lado vosso Deus,
porque, agora, nesse Tempo Sagrado, urge acalmar-vos
e silenciar. Silenciar em Mim.
3-Que bom, filhos! Vamos silenciar um pouco!
Vamos saborear! Silenciar... Ficar....Ser em Mim...
Deixar-se possuir por Mim!
4-Silenciai em Mim e descansai, pois eu realizo por vós!
Bebei! Comei! Alimentai-vos do Meu Amor!
Alimentai-vos do Tudo que Sou!
5-Descansai em Mim! Silenciai no meu regaço!
Escutai Minha Voz que se faz ouvir na imensidão
de vossa alma!
Buscai-Me sempre mais! Ficai Comigo!

220 - NADA PRECISAIS TEMER
Sou Vosso Pai e Estou sempre ao vosso lado.
Nada precisais temer.
1-O Novo Tempo é estardes em Mim,
fazendo parte do Meu Amor,
na serena Confiança, de filhos
que recebem a Proteção do Pai.
2-Não queirais resolver os problemas
dos outros, nem de vós, e dos filhos,
mas apenas confiai que Eu Sou o Pai,
e assumo a cada um.
3-Como Pai-Mãe, cuido e zelo por vós,
providenciando que nada vos falte,
do amanhecer ao anoitecer,
e durante vosso descanso.
221 - SALVAÇÃO
Vinde todos e olhai as Minhas maravilhas.
Embebei-vos da Graça da Minha Salvação.
1-A vós confiei a abertura da porta da salvação para todos.
Tudo está aberto e santificado no Senhor, Vosso Deus.
2-E todos têm direito de Amar, ser Feliz, e viver
a Vida que Sou.
A Vida e o Amor em todo Universo!
“Sede” em Mim, e sereis salvos.
3-A Salvação é para todos, sem distinção,
na Gratuidade Total.
E todos recebem igualmente o mesmo Dom,
a mesma Graça, o mesmo Amor.

222 - POR QUE VACILAIS ?
1-Se já estais em Mim e Eu estou em vós,
por que justificar-vos diante do mistério de Amor,
ao invés de vos jogardes em Mim em plenitude
de doação e entrega? Por que vacilais?

Por que vacilais? Por que vacilais?
É tempo de entregar-vos totalmente a Mim.

2-Assim como as flores estão no campo, radiantes,
balançando-se ao vento, sob o brilho e o calor do sol,
assim também haveis de ficar em contínuo abandono,
“estando” sempre em Mim, radiantes e felizes.
3-Agora já podeis viver no Novo Tempo,
sem olhar para trás, sem questionar ou perguntar,
mas entregar-vos totalmente à Minha Vontade,
permanecendo sempre no Meu Amor.
4-Na Celebração do Amor, junto com o Dízimo,
entregastes também vossa história, que assumo
integralmente.
Vossa história negativa não existe mais.
Não conseguireis nem lembrar.

223 - EU SOU O ESPÍRITO SANTO
1-Levanto o Meu Punho e desencadeio o Meu Espírito,
o Qual como um vento, corre em todas as direções.
Sou o Espírito Santo! Sopro sobre vós! Vivei! Vivei!
2-Que nada vos confunda diante das Minhas Palavras,
mas enchei-vos do Meu Espírito Santo.
3-Seguro-vos com Minha Mão e vos dou do meu Amor.
Sede, filhos, livres, na Luz do Meu Espírito Santo.

224 - ORAÇÃO 2
EU SOU AQUELE QUE É.
Trindade Santíssima. A vós pertence toda a minha vida;
Toda a minha existência; Todo o meu ser;
Tudo está em vossas mãos.
Na Obediência a vossa lei Santa, o Dízimo no Carisma;
Guiai-me, Protegei-me, Fortalecei-me, Conduzi-me,
Inspirai-me, Apaziguai-me,
Conforme teu projeto de Amor; de vida saúde e santidade.
Em tudo em todos em todos os sentidos;
Assim seja com Maria os Anjos e Santos;
AMÉM, AMÉM, AMÉM.

225 - ORAÇÃO
O Amor de Deus Uno e Trino,Tudo Provê, Amai, amai
amai....
Eu Sou Aquele Que É ! Eu Sou Aquele Que É !
E Eu vos falo que a mim Pertence:
Toda vossa Vida; Toda vossa existência; Todo vosso Ser;
Tudo está em Minhas mãos;
Na Obediência a minha lei Santa;
Eu vos guio.... Eu vos Protejo.....Eu vos Conduzo.....
Eu vos dou a Paz....Eu vos abençôo....Eu vos Curo...
Eu vos Vivifico.... Eu Vos Santifico...
Eu vos Saudabelíso....
Conforme meu Projeto de Amor e Salvação
em você, em tudo em todos e em todos os sentidos
Na Minha Comunhão... Unidade... Fraternidade...
Partilha...
Tudo é Virgem... Puro... Santo Imaculado...
Com Maria, os Anjos e Santos Assim É Eternamente
AMÉM.
O Amor de Deus Uno e Trino,Tudo Provê, Amai, amai
amai....
Eu Sou Aquele Que É ! Eu Sou Aquele Que É!

