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No início, o comprometimento com o dízimo era o sinal indicativo de que 
fazíeis parte da Comunidade Aliança Divina.

Fazer parte da Comunidade, significa ser fiel com todas as leis do Pai 
e defender o 

Carisma, mesmo que seja com a própria vida.

O amor ao Carisma, acima de tudo.

Amá-lo, defendê-lo e anunciá-lo, eis vossa missão, vosso trabalho. De 
ora em diante tudo será direcionado para a missão:

Apresentar o Carisma ao mundo. E é urgente. O mundo não pode espe-
rar mais. Trabalhai, Trabalhai de mangas arregaçadas.

É o Senhor que vos fala. Um mundo novo começa a surgir. Vós sois 
meus vanguardeiros.

Conto convosco, povo eleito!

Vosso Pai Celestial.
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Prezados Filhos.
A base teológica para essa Comunidade Aliança Divina é o seguinte: o 

homem afastou-se de seu Deus, na sua origem, ele vivia em consonância com seu 
Deus, em uníssono soavam suas vozes. 

O Pai tinha imensa harmonia com seus filhos, o Pai era amado, conhecido 
e ouvido, só não era visto. E o homem era dócil ao que o Pai dizia bem como o Pai 
provia tudo para o homem. 

O homem era feliz com seu Deus que também estava feliz. Com o passar 
do tempo, essa amizade foi quebrada através da desobediência. 

Desde essa época, o Pai tem saudades de seus filhos, ele clama por seus 
filhos e chora a falta deles, a ausência e o seu afastamento cada vez maior. 

Então o Pai decide recuperar esta amizade, enviando à terra, um pedaço 
de si, o filho de sua unidade.

O Pai vem reconciliar com o ser humano através do filho único, Jesus. 
Jesus realiza toda uma missão salvífica em meio à humanidade, reconcil-

iando-a com o Pai, através do seu sim à missão da qual o Pai o havia incumbido. 
Finda a missão, Jesus retorna ao Pai, ao seio da Trindade e promete nova 

intervenção do Pai, para selar a sua vinda, a sua missão, enviando o Espírito Santo 
sobre a face da terra. 

O Espírito Santo vem e começa a realizar sua missão na face da terra, que 
era e é testemunhar a vinda de Jesus e refazer, reconduzir os filhos, novamente, à 
amizade com o Pai. 

A missão maior do Espírito Santo foi e será sempre continuar a missão de 
Jesus, que era tornar o Pai conhecido e amado. O Pai quer ser amado, esta é unta 
frase que precisa ser escrita com letras de ouro. 

O Pai anseia pelo amor de seus filhos.
Filhinhos meus,
Eu estou me manifestando a vós, com muito amor e muito de perto. Estou 

muito perto de vós, como um paizinho que vos ama muito, agora quero ser acolhido 
por vós. 

Quero estar em vós e que vós estejais em mim, formando urna só unidade 
no amor. Necessito do vosso amor, anseio por vosso amor, tenho sede de vós. 

Tenho sede do vosso amor, pequeno rebanho, minha sementeira, aonde já 
tenho condições de semear a boa nova do reino. 

Sois agora o paraíso, recuperado para a humanidade através de vós. É o 
novo paraíso, onde os filhos amam e escutam o Pai, os filhos reconhecem a voz
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do Pai. Sou vosso Pai e quero falar-vos que estou muito contente convosco. 
Através da vossa obediência e docilidade, posso renovar toda a minha igreja. 
Agora estou muito feliz porque recupero de novo a amizade dos meus filhos, 

seu carinho e sua ternura. 
A humanidade está definitivamente reconciliada com seu criador. E por isso 

vos dizia, está muito contente convosco, minhas sementeiras. 
Estais realmente a produzir sementes aos milhares, para toda a face da 

terra. 
Imaginai-vos semeadores, largando as sementes que produzirão cem por 

um. Mais paz, mais amor, mais justiça, mais fé, mais coragem, mais força e unidade 
em toda a face da terra. 

Estais realmente a me ajudar a plantar, a produzir um novo reino sobre a 
face da terra. A terra toda recolherá desse amor, a terra toda abençoará este amor, 
porque é o Amor de uni Pai, saudoso, saudosíssimo, de seus filhos que estavam 
perdidos e agora estão, definitivamente, reconciliados. Reconciliados com seu Deus. 

Só agora a missão de Jesus realmente se completa.
Os filhos conhecem o Pai, amam o Pai, voltam-se para Ele. Até agora o 

Espírito Santo esteve, sobre a face da terra trabalhando para completar a missão de 
Jesus: tornar o Pai conhecido.

E quando o Espírito veio, chamou-se PENTECOSTES. 
Agora, nova vinda acontece, a vinda do Pai, Jesus e o Espírito Santo, trabal-

ham todos estes anos, preparando a minha vinda. Essa minha vinda é um acontec-
imento que podemos chamar Aliança Divina entre o céu e a terra. 

É um acontecimento tão nobre e tão celestial, que o ser humano não te-
ria condições de aceitar e participar, se não tivesse sido preparado no decurso de 
vários anos. 

Foi se cumprindo aos poucos este mistério em toda a humanidade. E agora 
a humanidade inteira está de posse de seu Deus. Um Deus que é Pai. 

É um acontecimento muito lindo que se faz sobre a terra, o Deus Uno e 
Trino, a Trindade Santa se fazendo sobre a terra. 

A Trindade Santíssima, achou um berço para nascer. 
Uma história totalmente nova, uma programação totalmente diferente 

daquela de Belém, mas ela nasce na mais extrema pobreza, num coração total-
mente vazio de tudo.

Meu berço é o coração vazio: vazio do ter, do poder, do prazer. Neste espaço 
vital, Eu tive condições de SER, na face da terra. Eu, vosso Pai, Uno e  Trino, estou
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agora diante de vós, para vos guiar, dirigir e transformar tudo. 
O mundo todo vai voltar para Deus, vos afirmo, para que vos tranquilizeis 

e repouseis em paz. De agora em diante, Eu mesmo vou realizar tudo.
Vós sereis meus instrumentos eficazes, mas o mundo todo está salvo e 

recebe o trabalho, a bênção e a unção do Santo, três vezes Santo. 
Deveis ficar atentos, louvando, bendizendo e glorificando a Santíssima 

Trindade, continuamente. 
Estais nos braços do Pai. Vos acolho e selo definitivamente, convosco 

esta Aliança no meu amor. Vos amo e vos envio para trabalhardes incansavel-
mente, na minha vinha, no meu reino.

Vos abençoo ! Sede portadores da paz! Vos unjo com o selo da Trindade, 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sede fortes, sede santos e lutai ! É a Hora ! ! !

Vosso Pai Celestial.

   

Quem nasceu primeiro, a lei ou o poder? Quem reina no mundo, o poder 
do Pai ou a lei dos homens?

A família está sob o jugo do pecado. Desde o princípio, o ter, o prazer e o 
poder reinam nas famílias, até os dias de hoje. 

A família de Nazaré viveu o exemplo de amor, da bondade do Pai, mas o 
humano fecha os olhos para essa família e vive a família do pecado. 

Agora renova-se e purifica-se toda essa lei, todo esse poder.
Escreva agora tudo o que vou te falar. É sobre a primeira obra: Tudo 

pertence ao Pai. Assim é Ele o poder, é Ele o dono de todas as coisas. 
Quando enviei sinais à Irmã de um plano para o mundo, foi porque sabia 

que nela encontraria uma serva digna de amor e confiança. 
Assim como à Maria, Eu enviei do alto, a força do Espírito Santo para 

guardá-la e protegê-la, assim enviei à Irmã, também, do meu Espírito para que 
suportasse tudo e compreendesse tudo o que o Pai a ela pedia. 

Esse plano é um Dom que se determina em três etapas: 
A primeira é a formação, em que o filho se encontra face a face com o Pai, 

é quando o filho se volta para o Pai, que com sua bondade infinita, o acolhe e o 
ama intensamente.
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O Senhor assim pede: Um grão de areia é somente um grão de areia e é 
como um momento de paz e harmonia em meio a todos. Como o ladrão passa e 
leva o que a ele convém, assim é a vida leviana de quem não anda no caminho do 
Senhor. 

Estais a não entender o que quero vos falar com tais palavras, pois bem, 
assm como um grão de areia que se encontra em meio ao deserto calmo e manso, 
assim é cada um que se encontra em meio a humanidade.

Filho querido do Pai, confiando encontras a paz e a tranquilidade. Assim 
como o ladrão leva o que a ele interessa, assim é aquele que passa sem procurar 
viver na paz do Senhor, somente procurando fazer aquilo que a ele interessa. 

Deveis tomar cuidado para que a vossa passagem neste mundo não seja 
em vão, mas procurai fazer a vontade do Pai, fazendo tudo o que Ele vos pede e 
tudo o que vos ensinei desde o princípio. 

Sois para o Pai, pedras preciosas mas deveis cuidar para não perder o 
brilho, para que não se tornem foscas e obscurecidas.

Sois força Divina em meio ao mundo por parte do vosso Pai que vos criou, 
que vos edificou. Sois como um grão de areia que anda e não perde seu formato, 
seu comportamento, seu grau de valor diante dos olhos do Pai. 

Tomai cuidado, para que os ídolos não se apeguem ao vosso coração, são 
maléficos como escorpiões que destroem e que matam. 

Ide pois com o amor do Pai, levar a todos a minha doutrina, o meu ensi-
namento. É chegada a hora de entrar e derrubar todos os templos em ruína, não 
vos assusteis com o barulho que produzirão mas alegrai-vos com tamanha e veloz 
destruição. 

É preciso que caminheis pelo mundo e leveis a todos a boa nova, a chega-
da da vinda do Senhor. 

Todos precisam saber que me encontro de volta em união com o Pai e o 
Espírito Santo, em divindade e poder. Entregarei ao Pai, tudo o que a Ele pertence, 
sem pecado e sem mancha, assim como Ele criou, pura e santamente. 

É chegada a hora de reunir o rebanho em um mesmo Espírito de fé e de 
amor, assim falo e afirmo: lançai vossas redes para o grande momento. 

Ainda um pouco de tempo, mas já não muito mais e deveis partir. Ide sem 
medo. Buscai a todos os que se encontram dispersos. 

Já estou em meio a todos através desse Dom precioso
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que vem do alto, estou em meio a todos os sacerdotes enfim, em meio a todo o 
clero. 

Falta ação humana para edificar a minha lei, a minha doutrina. Falta a 
colaboração dos filhos meus para concretizar a vontade do Pai. Assim a vós falo. 
Ainda um pouco de tempo e deveis entrar em meio a todos, levando a todos o 
anúncio da divindade, do poder e do amor de Deus.

Sede obedientes como até agora fostes e através da vossa obediência 
acontecerá a renovação do mundo.

Quando o Pai derramar sua misericórdia divina abrasará os corações e 
envolverá as almas para sua glória, para sua majestade.

Nada estais a compreender, pois tais palavras são de sabedoria divina, 
são incompreensíveis a vós, somente com os acontecimentos conseguireis 
compreendê-las.

Sou o Senhor que me encontro em vosso meio para vos conduzir e para 
vos guiar, confiai e tudo acontecerá em seu tempo.

   

Agora quero me dirigir aos jovens. 
É tempo de conversão profunda e de volta ao Pai. 
A vós jovens que vos dizeis pisados pelos adultos e esmagados pela 

sociedade e que assim pensais em vossos corações, trago- vos a minha paz e a 
minha benção.

Quero compartilhar convosco um pouquinho do vosso desalento, do vosso 
sofrer. Sois os caminheiros que começais a trilhar o caminho para a vida. Estais 
em um mundo onde tudo parece estar perdido e realmente está, se não houver a 
volta para o caminho da salvação. 

Também fui jovem e caminhei por caminhos difíceis, andei em tempo de 
angústia e de revolta, em que o mundo conhecia somente a desilusão. Não havia 
nos corações um só momento de paz. 

Hoje estais a viver as mesmas angústias, as mesmas mentiras, as mes-
mas desilusão. Venho e trago-vos a minha palavra de amor e paz. 

AMOR...que amor estais vivendo, o amor paixão? 
          Por isso não encontrais a paz. Não, não é desse amor que estais a pre-
cisar, mas sim quero que compreendais o amor verdadeiro e santo, esse amor 
que vem do poder do Pai. Se vós descobrirdes e sentirdes esse amor, não mais
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havereis de culpar a quem quer que seja, nem pais, nem sociedade, nem passado 
porque havereis de descobrir que quando ama não existe nada que venha atrapal-
har. 

Assim, sois livres e tudo vos pertence porque o verdadeiro amor é liber-
dade, é vida, é harmonia com tudo e com todos. 

Quando existir esse amor em vós não mais procurareis as ilusões da vida, 
não mais tomareis atitudes animalescas utilizando-vos de meios contrários que vos 
satisfazem apenas por momentos, mas lutareis para viver e em uma vida nova, 
trazer a alegria por onde passardes por onde quer que vos encontrardes. 

Devereis valorizar-vos não esperar que os outros vos valorizem. Sois o 
futuro e o mundo está em vossas mãos. 

Assim, não julgareis o mundo mas fareis dele o vosso recanto saudável 
onde possais viver felizes em harmonia com tudo e com todos.

Quando descobrirdes o sentido verdadeiro da vida, tudo fareis para não 
estragar esse Dom, que gratuitamente vos deu o Pai.

O Dom da vida é o Dom mais belo e mais caro. É o próprio sopro que vem 
do Criador.

E através desse Dom que vós existis, que vós sois assim como sois. 
É através desse Dom que me fiz gente e vivo nessa obra a divina que foi 

cuidadosamente formada pela mão carinhosa do Criador.
Portanto, a vós jovens me dirijo e peço: Amai em primeiro lugar! Amai-vos 

a vós mesmos e sem medida! Amai-vos mutuamente e vereis que nada supera o 
vosso amor, esse que deve ser verdadeiro. 

Assim conhecereis que nada há superior ao vosso amor. 
Sede gratos à vida que é o Dom precioso que o Criador doou gratuitamente 

a cada um de vós, quando ainda estáveis no ventre  materno. Amém.

   

Eu estou à porta e bato e o mundo não me reconhece. 
Vim e me fiz igual  aos homens, me fiz humano, pequeno e fraco, me fiz 

simples, humilhei-me. Sou a Verdade. 
Fui julgado e morto porque me fiz igual aos pequenos, porque ensinei a 

verdade, porque falei a verdade. 
Agora venho em divindade me dou em um Dom, me faço um plano onde 

todos podem me experimentar, onde todos podem atravessar, é só querer, é só abrir 
a porta   e deixar-me penetrar, deixar-me fazer morada no mais profundo do ser,
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fazer dele um templo santo. Fui condenado injustamente pelo governo e pelo poder 
humano. 
          Condenaram-me sabendo que estavam agindo injustamente mas para que não 
fosse desmascarado o poder humano diante do povo, Pilatos lava suas mãos, como 
nos dias de hoje os governos lavam suas mãos das injustiças diante dos poderes 
maiores enquanto os pobres, os pequeninos são marginalizados e pisados pelo pod-
er, pelo racismo e pela política suja e vergonhosa.  Venho em um plano unir-me ao 
povo simples para juntos caminharmos e eliminar a injustiça de uma vez por todas. 

Romper com a desigualdade e a mentira. É chegado o momento de elimi-
nar toda a falta de justiça e de verdade. Amém.

   

Agora quero dirigir-me à Irmã e pedir que se mantenha firme diante das 
acusações e calúnias que dela vierem dizer. 

É necessário manter-se calma e em momento algum vacilar. Ela está à 
mercê das más línguas que querem destruí-la. 

Em momento algum deverá deixar-se enganar ou se iludir com palavras de 
elogio porque por trás está a serpente traiçoeira e rebelde. 

Tudo está pronto. O mundo já sente o poder da mão do Pai. Os rebeldes, 
os fortes e poderosos começam a sentir os primeiros tropeços e querem enganá-la, 
seduzi-la para tentá-la e depois tentarão fazer com ela o mesmo que fizeram comigo 
mas não o conseguirão. 

Mas é preciso que ela se mantenha firme e com o coração entregue  ao Pai. 
É necessário ter a fé viva e deixar-se levar pelo Senhor para que os Anjos e Santos 
a protejam e assim mais uma vez o maligno seja derrotado.

   

Sou o Senhor. Sou a Verdade. 
Quero assim pedir que se faça por cumprir. 
Ainda um pouco de tempo para acontecer a vinda do Filho do Homem. O céu e 

a terra manifestarão imenso desejo que se cumpra o plano do Senhor sobre todo o uni-
verso. O céu rejubila-se ao passo que a terra recebe o Dom precioso do Criador. Está em 
festa toda celeste mansão do reino porque o caminho da salvação se cumpre em meio a 
humanidade. Hoje ainda se vê a imensa multidão cobrir-se com rancor e com violência
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mas chegará o momento em que tudo será paz e amor, tudo se cumpre conforme a 
vontade do Pai. 

Cumpre-se as Escrituras e a lei do amor vem reinar em meio a todos, a 
imensa misericórdia do Pai. 

Ela vem em auxilio dos filhos perdidos e massacrados pelo pecado, pelo 
desânimo, pela falta de fé e de amor. 

Passa o homem, passa a vida mas as palavras do Senhor permanecerão 
para sempre. 

O pecado invadiu a humanidade. Fez com que os filhos de Deus se an-
iquilassem na miséria, no ódio, na maldade, mas o misericordioso Senhor vem em 
auxilio e faz reinar seu plano para abraçar o pecado pondo-lhe fim para sempre.

   

Eu sou o Senhor. Sou a Verdade. 
Quero agora enviar mensagem de amor e paz. 
O mundo não reconhece a imensidade do amor do Pai. A luz se apaga em 

meio a toda a humanidade, a vida já não existe mais, em virtude do pecado tudo está 
à mercê da morte. Angústia e dor cobrem quase que por completo a face da terra. 
Inocentes filhos de Deus se espalham estupefatos e mortos por toda parte. Tudo 
parece estar perdido. 