226 - UNÇÃO

Aproximai-vos! Aproximai-vos da minha Unção Santa
e revesti-vos dessa luz.
1-EU vos dou minha unção, vos inspiro
com a Minha Sabedoria
e o meu Entendimento
vos capacito a fazer Minha Vontade.
2-É o Sacramento Vivo que cura,
tudo liberta, transforma e recria,
tudo constrói, vence e santifica.
É a Santíssima Trindade em vossa alma.
3-Esta Unção atinge o vosso ser,
desde o físico, acalmando-o,
até o psiquismo, equilibrando-o,
ao espírito e à alma, a Paz.
4-É a Hora em que a Unção chega a vós,
vos atraindo para Mim, vos ungindo,
impulsionando-vos a ir em frente,
no Amor, na Paz, no Bem, na Santidade

227 - EVAPOROU
Horas intermináveis de doação e espera,
trabalho...Trabalho... Trabalho...
Até que tudo convergiu para um ponto,(bis)
tudo se fragmentou, tudo se misturou, se diluiu, se
evaporou.(bis)
E o Céu pôde descer e tomar posse de tudo e de todos.
(bis)

228 - RENÚNCIA
1-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?
Não podeis ocultar-vos, porque em tudo Estou.
Todos os dias levantai-vos e com firmeza renunciai
renunciai a todo o mal e, com o vosso coração,
dizei o “SIM” ao vosso Deus e PAI.(bis)
2-De nada adianta a vós Me quererdes,
e dizerdes amar-Me só com os lábios,
quando não renunciais àquilo que em vós Me rejeita!
Enquanto vosso coração estiver preso
só na matéria, como conseguireis
Amar Vosso Deus com toda vossa alma?
3-Precisareis renunciar a tudo
Só Eu serei vossa riqueza.
Enlaçai-vos em Mim que serei vossa força.
Ao renunciar a vós mesmos,
ficais vazios e Deus vos preenche.
Deixais tudo e chegais ao nada e o Tudo pode ser.

229 - SIM, EU ACEITO
1-Não é mais o tempo de pedir perdão, é Hora De Aceitar!
Povos dos Cinco Continentes, Aceitai Deus! DizeiI Sim!
Sim, eu aceito! Sim, eu aceito!
Sim, eu aceito vosso Governo Santo!
2-Famílias! Igrejas! Empresas! Governos! Leis!
Dai vosso Sim e Aceitai . Abri-vos ao Novo Tempo!
3-Aceitai-me, de Corpo e Alma, com o coração aberto
para Amar-me, com todo vosso querer e entendimento!
4-Sou Vida, Saúde e a Santidade. E Esse É o Sistema
que precisa vigorar de ora em diante. E a Vida É!

230 - GRAÇA
1-Tudo que Sou transparece através de vós,
e emana de vós com todo fulgor e força,
tal qual a movimentação contínua de um cata-vento.
O ar se expande e vai, vai, vai! Vai para todas as direções,
ao encontro de vós, Povos queridos!
A Graça e o Bem começam a fluir, fluir, em abundância...,
pois já não sois vós que viveis, mas Sou Eu que Vivo em
vós.
2-Agora vibrais de Alegria, Filhos Queridos,
pois começa um Tempo em que o Bem se sobressai,
e nos vossos corações já não existe rancor.
3-Só por Obra de Vosso Pai vos tornais Amor,
transformai-vos em criaturas novas, novíssimas,
com vossas raízes firmadas em Mim, Vosso Pai.

231 - Ó FAMÍLIAS

1-É o Deus da vida que assim vos fala e vos quer, ó famílias da terra,
cheias de vida e de amor. Cheias de graça e toda Paz.
E Que não haja lugar para incertezas entre vós Famílias queridas
Todas as famílias da face da terra erguer-se-ão
num hino de louvor ao Pai !
2-Sou realmente acolhido como Pai na vossa família
e eu me sinto muito bem e eu me sinto muito feliz,
pois eu posso geri-la de fato e ser nela, providência e amor.
3-Nossa amizade é tão linda, que Me coloca a cada instante
como Mestre e Senhor no seio da vossa família
para orientá-la e organizá-la, curá-la e abastecê-la.
4-Vinde famílias da terra inteira! Vinde todas receber!
Recebei os meus Dons. Recebei os meus tesouros.
Porque umas foram sempre fiéis todos recebem gratuitamente.

232- CELEBREMOS

Celebremos nosso encontro,
celebremos nosso encontro.
Celebremos, celebremos, celebremos nosso encontro.
Celebremos, celebremos, celebremos nosso encontro.
1-Celebremos o Amor. Em Mim sois sempre novos.
Estais em Mim e Eu estou em vós, na mais linda companhia.
É o Pai amigo que chega, que vos ama e é amado por vós.
2-Ressurgi! O Céu desceu e tomou posse de tudo.
O que começa agora é muito grande, nunca termina.
Já estou a espargir, sobre vós, a Minha Providência.

233 - FECUNDAÇÃO
Houve a fecundação, recebestes o pólen do Amor.
Fostes polinizados pela Graça. Sois o berço da Trindade.
1-Deixai correr em vossas veias a Vida que vem de Deus,
a Célula Divina da Vida é a Presença, por inteiro, do Pai.
2-Faço de vossa Alma Morada permanente.
Vos fecho de todos os lados e vos prendo a Mim.
3-Tudo se une em Amor infinito e abrangente.
O Céu é dentro de cada um e fora também.