A voz do Pai clama no deserto. O céu se enche de esperança e luz. A terra 
estremece, a vida começa a surgir e se faz verdade sobre todos. Agora a transfor-
mação, a purificação está prestes a acontecer. 

Já se começa a ter sinais de vida nova e de esperança sobre toda a terra. 
Houve um tempo em que foi dado a conhecer os momentos em que Deus agiu em 
forma de violência e de ira. Agora é dado a conhecer um tempo de conversão e de 
libertação. 

O Senhor compadecido de suas criaturas envia à terra esse plano, esse 
tempo de conversão e de volta ao Pai.

   

O Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim. 
Ele me fala assim: vinde todos a Mim! 
Sede como crianças desamparadas e pobres, pois só as-

sim recebereis o Reino do Céu. Ele está próximo mas há ainda muita dis-
córdia, desunião e ciúme em vosso meio.Meus filhos amados estão se
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deixando levar pelo desânimo e cansaço. Voltai a Mim, vós que estais sedentos e 
vos saciarei. É com grande amor que vos procuro hoje.

Amo a cada um de vós com um amor sublime e santo, amor esse que ainda 
não reina em vossos corações. Deixai-vos inundar por esse amor que vos transfor-
mará em pessoas santas e prontas. 

A missão já começou nos corações daqueles mais dóceis e obedientes a 
Mim. A cada um falo por onde deve seguir, o que deve fazer. Nada mais de humano 
irá atrapalhar a minha vontade nos corações daqueles que Eu amo. 

Sede fortes e corajosos e segui em frente, não ligueis para o que dizem de 
vós, que estais enlouquecidos e fanáticos. 

É o meu poder, meu amor que reina em vossos corações e só assim trans-
formarei o mundo. É me ocupando de vosso físico, psíquico e Espírito, que tomados 
dessa força e poder transformareis os corações. 

Filhos meus, ide a caminho! Muitas e longas estradas vos esperam. Não 
vacileis quando houver dúvida corações, pois, sou Eu, o Senhor dos exércitos que 
vos fala, o Deus de todos os tempos, O que veio para ficar, o Pai que ama cada filho 
perdido, machucado, magoado e caído na sarjeta. 

Querida Irmã Gertrudes !
É a ti que falo agora. Querida, esses momentos de profunda raiva e solidão 

são necessários. Tu precisas passar e sentir o que o mundo vai sentir quando tiver 
sido dominado, massacrado e pisado. E com muito amor e cuidado que olho por ti. 
Estou sempre contigo e com aqueles que me amam e se colocam a tua disposição. 
Há uma longa estrada a seguir, mas chegaremos ao fim, todos juntos e vivendo um 
só amor, um só plano, um só reino. 

É com minha divindade e sabedoria que guio o meu rebanho e a cada dia 
mais uma e mais uma ovelha volta ao Pai. Já é o fruto do Carisma se fazendo na 
face da terra. 

É com alegria e júbilo que vos envio ao mundo. Segui firmes e com pega-
das fortes, pisando com pés de aço e levando no coração o emblema do Carisma: 
amor que faz cada dia mais forte nos corações daqueles que me amam.

Obrigado, filha querida!
Obrigado a todos vós que com muito amor me seguis a cada minu-

to, a cada instante, na certeza e trazendo a fé no coração, de um mundo novo 
e transformado pela paz e pelo amar. A paz que Eu vim trazer e que hoje é
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acolhida pelos filhos meus. Tudo deve ser escrito e anotado pois será a nova educa-
ção do ser humano, tudo será construído de novo na sabedoria e luz divina. 

Assim seja, amém.

   

Esta é minha Obra. 
Do Pai vieste, do Altíssimo, do Criador. A todos vós dei a vida, dei o paraíso 

como morada com abundância de alimentos e de vida. 
Tudo foi consumido pelo pecado, destruído pela terrível serpente que até 

hoje em dia assola a humanidade. Todos foram corroídos pelo pecado e seus cora-
ções se encheram de maldades e vãs sabedorias. 

Abandonaram o Pai, mataram o Filho e assim o mundo caiu, desabou na 
doença, na discórdia e na miséria. 

Convertei-vos, filhos meus! 
Sou Eu o Deus de todos os tempos que vos fala, sou o Pai da bondade, da 

sabedoria, da misericórdia que vos trago a nova lei. Esta será a última e única lei 
que governará o mundo. 

Voltai-vos a Mim e novamente o paraíso reinará sobre a terra. Só o amor 
pode construir homens novos, cheios de Deus, do Espírito da Verdade e da Paz. 

Ensinarei a vós a lei da vida, a lei do amor que converte trevas em luz, ódio 
em amor, desespero em esperança. Amo a cada filho meu, por isso trago esse plano 
de amor.

   

Desde toda eternidade vos criei. Gerei a cada filho no amor materno. 
Dei o fruto, as plantas, os animais e tudo o que se move no ar e nas águas. 

Dei a inteligência, a sabedoria. Do amor nasceram meus filhos. Com o pecado tudo 
foi transformando, se modificando pela vontade do próprio homem. Ele se fez deus 
e esqueceu de quem o criou e o amou. 

Agora venho novamente trazer o amor para dentro da humanidade. Só o 
amor construirá homens novos, homens renovados na pureza e na sabedoria. Eu 
sou o amor. Quem me aceita receberá desse amor. E com esse amor, virão bênçãos 
e graças pois lembraram-se de Mim. 
É preciso ter o Carisma e olhar para ele que o Pai se manifestará.
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Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim trazer a paz, o amor, a união 
em todos os corações. 

Vou caminhar convosco lado a lado mostrando o caminho da salvação. 
Está tudo feito mas muito havereis ainda de lutar, pois a destra do Senhor cairá 
sobre as nações e aqueles que não se converterem irão chorar lágrimas de sangue. 

Sou o amor, a paz, a justiça, sou a segurança. Vinde a Mim todos aqueles 
que tiverem sede e Eu saciar-vos-ei. 

Existe ainda muita maldade no mundo, muito pecado a ser perdoado. O 
meu coração anseia por perdoar a todos.

Vou caminhar sobre as sendas da justiça e da paz e comigo levarei todos 
aqueles que se voltarem para Mim. Eu vos transformarei em homens novos e vos 
dei uma missão.

O Carisma está pronto, muito pouco falta ainda para o mundo receber. Há 
sinais do meu amor em meio a vós, farei verdadeiros prodígios junto a vós. Pois essa 
força que brota dos vossos corações vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três 
vezes santo. É a força do Deus Uno e Trino que abalará todas as estruturas falsas. 

Aquilo que não for purificado, transformado e recriado, cairá no chão como 
uma coluna de ferro. Grande será o barulho. 

A vós todos dei a chave mestra, é só acioná-la e tudo acontecerá nos co-
rações. É com grande poder e força que reconstruirei os filhos meus. Não vos as-
susteis, ide em frente pois estou realizando verdadeiras maravilhas em vosso meio. 
Coisas que jamais olhos humanos viram e ouvidos ouviram. 

Sou o Pai que com amor guardo a cada um no meu coração. É só seguirdes 
em frente e o mundo se renovará.

A Irmã pode saborear dessa maravilha pois a ela dei todo conhecimento e 
sabedoria. 

Só o amor construirá homens novos, só o amor converterá a ovelha perdida 
e a conduzirá a um só Pastor. 

A messe é grande mas poucos os operários. Vós fostes escolhidos e vos 
dei uma missão. Ouvi a voz do coração onde reina o amor Uno e Trino. 

Sede simples e dóceis que tudo acontecerá. As ovelhas perdidas voltarão 
ao Pai e todos seguirão um só Pastor. 

Só assim a igualdade e a caridade reinarão na face da terra. A vós todos 
deixo a minha paz. Amém.

   



17

Escreve e leva à Irmã esses escritos. 
É preciso tomardes cuidado com o que chegar às mãos da Irmã. Muitos 

escritos e muitas mensagens chegarão até suas mãos. É necessário que se tome 
cuidado para não se espalhar a má semente, em meio aos filhos meus. 

O maligno se envolverá de todas as maneiras para atrapalhar os meus en-
sinamentos, portanto, é de suma importância que se tome todo cuidado estudando 
profundamente todos os escritos.

Darei conhecimento à Irmã e a ela darei o discernimento para saber qual é 
do bem e qual é do mal. Também em relação aos livros, é necessário que se man-
tenha calma. O que se encontra escrito é somente para pessoas que participam de 
cursos e para as autoridades. 

Para o povo outra edição surgirá, de fácil entendimento. Serão tomados 
trechos que se encontram nos escritos dos livros anteriores e assim formarão junto 
com o que vem sendo escrito, as edições seguintes. 

É necessário que alguém que tenha conhecimento profundo de todos es-
ses escritos tome e forme assim os livros seguintes, para que quando se espalharem 
sobre a terra, todos possam compreendê-los facilmente. 

Assim sendo, será tomado da primeira edição, o que convier e mais os 
escritos que estão sendo revelados agora. Assim, ao passo que forem surgindo, 
irão se fazendo os livros. Darei melhor esclarecimento à Irmã como se deverá fazer.

A Irmã precisa se retirar do meio do povo. Chega a hora em que o Senhor 
tomará posse definitiva de todo seu ser. É o momento em que se transfigura o seu 
semblante e sua face toma brilho. O Senhor realiza sua vontade sobre a terra. Por 
um tempo a Irmã viverá isoladamente com o Senhor, subirá a colina e encontrará 
paz no Senhor. Subirá para junto do Senhor e encontrará descanso em seus braços.

Acontecerá naqueles dias a transformação, a inundação do ser humano. O 
Todo Poderoso fará acontecer maravilhas, isso acontecerá em breves dias. 

O local, é a colina onde corre água refrescante e os pássaros voam livres 
e felizes. É onde o sol nasce sobre o monte e seus raios transmitem o calor divino e 
santo. Aí repousará a serva do Senhor e descansará nos braços do Altíssimo até o 
dia que o Senhor quiser.
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O Pai realiza em cada um o querer e o executar. É dele que vem todas 
essas obras, todas essas maravilhas. Não vos preocupeis com o que comer, o que 
vestir. Até as aves dos céus têm seus cuidados, quanto mais vós, filhos meus, ama-
dos e escolhidos, vou cuidar. Tudo será abundância e fartura mas só depois que a 
primeira etapa tiver sido feita, que é a entrega do livro aos sacerdotes. 

A segunda é o governo. A nova lei deve ser impregnada e combater o poder 
dos homens. Só o divino, o que é santo deve permanecer. Sou Eu que realizarei es-
sas leis no coração de cada um deles. Deveis escutar o meu apelo, o meu pedido e 
assim ficardes calmos e tranquilos pois o Espírito de Deus estará sempre convosco. 

É com amor que a cada minuto realizo a minha vontade nos vossos cora-
ções.

O Espírito do Senhor repousa sobre mim. 
É urgente, filhos meus, que leveis à Irmã o acontecido pois a cada um de 

vós dei os Dons.
A Irmã precisa urgentemente se ausentar para que Eu realize nela o meu 

plano santo de amor e paz. 
Sou Eu, o Espírito do Senhor, que realizo todas essas maravilhas em cada 

um de vós. E vou manifestar-me cada vez que estiverdes reunidos em profundo 
amor, despojamento e oração. Sou Eu que me manifesto em cada um de vós quan-
do e onde for necessário. 

Sede sempre obedientes à Irmã e segui o caminho, que Eu vos conduzirei, 
agora em passos lentos mais alguns dias, serão mais acelerados, pois tenho pressa 
de derramar as bênçãos e graças nos corações para que o Espírito do Senhor reine 
no mundo.

Sou força, poder e glória. Crede que está próximo e tudo realizarei, como 
a vontade do Pai e do Filho no Amor Trinitário. Sou Eu que vos guio hoje e sempre.

Sede mansos e escutai o meu chamado, quando e onde estiverdes. Quero 
realizar grandes coisas no mundo mas preciso de cada um de vós. O Batismo está 
próximo, me derramarei com fogo e vento impetuoso e assombrarei aqueles que 
estão longe do Pai. 
A vós revelarei todas essas coisas. Uni-vos cada vez mais no meu amor. Levai as 
mensagens à Irmã e assim vos conduzirei cada dia mais. Amém, aleluia.
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Sou o Espírito do Senhor que vos falo agora. Sou Eu, o desconhecido ainda 
por vós. Todos vós me procurais, mas ainda não tendes consciência do poder e força 
que derramarei nos corações quando for chegada a hora. 

São sete cordeiros, aqueles que revestidos da minha graça correrão o 
mundo numa só palavra de paz e amor.

Muito tenho ainda que vos falar e revelar, mas nem todos estais prepara-
dos. Tenho muita paciência e amor por vós e na hora certa tudo vos tenho revelado 
e mostrado. O Espírito do Senhor que vos fala agora é unidade, é paz, tranquilidade, 
revigora vossas forças, apascenta os cordeiros e ilumina o caminho. 

Estou sempre convosco, unido à Trindade, realizarei todas as profecias que 
até agora foram recebidas. Se meu povo não me receber trarei com justiça à força 
do amor, a unidade aos filhos meus. Santificados estão e agora recriados na nova 
lei do amor. 

Vou falar-vos muita coisa ainda e com muita calma tudo será revelado aos 
filhos meus. Sou mansidão e cada dia mais vos transformarei em mansidão. Quando 
todos vós tiverdes chegado ao equilíbrio total de vossos sentimentos e emoções, 
derramarei o meu Espírito sobre vós. 

Deixo-vos agora a mansidão e a paz do poder Uno e Trino.

   

Sou a mãe que vos guarda e protege com amor santo e virginal. Estou 
sempre presente em vosso meio conduzindo-vos ao plano santo do Pai. 

É a força das três pessoas da Trindade que fará acontecer primeiro na 
Comunidade e depois no mundo, o amor, o verdadeiro amor, santo e imaculado. Eu 
pude sentir a força desse amor quando dei o meu sim e a força do Espírito de Deus 
repousou sobre mim. 

Sede dóceis e simples ao Pai, que vos ama muito e vos escolheu dentre 
todas as nações para realizar esse plano. Agora, prontos, segui em frente, pois o 
mundo anseia, procura esse amor. Amor que virá a vós dentro de algum tempo. 

Sou a mãe e do meu coração derramo as graças sobre cada um de vós. 
O amor é singelo, se faz pequeno e grande ao mesmo tempo e conduz as ovelhas 
ao Pai. 

Deixo- vos agora com a minha bênção e com a paz do meu Filho, Cristo 
Jesus.
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Sou a paz e o amor eterno. Eu vim dar a minha vida aos filhos meus que 
estão na morte, na escuridão.

Tudo está sendo lavado, purificado, transformado pela força do Carisma. E 
não sereis vós, mas sim, Eu que realizarei toda a transformação. 

Sede dóceis e obedientes que me usarei de vós para transformar o mundo. 
Muita raiva, irritação e falta de paciência poderá apoderar-se de vós que com docili-
dade deveis acolher e entregar ao Pai que é misericórdia e amor. É como que uma 
nuvem escura que encobre os olhos, o coração e o Espírito dos filhos meus, mas 
pouco falta para que essa nuvem se vá. Assim tudo será claridade e luz. 

As trevas não mais existirão e a glória do Pai reinará. Aos que se fizerem 
bem simples darei o mundo passado, presente e futuro e com a força da Trindade 
tudo será purificado e transformado. Só o amor reinará .

A Igreja, o Governo e a Família serão livres, vivendo a nova lei e as graças 
se derramarão sobre o meu povo.

   

São meus os filhos que agora libertos partem para o mundo, santificados e 
renovados no amor construirão um mundo novo.

A Igreja viva se faz e agora é só se lançar que a paz e o amor se farão por 
si. É o Espírito do Senhor, que em verdade realiza todas essas coisas e unido ao Pai 
e o Filho, conserta e arruma o que estava em desordem. 

É a união dos filhos meus que quero. Agora é o Carisma se fazendo no 
mundo como estava nos planos do Pai. É só o amor que unirá o mundo. Vinde todos 
a Mim, fonte de água pura e cristalina, que com força e poder renovará o mundo na 
santidade e justiça. 

Sou Eu, o Espírito de Deus, que realizo todas essas coisas, crede e assim 
será. Pouco falta ainda, mas as graças se derramarão em abundância nos filhos 
meus. Sede dóceis e tudo se fará.

 Recebereis um novo dom, o amor se fará e purificados e santificados cura-
reis e libertareis os filhos meus.
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Pouco a pouco o amor se fará nos corações dos que se fizerem simples, 
explodirá e como uma brasa queimará tudo.

Que assim seja e assim será.
Glórias e louvores a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

   

Muitas e muitas batalhas haveis de travar até que a primeira etapa seja 
concluída.

É a renovação da minha Igreja. Muitas leis e velhos costumes aplicados pe-
los homens, devem cair. E isso aí vai provocar um grande estrondo. É a minha Igreja 
que vai ser reconstruída, passo a passo, na nova lei, no amor, no puro e santo amor. 

Só essa lei reinará e governará a minha Igreja, os meus sacerdotes. Mui-
tos filhos meus voltarão convertidos e arrependidos e serão acolhidos pela Igreja. 
Haverá um só Pastor, que com muito amor, implantará a nova lei. 

Novos ensinamentos farão com que cada filho desviado no pecado, se 
transforme em nova pessoa. Continuai firmes! Não desanimeis perante as calúnias 
e agressões, pois vai depender da vossa fidelidade e fé que esse passo se concret-
ize. Estarei sempre à vossa frente. Colocarei em vossas bocas as palavras certas, 
em vossas mãos o poder de abençoar e no vosso coração o poder para amar as 
pessoas que vos julgarem e caluniarem. 