234 - NATURALMENTE
1-Oh, Filhos Queridos, vós não precisais nem fazer esforço para estardes
em Mim, mas viver naturalmente o dia a dia, na vontade de estar em Mim.
Não vos preocupeis, porque Eu como Dono e Senhor, Eu mesmo realizo.
Realizo em vós, filhos queridos, o “querer” e o “executar”.
2-Como o amanhecer vai raiando suave, ao som dos pássaros cantantes,
tão suave e naturalmente, vou tomando posse de vós,
de tudo o que sois, no vosso ser físico, psiquismo, espírito e alma,
e também de tudo o que fazeis e no vosso ser social.
3-Cada dia mais, haveis de conhecer-Me, dispensando algum momento
para engrandecer Nossa Amizade, que começa a fluir naturalmente.
Daqui para frente, vai ser esse eterno o eterno partilhar,
vós em Mim e Eu em vós, tranqüilamente, no sossego e na Paz.

235 - CERTEZA
1-Vinde, filhos queridos, vos convoco a viver no Amor.
Vos convoco a ser felizes plenamente
na certeza de que estou sempre ao vosso lado,
pois sou Eu que vos governo e vos conduzo.
Não mais a solidão, mas a certeza de Vida na Eternidade!(bis)
2-E tende certeza de que agora sois sadios, da cabeça aos pés!
A Saúde que Sou tomou posse
de vosso ser no momento em que o Carisma
completou-se em cada um de vós!
3-Agora, já Somos Um em um mesmo Amor
e tendes em Mim a Confiança
e a certeza de um Mundo de Paz e Bondade,
no qual podeis ser Felizes e Tranqüilos.

236 - OS DONS
1-Meu Coração bate em vós. Meu pensar pensa em vós.
Meu sentir sente em vós. Meu Amor Ama em vós !
Distribuí para todo o Mundo a Sabedoria
e Entendimento que fluem de Mim.
Todo Conselho, Fortaleza, Ciência,
Temor de Deus e Piedade, distribuí!
Dai! Dai sem cessar!
2-Vossos dons hão de expandir-se, desde a criança até o adulto.
Todos contemplando a Minha Face. Filho, Eu souTeu Deus!
3-Os Dons que derramo são as armas que a família tem,
que vos fazem olhar para o Bem, e os olhos fixos em Mim.

237 - DOGMA

Acolhei com carinho e Amor o Meu Ensinamento,
Glorificai-me e Enaltecei-me sem cessar.
Por esta Dádiva, o Dom em vós.
1-Este Carisma é a própria Trindade Santíssima
que vos chega em Vida e Verdade.
É Dogma de Fé a vivência deste Carisma
em vossas vidas a partir do tempo Hoje.
2-Este Carisma como Dogma se faz em vós,
independente de quererdes ou não.
É a partilha do Bem, a partilha do Dom.
Deus se parte e se reparte convosco.
3-E é Dogma de Fé crer que o Espírito Santo
é Vida em cada um de vós.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em vós.
Viver esse Dogma é uma ordem.

238 - LAVAÇÃO

1-É pela ação do Meu Espírito Santo.
Estou limpando tudo, lavando tudo em vós.
O Mundo passa por esta lavação,
a pessoa, a família, a empresa e o governo.
É o Espírito Santo lavando e purificando cada ser.(bis)
2-E com Meu esguicho passo pela humanidade,
em todos os setores, públicos e privados,
limpando toda história, lavando vossa alma
com Meu Coração cheio de Amor.
3-Estamos unidos em um só coração,
Fonte de Água Viva que lava o Universo.
Penetro em vossos olhos, em vossos corações,
em vossas veias, Me faço Sangue Vivo.
4-Anjos e Arcanjos envolvidos em grande missão,
Todo o tempo e sempre, a vos proteger.
Perto, bem perto, agora estamos de vós,
sempre em permanência ao vosso lado.

239 - SALVA-ME

És Único para Mim e por isso te amo tanto,
a ponto de te dar Meu Filho Amado
para te salvar e te atrair a Mim, filho querido...
1-E a cada um de vós chamo pelo Nome e digo: “És Meu!
És Meu Filho! Eu Sou Teu PaiI! És Único para Mim!
Agora a Pessoa do Espírito Santo É em vós como fogo
que aquece o coração pra ser Amor que salva, cura, liberta.
2-É a oblação perfeita que se faz, pois este Carisma
teve a Missão de Salvar e Santificar a Família.
A Graça que Salva e Santifica está aí para vós.
É o poder do Amor que se derrama, e restaura a todos.
3-Vim, em ESPÍRITO, salvar o que há de mais precioso em vós,
a vossa alma, que é o Meu Verdadeiro e Santo Templo.
Esse é o meu Amor: salvar e recolher cada filho no meu coração.
Sou vosso Pai e estou de vós bem perto.

240 - ETERNIDADE

Tendes o Infinito dentro de vós
e vosso Ser é imenso em Meu Amor.
Em Mim, a Eternidade em vós.
1-Eu vos amo com Amor Eterno e vos acolho, ainda em vida,
na Minha Eternidade.
E sei que vós Me amais na sinceridade de vosso coração,
pois vos conheço por dentro e por fora.
2-Portanto, a Vida precisa ser valorizada mais, muito mais
que o ter,o prazer e o poder!
A Vida venceu a morte e, neste Tempo Santo, vós começais
a viver a Eternidade.
3-É o Tempo de Deus em vós, e tanto faz onde vos encontrais,
se na Terra ou na Eternidade,
A Vida Eterna é viver a Presença de Deus em vós.
Acabou a distância entre Nós.

241 - MÃE DA PROVIDÊNCIA
1-Exulta minha alma no Senhor, por participar deste Plano,
junto com Anjos e Santos, lado a lado com a Trindade.
Toda a humanidade está renovada pela Graça.
A Mãe assume e a entrega ao Pai, que acolhe a todos
Sou a Mãe da Providência
do Amor Trinitário.
Venho com grande Amor aquietar vosso coração.(bis)
2-Sou a Mãe que vem, trazendo a Paz ao Mundo.
A Paz que há de vir e permanecer para sempre.
Já havereis de sentir esta transformação.
Já, dentro de vós, a Paz começa e reinar.
3-Sereis revestidos, Filhos, do mais puro Amor.
Vivendo este Amor, sentireis minha presença.
Sois meus filhos amados, sois os eleitos do Senhor.
Sou vossa Mãe e estou sempre, sempre convosco.

242 - DÍZIMO

1-Filhos queridos, Sou Unidade em vós.
Sou todo Amor em cada um que deixa se amar por Mim.
Sou Comunhão em cada filho que Me acolhe na sua alma.
Somos uma só família vos deixais conduzir por Mim.
Dízimo, amai-O, pois Ele vos eleva a Mim.
Dízimo, amai-O, pois Ele vos eleva a Mim.
2-O Dízimo Sou Eu, Sou Eu, O Pai, entre vós.
Sou Eu que vos recrio, santifico e organizo,
vos devolvendo o equilíbrio de todo o vosso ser.
3-Sou Eu, Vosso Deus, que Estou a Falar-vos,
nestes dias de eterna complacência e ternura,
quando Me derramo por inteiro sobre vós, pisando o vosso chão,

243 - É UMA ORDEM
1-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 o Paraíso
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.
2-Vivei, Filhos Queridos! É uma Ordem!
Só quero e desejo para vós o Bem, o Sumo Bem, o Bonito, o Certo,
e o Verdadeiro, o Santo, o Bom o Tudo o que sou.
Vivei! Vivei em plenitude o Meu Ser, o Lindo em vós!
E estamos juntos, desde Hoje e para sempre, no mesmo Amor
na Unidade Trinitária.
3-Dou-vos um Conhecimento Novo
Não mais um Mandamento, mas sim uma Ordem, uma Lei, o Amor,
o qual deverá ser para vós o escudo de toda vossa existência.
O Dever de cada um de vós é Amar, Amar, sem medida,
É Uma Ordem e haveis de cumpri-la com todo carinho,
docilidade e amor!
4-Amemo-nos muito e nos deliciemos com a Alegria deste encontro!
Tudo está em equilíbrio, em perfeita ordem e respira a verdadeira
Paz
que vem de MIM.
Eu, Vosso Deus Pai e Mãe, estou convosco em vossa casa,
no vosso trabalho e lazer, e também no vosso repouso,
descansais em Mim.

244 - ACABOU
Estais no Tempo em que Um Só É o Senhor,
que faz acontecer todo Bem, toda Graça e Bênção sobre
vós.
Mas, agora, digo-vos: Acabou!
Findou esse tempo de escuridão e medo.
1-O tempo do pecado, acabou.
O tempo da doença, acabou.
O tempo da morte, acabou.
Por OBRA DO CARISMA, tudo isso ACABOU!
2-A murmuração, acabou.
O negativismo, acabou.
A insegurança, acabou.
Por OBRA DO CARISMA, tudo isso ACABOU!
3-O tempo da tristeza, acabou.
O tempo de julgar, acabou.
E de condenar, acabou.
Por OBRA DO CARISMA, tudo isso ACABOU!
4-O tempo de espera, acabou.
O tempo de falar, acabou.
De olhar para trás, acabou.
Por OBRA DO CARISMA, tudo isso ACABOU!

245 - OBEDIÊNCIA
1-Por vossa Obediência, farei descer sobre vós
rios de água viva de Benção e Graças.
E, assim, o dia inteiro, Eu vos acompanho,
para operardes com amor o vosso trabalho!
A vossa Obediência fará que se realizem
as maravilhas do Senhor em vossas vidas.
Hoje sois livres, livres e podeis
festejar a liberdade de Filhos Meus.
2-Com toda a Humanidade, fizestes todo trajeto
de retorno a Mim, em Obediência.
E, hoje, podeis ser felizes e Bem Aventurados,
porque Obedecestes ao vosso Pai
3-Amor e Ação se misturam nesta Obediência,
que é vosso Dever para Comigo,
conquistando o Direito de Filhos, Herdeiros
da Minha Providência em vossas Vidas
246 - ALEGRAI-VOS
1-Hoje podeis dizer com entusiasmo “sou Filho de Deus”,
pois tendes, como vosso Pai, a Santidade.
Não depende de vosso querer. É o Meu agir em vós
que faz acontecer o Belo, o Verdadeiro. Santo, Santo!
Alegrai-vos e Exultai, Sou Eu o Pai entre vós!
2-Filhos, tendes, Maria, a Excelsa Rainha de toda Terra.
Por ela, adentrais para viver a Santidade.
Dou-vos Minha Mãe para ser Vossa Mãe,
que vos acompanha sempre.
Ela é grata por tudo o que fazeis, em favor do Bem.
3-Com a Minha Pureza, e Santidade em vossas Famílias,
quanta fartura, tereis, filhos, em Mim!
E quanto as Empresas vão prosperar, com a Minha
Providência!
E vossos Governos haverão de trabalhar pelo Bem-Comum.