Sou Eu que vou guiar o meu rebanho, até a vida nova, o paraíso. Será 
uma Igreja pura e santa, renovada na fé e na claridade, unida ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo e conduzindo o rebanho até o Pai. Amém.

   

Comei e bebei da nova semente que já está plantada em vossos corações. 
Ela vai germinar conforme a terra que encontrar. Se em vosso coração há terra árida 
e seca, não terá como se reproduzir e frutificar; se em vosso coração a terra está 
sem cuidados, desanimada, assim estará a semente; mas se em vosso coração 
reina a terra fofa, fértil e produtiva, assim, essa semente crescerá e dará bons frutos.

E do Carisma que falo agora. É das coisas do Pai que desde muito 
tempo venho vos falando, mostrando e conduzindo, mas que muito poucos as
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 põem em prática. O amor já está plantado em vossos corações, basta que cada um 
de vós saiba como cultivá-lo, fazendo-o crescer com boas obras e bons exemplos. 
Segui a força de vossos corações; jejuai, rezai, cantai louvores ao Pai.

Cada dia mais, o meu plano de amor se enraíza nos corações daqueles 
que me amam e assim também se fará no mundo. Tenho pressa que essa semente 
cresça no mundo, para a purificação dos pecados e transformação dos filhos meus. 

É como bálsamo suave e agradável ao Pai, quando esse amor se fortifica 
em vossos corações. 

A cada geração, esperei por isso e agora preciso de vós para concretizá-lo, 
para levardes ao mundo a salvação. Ficai todos unidos no amor do Pai, na confiança 
do Filho e na luz do Espírito Santo. Amém.

   

A Irmã fará acontecer o curso e logo em seguida precisará retirar-se para 
que o Senhor lhe dê instruções sobre todo o acontecimento que acaba de concreti-
zar-se entre o céu e a terra. 

Enquanto isso, os sacerdotes, o clero, reúnem-se e fazem um apanhado 
geral sobre todo esse plano. Virão perguntar-vos muitas coisas. 

A Irmã precisa permanecer longe das autoridades. Fazei somente a vossa 
parte e quando vos interrogardes, ficai calmos, falando somente a verdade. Não 
fujais e não corrais, mas ficai serenos e não vos inquieteis.

Assim como me apresentei diante dos sumo sacerdotes, sem revolta, sem 
ódio, mas cheio de amor, busquei transmitir-lhes a paz, assim também vós não relu-
teis contrariamente, mas o vosso silêncio falará mais alto que a voz deles. 

Inquietar-se-ão com vosso silêncio mas dizei a eles que sois instruídos pelo 
Senhor e que tudo vem do poder do Pai e que é o Dom do Senhor que realiza todas 
essas coisas.

 Assim não vos acusarão e nem vos maltratarão porque não acharão motivo 
para isso, assim vos deixarão livres.
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Não vos preocupeis pois estarei convosco em todos os momentos. 
Dar-vos-ei força e coragem. Não vos deixarei um só minuto. Usarei a 

vossa mão e enviarei minhas palavras a eles, tal qual falei com meus discípulos 
em linguagem simples mas de verdade. 

Que vossos corações não vos preocupeis!

   

Quero falar-te o que deves transmitir. 
Deveis reunir todos os que não estiveram presentes no último retiro e 

destruir as barreiras que estão a atrapalhar-vos. São os que constam na lista dos 
nomes anteriores e ainda outros que não citei os nomes. Vós sabeis quem são 
eles. 

É urgente que assim façais acontecer. Eles precisam tomar conhecimento 
para ser eliminado o que os atrapalha. É de urgência que se elimine essas raízes 
que ainda se encontram em vosso meio.

Sou luz, sou criação, sou novo a cada instante. Tudo se manifesta puro e 
livre na criação. Assim vos quero. Recriados, puros e livres para que a nova lei seja 
incutida em vossos corações. 

Por isso, não deve restar em vós, nenhuma fagulha de ciúme, desamor, 
descrença. Crede que tudo vos será dado. É o amor do Pai que realizará todas 
essas coisas em vós. Esse Amor que ainda não é conhecido em vosso meio, mas 
como que rebento novo entre as nações.

As autoridades ainda agem com muito desprezo em relação ao livro e 
tudo o que vem de Mim, mas não vos atormenteis, pois pouco a pouco, os resul-
tados começarão a aparecer. Eles ainda lutam muito com força, enquanto não 
deixarem o meu Espírito realizar. Muito haverão de sofrer. 

A  vós peço que oreis e louveis ao Pai pois seu plano de amor já e reali-
dade aqui na terra. 

Muito vos foi dado e muito será cobrado. Sede simples que tudo se fará.
Agora são vossas famílias que estão sendo tocadas e recriadas 

por esse plano, esse Carisma. Amai a cada um de vossos filhos e entregai 
a Trindade Santa que é força, luz, calor e tudo se fará. O amor se derrama
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calmo e mansamente em cada coração. O primeiro grupo está pronto e agora muitas 
pessoas vos procurarão e sairão transformadas e curadas. 

Sou Eu que realizo todas essas maravilhas. Crede e tudo se fará. 
A providência está se fazendo na Comunidade mas para isso falta orga-

nização.
Após tudo organizado muitos cursos serão dados e muitas pessoas vos 

procurarão e sereis assim a primeira comunidade-família construída sobre o amor 
eterno.

Glórias e louvores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. aleluia.

   

Quantas e quantas vezes, a vós falei, sobre a ruína do mundo. Tudo está 
prestes a acontecer. O mundo está à beira do abismo e tudo está para ruir. 

O universo está balançando e começa a ser inundado pelas ondas do infini-
to e tenebroso e surpreendente estrondo. Será o momento em que cairá a divindade 
santa sobre toda a terra, o mundo está se destruindo e parece se perder. 

Agora resta ainda a força total desse Carisma, essa é a porta que se abrirá 
e que reencontrará o Pai e sua divindade com o humano. 

O Senhor tem pressa, muitos falsos profetas estão me anunciando errada-
mente, ninguém tem esse poder. 

Tudo foi dado e ensinado à Irmã, ela é a que recebeu da parte do Senhor, 
toda a instrução, todo ensinamento, todo poder. 

Nas vossas mãos o Pai deposita total confiança e quer realizar as suas 
maravilhas. É preciso tomar cuidado para que nesse momento não vos deixeis en-
volver pelo desânimo, pela falta de fé e outros tomem lugar em meio aos meus, 
ensinando-vos erradamente.

Eu quero reunir a tudo e a todos, mas é preciso que se dê partida imediata. 
É necessário reunir-vos em grupo e pedir ao Senhor a sua proteção e ir em frente. 

É preciso que se envolva em uma eterna caminhada e que se parta antes 
que recaia sobre todos a cólera do Senhor. 

É tempo de se trabalhar pelo reino e sem medida doar-vos intensamente. 
Os filhos meus morrem de sede e de fome, porque não têm o conheci-

mento da fonte de vida que acaba de nascer. É preciso ensiná-los a amar e não 
terão mais que morrer de fome e de sede. A eles tudo será dado com abundância
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e com fartura.
Ide e anunciai o caminho da salvação, pois o tempo é curto e são poucos 

os dias que vos restam. 
Ensinei a todos, o amor imenso que o Senhor tem para com seus filhos. 
Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Verdade.

   

Quero dirigir-me ao povo e aos meus filhos queridos.
O amor imenso do Senhor transforma todo o universo, transforma toda a 

terra. 
O mundo precisa urgentemente de transformação e purificação. Os filhos 

meus estão à mercê do abismo e  não sabem, não conhecem a minha lei. 
É preciso urgentemente ensinar-lhes o caminho do amor, da salvação que 

vem do Altíssimo. 
Não deis ouvidos aos incrédulos, aos que estão distantes da lei, a quem 

foi confiado meu rebanho e que nada fizeram e deixaram os filhos meus à mercê da 
morte e da escuridão. A esses expulsarei e dar-lhes-ei o merecido castigo. 

Agora fazei a vossa parte, levar ao conhecimento do meu povo essa nova 
lei que acabo de firmar com a terra. Esse novo caminho que acabo de trazer e de 
concretizar. É chegada a hora de ensinar meu povo a trilhar esse caminho e con-
hecer o Senhor para que também um dia, não tenhais que prestar contas do vosso 
descuido ou da vossa preguiça.

Não deis ouvidos a quem quer que seja, deveis somente ouvir a palavra do 
Senhor e seguir as suas instruções. 

Irão maltratar-vos, insultar-vos, caluniar-vos e vos farão envergonhar diante 
de vossos amigos, de vossos conhecidos. Assim como padeci diante da multidão, 
vós havereis de sentir-vos diante de muitos. Mas não desanimeis, ide em frente 
dessa gente. Eu mesmo cuidarei e farei justiça, a eles darei o que merecem.

O vosso dever e vossa missão é ensinar o meu povo a conhecer a minha lei 
e fazer dela o caminho para a eternidade. Se assim vós não o fizerdes, exterminar-
vos-ei do meio do povo e lamentar-vos-eis, porque, não me ouvistes. 

Ide, portanto e anunciai a lei do amor, ensinai-a e vivei-a, para que o Senhor 
vos abençoe e vos guarde para sempre de todos os perigos. Amém.
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Ó Espírito Santo, luz da luz, força total, vem e libera sobre toda a terra a tua 
inteligência, a tua firmeza, a tua sabedoria. 

Ilumina os corações e transforma-os em templos divinos e santos. 
Renova com todo o amor o ânimo, a esperança e faze morada definitiva em 

meio aos filhos teus e que todos conheçam a tua paz. Amém.

   

Sou a verdade, sou a luz, sou o bronze, sou o infinito, sou o caminho, sou 
o amor, sou a sabedoria. Tudo que possais imaginar, Eu sou. 

Vinde, procurai-me, encontrai-me, vivei-me assim como sou. Sou o que 
sou, o que veio e está aqui, o que passou e está em vosso meio. 

Sou o começo, sou o fim, sou a viagem eterna, sou o que sou. O amor, a 
pobreza, a liberdade. 

Sou um de vós, sou cada um, sou o vento, sou o sol, sou as nuvens, sou 
infinito, sou Eu o Senhor.

   

É como que um bando de gafanhotos a destruição da terra se minhas pa-
lavras não forem observadas e vividas. Será uma destruição forte e total. Nada re-
stará, tudo será destruído e não restará pedra sobre pedra. 

Eis que o Senhor chama atenção e mais uma vez vem pedir, filhos meus, 
escutai-me e voltai ao caminho da salvação. 

Eis que me perseguem mais uma vez, sou alvo de perseguição. Aos filhos 
meus estão lançando insultos e injustamente planejam sobre mim. Sou o pivô de 
uma grande confusão. 

Em meio aos sacerdotes e as autoridades, não me conhecem o suficiente 
para me verem vivo em vosso meio. Querem me adorar morto e sepultado, mas me 
faço presente em meio a todos e posso me utilizar de quem quer que seja, desde 
que me escute com atenção e que confie em seu coração. 

Eles acham impossível que possa estar me manifestando des-
sa forma, mas é somente assim que posso chegar ao coração e ao es-
pírito dos filhos meus.Sou Eu o Senhor que ditei palavra por palavra e que 
agora sirvo de risos e de má aceitação. Mas de nada importa, não con-
seguirão me destruir pois sou a luz forte, sou o amor que invisivelmente
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penetra os corações e os transforma em paz e em harmonia com o Pai. 
Agora tentam de todas as formas contra o Carisma, contra o plano do criad-

or, mas sem nada conseguirem pois tudo está nas mãos do bondoso e forte Senhor. 
Portanto não temais e não tenhais dúvidas, sou o Senhor, sou o caminho, 

sou a vida. Estou convosco e não me afasto.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre e trago-vos a minha paz.
Agora que a autoridade tomou conhecimento desse plano santo e que a 

poeira já começa a baixar, tudo volta à paz e eles estão sem saber o que fazer. 
Se proibirmos, pensam eles, estaremos contra a lei do Senhor, se aceitar-

mos, estaremos sujeitos a nova lei, tendo que deixar muitos costumes de lado.
O que fazer, se muitas coisas já se concretizam diante dos próprios olhos? 
Não sabem como fazer, como foi o caso do atentado ao Santo Papa que 

lhes chamou a atenção e ainda outros que se acham escritos e que eles têm conhe-
cimento. O que eles devem fazer, ainda não o sabem. Levarão ao conhecimento do 
Santo Padre e ficarão à espreita dos acontecimentos. 

Enquanto isso vós devereis começar a evangelizar e a ensinar ao povo o 
caminho de volta ao Pai. A decisão deles não importa a vós, eles deverão decidir-
se por eles mesmos e vós tendes a missão de levar em frente o plano do Pai. Vós 
tendes o dever de ir pelo mundo e ensinar ao povo o caminho que o Senhor acaba 
de traçar para que fique mais fácil a chegada até “DEUS”.

Eis o vosso compromisso com o Criador. Levar ao conhecimento dos filhos 
meus a força, o valor, o poder desse Carisma, desse plano. 

Tudo está pronto e precisa começar a ser vivido pelos filhos do Criador 
e é a vós que o Senhor pede que deis partida logo e imediatamente para que não 
percais um só momento que resta para reunir todo rebanho. 

Portanto não fiqueis esperando pelo que irá acontecer com as autoridades 
mas ide em frente, respeitando-os, porém, fazendo a vontade do Senhor.
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Quero confiar a vós o meu agrado, a minha afeição. 
Sou o Senhor, sou a misericórdia, sou a vida. 
Quero pedir que vos consagreis imediatamente no meu amor, tal qual fiz-

eram os meus Apóstolos. 
Quero que vos unais em pequenos grupos e façais uma profunda reflexão 

sobre o amor verdadeiro do Pai e façais um voto definitivo no amor do Pai. Esse voto 
precisa ser do fundo do coração, consciente e sincero, para que depois vós partais 
para o mundo revestidos totalmente com o coração divino. 

Fazei uma atribuição total ao Santo Espírito e renovai a fé viva em vossos 
corações.

Vós precisais ser revestidos profundamente com o poder do Pai, pois ireis 
ao encontro da maldade do mundo. Isso é para que não aconteça de morrerdes no 
caminho, muitas dificuldades havereis de encontrar. 

É necessário estar totalmente na proteção do Senhor e sentir a firme fé em 
vossos corações. 

Eu estou vos orientando para que não chegueis a tropeçar depois que irdes 
em missão.

 
   

Eis o que fala o Senhor. Eis o que diz o Mestre. Tudo vos é concedido da 
fonte divina e santa. 

O amor imenso do Pai vem para reinar em todos os filhos seus. Agora unido 
com a terra fará maravilhas em meio aos filhos seus. 

Eis o grande momento, eis a decisão final. Agora vem e bate. Vem e con-
vida, vem e lança um caminho de eterna aliança, cumpre a vontade, o poder infinito 
do criador. Eis o momento, eis o tempo, o caminho se faz e as ovelhas começam a 
trilhá-lo. 

É fonte segura, é fonte de vida e de amor. É grande a alegria no céu, é de 
espanto sobre a terra a força e o poder desse Carisma, desse plano. 

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a união plena, é a divindade celeste, 
é o plano do Senhor se cumprindo sobre toda a superfície da terra. Eis o que vem e 
já se aproxima, eis que se ouve a sua voz, eis o que se cumpre conforme a vontade 
do Pai. 

Cala-te ó ímpio, ó perverso, ó incrédulo, porque aquele que vem é mais 
poderoso, é mais forte que toda a sabedoria do mundo. Nada o supera, nada o fará 
calar diante da calamidade em que o mundo se encontra. Cala-te ó voz perversa e 
infiel, porque acima de ti está a mão forte e temível do todo poderoso.
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Não te surpreendas com o que escutas, com o que vês, porque é o plano 
do Pai que se conclui com a terra. É o momento de se voltar ao Pai, puro e perfeito 
como ele o formou, tu que carregavas todo o saber, toda a lei. Agora já se ouve a voz 
do Altíssimo, ele que vem pedir conta de teus atos.

 Acalma-te e escuta a voz do Senhor, porque ele está à tua porta e bate. 
Escuta o que ele tem a te falar e volta. Arrepende-te de teu mau procedimento, pede 
perdão ao Senhor e volta para junto do Criador.

Não te revoltes contra o teu irmão, ele não tem nada contra ti, procura fazer 
as pazes com o teu Pai que te criou puro e perfeito. Te deu a lei, a sabedoria e nada 
fizeste com o que a ti foi entregue, pelo contrário foste precipitar-te no abismo, na 
escuridão e não abriste para ver a luz que teu Pai enviou através de seu filho Jesus.

E a força que vem do Espírito Santo, onde está teu coração?
Onde está o teu espírito?
Coberto de incredulidade, de vergonha pelos teus pecados. 
Ó filhos meus, deixai-vos conduzir pelos caminhos que o Senhor firmou e 

que por ele deveis trilhar com passos firmes. É o Senhor que pede, que lança esse 
apelo para que se unam em um mesmo espírito, em uma mesma força.

Assim a vós falo, assim a vós peço: não fujais mas ide em frente. É chega-
do o momento de ir em busca das ovelhas e de todos os filhos meus. E o tempo é 
agora.

   

Quero falar que é preciso que a Irmã vá até junto ao Papa e explique a ele 
todo esse caminho, todo esse plano antes que alguém queira seduzi-lo. 

Somente a ela cabe explicar-lhe os pormenores de todo esse plano. É o 
momento de levar ao conhecimento de Sua Santidade todo esse plano, todo esse 
Carisma. Deverá ser breve e falar-lhe tudo com simplicidade, mostrar-lhe tudo o que 
já aconteceu, desde o início dessa caminhada. 

É necessário que somente uma pessoa a acompanhe. Ela sabe quem é. 
Quanto às despesas de viagem não deve se preocupar, tudo se encaminhará. 