247 - VINDE À MINHA OBEDIÊNCIA
Vinde à Minha Obediência, Povos todos do Universo,
pois essa é a forma que escolhi para Unir-vos a Mim
1-Todo vosso ser interior, psiquismo, espírito e alma,
imersos na Minha Santidade e Perfeição.
E assim, também, vosso físico recebe a Vida em Abundância.
2-Confiais em Mim e Eu nunca vos decepciono.
Continuai sendo Obedientes, e vereis
os Irmãos do Universo amparados por Minha Providência.
3-Alegrai-vos, filhos, pois fazeis parte de Mim.
Vos alimento e vos assisto com Meu Ser.
Se cuido dos pássaros, como não Providenciar para vós?
248 - GRANDE PAI
Crede Filhos! Refulge um Novo Dia para vós.
É o Grande Pai! A Unidade Trinitária!
1-É o Grande Dia do Amor Eterno que já tem condições de doar-se,
expandir-se, através de vós, como Luz espalhada no cosmo.
2-A cada dia, despertais felizes e cheios de Vida e Amor,
porque acordais em Mim, que Sou em vós todo Bem e toda Graça.
3-Hoje é o Novo Dia, claro e magnífico, pleno de saber e de Vida.
Terminaram os dias de aflição, permaneça em vós a Luz.

249 - HUMILDADE E OBEDIÊNCIA
1-Não queirais riquezas deste mundo,
mas em vosso espírito, sede Humildes,
desejando somente a Mim, Vosso Pai!
Tudo o mais vos dou em acréscimo
à vossa Humildade e Obediência.
2-Eu vos quero como criança,
que não guarda rancor, mas, na humildade
perdoa e se deixa levar pelo Pai
3-Sede simples e não vos lastimeis,
mas aceitai com humildade
e obediência tudo o que vem do vosso Pai.
4-Que todos os Povos reconheçam
que há um só Deus, que é o Dono,
e que Minhas Ordens precisam ser Obedecidas.
250 - BANCO MUNDIAL
1-Sou Eu que vou abastecer vossa Família, como Banco Mundial,
pois, como Pai, sei o que o Filho precisa,
dando a todos muito além do necessário.
Olhai as flores do campo e as aves no céu,
e aprendei a Amar-Me, exaltar Meu Poder!
2-É a Minha Santa Presença em todos em tudo.
Esse é o Banco Mundial, a Fonte
da Providência Trinitária de Amor.
3-E, através do Banco Mundial, o Carisma lutou, venceu o mal,
deixando limpo o Planeta Terra,
para a Família viver nele com toda Paz.

251 - NENHUM SACRIFÍCIO
Vosso Pai não exigiu nenhum sacrifício,
somente a Obediência e a dedicação.
1-A vossa lealdade e a vossa obediência
trouxeram ao Mundo um novo rumo,
uma nova esperança e uma nova vida.
Retornou à Terra Aquele que a Governa.
2-Agora que estais em Mim, como Filhos
Muito Queridos e Obedientes,
encho de fartura os vossos celeiros,
inundando- vos de Minha Paz.
3-Na mais irrestrita obediência,
na mais sublime docilidade,
o ser humano acolhe este Pai,
saudoso de “ESTAR” no meio de vós.
252 - O AMOR É ACOLHIDO
1-Hoje, o Amor tem onde reclinar a Cabeça,
pois vossa Alma, qual flor a desabrochar,
se abre e Me acolhe, cada dia mais e mais.
Sem medida, haveis de Amar. Amar Vosso Pai
O AMOR é acolhido e se FAZ, graças à vossa OBEDIÊNCIA.
2-Abertamente podeis declarar, a cada instante,
o vosso Amor, a vossa Amizade e Ternura por Mim,
pois nada há que vos impeça de Me amar,
agora que o abismo fechou-se para sempre.
3-E quanto mais intensamente Me amardes,
com vossa Alma, Mente e vosso Coração,
Me agradecendo pelo Dom que Sou em vós,
mais esse Amor extravasa em Doação para o irmão.

253 - Caminho
Meus filhos, amigos! Sou Eu, o Vosso Pai!
Abriu-se para o mundo o Caminho do Amor.
O Caminho do Amor.
1-Conversão, Libertação. Purificação, Restauração.
Transformação, Renovação. Santidade, Alegria.
Saúde e Vida...
2-Eu Me tornei o Caminho, em um Mistério de Amor.
Não olheis vosso passado, ide em frente. Vos espera
a Eternidade.
3-Eu vos trouxe até Mim, buscando-vos em todos os caminhos.
Agora estais em Mim, vos Abraço com Ternura e Carinho
254 - JOVENS
1-Uma vida inteira construída no Amor.
Serão vossas crianças e vossos jovens
a partir de agora.
E todos esses acontecimentos
culminam com a Presença do Espírito Santo
na pessoa dos jovens.
Agora chega a vez dos jovens.
Governo Jovem
2-Quem vos fala é a Ressurreição e a Vida.
É preciso ressuscitar a juventude.
Sim, a Ressurreição.
Sou a Mãe, e quero adentrar
com eles no seio da Santíssima Trindade,
acolhendo a todos.
3-Crianças, jovens, depressa! Voltai!
Voltai, para Mim, vosso Deus. e Pai,
no âmago de vosso coração.
Tende sobre vós a Minha Bênção Paternal.
Sobre vossos trabalhos e vossas famílias.
Permanecei comigo.