Estarei na sua frente para que tudo aconteça conforme a vontade do Pai. 
Assim sendo é de imediato que deve partir e não ter pressa para voltar. A seguro
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pela mão e estarei com ela a cada momento. Ajudarei para que o Papa a compreen-
da e entenda toda essa caminhada. Assim peço e assim oriento.

                                                                                                                  
                                                                                                             

Ouve a voz do Pai, ouve a voz do Filho, ouve a Trindade se manifestando, 
ouve a voz constante que a voz do Pai tem para com seus filhos. 

Ó filhos queridos, venham e caminhem no caminho da salvação. Venham e 
seguem o caminho da sabedoria divina. 

Quero vos falar como acontecerá quando começarem a encontrar com os 
filhos meus que aguardam do outro lado. Tudo vos parecerá uma mentira, o que se 
passa em meio a humanidade, havereis de deparar com tanta injustiça e maldade 
que será de espanto e de tristeza ver a que situação chegou os filhos de Deus. Estão 
à mercê da ruína e da destruição, parece que tudo está perdido. 

O Pai se compadece e traça com amor esse plano, esse caminho e agora 
começa a pedir que seus filhos comecem a atravessá-lo para se encontrar nova-
mente no amor e na paz. 

Não vos preocupeis com que as autoridades venham dizer de vós ou desse 
Carisma ou desse plano. Eles não sabem o que dizem assim como me acusaram, 
assim voltam novamente jogando pedra, tentando me impedir. 

Conto somente convosco e dou-vos prova que tudo vos vem da fonte 
divina. Deixai-os de lado, não deis atenção aos seus insultos, procurai levar aos 
pequeninos a verdade e o amor do plano do Pai. A eles foi levado e junto a eles se 
encontra toda a verdade. É justo que queiram se desculpar porque sabem da ver-
dade, não sabem como agir. Lançam fogo pelas ventas e dizem palavras levianas 
diante do poder do Pai. 

Se não vos ligardes ao que eles dizem nada vos atingirá e vós sereis livres. 
Mas se vós começardes a querer dialogar ou entender ou ainda passar para frente 
os seus insultos então havereis de sofrer e de padecer. Sentireis o desfalecimento 
entrar em vossos corações. 

Portanto, quando eles se dirigirem a vós com palavras, insul-
tos ou outras ofensas ligai-vos somente no Amor Trinitário e com poder tra-
çai o sinal da cruz sobre toda a injustiça. Usai vossas armas, mas em 
silêncio e sem chamar atenção deixai-os falar para que se libertem dos
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procedimentos e assim logo ficarão sem palavras e a luz do Santo os fará entender 
e compreender. Serão desmascaradas pelo poder do Pai diante da comunidade e 
dos filhos meus. 

Sentirão vergonha de ter conduzido tão miseravelmente o meu rebanho e 
pedirão perdão ao Pai pela injustiça praticada. 

Portanto, não vos assusteis e não vos revolteis. Tudo é necessário que 
aconteça.

Ficai tranquilos e façais a vossa parte porque estais a serviço do Pai. Uso 
a cada um conforme a minha vontade.

   

Eis o forte, eis o Todo Poderoso. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem 
vem a mim viverá para sempre. 

Assim falo e assim afirmo. Sou a luz do errante, sou o guia do caminheiro, 
sou o som dos pássaros, sou o verde das matas, sou tudo e tudo sou. Agora unidos 
permanecemos para sempre em um só amor, em um só espírito com o humano. 

Quero vos falar sobre tudo o que havereis de lutar e enfrentar.
Ainda existe em vosso meio a intriga e a falta de fé , é necessário que isso 

deixe de existir em vosso meio. 
Como chamei atenção aos meus discípulos quando caminhei com eles, 

volto agora e a vós também chamo atenção. Quem quiser ser o maior dentre vós, 
que seja o menor, porque há desigualdade em vosso meio. Diante dos olhos do Pai 
sois todos iguais e portanto, que não haja disputa ou discórdia por esse motivo. Se 
assim procederdes sereis hipócritas, ao invés de caminhar para a frente estais indo 
para atrás. 

Não foi para isso que vos instruí e vos chamei, mas para que vos façais 
iguais a mim: obedientes, simples e humildes e que leveis aos vossos irmãos os 
ensinamentos de uma lei nova. 

Portanto, tomai cuidado para que o vosso coração não se encha de orgulho 
e de vaidade e para que não tenhais que prestar contas do vosso proceder. 

Ainda tenho a vos falar que há entre vós rumores de intrigas passadas, não 
deis ouvidos a essas coisas pois vem da malícia de satanás. 

Lembrai-vos que o Senhor já vos perdoou e que os vossos peca-
dos estão perdoados, que o vosso passado já não existe mais para 
o bondoso Pai. Se vós lembrardes dele, imediatamente desfazei-
vos dele, para que não venha a vos atormentar. Assim não havereis
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de permanecer nas trevas e a luz vos preencherá e vos dará força par caminhar em 
frente. Sou o Senhor e vos oriento. Sou o mestre, sou a vida.

   

Sou o Espírito do Senhor que unido ao Pai e ao Filho incutirá a nova lei em 
vossos corações: tudo o que é velho, o que oprime, aquilo que, deforma os filhos 
meus cairá. Será uma nova lei que construirá pessoas novas. Tudo se transformará, 
tudo será luz, paz, mansidão. 

Como uma criança que tudo tem a aprender, assim será com o amor, tudo 
será um novo ensinamento, uma nova educação. Não haverá fome, nem pestes e 
doenças, nem abandonados, pois essa lei criará novas estruturas, novos alicerces, 
erguidos em cima da justiça e da santidade.

É através desse Carisma que tudo isso acontecerá , mas para que isso se 
realize, os filhos meus deverão estar unidos ao Amor Trinitário, em espírito e em 
verdade sintonizados num só amor. 

As velhas estruturas cairão e um mundo novo renascerá. Não desanimeis 
nem vos entristeçais pois antes que tudo isso aconteça muitas coisas haverão de 
acontecer no mundo, muitas calamidades e sofrimentos, mas tudo isso é da vontade 
do Pai que depois enviará com abundância o amor aos filhos seus.

Deixo-vos agora a minha paz, força e luz. Assim seja. Amém.

   

Eis o momento que se aproxima. Virá sobre tudo e sobre todos a força total 
do Espírito Santo e derrubará todas as trevas, nem uma só permanecerá, tudo se 
tornará luz para que o reino do Pai possa brilhar, possa ser por toda terra. 

Eis que se aproxima o momento em que tudo será visitado pelo poder 
imenso do Todo Poderoso. E onde existir as trevas, haverá guerra e destruição, 
começando pela igreja de Deus, esta que está em ruína total, essa que se encontra 
à mercê dos abismos, essa que se perde a cada instante. 

Renovarei tudo, todas as leis, toda estrutura, todos os compo-
nentes dessa estrutura, tudo precisa receber vida nova, para que o re-
ino do Pai possa ser. Renovarei todo o clero e todo o povo, tudo receberá 
do sopro forte, desse plano do Criador. O Espírito Santo que é força, poder
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e a luz entrará e destruirá todas as injustiças, estejam elas aonde estiverem parti 
para junto do Pai, mas o Espírito Santo vira e destruirá tudo o que mentira. 

Unidos em um mesmo poder, em uma só divindade, tudo o que for trevas 
será destruído e queimado pelo fogo forte do Altíssimo. Não vos assusteis com o 
que vedes ou estais a ouvir. Isso é apenas o começo, havereis de ver acontecer 
coisas terríveis. Muitas coisas acontecerão diante dos vossos olhos porque a força e 
o poder de Pai começam agir por toda parte e por todos os lugares. 

Assim será e assim se fará por cumprir tudo o que vos falei. Tudo se cum-
prirá conforme a vontade do Criador.

   

Agora quero te falar mais uma vez que tenho pressa, que a Irmã vá até 
junto ao Santo Padre. É preciso que ela corra e leve a ele o conhecimento desse 
plano. Assim quando a ele for entregue e dele tomar conhecimento nada impedirá 
que se cumpra a vontade do Pai, mesmo que não dê crédito ou autorização a ela. 
Mas estará em suas mãos todo o plano do Criador e assim se abrirá as portas que 
se encontram fechadas. 

Ele não precisa dar autorização a ela mas ao passo que em suas mãos 
forem entregues todos os documentos dessa caminhada, será ligado automatica-
mente no céu e a Trindade começará agir em meio a toda humanidade e nada mais 
a segurará. 

É preciso que se cumpra esse passo como no tempo de Moisés, ele preci-
sou ir falar com o Faraó para levar seu povo adiante. Também agora é necessário 
levar ao conhecimento do Papa todo esse plano e assim continuar a caminhada com 
meu povo. 

Não duvideis, não vacileis mas lembrai-vos que deveis obediência à voz do 
Pai. É de urgência que se faça essa parte.

   

 Agora quero vos falar que as autoridades estão indignadas com o livro 
que a eles foi entregue. Lêem e não querem acreditar, têm dúvidas mas ao mesmo 
tempo ficam se perguntando o que é isso?
De onde foi tirado tudo isso?
Eu estou falando-lhes através daquelas linhas, me manifesto a eles já em 
palavras escritas. Nunca me escutaram quando a eles tentei me dirigir,
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porque acreditam muito mais em minha morte que em minha ressurreição dificil-
mente irão acreditar que a eles pudesse me dirigir. 

Foi essa a maneira que usei para falar-lhes e agora em seus corações 
persiste a dúvida. Não querem acreditar, não querem ler. Mas a curiosidade faz com 
que se interessem por tais linhas. 

O Espírito Santo a eles persiste e lhes traz coragem dá-lhes o entendi-
mento sobre tais palavras. Assim estão em um dilema, se devem ou não acreditar, 
o que devem fazer.

Mas os preparo com cuidado com amor e sem que percebam estão ent-
rando na nova lei do Senhor.

   

Sou a paz, o amor, a mansidão. O mundo anseia pelo amor. 
Todos estão desgovernados, sem direção, não sabem se vão para a direita 

ou para a esquerda, se seguem a Mim ou a outro. 
Tudo isso será eliminado, será arrancado da face da terra, quando o Todo 

Poderoso mandar do alto a sua luz. 
O seu Espírito é como um vento impetuoso arrasará tudo que não for de 

Deus. O Pai ama a cada filho perdido, a cada ovelha desgarrada, que quer juntar, 
unir todas em um só rebanho, em um só pastor sem distinção de raça, cor ou credo. 

Será um mundo novo, um novo governo, uma nova administração, uma 
nova igreja guiada e conduzida pelo Espírito que é luz e sabedoria. 

Deixai-vos filhos meus inundar por esse amor que tudo pode e tudo trans-
forma. 

O mundo precisa de homens novos com coragem e força para prosseguirem 
com a missão. Muito ainda vos espera, aguardai sempre com fé e confiança que é a 
mão do Senhor que realiza todas essas coisas. 

Sede como cordeiros mansos e puros que ao primeiro chamado do Pai 
correm ao seu encontro. De longos dias sereis favorecidos e mostrar-¬vos-ei a sal-
vação para que encorajados possais lutar por essa nova lei, esse amor. 

Amor que ainda não é conhecido em vosso meio, mas quando fordes re-
vestidos do meu Espírito sentireis toda sua força e santidade. 

Enquanto isso amai-vos uns aos outros e sede dóceis e caridosos e assim 
pouco a pouco esse amor se fará em vosso meio, aos filhos meus. 

Deixo-vos agora a paz, a minha paz.  
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Sou o caminho feito em meio a todos, sou a luz, sou a verdade, trago-vos 
a paz e o meu alento. 

Quero a vós me dirigir com autoridade de Mestre e chamo-vos atenção. 
Peço-vos mais uma vez insistentemente que acrediteis no plano do Pai e 

que realizeis em meio a humanidade as maravilhas do Senhor. 
Eis que é o Senhor que pede e assim escutai-me e ponde em prática meus 

ensinamentos. Agora deveis dar esse passo, que é necessário que assim aconteça. 
Eis os passos que vos anunciei, que seriam muitos e decisivos. É apenas mais 
um que vós devereis cumprir, todos estão nos planos do Senhor e nenhum deverá 
deixar de se cumprir.

Esse é um passo muito importante, é como uma inexplicável decisão para 
toda a humanidade. É a entrega dos planos do Pai nas mãos daquele que repre-
senta o próprio Cristo. Assim entrega-se nas mãos de Vossa Santidade as chaves 
para o tempo presente e para a salvação dos filhos do Pai. 

Novamente as chaves do tempo são entregues nas mãos do pastor e guia 
do povo. Mas, à medida, que se for fazendo acontecer todos os pedidos do Senhor, 
assim se devolvem ao Senhor os filhos seus e o Pai confia ao humano o tempo que 
ainda resta.

O Papa recebe em suas mãos o anúncio da nova lei, da nova evangeli-
zação, mas não depende de sua autorização para que o mundo receba o amor, a 
transformação. 

O Senhor assim pede que se cumpra em respeito com o que fez quando 
partiu e deixou as chaves do reino com seu servo Pedro. Agora novamente o Senhor 
vem e pede que se cumpra a sua ordem. 

É somente em respeito ao humano que assim se deve cumprir. Assim a vós 
peço e falo que se faça e se cumpra.

Assim vos abençôo e vos faço sentir a minha paz.

   

A vós venho e falo que não deveis esperar que venham da parte das auto-
ridades os ensinamentos para os meus filhos. Mas cabe-vos ir ensinar, mostrando o 
caminho que o Senhor traçou e vos ensinou. 

Quando se cumprir mais este passo, não mais deveis parar, abrir-se-ão as 
portas para que todos possam atravessar. 

Será um tempo de muito trabalho e de muitas
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lutas, a vós falo e oriento. Se quiserdes seguir-me, não deveis ligar-vos às coisas 
do mundo porque não tereis tempo para elas, mas muito trabalho para o reino do 
Senhor vos espera. 

Ainda um pouco de tempo e já deveis ir em busca das ovelhas.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre e venho vos falar e pedir que se multipliquem 
os vossos Dons. 

Ao passo, que vós começardes a vos doar intensamente, havereis de sentir 
a grandeza do amor do Pai em vós. Os vossos Dons encontram-se adormecidos e 
sem atividade. 

O Espírito Santo, que é o Dom dos Dons, está esperando ansiosamente 
para agir com força total em meio aos filhos seus. É através da pessoa humana 
que se derramará por toda parte o fogo ardente que destruirá toda a iniquidade. É 
através da vossa doação total que todos receberão a luz divina e forte que vem do 
Pai. 

Os vossos Dons encontram-se adormecidos por falta de ação da vossa par-
te. O Espírito Santo encontra-se amarrado e nunca teve aceitação da parte humana. 
É tido como alguém estranho ou como um planeta desconhecido pelo humano. 

É ridículo falar em Espírito Santo se não o conhecemos e nem sequer o 
vemos agir. Ao invés de aceitá-lo e abrir todas as portas para sua vinda, foram fecha-
das a sete chaves, para Ele não ousar penetrá-las e realizar as suas maravilhas.

Em meio ao universo foi feita uma imagem contrária, do que realmente é, a 
força dessa luz. Não se deu licença e nem se aceitou a vinda do Espírito Santo em 
meio ao mundo. 

Eu vim, fiz a minha parte, parti para junto do Pai, mas deixei-vos a promes-
sa que enviaria o Espírito Santo sobre vós e assim o fiz. Mas, com o martírio e a 
morte dos Apóstolos foi também esquecida a força e a luz que representa o Espírito 
Santo para o mundo. 

Assim, as portas para a maldição, para o pecado, permaneceram abertas 
até agora. Porém, neste tempo, o Senhor se utilizando compassivamente do huma-
no, devolve a força e a luz, fazendo penetrar o seu Espírito em meio a humanidade 
que começou então a destruir e a derrubar toda injustiça, toda mentira.
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Unidos em um mesmo amor, em uma mesma força, em uma mesma luz, 
começa-se viver unia vida nova no tempo presente.

Agora unidos o humano e o divino têm um mesmo poder para a destruição 
do maligno. O humano por si próprio nada pode mas unindo-se ao poder divino e 
santo, fará com que todas as barreiras que impedem de serem felizes os filhos do 
Pai desapareçam para sempre. 

Assim sendo, tudo vem do poder imenso do criador. É o momento de vos 
doardes para que o Espírito Santo ache lugar e possa penetrar no profundo do ser 
de cada um.

Tudo será rápido e simples, ao passo que confiardes totalmente no poder e 
no amor do Pai, tudo se realizará num abrir e fechar de olhos.

   

Agora me dirijo aos funcionários, esses que vivem em desordem e em 
aflição. 

É o momento de vos unirdes à vontade do Criador e realizar o plano santo 
em todas as partes. De nada adianta gritar ou se desesperar, em vós não existe o 
amor, a união. Deveis lutar por dias melhores e vos lançardes em busca de uma 
vida nova. 

Quando vós trabalhardes com amor e por amor não mais havereis de vos 
lamentar ou de vos maldizer, mas tratareis com carinho e amor aos vossos irmãos, 
não com ódio e violência. 

Deveis para isso voltar à lei divina, à lei do amor e não à lei humana que de 
nada vale e que gera a desordem, a destruição. 

Fazei uso de vossos Dons para levar os vossos irmãos ao caminho da 
salvação e encontrareis a paz. 

Tudo em vosso meio, precisa tomar rumo diferente, as leis humanas pre-
cisam desaparecer para que o amor divino possa existir definitivamente. 

Não deveis furtar o que não vos pertence, para, ao chegar o dia de vosso 
julgamento, não ter do que vos arrepender pois diante do Criador não há distinção 
de pessoas, todas serão julgadas igualmente. 

Ainda há um tempo para vos arrependerdes e voltar ao amor verdadeiro e 
santo, mas tomai consciência do vosso pecado e mostrai-vos em arrependimento di-
ante do Senhor, antes que seja demasiado tarde e para vós não tenha mais perdão. 
Tudo o que for mentira desaparecerá e será destruído. De nada adian-
ta lutar por aquilo que não vos pertence, tereis vossos dias contados e tudo 
está preparado para a vossa ruína, ela será de lamentos e de dor. Portanto,
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voltai-vos enquanto ainda há um tempo para vós e buscai viver no amor e na luz do 
Todo Poderoso.

Assim a vós me dirijo e a vós falo.

   

Se  vos falo a verdade, por que duvidais ?
Onde está a vossa fé e onde está o vosso coração?
Ouvi com atenção a voz do Pai e confiai no seu amor e que não venha 

interromper o plano de salvação.
Por que em vossos corações persiste a dúvida?
A vós foi confiada tamanha missão e em vossas mãos está o selo da salva-

ção, da purificação, da santificação do povo de Deus. 
Que não aconteça agora como aconteceu no tempo de Moisés, quando o 

povo parou por falta de fé e em seus corações gerou-se a revolta, a infidelidade para 
com o Criador.

É hora de seguirdes em frente e plenamente acreditar em vossos corações 
no plano do Senhor. O Espírito Santo com sua luz forte derrete todo o mal e dá vida 
a toda criatura.

Ó filhos meus, vinde e encontrai a paz nos braços do Pai. Vinde, trilhai o 
caminho da salvação e encontrai no Senhor, o amor que tanto procurais. 

Vinde e buscai a Luz divina e forte que ilumina a estrada do caminheiro. 
Vinde e renovai com vosso Senhor, toda vossa vida, toda vossa existência, 

toda vossa descendência.

   

Hoje tudo vos parece estar em paz.
Sou o Mestre e trago-vos a minha paz, mas enquanto o mundo não experi-

mentar essa paz, não podeis vivê-la intensamente. 
Tudo parece viver momentos de dor e aflição, assim é e assim será, até que 

venha definitivamente sobre todos o amor do Pai. 
O amor trará alegria e tranquilidade para todos, será grande a sua força e 

imensa a harmonia entre todos. 
Não mais haverá diferenças, nem orgulho, nem dor, tudo será paz e amor 
sobre toda a terra.



39

Filhos meus, agora ungidos pelo meu amor, revestidos pela minha graça 
estais prontos para receber a missão.

Eu, o Deus do amor, da paz, da mansidão que vos fala agora. Recebei as 
instruções e ensinamentos e acolhei tudo em vossos corações, pois é chegada a 
hora e o tempo é esse em que o Espírito do Senhor transformar trevas em luz, ódio 
em amor, vingança em união e harmonia.

Seremos uma só família, unida pelo santo Espírito e conduzida por ele. 
Verdadeiros prodígios serão realizados por essa família santa e abençoada.

Já não sois servos mas sim filhos meus, amados e queridos, que unidos ao 
céu e a terra construirão um mundo novo. 

Cabe a vós lutar para vossa purificação e santificação no amor do Pai, que 
o resto a Trindade Santa fará. É um poder imenso e santo que nem os santos con-
heceram quando de sua vinda à terra. 

Mas para transformar esse mundo só o poder criador e renovador do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo unido a Maria Santíssima que tudo realizará. 

Continuai firmes e corajosos, não desanimeis pois moro em cada um e 
vigio-vos noite e dia. 

Perdoai-vos mutuamente e confessai seus pecados pois assim o mundo 
recebe as minhas bênçãos. 

Tenho rios de água viva esperando para derramar sobre a humanidade, 
basta dizer o “Sim”.

A missão está próxima e tudo vos será mostrado no tempo certo. A vós 
peço que vos unais num só pensamento, numa só oração, num só louvor ao Criador, 
que tudo se fará.

Agora deixo-vos a minha paz e Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

   

Agora quero falar-vos do motivo e da ida até junto do Papa. É formal que 
se cumpra essa lei. A lei humana é formada de critérios que devem ser respeitados 
porque deixei a liberdade para todos. 

Agora, é de costume que se faça acontecer essa visita. A medida que 
assim se cumprir, o Todo Poderoso lançará do alto dos céus, a sua divindade e 
fará com que toda a terra seja abalada. É o Poder Trinitário que se manifestará 
sobre tudo e sobre todos, estremecerá toda a superfície do universo e fará ruído
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ensurdecedores. Virá como uma luz forte e penetrante e destruirá todas as potên-
cias malignas. Lançará fora todo o joio e recolherá o trigo ao celeiro. 

Envolverá em prantos os corações e lamentar-se-ão as nações poderosas. 
Farão justiça  aos pequeninos e eternamente exterminarão os poderosos e cínicos 
corações.

Quando o Poder Trinitário lançar sua força sobre a terra, será transformada 
e revestida de honra e louvor a obra do Criador. Dar-se-á louvor e gratidão e se fará 
uma imensa e forte canção ao Todo Poderoso. 

À medida que forem entregues ao sucessor de Pedro tais documentos, 
vereis acontecer as maravilhas do Senhor. Quando virdes acontecer a angústia e 
desolação sobre a terra, rendei graças ao Todo Poderoso, porque sabeis que é a 
mão forte que está a agir e a purificar todo o universo. 

Muitos lamentar-se-ão por causa das injustiças praticadas e da dor causada 
a seu irmão. Não vos assusteis mas sede mansos e lembrai-vos do Poder Trinitário 
e da força total que vem do Podo Poderoso. 

Podeis saber que é a hora da graça e do perdão e que o Pai estende a 
sua misericórdia por todo o universo. Não deveis preocupar-vos ou lamentar-vos 
com tais acontecimentos, mas tendes a certeza que é o poder do Criador agindo e 
salvando a tudo e a todos. 

Em todos haveis de presenciar a mão do Criador, desde o menor até o 
maior, serão visitados pelo Poder Trinitário, todos terão oportunidade de voltar e 
pegar o caminho da salvação, o caminho da eternidade. 

O mundo será revestido de roupagem nova, mediante o plano do Altíssimo. 
Ao passo que fordes purificando-vos, todos começareis a sentir-vos em uma vida 
nova e plena.

Assim vos falo e faço saber para que, quando virdes essas coisas acon-
tecerem, não vos assusteis mas permanecei calmos e serenos, como o Pai vos 
modelou e vos formou. 

Não deixeis a dúvida invadir os Vossos corações, mas confiai plenamente 
no plano do Senhor.

Assim seja e assim será. Amém.

   

Agora me dirijo ao povo de Deus, esse que está transviado e longe do amor 
do Pai.

Eis o momento que se aproxima para vós, eis o grande dia do 
Senhor o plano de salvação que vem da parte do Criador. Traz a todos
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o caminho que deveis trilhar para o encontro com o Pai. 
Ó povos, vinde e caminhai com passos firmes e encontrai a liberdade que 

o Todo Poderoso promete a vós! 
Ó gente perversa e incrédula, vinde e reanimai o vosso Espírito no amor e 

no poder da fonte divina! 
O Senhor dirige a todos o pedido de reconciliação, é o momento de Vos 

arrependerdes dos Vossos pecados e fazer aliança com o Pai. 
Ó gente, que tendes o coração endurecido pelo prazer, pelo orgulho, 

pelo pecado, deixai-vos conduzir pela mão poderosa do Altíssimo e encontrareis a 
paz. Se assim não o fizerdes, se assim não acreditardes e se continuardes a vos 
prostituir,a vos contaminar com o vosso prazer, com o vosso amor sujo e sem temor 
ao Senhor... eis o que o Senhor vos fala e Ele não se demorará para cumpri-lo:

Tirar-vos-á a vida que será lançada para sempre no abismo. Lamentar-vos-
ão mas não ouvirei os vossos gemidos, as vossas lágrimas. Sereis eternamente 
castigados e jamais vereis a luz do Todo Poderoso. 

Ó povos, escutai e voltai para junto do Todo Poderoso e Senhor da Vida, 
para que vossos dias não sejam de lástima e de dor. 

Deixai os vossos costumes, os vossos prazeres, que só servem para vos 
destruir e vivei no amor do Pai, na vida que o Pai vos proporciona como gratidão 
para com seus filhos.

   

Ouvi as minhas palavras e ponde-as em prática. 
Sou o Senhor, sou o Mestre e quero me utilizar fortemente de cada um de 

vós. Venho e inundo a cada um, para levar assim a força, o poder aos filhos meus, 
me faço em cada um. 

Ao passo que em vós reina a fé viva, assim juntos caminharemos e todo o 
mal se desfaz diante do imenso poder que vem do Pai. 

Quando vos encontrardes diante de situações difíceis, deveis traçar o sinal 
da cruz, lembrando sempre e acreditando que foi pela cruz que venci o mundo e que 
pela cruz fui a vitória sobre o maligno. 

Assim, nada resistirá à cruz, diante dela se desmancha e se derrete tudo 
que for mentira, basta um só sinal da cruz, mas que seja com fé viva em vossos 
corações. 

Diante das maiores tempestades, a cruz será a Vitória, a Vencedora, 
nada resistirá a ela. Podeis enfrentar o mundo sem medo, sem tropeçar, porque 
estou convosco vencendo o mundo. Sede fortes ao fazer este gesto e não
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duvideis em vossos corações, também precisei ser forte e acreditar no plano do meu 
Pai diante da cruz, mas foi assim que venci o mundo e abri as portas do céu para 
todos. 

Agora unidos faremos acontecer a vitória final, não mais existirá um só que 
resista ao sinal forte. O mal estremece e se derrete diante da cruz, a vossa mão será 
usada pelo poder do Pai, pelo poder do Filho e pelo poder do Espírito Santo. 

Nada resistirá a esse poder, já podeis até fazer experiências usando esse 
poder. Mas, ao passo que fordes ter com o mundo, esta será vossa arma principal, 
será vossa bandeira, será a vossa força total. 

Através dela haveis de ver cair diante dos vossos olhos, as tramas con-
struídas pelo poder maligno, verdadeiros reis cairão diante do poder se levantando 
de vossas mãos. 

Reis que virão prostrar-se diante do Criador para render-lhe graças e ben-
dizer. Diante do poder da cruz, havereis de presenciar como os lobos fogem e se 
lançam nos abismos de onde jamais se levantarão. 

Tudo isso e muito mais havereis de presenciar porque ela é a vitória sobre 
todo o mal, mas que em nenhum momento entre a dúvida ou a descrença em vosso 
coração. Só assim podereis ser e agir conforme o plano do Pai. 

Sede confiantes.

   

Quando entrardes definitivamente na terra prometida havereis de sentir a 
paz verdadeira em vossos corações. Ainda um pouco e outro pouco e havereis de 
contemplar a face do Senhor. 

Há entre vós ainda um tempo e outro tempo para conquistardes definitiva-
mente a terra que o Senhor prometeu dar a vossos pais. Isso acontecerá somente 
depois que levardes ao conhecimento de todos o plano do Pai. Quando todos con-
hecerem e souberem que o caminho está pronto para os que quiserem, poderão 
atravessá-lo. 

Enquanto não anunciardes por todo o mundo esse plano e não ensinardes 
a todos como se conquista a paz, não havereis de desfrutá-la. 

Agora começa a vossa missão, é aqui e agora que deveis dar início aos 
vossos trabalhos, aos vossos anúncios. É chegado o momento de levardes aos 
outros o conhecimento desse plano do Pai. 

Ao passo que fordes anunciando esse camin-
ho estareis chegando cada vez mais perto do reino d irmãos
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mais perto estareis do Todo Poderoso, esse é um caminho para todos e deve ser 
conhecido por todos. 

Assim sendo, de imediato, começais a vos doar pelos irmãos pelos vossos 
amigos e também por aqueles que não são vossos amigos. Mesmo que vos apa-
reçam pessoas estranhas que não conheçam nada do amor do Criador, até esses 
deverão ser orientados e ensinados a caminhar no caminho da salvação. 

Vós tereis muitas surpresas, verdadeiros milagres de libertação e de cura 
física acontecerão em pessoas que jamais ouviram falar no plano ou no amor do Pai.

O Espírito Santo agirá com força total e fará coisas extraordinárias acon-
tecer diante de vossos olhos. Tereis sinais fortes e visíveis, que vos darão certeza 
definitiva, que tudo isso é do Senhor e do poderio do Pai. 

Tudo isso acontecerá em um tempo bem próximo. Estais a caminho de um 
reino de verdade e de paz.

   

Sois todas ovelhas guiadas por um só pastor, todas sois conduzidas a um 
só rebanho, a um só campo onde jorra leite e mel. 

Vinde todos, filhos meus, amo a cada um de vós com amor santo e puro. A 
vós peço que sigais o meu caminho revelado a tantos anos mas nunca reconhecido 
e amado. 

Filhos meus, segui a Mim que sou o Mestre, o Senhor, que desejo a paz e 
o amor a cada um! 

Tudo que for pecado se desmanchará quando o vosso sim for dado. “SIM” 
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Fazei essa experiência e vós vereis como é doce o amor que derramo 
sobre cada um de vós. 

A vós peço, sede como luzeiros no mundo, por onde passardes a minha luz 
brilhará em vós. Será por gestos, atos e atitudes que o mundo vai conhecer que sois 
vós os filhos escolhidos do Pai. 

Muito pouco falta ainda, mas perseverai e não desanimeis pois o paraíso 
vos espera. Alguns não resistiram as duras provas de fogo, outros correram; mas 
não julgueis a eles, Eu mesmo cuidarei deles. 

Quanto aos sacerdotes e ao governo, é só serdes simples e seguirdes o 
que vos pedi, tudo farei, tudo renovarei, tudo se desmanchará, cairá por terra fa-
zendo um tremendo estrondo. A vós só peço que confieis em mim. E através da fé 
que o mundo se salvará, se redimirá de todo pecado. 

Tudo se fará como está nos planos do Pai. Se o jasmim nasce, cres ce, perfuma,
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floresce e morre, assim está nos planos do Pai, assim será.
Tudo está sob o controle do Altíssimo, daquele que é. A todos darei a sa-

bedoria divina para conduzir cada vez mais e mais ovelhas a esse rebanho onde um 
só Pastor reina na glória de Deus Pai.

A todos deixo-vos o meu Espírito, a minha graça e a minha paz.

   

Agora, sob forte impulso de amor e fé, trago-vos a minha paz. 
Quero confirmar em vossos corações, o precioso momento, em que se 

abriu para o universo a força extraordinária do Carisma. Foi um momento estron-
doso e forte sobre todo o universo, foi um grande acontecimento sobre a espinha 
dorsal do universo. 

À medida que foi sendo entregue nas mãos das autoridades este Carisma, 
a terra se abriu e engoliu profundamente o plano do Pai. No céu se completou forte-
mente este caminho com o coro dos anjos e santos.

Agora encontra-se enraizado e posto em rocha firme e abre a passagem 
para todo povo de Deus. Abre-se em um alongamento dentro dos ensinamentos 
profundos da lei da igreja e se prolonga por todo universo. Ele se completa em um 
sinal que acabo de traçar em meio aos meus seguidores e faz um traço contínuo em 
meio a todas as nações. 

Portanto, alegrai-vos em vossos corações, vós que escutais a palavra do 
Senhor; porque a terra recebeu um novo e forte plano da parte do Pai. A misericórdia 
do Criador é imensa e se compadece dos filhos seus, dando-lhes o presente de seu 
amor e de sua bondade. 

As leis humanas se integrarão na lei do amor. À medida que for se adi-
antando o plano do Pai, as leis da igreja serão visitadas pelo Senhor. 

À medida que todos os pedidos do Criador forem se cumprindo estarei junto 
dos filhos meus e começarei a agir. 

Sou o forte e poderoso braço e levarei a minha voz, o meu poder e atraves-
sarei todo o meu rebanho no caminho que acabo de traçar e de ligar no céu. 

Assim todos conhecerão que sou Eu o verdadeiro e poderoso, o forte e 
temível Senhor que passo e trago o meu amor, a minha verdade, a minha paz. 

Eu dou-vos a conhecer a minha salvação para que tenhais vida em 
abundância.
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Exulta, ó filha, exulta ó filha querida do Pai, porque o Senhor colocou em 
tuas mãos o poder, a paz e a sabedoria. 

Exulta, ó filha amada do Pai, porque foste obediente e em ti se encontra a 
mão forte do Todo Poderoso.

 As nações te pertencem e a elas deves buscar. Em tuas mãos está todo 
um plano de sabedoria divina que renovará as nações com a luz e a força da lei do 
Senhor. 

Cante ao Senhor as alegrias dos céus porque o Senhor te enviou para junto 
do altar do Altíssimo. Cante em teu coração e dê saltos de alegria porque em ti o 
Senhor repousou a sua confiança, a sua destra. Exulta, ó filha do Criador, porque em 
teu coração não há lugar para desolação e a descrença. 

Em ti o Senhor colocou o mais precioso e exalante perfume celeste e forte. 
Tens em teus pés a força de um valente soldado, tens em teu coração a lei do Sen-
hor gravada com letras de ouro e sabedoria. Tens em teu Espírito o amor divino e 
forte que eternamente plantaste ao longo do caminho. 

Alegra-te, ó filha querida e contigo todos os que confiam no Senhor, porque 
o Senhor vos reconhece herdeiros do reino e colunas que jamais vacilarão. Alegrai-
vos e exultai em vossas almas, pelo feito do Senhor sobre toda a terra. 

A Trindade se unifica sobre todo o universo e vem renovar todos os filhos 
do Senhor. 

Portanto, erguei os vossos braços e cantai um canto de louvor ao Todo 
Poderoso e misericordioso Senhor. 

Confiai plenamente e o Senhor realizará as suas maravilhas. Assim seja.

   

Agora me dirijo a vós meus servos e meus amados. Sou filho de Deus e 
como antes caminhei com o povo de Deus, ensinando e pregando os ensinamentos 
da palavra viva, também caminho hoje convosco e ensino a mesma verdade e a 
mesma lei. 