255 - OBEDIÊNCIA A LEI DO AMOR
É a vossa Obediência à Lei do Amor no Carisma
que atrai para vós toda Minha Complacência,
recebendo os favores da Minha Providência. Providência.
1-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 em cada um de vós.
2-Por isso, vos esvaziais completamente,
da antiga história original, de pecado,
doença e morte, o inferno em vós,
para viverdes a História de Deus em vós.
3-Não mais guerras, mas a Paz que Sou,
e a Fraternidade Universal,
Irmão amando Irmão, de mãos dadas,
em um Magnífico Ressurgir.
256 - PAZ
EU Estou em vós e vós estais em Mim e Minha Paz vos
envolve.
1-Sou Eu, a Santíssima Trindade,
que vos envolvo com Meu Amor,
vos acalento, vos acaricio,
vos acolho em Meu Coração.
2-Em Mim, não existem as vozes
e nem o barulho do mundo.
Só a Paz e o Silêncio,
que fertilizam todo o vosso ser.
3-A celebração da Lei do Amor
Me dá esse direito de poder
realizar, em vossas vidas,
o Tudo que Sou,em Paz e Bênçãos.

257 - ALEGRIA DA OBEDIÊNCIA
1-Sois Meus Filhos! Sois Meus!
Tudo fizestes na Alegria da Obediência,
pois sempre para vós foi doce Me Obedecer,
e agora podeis Amar-Me e Contemplar-Me.
Permanece em vós a Luz do Meu Espírito,
para conduzir-vos na Obediência a Mim.
2-Cantai e vibrai de Alegria,
porque é lindo esse Novo Tempo em que adentrais.
É a Vida que se Faz em cada um vós
como resposta à vossa Obediência.
3-Tudo ressurge, dentro e fora de vós.
E tudo é Alegria e Paz, Felicidade,
com Minha Presença em vós, sustentando
o desabrochar desta Vida em Meu Amor.
258 - SISTEMA
Aceitai o Sistema Divino
porque Ele já está Instalado como Governo em vós.
1-E hoje o Carisma está à vossa frente,
garantindo a implantação do Sistema Divino,
que vos conduz no dia a dia do lar e da Empresa.
2-As Minhas Energias, filhos, conectaram-se em vós,
em sistema transmissor de Amor, Vida, em Abundância.
Foi a lei do Amor que vos Enxertou no Sistema Divino.

259 - A FAMÍLIA OBEDECEU
A Família Obedeceu, celebrou a Lei do Amor.
Acolheu Deus, o Amor, a Vida.
1-E cem por cento a Bênção,
o Amor, a Perfeição,
a Graça, a Vida,
a Saúde e a Obediência.
2-Onde está a família,
lá Estou com ela.
na terra onde plantais,
morais e negociais.
3-Com Minha Pureza,
Abundância e Santidade
em vossas famílias,
quanta felicidade!
260 - PARTÍCULAS
1-Cada ser vem selado com uma digital diferente,
a qual tem o sinal da Minha existência
e é como uma marca conhecida por MIM.
Assim vos fertilizo a cada amanhecer,
cumulando-vos da Energia saída de Mim,
em partículas de Amor e Vida.
2-Devem existir, em abundância, relíquias divinas,
que precisam ser aromatizadas
com o bálsamo do Coração do Pai.
3-O Carisma é a fécula divina nos corações,
transformando-os em sólidas partículas celestes,
onde o Reino de Deus se faz por completo.

261 - SANTIDADE
Santidade! Gritem os quatro cantos do Mundo!
Deus é Santo em cada ser!
1-Sua Santidade tomou posse da pessoa,
em todas as fases, e onde ela vive.
Tomou posse da empresa e do mundo do trabalho.
Tomou posse do governo e da natureza.
2-Sua Santidade em vós será força.
Forca de Amor, Amor Oblativo
Força de Amor, Amor Transformador
Amor Pessoa, Senhor e Dono.
3-É o Meu Espírito de Santidade,
chegando e esparzindo sobre vós
abundância de Vida e de Graça,
como chuva de Amor, sobre a Humanidade.
262 - ÁRVORE DO BEM
1-Agora já é o Espírito Santo que vem!
O Espírito Santo que chega.
Chegou aos infernos e atingiu o Paraíso,
e ali planta a Árvore do Bem.
Essa Árvore Sou Eu, vosso Pai,
em cada um de vós, em cada Família, Empresa,
Igreja, Governo e Nação.
Dentro e fora de cada ser,
o Espírito Santo se movimenta,
é uma realidade.
2-E a raiz do Bem foi implantada novamente.
E a Árvore do Bem já existe,
frondosa e alvissareira, dando sombra, flores e frutos
a todos os que A procuram.
3-Agora podemos conviver juntos em AMOR
e vosso coração, vosso lar
é a Minha Morada, o Meu Ninho de Amor.
A velha árvore do bem e do mal seco

263 - PRESIDENTE
1-E haveis de sentir que tudo difere de antes,
vosso pensar, ouvir e falar, embora seja tão igual,
pois completa-se a Ligação Eterna entre Nós,
e, por isso, vossa Alma Me Engrandece Solenemente.
Engrandecei o Deus Uno e Trino Amor, Vosso Presidente!
Santo, Santo, Santo o Senhor, Vosso Deus!
2-Constituo em vosso meio o Meu Governo Santo.
E vos dou o Meu Amor. E meu entendimento...
A partir da célula mãe, o Meu Governo
tem condições de expandir-se em Amor e Justiça.
3-Acostumai-vos com a Minha Presença de Vida e Amor,
pois Sou Eu o Governo em tudo o que tendes!
O Meu Coração se abre cobrindo-vos de Amor
e, por isso, vos alegrais Comigo, vosso Deus.
264 - OBRIGADO
1-Sou Eu, o Pai, que muito vos Ama,
e vos agradece todo, todo empenho que tivestes
em Me obedecer em tudo o que solicitei.
Vitória! Parabéns! E obrigado, FILHOS!
Muito Obrigado, de obedecer-Me em tudo, sempre...
2-E sede felizes de ter cumprido
o compromisso, passo a passo, sem desanimar.
E, agora, poderdes, com todos, desfrutar da Minha Presença.