Quero a vós me dirigir como Mestre e Senhor e falar que sois meus amados 
e escolhidos entre as nações, mas deveis permanecer firmes diante do mundo. Ele 
vos balançará e vos trará momentos muito fortes de desilusão e desespero, haver-
eis de balançar com os acontecimentos futuros. Os corações estão endurecidos e 
a alma está negra, os meus filhos estão perdidos na maldição e no pecado. Não 
há mais a palavra da verdade em sua boca e em seus corações planejam, noite
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e dia a ruína uns dos outros, é hora de dar fim a tudo isso.
Quando vos encontrardes no mundo havereis de ser perseguidos e maltrat-

ados pelos chefes das nações, pelas autoridades e pelos lobos que se espalham 
por toda a parte. Deveis tomar cuidado, pois vão tramar a vossa ruína e até a vossa 
morte. Tomai o máximo cuidado, para que possais levar a todos esse ensinamento, 
esse plano, que é a salvação para todos, é um caminho aberto que mexe com tudo 
e com todos. 

Nada permanecerá oculto diante desse plano, desse dom. É a força e o 
poder do alto que vem e tudo renova e é através de vós que o Dom agirá em meio 
a todos. 

Portanto, tomai cuidado para que não aconteça de perecerdes no meio do 
caminho, para que as trevas do mundo, não venham superar a luz, que deve brilhar 
para sempre.

O que deveis fazer, para não vos deixar abalar? 
Em primeiro lugar, crer, mas crer profundamente no plano do Pai, acreditar 

fielmente nesse poder e que nada vem de vós, mas tudo vos vem do alto. Em se-
gundo lugar, unir-vos, sempre que possível em oração, e em oblação oferecer-vos, 
inteiramente ao plano do Criador, pedindo sempre ao Pai que vos conduza por onde 
quer que seja, doando-vos de corpo e alma, por esse Carisma, por esse plano. 

Em seguida, pedir que o Espírito Santo nunca deixe de vos iluminar, pedir 
constantemente a luz e a força do Espírito de Deus. Também, Eu, quando passei 
pelo meio desse povo perverso, muitas vezes me retirei para pedir ao Pai tudo isso 
e só assim suportei o mundo. Não deveis esquecer-vos de orar constantemente ao 
Pai, pedir a proteção da santa Mãe e do Anjos Celestes. 

Tudo vos será dado, a medida que pedirdes, nada do que pedirdes ao Pai 
vos será negado. 

Sou o Senhor, o Mestre e intercedo junto ao Pai, por vós, para que se cum-
pra assim o plano do Criador.

    

O Senhor se revela e se faz a verdade em vosso meio. 
Agora vem realizar as suas maravilhas, em meio a todos os seus filhos. O Sen-

hor se faz, unido em um só Dom, em um só amor, para eliminar todo o mal que há em meio
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a todos. Precisa do humano para que assim se faça cumprir em meio a toda a terra. 
Ele abre uma fenda profunda em meio a rocha, de onde desce a sabedoria divina. 
É como um rio de água viva, que lava e limpa toda eira por onde passa. A luz pen-
etrante e forte que vem da sabedoria de Deus, abre caminho em meio as trevas e faz 
romper as noites escuras e frias, enchendo de calor e de força viva, o Tabernáculo 
que foi construído pelo cuidadoso e sábio Senhor. 

Assim se completa em meio as nações o triunfo do santo e glorioso Senhor. 
Assim, se fende em meio a rocha, a sabedoria divina e vem morar em meio as na-
ções. Entrará e derrubará os muros, destruirá os tenebrosos castelos e consumirá 
todo desalento, o terrível mal e renascerá em meio aos povos, a beleza, a liberdade, 
o amor.

Havereis de atravessar momentos de inquietude e de angústia, mas vos 
espera um momento de alegria e paz. Do outro lado do mundo está a realeza do 
Senhor, é ali que deveis penetrar e permanecer para sempre. Atravessareis com dor 
e sofrimento, mas a luz forte que vos ilumina, vos conduz a um campo santo, onde 
havereis de repousar tranquilos e sem receio, onde o vosso descanso é eterno. 

Assim, vos falo e afirmo, que ainda há um tempo para caminhar, até chegar 
a mansão de gozo e alegria. 

O Amor do Pai, que vos conduz, vos leva a uma cidade santa, onde a água 
viva, límpida e fresca vos saciará. Onde o rebanho encontrará a felicidade, a paz e 
a harmonia. 

Assim a vós falo e digo, que todas as revelações serão cumpridas ainda 
nesse tempo. Nada, do que a vós falo, deixará de se cumprir ou de se realizar. Não 
demorará e vereis todas essas coisas acontecerem.

  

     

A terra se une ao coro dos anjos e santos e o céu se abre como um farol a 
iluminar.

O Magnificat se realiza, se cumpre o plano do Pai. Não haverá mais desa-
venças, nem perdição, tudo será fruto colhido da árvore da vida, colhido da árvore do 
paraíso. Tudo começa como no princípio, tudo é recriado pelo Pai, como no início do 
mundo. Haverá um só Deus reinando sobre as nações e cobrirão de glória e louvores 
os filhos seus. Pois é maravilhoso o amor do Pai pelos seus filhos na face da terra. É
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como que ressurgissem os mortos à vida nova, à vida plena. Pois o Pai pleno e 
único, é imutável, é desconhecido. Só ele sabe como e quando se realizará essa 
profecia pois é o Espírito do Senhor que vos fala agora. 

É o Espírito da verdade que vai varrer tudo o que for mentira para que só o 
amor do Pai permaneça. É o vento que sopra do norte ao sul do leste a oeste com 
força e intensidade, varrendo e lavando. Só os fortes de alma e de Espírito contrito e 
limpo permanecerão, a esses o céu se abre e os anjos e santos dão graças e unidos 
à Trindade vão descer um dia. 

Sou o princípio, o meio e o fim, aquele que é. Mas só os puros e simples 
sentem a minha presença, o meu falar, a esses conduzirei ao caminho do Pai.

É força divina e santa que muito poucos conheceram. Deixo-vos o amor, o 
meu amor que tudo pode, que tudo faz. 

As bênçãos do céu se derramem, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.

Eis o meu mandamento: Que se amem mutuamente!
      Que só o amor reine, Uno e Trino em cada coração. Só a lei do 

amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reinará na face da terra, construindo 
um mundo novo e santo, na igualdade e na justiça divina.

Será tudo distribuído em igual quantidade e toda fome e sede serão sacia-
das. A igualdade vem do amor, a justiça vem do amor, a fé nasce do amor em Cristo 
Jesus. 

Meus filhos não conseguirão mais ter paz se não se doarem aos irmãos 
tanto materialmente, quanto psiquicamente e também espiritualmente. É como se 
tudo se transformasse em uma bênção divina revestida pela graça da Trindade, é o 
amor do Pai se derramando sobre cada filho. 

E quando esse amor se tornar total, tudo será abundância e providência, 
não faltará nada a ninguém. 

Uni-vos, filhos meus e caminhai no caminho da paz e santidade que um dia 
será purificado, tudo será renovado. 

É a lei nova que vigora em vossos corações e tudo vai sendo transformado.
Igualdade, fraternidade, companheirismo, amizade mútua, será como uma 

Família guiada e orientada pelo mesmo Pai. 
É a Família do amor.
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O Espírito do Senhor é doce, é agradável, revigora as forças, dá sustento, 
transforma, purifica. Sou o Espírito do amor Uno e Trino. Quando esse amor chegar 
transformará o mundo e só os filhos meus, aqueles que seguirem o meu rebanho, 
conhecerão esse amor.

A Irmã recebe instruções diretas do Pai, está envolvida pelo Espírito como 
que transfigurada pelo amor do Pai, a ela dei tudo a conhecer, como será e como 
tudo se realizará . As instruções serão para que mais cedo os servos cheguem a 
esse amor puro e santo, que vou derramar com a força do meu Espírito.

A Comunidade precisa estar forte e protegida, revestida, pois é chegada a 
hora de lutar pelo Carisma. Serão pelas obras que o mundo acreditará nesse Ca-
risma, nesse dom precioso do Pai que é o amor. 

Se tudo é paz, ordem e união, fraternidade, amor, em meio aos filhos meus, 
o mundo ansiará por esse amor, por esse caminho de salvação. Realizarei isso com 
poucos e assim cada vez mais outros se chegarão a Mim. Ficai unidos, sempre em 
oração e em unidade com a Trindade Santa que é luz e força. 

Outro passo importante será dado:
É a entrega do livro às autoridades do governo, mas antes os jovens pre-

cisarão se formar nesse Carisma, nesse plano que ainda é confuso em suas mentes, 
eles são dóceis e deixar-se-ão conduzir como ovelhas mansas, desgarradas. 

Tudo mostrei à Irmã, passo a passo, tudo lhe será mostrado. Me utilizarei 
dos servos sempre que for necessário e só a Mim cabe saber quando e como. 

Sede dóceis e vos conduzirei sempre e cada vez mais para esse amor. A 
todos dei uma missão, será muito forte o meu falar dentro de seus corações e assim 
o meu plano se concretiza cada dia mais em meio aos filhos meus. 

Deixo-vos agora o meu amor, a minha paz. 
Derramo as minhas bênçãos sobre vós.

   

      Quero assim a vós me manifestar. Sou a luz, sou a vida, 
sou o que sou, sou tudo, sou o amor. Venho manifestar-me para pedir que real-
izeis um momento de gratidão e de amor profundo. O Senhor realiza em meio a
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todos as suas maravilhas e a sua obra divina se faz por acontecer. 
Sou o mesmo que iniciou o mundo e sou o mesmo que agora revela os fins 

dos tempos, tempos esses, findos para realização da obra humana e livre para a 
obra do Senhor. A realização desse tempo, constitui em um tempo novo. 

Agora, dá-se início a um novo tempo, esse que será totalmente em um mis-
tério de amor e triunfo da parte do Senhor. Nesse tempo não mais haverá a desonra, 
a vergonha, a ingratidão. 

Tudo será amor, no agir, no fazer, no contribuir com o outro. Tudo fala amor. 
Esse é o novo tempo que em breves dias se iniciará com a queda da potência ma-
ligna e com a vinda do Poder Trinitário do Senhor. 

A potestade maligna desaparecerá à medida em que se for deixando o pod-
er do Pai realizar as suas maravilhas. Deixará de existir toda a potestade maligna, 
à medida que acreditardes plenamente no plano da salvação, no poder imenso que 
vem da majestade divina. 

Quando não olhardes o mal, ele deixará de existir, quando ele não for o 
ídolo mais forte em meio às nações, quando ele não penetrar o vosso pensamento, 
ele desaparecerá para sempre e o Senhor será o bem supremo para sempre no que 
o poder maligno supere o poder divino, mas o humano se liga inteiramente no poder 
maligno, no orgulho do ter, do prazer e do poder. 

Ainda que todos permaneçam ligados no poder inferior, o Senhor o destru-
irá mesmo que para isso vem usar de sua ira, de sua cólera. Mas o plano do Pai é 
outro para os filhos seus. Ele os quer reunir com amor e no amor, para não machucar 
nenhum deles. 

Assim em um só abraço, o Senhor manifesta toda a sua bondade, a sua 
misericórdia, o seu amor. 

Quando aos abraçardes um Irmão em nome do Poder Trinitário, todo o 
mal que se encontra nesse indivíduo, deixará de ter poder e ainda mais, se crerdes 
totalmente, que nesse gesto, é eliminado todo o mal, passado, presente e que por 
ventura essa pessoa venha cometer no futuro, assim se realizará e assim se fará 
por cumprir. 

Mas, primeiramente, para que isso seja verdadeiro e para que o Senhor 
possa realizar, é necessário que em vós viva a fé profunda, a fé viva, a confiança 
total, que é o poder do plano do Criador, que está a agir, que é o próprio Senhor 
através de vós, requisitando de volta para o reino esse Irmão, esse filho de Deus. 

Esse Carisma é um “Dogma” e assim sendo deixa de ser um Carisma para
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ser íntegro e verdadeiro. Deixa de ser um plano para ser uma verdade, deixa de 
ser um pensamento para ser um dom ou ser o Dom. 

Assim ele é e se acreditardes e confiardes totalmente que sois somente 
instrumentos e que ele é, se realizarão as maravilhas do Todo Poderoso e Santo 
Senhor.

   

Sem Mim, nada podeis. Eu sou a força, o poder e a vitória. Sou o guia 
do errante, sou a luz do caminheiro. 

Quando confiardes totalmente em Mim, não havereis de vos encontrar 
em dificuldade ou desânimo. 

Eu sou o tesouro, o poder, tudo posso, é só confiar. 
Coloco-vos à prova, modelo-vos como um vaso novo feito em minhas 

mãos. Vos moldo conforme a minha vontade, mas dou-vos a esperança de uma 
vida nova. Dou-vos a promessa de dias longos e cheios de alegria. 

Quando se passarem os dias de vossas angústias, vereis o mundo 
novo, vereis a nova lei acontecendo em meio a todos. Mas, digo-vos, ainda ha-
vereis de sofrer por um tempo, por vós mesmos, por vossos filhos e pelos filhos 
do Pai, para que todos recebam a graça do plano do Senhor. 

Havereis de enfrentar muitas lutas e muitos sofrimentos. Olhai e vede 
como estão os filhos de Deus, qual a situação que todos atravessam: verdadeira 
angústia e tempo de lágrimas. O pecado domina a tudo e a todos. Tudo está 
perdido para eles, não há salvação, os filhos de Deus se perdem e são jogados 
ao léu para sempre. 

O Senhor vos escolheu para que fôsseis preparados separadamente e 
em um tempo para ser luz, ponte e segurança para todos.

Através de vós, o Senhor realizará o seu plano que atingirá a todos, 
remindo-os de seus pecados. Mas para que isso se faça verdade, havereis 
de enfrentar sofrimentos e lutas. E tem início todo esse tempo, já o sentis e 
começastes a vivê-lo. Assim, estais penetrando no mundo iníquo e negro dos 
filhos de Deus. 

Preparai-vos ainda mais, para que o Senhor possa faz-
er uso, inteiramente, desse vaso, desse tronco, dessa ponte e cada 
dia, chegar mais perto do rebanho disperso e sem rumo. Ainda há um
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tempo e outro tempo e logo o Senhor reunirá todos em um mesmo campo e dará a 
conhecer a todos, que Ele é, foi e sempre será o Todo Poderoso, o Deus verdadeiro 
e santo.

   

Quando em vós brilhar intensamente a luz do Espírito de Deus, sereis total-
mente cobertos pelo amor infinito do Criador. 

Sou o Senhor, sou o Mestre, a majestade divina e infinita.
Quero vos falar sobre a ponte, a força, a Trindade. Formou-se uma imensa 

ponte entre o céu e a terra, foi ligada com um alicerce firme e forte e constituiu-se 
para levar a atravessar nela, todo um exército. Essa ponte que se tinha rompido com 
a morte dos Apóstolos, foi construída com poder e força, nesse tempo presente e 
ligada entre o céu e a terra. 

Ela permanecerá para sempre, jamais se romperá porque foi firmada pela 
mão poderosa do Criador, iluminada pela luz e força do Espírito Santo e está ligada 
no céu e protegida pelos anjos e santos. Toda potestade celeste se incube de pro-
tegê-la, nenhuma força contrária a destruirá. É sobre ela que a Trindade Santa se 
estabelece. Ela é passagem segura para o encontro com o Pai. 

Agora em uma linha invisível e longa deverá se estender aos quatro cantos 
da terra o plano sendo do Criador. Romperá com a agitada rocha de soberbos e se 
dignificará em meio às nações. Será invisivelmente introduzida e trará uma profunda 
ligação por toda parte. 

Ela produzirá um efeito longo e perfeito, que penetrara por toda parte. Le-
vará o Poder Trinitário, por toda a extensão do mundo. Essa linha deverá ser feita de 
uma forma simples e ordeira para que penetre as potências fortes do humano. Se 
alongando essa linha, acontecerá o repúdio de toda a sociedade. Se lançará mão de 
um tenebroso e forte esquema para acabar com a ligação do poder humano, com o 
poder divino, mas impossível de se romper, porque está intensamente ligada no céu.

O projeto do Pai é chegar em todos os lugares e em todas as forças con-
trárias, para eliminá-las e fazer nascer vida nova em todos esses ligares. O pro-
jeto do Criador é fazer conhecer a todos que somente Ele é o poder, a força, a
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sabedoria. E para isso, usa de sua inteligência e faz nascer esse plano sobre toda 
a terra. 
Assim visitará todos os lugares com seu jeito simples mas com seu poder imenso. 
Haverá depois disso, o começo e o fim. O começo de uma vida nova, o fim de um 
tempo funesto e terrível, cheio de pecado e de violência. Acabou o tempo, em que 
o poder humano se sentia o dono do mundo, para começar o tempo de louvor e 
glória ao Todo Poderoso. Assim será para sempre.
Me manifestarei à irmã com maiores detalhes sobre as linhas invisíveis, como 
deverá proceder e como tudo acontecerá. A ela darei maiores esclarecimentos no 
tempo certo. 
Sou o Senhor, sou a vida, sou o que sou. O começo e o fim.

                                                             

Quando se aproximar o tempo da colheita havereis de ver as maravilhas do Sen-
hor, unindo o céu e a terra. Tudo louvará e dará glórias ao Criador. Honrai ao Todo 
Poderoso, com vossos lábios e em vossos corações, a gratidão será eterna. 
Agora quero falar-vos sobre o grande acontecimento que está para ocorrer. Em 
breves tempos, o templo do tempo se romperá e descerá a divindade santa sobre 
tudo e sobre todos. O universo se encherá de toda sabedoria divina e acontecerá o 
dom precioso do Criador sobre tudo e sobre todos. Acontecerá a vinda do Cristo, o 
Filho de Deus que descerá em uma nuvem, entre o coro dos anjos e santos. 
A Trindade se fará presente em meio a tudo e a todos. Nada escapará aos olhos 
do Senhor, será um momento de muita angústia e desolação. Muitos acorrerão 
para o encontro do Senhor, outros se lançarão por terra e ainda outros, perman-
ecerão adormecidos. 
Assim, todos verão, que pela mão do Pai, tudo voltará ao seu amor, ao seu cora-
ção. Assim se passarão aqueles dias, assim será o momento da colheita. Quando 
abrirdes os olhos vereis que o Senhor passou e as suas marcas estão por todos os 
lugares. 
Ainda um pouco e outro pouco e vereis tudo isso acontecer. Somente os fortes per-
manecerão e serão muito poucos. Um lado permanecerá e outro voltará ao Senhor.
Assim, contemplareis a face do Senhor, Todo Poderoso e Santo.
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Enfim, contentai-vos com vosso soldo para que sejais poupados pelo Sen-
hor. Quando Ele se aproximar, fazei a vontade do Criador, porque só a Ele pertence 
o tempo presente e o tempo futuro. 

Não vos angustieis com vossos pesares, mas rendei graças ao Senhor, 
porque sereis poupados, nos dias de tribulação e de angústia.

Ide pelo mundo e anunciai o que o Senhor vos tem dito e preparai o camin-
ho do Senhor, para que todos por ele possam atravessar. Ide e levai a boa nova a 
toda gente, ensinando e mostrando o caminho da salvação. Ide, pregai a todos, o 
amor infinito do Pai para que quando chegar o tempo da tribulação, também eles 
conheçam o caminho do Senhor. 

Ide e levai a todos os meus ensinamentos simples e sábios, com a nova 
lei, com a nova vida, com o novo momento. Ide e ajudai a recolher para o celeiro do 
Senhor, os filhos que se encontram em desespero e angústia. Para eles o tempo já 
chegou e estão se contorcendo em dores e lágrimas, sem saber qual o caminho que 
devem tomar. 

É a vós que venho pedir: ide pelo mundo afora e ensinai a palavra, o amor, 
a verdade. Mostrai o caminho que une o céu e a terra e que será eterno. Tudo passa, 
mas as minhas palavras não passarão , elas se cumprirão a seu tempo, tal qual as 
tenho dito e anunciado. 

Assim foi e assim será para sempre.
                                                                                                                                         

   

Eis que sou o Senhor e quero vos falar. 
Agora em um tempo havereis de deparar com imensas barreiras que vos 

custarão sacrifícios e lutas para atravessá-las. São duas paredes que se põem em 
vossa frente e que precisam ser removidas com a ajuda do Espírito Santo. São fer-
rolhos de ferro e portas de aço, se compõem de autoridades e governos, esses que 
governam com poder e com suma importância e dizem maiores e sábios.

Duros são os ferrolhos e fortes as portas que representam. Romper-se-ão 
com muita luta e com poder. Representarão essa gente, pessoas da Comunidade e 
que fazem parte do grupo. Usarei deles para romper com as difíceis barreiras que 
encontrarão pela frente. Será necessário muita luta e doação. Com poder e autori-
dade havereis de vencê-los.
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A Irmã precisa ficar muito atenta aos acontecimentos e aos gestos de al-
guns dos servos, usarão palavras e até ideologias falsas. Levantarão uma imensa 
e forte tempestade dentro da Comunidade, usarão de palavras enganadoras e de 
gestos traidores e cheios de sabedoria. São fortes os desígnios que trazem e que 
lançarão em meio a todos. 

Farão verdadeira desavença entre uns e outros, construirão uma serpente 
de ouro e adorá-la-ão como se fosse um deus verdadeiro. Esse é o ídolo construído 
pelas seguidores, esses que tem o poder e a força em suas mãos. 

Eu vos fala e oriento, para quando chegar o momento, saberdes como agir. 
Ele virá e se apresentará. Não corrais e não temais, mas lutai e eliminai-o! Fazer 
tudo como a vós já ensinei, mais ainda em se tratando de autoridades, deveis trazer 
um equilíbrio forte sobre o acontecimento. 

Traçai o sinal da cruz com toda a autoridade e pronunciai as palavras 
seguintes:

Vai-te embora satanás ! Em nome de Jesus de Nazaré e pelo poder do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, nunca mais venha a se  levantar e se manifestar em 
meio à minha igreja!

Sereis levados à grande luta e havereis de duvidar, mas é assim que entro 
em meio aos meus e derrubo os templos em ruína. É assim que me aproximo do 
altar para purificá-lo e perfumá-lo com incenso puro. Assim que proclamo a minha 
vitória sobre o pecado. 

É assim que me faço presente em meio à minha igreja e a construo com 
verdadeiro amor. 

Nada conseguirá destruí-la, nem a maior das pedras que construírem, 
porque seu alicerce está firmado em rocha firme e jamais será destruída. 

Assim falo e assim será .

   

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou o Caminho. 
Agora quero manifestar-me me a vós através dessas linhas. 
Quando caminhei com meus discípulos, a eles ensinei como deviam fazer 

para enfrentar mundo. Também a vós venho ensinar e orientar para que não aconteça 
de tropeçardes ou de ficardes parados  por falta de orientação. Agora se aproxima
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o tempo mais forte para vós e que será de dura provação. Antes de enfren-
tardes o mundo, é preciso manifestar-vos a fé, essa que deverá acompanhar-
vos a cada momento, a cada passo. Se não a tiverdes viva e acesa dentro 
do vosso coração, não podereis enfrentar a iniqüidade do mundo, pois nada 
conseguirão fazer. 
A vós falta ainda acreditar, que realmente, todos esses ensinamentos vem da 
parte do Senhor. Há uma forte dúvida em vosso coração, essa dúvida precisa 
ser eliminada para que possais partir ao encontro de toda falsidade que aí está. 
Portanto, a vós falo e peço: Não rejeiteis as palavras de vosso Mestre, mas 
acolhei-as com carinho para que tenhais condições de ir em busca das ovelhas 
que se encontram longe, perdidas.

   

Agora me dirijo a vós para vos falar e orientar assim: As autoridades da igreja 
vos estão pisando, deixando-vos sem ação, eles trazem um forte egoísmo e 
tem uma falsa imagem do plano do Pai. 
Isso vos atinge e vos sufoca, vós sentis se irem as forças e ficais sem saber 
como agir. É a força contrária que vos quer derrubar, é um obstáculo existente 
em vossa frente que é necessário romper. 
Ainda é enorme a pedra existente e que precisa ser removida. É preciso que 
pegueis as ferramentas necessárias e comeceis a bater nessa pedra de lado 
a lado, até que ela se dissolva por inteiro, de ambos os lados. Ela precisa ser 
destruída até que a passagem fique livre, assim podereis passar sem dificul-
dades. 
Essa força contrária é urna legião de lobos que atacam para destruir a sua 
presa, eles permanecem unidos e lutam, são velozes e têm dentes afiados. 
Trazem em suas línguas a falsa ideologia e a lei criada humanamente. Agora 
estão bravos e querem destruir o plano do Criador. 
Não conseguirão se da parte dos escolhidos do Pai, encontrarem resistência e 
luta. Ao contrário, se nada fizerdes e se deixardes as coisas do jeito que estão, 
eles serão os vencedores. Aí chorareis amargamente a vossa desobediência e 
a vossa falta de ação.
Portanto, não será fácil a destruição desta pedra, mas não impossível. Pegai a 
pá e a picareta e tudo mais o que for necessário e parti à luta sem medo e sem 
preguiça e ide em frente. Lutai !
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Emprestai-me os vossos braços e os vossos pés para assim destruir todos 
os obstáculos que possam atrapalhar o plano do Pai.

Assim seja e assim será.

   

Ouvi a palavra do Senhor e ponde-a em prática, escutai com atenção e 
obedecei ao Senhor. 

Quão grande é o coração do homem, quando está a serviço do Altíssimo. 
Quão maravilhoso é o saber da criatura, quando lhe é dado da parte do Senhor. 

Vós que estais a escuta do Todo Poderoso e Santo Senhor, enchei-vos de 
alegria e de paz, porque sois para o Senhor como orvalho que brota e que dá vida, 
seiva que umedece e faz crescer a semente germinada e que põe em arvoredo 
verdejante as pastagens do Senhor. 

Sois relâmpagos que iluminais e dais esperança e vida nova aos galhos 
que estão prestes a secar. Sois as dádivas preciosas, a menina dos olhos do Todo 
Poderoso. 

O Senhor se compadece dos filhos amados e com sabedoria divina lança 
a semente de vida nova, a todas as criaturas. Fez as sementes mestras que foram 
cuidadosamente lapidadas pela mão do Pai e agora já começam a dar os primeiros 
ramos. Sois a semente de um plano do Criador. Agora deveis começar a dar frutos 
de amor, paz e esperança.

Fostes escolhidos com paciência e amor pelo Todo Poderoso. Agora, lan-
çados à terra, tendes uma grande missão pela frente. Dar frutos, crescer e se fazer 
árvores frondosas e gigantes onde todos possam encontrar alívio e descanso, onde 
os que estão em desespero encontrem uma sombra, um lugar para repousar. Sois 
sementes lançadas pelo Criador, portanto, deveis render cem por um. 

Esse é o plano do Criador. Esse é o Vosso dever, a vossa missão. Eis para 
que serve a semente que Veio da parte do Senhor. 

Assim germinará e dará frutos em abundância para sempre.

   

Sou o Senhor, sou o mestre e quero dirigir-me a vós, assim:
Quando houver em vosso meio a arrogância, a falsa ideologia, não te-

mais, sede mansos e fiéis ao vosso serviço. Eminentemente sereis observados
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pelos homens da lei, não discutais com eles. Permanecei em vosso posto não 
desçais para cumprimentá-los ou para que vos dirijam uma falsa palavras mas per-
manecei em vosso lugar firmes e sem medo. 

Quando a vós dirigirem algumas palavras, sede sinceros em vossas res-
postas. Falai sempre a verdade e não discutais com eles. Mantende a vossa posição 
de alicerces do plano do Senhor e não vos prostreis para adorá-los, pois somente ao 
Senhor deveis obediência. 

Escutai somente a palavra da sabedoria divina. Para isso vos tenho in-
struído e vos tenho ensinado desde todo o tempo. Se for necessário assentar-se e 
discutir com eles, fazei-o com segurança e com fé viva. E que assim se faça. 

Dizei a eles que sois da parte do Senhor e quereis fazer somente aquilo 
que Ele a vós ordena que se faça. E que estais a serviço da paz e do amor e que 
não vos importa, o que vem trazer inquietude a certas pessoas, pois é a iniquidade 
delas que assim se manifesta.

 Portanto, sois membros de um mesmo corpo e estais a serviço de um 
mesmo Senhor que é o Pai e Criador de todas as coisas. 

Assim, Ele se manifesta justo em um mesmo caminho, em uma mesma lei, 
em um mesmo dom, que Ele é e será para todo o sempre, o poder e a glória. 

Assim seja.

   

Ide e proclamai a palavra do Senhor, anunciai seu novo ensinamento e 
dizei a todas as nações que estais a serviço do Todo Poderoso e que é chegada a 
hora de voltar-se para o Pai para que se manifeste a salvação sobre todo o universo. 

Agora, assim fala o Senhor:
Se não vos voltardes, se não vos arrependerdes de vossas faltas, virá so-

bre vós uma maldição, uma forte e terrível peste assolará todos os povos. Haverá 
fome e lágrimas por toda parte. 

A dor consumirá todo o ser existente sobre a face da terra e ninguém per-
manecerá em paz. A guerra, a tempestade, o calor, o frio, tudo isso servirá como 
castigo para que sejam perdoados os vossos pecados. 

O Senhor dirige assim, um forte apelo:
Que se faça penitência e se volte ao caminho da salvação, antes que vos 

aconteçam todas essas coisas. 
E a vós que fostes instruídos pelo Senhor, tomai cui-

dado para que não tenhais que responder pela vida de vossos 
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irmãos. Para isso vos foi dado todo saber, tendes por missão ensinar aos vossos 
irmãos a atravessar o caminho que levá-los-á, às águas refrescantes que vem da 
fonte divina. 

Tomai portando o vosso cajado e parti para a vossa missão. Não temais 
os lobos que vos esperam, mas ide em frente como o Senhor vos tem ordenado, 
porque deveis prestar conta do vosso serviço, ao vosso Pai. 

Ele que é justo e misericordioso vos recompensará para sempre.

   

Naquele tempo haverá horrores em todos os lugares, vossos corpos es-
tarão dispostos às aves do céu e aos répteis da terra. Haverá choro e ranger de 
dentes por toda a parte. O clamor será intenso e haverá verdadeira solidão em meio 
aos que restarem e encontrarão a salvação e o amor do Pai. 

Vós todos que temeis ao Criador, sereis poupados pela mão do Senhor, 
sereis levados pela mão do Pai, a um lugar de descanso e de segurança e quando 
voltardes à terra, encontrá-la-eis devastada por todos os lados e quando todas es-
sas coisas se sucederem, já não mais havereis de vos lembrar do tempo passado 
mas encontrareis vida nova sobre a terra. 

O sinal do tempo será marcado por extenso, em um lugar visível, onde 
pequenos e grandes olharão com espanto e com temor no Senhor. 

O número dos vivos contar-se-á num piscar de olhos, será reduzido a um 
punhado que passa nos vãos dos dedos. Assim, poucos são os que resistirão à 
cólera do Senhor, será um número pequeno mas temente ao Senhor. 

Assim se sucederá quando vier o dia do Senhor. Eis ainda um tempo e mais 
um tempo e tudo acontecerá, segundo está escrito: ei-lo que vem e já se aproxima! 
O tempo vos pertence e está em vossas mãos, o tempo da salvação. 

Aqui tendes ainda um tempo e outro tempo para a vossa retirada, para que 
tudo aconteça, conforme o Senhor vos tem falado, não leveis na brincadeira, mas 
escutai a palavra do Senhor e vede os acontecimentos. 

Comparai a escritura e vereis os sinais que traz dos últimos tempos. São 
sinais de reconciliação para com o Pai. 

Assim se fará e assim acontecerá .
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Agora venho me manifestar em um profundo conhecimento de amor e de 
paz. 

Quero falar-vos para que possais estar cientes da vossa caminhada. Sou a 
verdade, sou o poder. Assim falo-vos e me manifesto agora. 

Estais passando por momentos de profundidade e de renovação intensa, 
estão sendo arrancadas as mais violentas e fortes raízes existentes em vosso ser. 
Essas raízes é que são a força contrária ao plano do Pai. Essas são as mais pro-
fundas e que é necessário que se retire uma a uma, para que sejais luzes e colunas 
fortes, que sustentais o novo templo, a nova aliança.

Assim, não vos assusteis e não temais para que tudo se faça conforme a 
vontade do Pai. 

Eu já não me lembro mais do vosso passado, todos os vossos pecados 
estão perdoados mas em vosso ser trazeis os tropeços e as barreiras. 

Assim deveis lutar e enfrentar-vos mutuamente para que tudo seja elimi-
nado de vosso meio.

   

Agora assim quero falar-vos:
Que o vosso Espírito, a vossa alma e o vosso corpo é habitado pelo Amor 

Trinitário, pelo Dom que é o Pai. 
Assim, tudo o que é impuro desaparecerá e somente a brancura, a luz e a 

força da onipotência, permanecerão. Sereis alicerces firmes para o mundo, o camin-
ho está aberto e o povo de Deus nele pode caminhar, mas vós deveis permanecer 
acesos e firmes em todos os momentos, em todas as situações. 

Para que isso seja verdadeiro, tudo o que for impuro, precisa desaparecer 
para sempre. Sois como lâmpadas, para iluminar o caminho aos que nele estiverem 
caminhando. Sois como fantoches nas mãos do Altíssimo para que Ele se utilize de 
vós, do jeito e da forma que Ele quiser. Sois os escolhidos do Senhor, para que Ele 
possa unir o céu e a terra em um mesmo amor, em uma mesma força. 

Já não vos pertenceis a si mesmos, mas sois instrumentos nas 
mãos do Todo Poderoso e que isso vos sirva de honra e de alegria porque jun-
tos, em uma mesma missão, estais a serviço do Altíssimo. Sois do mundo mas
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pertenceis ao plano do Criador, sois humanos mas templos do Poder Trinitário, san-
tificador, purificador. 

Sois como relâmpagos em meio à humanidade. A vós não pertence o vosso 
ser, o vosso querer, mas ao Pai que vos ama e que vos criou em um novo ser. 

Não reluteis contrariamente, porque de nada adiantaria, pois sois instru-
mentos e aquele que relutar ao contrário, será eliminado, para que não sirva de 
tropeço aos outros. 

O Criador se encarrega de moldar, de purificar um a um para que seja a 
ferramenta pura que Ele necessita na hora exata. 

Tudo a Ele pertence e tudo a Ele deve obediência.

   

Sou a videira e vós os ramos.
Quero que se cumpra toda a vontade do Pai. 
Vou levar ao vosso conhecimento uma verdade infinita e santa. Aproxima-

se o tempo em que deveis manifestar o vosso amor por toda a parte. Estais em um 
tempo de angústia e de pavor mas chegará o tempo em que será manifestada a 
glória do Criador.

Sois um escudo forte e cheio de sabedoria. Portanto, afirmai-vos em uma 
rocha ainda mais forte e mais abundante, onde corre água viva e limpa, água que 
desce e lava toda a terra e transforma em um lugar de mansidão e de pureza, corre 
e lava todos os corações. 