265 - É MUITO AMOR
1-Por quanto tempo Eu tive que conter
O Amor do Meu Coração,
que agora posso derramar
sobre vós, pois já Me conheceis.
ooooooooooooooooooooooo
Sois os eleitos do Meu Coração,
Povo escolhido pra testemunhar
quão grande é o Meu Amor
e quão rica é a Minha Providência.
ooooooooooooooooooooooooo
2-Agora é o abraço de chegada
e a permanência perfeita em Mim.
Que Alegria! Que Felicidade!
É muito Amor! Vida e Providencia!
oooooooooooooooooooooooo
Aconchegai-vos mais e mais em Mim,
que Sou Ternura, Carinho e Amor.
Confiai em Mim, Vosso Pai,
que vos alimento com Meu Amor!
ooooooooooooooooooooooo
3-Sou todo amor em cada um de vós,
que me Ama e se deixa Amar por Mim.
É muito Amor e muita Paz!
Eu Sou a Santíssima Trindade em vós!
ooooooooooooooooooooooooo
Celebremos nosso Amor!
Eu Sou o Amor que tanto buscais.
Somos Um no Amor. Que a Graça “Seja”!
Que a Vida “Seja”! Que o Amor “Seja”!

266 - DEPENDÊNCIA
Esperai tudo de Mim e dependei somente de Mim,
pois Sou Eu que realizo em vós o querer e o executar.
1-Estando em Mim, tendes Tudo e nada vos falta,
pois aos poucos tomais conhecimento e vos acostumais
a depender totalmente do Pai Providência e Bondade que
Sou.
2-Não é de fora para dentro que precisais buscar
O Saber para conduzir vosso Lar e vosso Trabalho,
mas é no descanso, profundo Silêncio em Mim.
3-Agora sois totalmente dependente do Divino,
e todo vosso pensar e o querer, sentir e o agir,
que seja feito somente a partir do Meu Amor Trinitário.
4-Agora precisais conviver Comigo,
dando-Me toda atenção. Acreditai em Mim,
pois, do velho dono, não podereis esperar mais nada!
267 - QUANDO DEUS "É"
Quando Deus "É" na pessoa, cessam todos os problemas.
Tudo silencia, tudo se acalma, tudo se queda em adoração.
1-O Carisma é a fonte principal de Água Viva.
É dele que o Mundo se alimenta.
Em seu regaço está a solução para os problemas.
2-Alegrai-vos e vivei, Filhos Queridos!
Vivei sem preocupações!
O problema era o vazio, a ausência de Deus.
3-É no Amor Infinito do Pai que os filhos
encontram a paz verdadeira.
É no Amor que se encontra a esperança.

268 - ESPÍRITO SANTO
Clamai pelo Espírito Santo, pois Ele se faz entre vós,
em vós a Paz, o Amor, a Alegria.
1-Confiai e deixai-vos limpar pelo fogo do Espírito Santo.
Não reclameis de vossas dores.
Louvai por tão sublime Graça,
2-A Graça de Deus é como o fogo,
que queima a ignorância humana,
dando vida nova à alma, enchendo-a de esperança.
3-É assim que se faz sobre toda a Humanidade.
É o fogo do Amor perpassando cada célula para santificá-la.
4-É o fogo do Amor que se acende para vos purificar.
É o fogo do Espírito Santo que queima tudo o que não é
Amor.
269 - GRAÇA
Deixai-vos envolver por Meu Amor
e vivei plenos da Minha Graça!
1-Sou a Fonte, a qual transborda de Bênçãos e Graças,
pois só há um Caminho, o da Verdade, da Vida e do Amor.
2-Ouvi a Minha Voz e alegrai-vos, pois tomei posse
do que estava perdido, fazendo morada em vosso ser.
3-E Meu Coração está aberto às vossas súplicas,
respondendo-vós Com Toda Ternura e Carinho de Pai.
4-Compreendei, Filhos, Eu Derramo Minhas Graças,
mas precisais estar em Mim, Amando-me de todo coração!

270 - SILÊNCIO TRINITÁRIO
1-Deixai que a Minha Providência
vos cuide e vos acompanhe,
servindo-vos com os bens que alimentem
vosso corpo e vosso espírito.
Se faz em vós o Silêncio Trinitário
e o Doce Abandono em Meus Braços,
porque chegastes em Mim. Ou melhor, Eu Cheguei em vós.
2-Alegro-Me em vosso meio
e Me faço Delicado e Carinhoso,
ao lado de todo aquele
que busca identificar-se Comigo.
3-Por isso, EU vos afirmo,
buscai-Me e Me vereis!
Escutai-Me! Sim, escutai-Me
e tereis a Liberdade!
4-Não mais dúvidas, porque
Sou Eu mesmo ao vosso lado,
em Jesus, com Jesus e por Jesus,
no Amor do meu Espírito!
271 - SILENCIAI
1-Silenciai diante deste Amor...
Pois é muito Amor
.
Silenciai de Amor por Mim...!
Silenciai de Amor!
Assim foi com Maria, a Mãe de Jesus.
Silêncio... Silêncio... Silêncio... Doação...
2-Silenciai vosso físico, psiquismo, vosso espírito e alma,
e adorai o Deus em vós e em toda a criação.
3-Mergulhai no Silêncio de Deus,
e podeis, a cada instante,
buscar auxilio para a Família,
para Empresa e Governo.

272 - CARISMA
Acordai, Filhos, dizei com firmeza:
Bendito Seja Deus, que Nos Trouxe Este Carisma!
Dizei Sim! Aceitai Deus! Dizei Sim! Aceitai Deus!
1-Este Carisma vos elevou até Mim
e Me trouxe para bem perto de vós,
para Me conhecerdes e Me Amardes,
vos ensino a conviver Comigo.
2-O Carisma dos Carismas que vos dá
o direito de desfrutardes da Vida Divina,
pois sois pertença de Deus, o que desejo
é agraciar-vos com Tudo o que Sou.
3-O Carisma é a Minha Presença em vós.
Pelo Dízimo testemunhais, vosso Amor,
Confiança e Adesão a Mim,
Cooperando grandemente Comigo.
273 - SILENCIOSO CARINHO
1-A flor desabrocha e exala seu perfume.
E vós, sem fazer esforço, vos deliciais.
Assim também podeis saborear
Minha Presença, em Adoração silenciosa. aaa
Não vos afasteis desta Felicidade,
que é permanecer em Minha Presença,
num doce e silencioso Carinho.
2-E podeis adorar-Me, mais e mais,
silenciosamente, no íntimo de vossa alma.
O Vosso Pai vos aconchega
responde ao vosso carinho e anseio. ooo

274 - CELEBRAI COM JÚBILO (tema de Lara)
1-Sou vosso Pai e estou entre vós! Que Alegria! Que Paz! Que
Felicidade!
Celebrai com júbilo e alegria, com festa e dança, o Grande Pai
entre vós!
Levantai as mãos para o alto, Louvai-Me e Bendizei-Me!
2-Tenho, em cada ser, o Meu reconhecimento, e vós tendes
em Mim, a gratidão de Pai.
É a explosão de Amor e Gratidão que vossa alma sente por
estar em Mim.
Louvor! Louvor, ao Deus Uno e Trino Amor!
3-Pelo Carisma, foram vencidas as barreiras que Me
impediram "Ser" em vós.
Parabéns, filhos queridos meus, que acolhestes esse presente
de Deus. Esse Presente de Deus para vós, O Carisma.
275 - FAMÍLIAS
1-Famílias Queridas, o Pai só quer o Bem para vós, só o Bem.
E Eu Estou Aqui para recriar-vos e transformar-vos em Minha
Imagem. Para isso, Firmei Convosco a Aliança Eterna.
Famílias Amigas, abri-vos para o Novo!
E recebei Meu Abraço de Acolhida!
2-Com Jesus, por Jesus, em Jesus, Sou Abundância para vós!
Sou Presença Constante na mesa do lar, que é o Altar da
família moderna. É no alimento que Eu quero estar.
3-Concretiza-se a Salvação, pois a Família diz Sim.
Ao Espírito Santo e se deixa conduzir, na Santidade e no
Amor. Tudo feito! Tudo pronto! Deus Vitorioso!

276 - NUNCA MAIS
1-A Luz vem e as trevas gemem.
O sol brilha e a escuridão se vai.
O Pai envia à Terra o Precioso Plano,
e o pecado se derrete. Se vai, para nunca mais voltar.
Nunca mais, nunca mais vos sentireis só.
2-Vosso Pai, sempre vos amou:
nunca quis que vós penásseis.
Ao contrário, filhos, queridos,
Eu só quero que sejais alegres, felizes, realizados.
3-Vossa alma nunca descansou.
Mas, Hoje, ela pode estar tranqüila,
pois está na Luz benfazeja,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Um só Deus.
277- ACREDITAI
Acreditai e vereis Minha Providência.
Acreditai somente em Meu Amor.
Acreditai em Minhas Maravilhas.
Acreditai somente em Vosso Pai.
1-Soltai brados de alegria, porque o Senhor chega até vós!
Acolhei e acreditai neste Mistério que se faz em vós!

278- ESTÁ FEITO
1-O mundo todo balança em conflito
na ânsia de fazer o que devia ter feito
Agora não é mais a hora da busca,
mas do Estar permanente em Mim.
Tudo está feito e agora só vos resta Amar e ser feliz,
pois já Me acolhestes e mergulhastes em Mim.
2-Precisais aceitar que o humano, em vós,
se transforme em Divino,
e sois habitados pelo Novo Dono,
Santíssima Trindade, em vós.
3-E não há como voltar atrás,
nem contestar o que está feito,
pois o Carisma fez por todos.
E só tendes a Mim, Vosso Dono.
4-Não podeis mais viver outra coisa,
a não ser o Bem, a Paz, o Amor.
O ontem acabou! Só o Hoje está aí,
cheio de vigor e esplendor.
279 - VIVEI A RESSURREIÇÃO
Vivei a Ressurreição, vivei a Ressurreição,
vivei a Ressurreição!
1-Sede simples, e ficai à obediência e à escuta.
Sou o Amigo de todas as horas,
não vos deixo desamparados.
2-É o Espírito Santo limpando e destruindo todo o mal.
A Ressurreição de Cristo se fazendo presente em todos.
3-Tanto fora como dentro de vós,
tudo foi transformado e renovado.
Cada célula do vosso corpo passou pela Ressurreição.
4-Começareis a viver a Ressurreição, a Vida,
a beleza do Amor do Pai. Assim seja para sempre!