E toda a alma manifestará louvor e glória. 
Quero que se manifeste em vós um desejo imenso de tudo fazer brilhar, de 

romperdes toda treva e que somente a luz venha permanecer. 
Sou o Senhor que vos falo e peço que não desanimeis, mas lutai com toda 

a força para tornar-vos o escudo forte do Senhor. 
Agora vou falar-vos em um sentido diferente, em que precisais querer e 

confiar, que sois para o Senhor, os escolhidos, para fazer acontecer a transformação 
do mundo, não o sabeis como isso se fará, somente em seu tempo o revelarei, mas 
deveis confiar plenamente, que em vossas mãos o Criador depositou seu plano de 
salvação para todos.

Quando chegar o momento certo sabereis como isso se fará. 
Ainda há um tempo para vós e logo haverá um tempo para o mundo e 

depois disso havereis de presenciar muitas coisas acontecerem e se romperem por 
toda a parte.
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Quero assim falar e transmitir a minha mensagem. 
Dirijo-me à Irmã. Ela precisa tomar conhecimento de certos acontecimen-

tos que ocorrerão dentro de alguns dias. É preciso ficar atenta para a luz que virá 
e que será uma luz deliberante mas ofusca, será forte mas enganadora, traz sinais 
de vigor mas que é contrária ao plano divino do Senhor. Ela brilha mas queima-lhe 
as vistas para que a sua visão seja obscurecida e não veja o que está por trás da 
enganadora luz. 

É necessário permanecer atenta e vigilante, porque está próximo o que vos 
tenho dito. Virá em nome da paz e do amor mas, será de garras intensas e fortes. 

A Irmã precisa ficar muito calma e prestar muita atenção a todos os fatos 
e tomar todo cuidado com os lobos que estão a rodeá-la, procurando feri-la, dia e 
noite. É preciso que ela se retire, por alguns dias de sua Comunidade para dar alívio 
às suas correntes sangüíneas e para recobrar as forças. 

A ela me dirijo e lhe darei outros sinais para que não duvide e não venha 
sofrer as consequências dessa força contrária e forte.

Quem se doa com amor terá recompensa eterna.
Quem ama seu Irmão com amor divino terá vida em abundância.
Sou a vida, sou o poder, sou o Senhor, sou o que sou, o começo e o fim, 

sou o amor, sou a paz. 
Trago-vos a paz, dou-vos a paz, amo-vos e vos guardo no meu coração.

   

Sou o caminho, sou a luz. Venho e trago-vos a minha paz. 
Quero a vós dirigir-me com palavras de orientação e de amor. Quero que to-

dos fiqueis ligados permanentemente em meu amor, em minha luz, em meu cajado.
Precisais permanecer no amor infinito que é dado da parte do Senhor. Es-

cutai a minha palavra e vivei-a em profundidade. Quero assim a vós me dirigir como 
mestre e Senhor. 

Quero que envies a Irmã, as minhas palavras que vais traçar nessas linhas. 
É assim que falo, é assim que me faço conhecer. É preciso que se informe as au-
toridades eclesiais das bases interiores e exteriores.Mantende um laço de liga-
ção entre a igreja e a Comunidade, entre o governo e a igreja. É preciso que se
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pronuncie uma linha coerente entre uma e outra lei, as bases estão sem estruturação 
e sem firmeza, prestes a cair. A linha geral está ordinariamente ligada a discussões 
e libertinagem, entre essa e outra não se tem nada de concreto. A lei humana está 
balançando e prestes a cair no profundo abismo. 

É preciso ambas as partes para que, ao passo que isso for sendo feito, a 
lei divina, a forte e poderosa lei do Amor Trinitário, faça morada definitiva nesses 
meios, nesses palácios. 

É urgente ligar o céu e a terra. Nos lugares de opressão e de poder, não há 
passagem para o plano do Criador. Ela está fechada. As portas não foram sequer 
tocadas e é de urgência que isso se faça. 

Assim, em uma linha imediata e forte será feita a vontade do Criador. Entre 
as bases humanas e a lei de Deus, não existe ligação. O plano do Criador não aden-
trou as fontes opressoras e injustas. Foram elas que agiram injustamente na minha 
condenação e até os dias de hoje permanecem intactas, intocáveis. 

Tudo vive sob opressão, sob o poder da mentira. É chegado o momento em 
que o Poder Trinitário vem se manifestar, entrará e fará uma limpeza dentro dessas 
leis opressoras e arrogantes, mas para que isso seja verdade, é necessário que, da 
parte humana se dê licença e se faça uma ligação. 

Quando isso se fizer verdadeiro, aí começareis a ver as coisas diferentes 
acontecerem nas leis criadas pelo homem. 

O poder, a lei divina é que se fará cumprir.

   

Eu sou a verdade e a vida. Sou a luz, sou o caminho. 
Quero a vós falar e orientar assim:
Sou a fonte de água viva que dá força e reanima a tudo e a todos. Sou a 

ressurreição e a fonte de vida eterna. 
Tudo vos ensinei, tudo vos mostrei. Sois minhas ovelhas e sou o vosso 

Pastor. Dei minha vida por minhas ovelhas. 
Hoje em união com o céu e a terra transpassa um plano santo. Une-se em 

um caminho verdadeiro, suave e transparente e que todos deverão atravessar. Tenho 
minhas ovelhas em um campo cercado e estou tosquiando-as conforme a necessidade 
de cada uma. Alimento-as com alimento sólido que vem da fonte divina e que traz a paz 
e a luz para cada uma. Dirijo-me a vós e vos falo. Não me tenhais distante pois passo de
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momento em momento a cada família, a cada lar, onde as portas encontram-se 
abertas para mim. 

Venho e derrubo os templos que se encontram em ruína e torno a recon-
struí-los em poucos momentos, dando-lhes roupagem nova e vida cheia de rique-
zas, que nem a traça, nem o ladrão roubam ou destroem. 

Não vos assusteis quando Eu passar de um por um. Estou tosquiando a 
cada um, conforme a necessidade. 

O que vos peço é que aceiteis com amor e maturidade e com sinceridade 
em vosso coração, deixando-vos moldar, para que cada um seja um templo vivo e 
morada definitiva da Trindade Santa. 

Aceitai com paciência todas as provações e ajudai-vos mutuamente. Quan-
do uso de um, para eliminar o mal que se encontra em outro, não o rejeiteis, mas ac-
olhei com confiança, acreditando que não é da parte humana que assim está a agir, 
porque se duvidardes em vosso coração, o Senhor fica impossibilitado de agir e aí, 
então, o maligno tem acesso sobre tal pessoa e quando isso acontecer, é um passo 
atrás que é dado e ninguém, nem o Senhor pode ajudá-lo, sem que reconheça seu 
erro e venha arrepender-se profundamente. 

Tomai cuidado, para não vos deixardes dominar pela astúcia do maligno. 
Aceitai a ajuda do Irmão, porque é através dele que me aproximo de quem está em 
luta com o maligno. Diante do poder divino ele nada representa, mas diante do poder 
humano, tudo pode e tudo faz. 

Ficai atentos às vossas inspirações, vede de que lado vos chegam, se vos 
inspira a luz da verdade ou a luz enganadora e impura. Tomai cuidado, para não 
serdes enganados. Ele tudo tenta e tudo faz para não vos perder. Ele sabe que esta 
próximo o seu fim. 

Assim, ao passo que vós brilhardes, como força, luz e verdade, não haverá 
lugar para ele em meio a humanidade. O mal está em agonia e dá os últimos gemi-
dos, mas ainda tenta de todas as formas enganar a parte fraca do humano. 

Ficai atentos e vigiai, permanecei em oração e em constante pensamento e 
em amor profundo, ligados à Trindade Santa e não projeteis em vossos corações os 
maus pensamentos, as desconfianças, as contendas e as intrigas. 

Que de vossa boca saiam palavras de verdade e de justiça e que em vossos 
corações reine a paz, a fé e a esperança. 

Assim seja.
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Ouvi minhas palavras e ponde-as em prática. 
Sou o caminho, sou a rocha firme e verdadeira, sou a fonte que jorra água 

viva, lava e limpa toda a eira. Sou o forte braço que conduzo o rebanho e recolho as 
minhas ovelhas.

Quero falar-vos que somente a voz do Altíssimo será ouvida à distância 
e permanecerá para sempre. Todo o lobo, todo perverso desaparecerá. Somente 
a voz forte e penetrante ressoará e cairá nos corações, rasgando-os para eliminar 
toda a iniquidade aí existente. Todos ouvirão com atenção a voz do Todo Poderoso 
e dar-lhe-ão glória e louvor.

Quero assim falar-vos e peço que presteis a atenção, pondo em prática o 
que a vós, vou transmitir:

É chegado o momento, em que todo mundo precisa receber e conhecer o 
plano santo do Pai. É o Dom que se manifestará por toda parte. 

Mas, como isso acontecerá e se fará não o sabeis. 
É como o cantar do pássaro, como o soprar do vento, assim o Filho do 

Homem se manifestará em meio às nações.
Já o sentis, não o vedes?
Mas, preciso de uma ligação entre o céu e a terra. Essa precisa partir dos 

meios de comunicação, é uma torre de transmissão permanente que se liga para 
sempre entre o céu e a terra. É através dessa torre que me farei conhecer em meio 
a todos. 

Estou assim falando-vos, porém não é necessário construir essa fonte de 
energia, ela já existe e já está pronta. Ao passo que for me anunciando, através de 
palavras e gestos, logo estarei adentrando em um ramal de comunicação. 

Farei morada em meio às luzes e enviarei rebentos de profunda energia em 
meio a todos. Mas para que isso se cumpra, é necessário enviar em linhas até as 
fontes principais, o conhecimento do plano do Criador. 

Esses documentos deverão ser os mesmos que farão parte do governo. Es-
sas linhas serão os mesmos manuscritos que estão sendo traçados para o governo. 

Deverão ser simples e claros, sem gramática sem arrogância. De-
verão ser enviados de pleno acordo com a Comunidade e com apoio in-
terno. Deverão ser enviados juntamente com os documentos do gover-
no. Assim, me darão licença para entrar e derrubar toda a injustiça, toda 
maldade existente nesses grandes meios, onde o maligno é o rei, onde 
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a dominação e o poder maléfico e que só produz e gera desordem. 
Quando adentrar nesses meios de comunicação e no governo, vou me uti-

lizar de  vós para a grande luta. Apresentarei a vós, as injustiças e toda mentira ex-
istente dentro desses poderes. Deveis unir-vos mutuamente e em luta forte destruir 
aí todo o mal existente. 

Serei Eu que aí estarei a derrubar todas as astúcias malignas e mentirosas.
Portanto, muito havereis de trabalhar, para que se torne verdade e amor, 

todo um sistema, onde reside a falsidade e a desordem. 
Assim será e assim o plano de salvação chegará a todos, em linhas invi-

síveis.

   

Agora quero falar-te e peço que transmitas a Irmã. 
Ela precisa tomar cuidado com os lobos que a rodeiam e querem enganá-

la.  Há uma longa raiz, perigosa, que quer destruí-la. Vem de muito longe e não está 
em suas raízes familiares, mas é uma raiz oposta e que existe há muitos e muitos 
anos. Ela se apresentará em breves dias.

Irá confundi-la e lhe trará dúvidas e desconfiança. Muitas provas exigirão 
dela. O mesmo que fizeram comigo, querendo ver milagres e prodígios acontecerem 
diante deles. Ela não pode vacilar diante dessa gente. É preciso permanecer firme e 
acreditar vivamente no plano do Senhor. 

Eles irão persegui-la e a farão sofrer. Tudo por causa do meu reino.
Assim, peço a ela que sempre que for posta à prova, fique calma e confie 

inteiramente em mim. Estarei do seu lado para protegê-la mesmo que lhe pareça 
difícil. Eles virão e serão fortes e a porão à prova. 

Eles trazem uma raiz profunda e perigosa, mas a Irmã não pode vacilar, 
precisa acreditar profundamente no poder do Pai. Ela passará por momentos de 
descrença, faltar-lhe-á a fé viva. 

Peço à Comunidade muitas orações e da parte da Irmã, ela deve ficar vigi-
lante para não vacilar quando isso acontecer.

   

Eu a vos peço e assim me manifesto. Quero que todos vos reun-
ais em profundo acontecimento e façais acontecer uma ligação de oração 
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profunda e fé viva, aos fatos que estão por acontecer. 
É preciso que da parte da Comunidade, se faça um trabalho intenso e de 

profunda verdade para eliminar as raízes que querem atacar a Irmã e junto com ela, 
o Carisma, para assim matar o plano do Criador. 

Antes de irdes por toda a parte, é preciso unir-vos em luta e eliminar esse 
forte obstáculo que está pronto para agir. Ele vem de tempos distantes e age com 
poder e força.

Vós sentireis na própria carne o seu poder, a sua força. Se fizerdes o que 
vos peço, quando elas, as raízes se apresentarem, já não mais terão poder e cairão, 
encher-se-ão de vergonha e vacilarão diante da Irmã. 

Mas, se da vossa parte, não cumprirdes o que vos peço, havereis de sofrer 
e até mesmo deixar de existir. 

Não duvideis, não vacileis, mas confiai vivamente no poder do Pai.

   

Sou o Senhor, sou a verdade. 
Quero falar-vos e peço que assim façais. 
Uni-vos em um laço de profundo amor e paz todas as estruturas, as bases 

e a Comunidade. 
Assim havereis de vos integrardes inteiramente no mundo. 
Tudo estará pronto, ao passo que se ligarem todas as leis. O plano do Pai 

agirá com força total e será surpreendente, por toda a parte. 
O mundo está de boca aberta, ansioso por esse momento. 
Os filhos de Deus estão com o coração na mão, esperando que venha 

manifestar- se o poder imenso do Todo Poderoso. 
Ao passo que se cumprir, entre um e outro a ligação, todos receberão do 

plano de salvação, seja ele aceito ou não pelo humano ou pelas leis humanas. Nada 
impedirá a lei nova, de agir por toda parte. Nada impedirá o plano do Criador, diante 
da maldade existente por toda a parte. 

O plano do Pai é doce, suave e forte e romperá com todas as barreiras 
onde quer que elas se encontrem. 

Quando se cumprir tudo o que a vós peço, havereis de deparar com muito 
trabalho, com muita luta, dia e noite. 

Permanecei unidos e enfrentai todas as lutas. As noites serão o tempo de rec-
onciliação com o Pai e o dia para vossos irmãos. Assim havereis de trabalhar intensam-
ente e tudo o que pedirdes a Santíssima Trindade, vos será dado e tudo que em nome da 
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Santíssima Trindade, destruirdes, será sepultado para sempre. 
Mas, devereis confiar vivamente que assim será e assim se fará por cum-

prir. Acreditai em vossos corações e o plano do Criador se cumprirá por toda parte.

   

Agora quero falar-vos como deveis manter-vos em posição firme e cora-
josa, diante das leis da igreja. 

O ministério eclesial de base, que se compõe de diversos trabalhos, dentro 
das estruturas da igreja, está em apuros e em delírio. As leis estão todas contamina-
das com o poder, o ter e o prazer.

Agora entrará a lei do amor e renovará todas essas leis. Tudo ficará puro, 
nenhuma só, permanecerá sem ser tocada. 

Haverá muito barulho e muito trabalho. Havereis de vos deparar com mui-
tas lutas.

Há uma linha inversa e essa precisa cair. Essa linha atinge toda a estrutura 
da igreja. É uma lei forte e contagiante que fere a alma dos filhos de Deus. Ela foi 
criada pelo humano, mas é contrária à vontade da lei do amor. 

Essa linha existente é de longos anos e fere o profundo ser. Ela está ligada 
diretamente à cúpula da igreja e essa vos custará muito sofrimento e muita dor. Ela 
é forte e tem raízes inversas e traz sinais de paz. Ela permanece até os dias de hoje, 
mas prejudica os filhos queridos do Pai. Não constrói mas destrói. 

Eu a coloco em vossas mãos para renová-la na lei do amor. Quando acon-
tecer o seu rompimento, a lei do amor entrará para sempre.

Ela se compõe de diversos atores, são poderosos e a defendem com ideo-
logias humanas. 

Não aceitam a simplicidade e não acreditam que Eu possa manifestar-me 
em linha simples.

Ouvi as minhas palavras e ponde-as em prática. 
Sou Eu, o Senhor, que assim venho falar-vos. A Comunidade Aliança Div-

ina é como um rebento novo que brotou da fonte divina. Têm suas raízes ligadas 
diretamente no Amor Trinitário do Todo Poderoso. Venho falar-vos agora e pedir 
para vos manterdes calmos diante das longas e fortes passagens que havereis de
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enfrentar. Elas serão de diversas linhas e se purificarão ao passo, que se for cum-
prindo o plano do Pai. Elas romper-se-ão pouco a pouco, como um canal que neces-
sita ser cavado lentamente. 

Vós sereis os operários que vos propondes a cavar e limpar esse canal, 
que se encontra totalmente fechado pelos lodos que foram sendo depositados nele, 
todos os tipos de escombros e sujeira. 

O Senhor se utiliza de vós, que fostes os escolhidos para trabalhar e fazer 
toda a limpeza. Tudo precisa ser limpo e purificado. Será um trabalho lento e que 
exigirá da parte de cada um, muita docilidade e paciência. 

Apresentar-se-ão muitos tipos de obstáculos e todos serão fortes e com 
vigor intenso. 

É necessário vos unirdes em oração e com força e poder eliminar os pontos 
que vos atacam. 

As leis humanas estão prestes a cair e precisam ser reformadas com a lei 
nova, essa que permanecerá para todo o sempre. 

Deveis sofrer e enfrentar lutas, dores e lágrimas porque muitas vezes, ha-
vereis de vos deparar com situações difíceis e delicadas. 

Muitos serão os que se apresentarão em meu nome. Muitos se apresen-
tarão para vos experimentar e vos por à prova. Sentireis a falta de fé, o cansaço e 
até mesmo o desânimo tomar conta de vosso ser, mas devereis, em luta constante, 
buscar manter-vos no Amor Trinitário, no poder do Pai.

Fazei um pequeno distintivo do Carisma e procurai carregá-lo sempre preso 
ao vosso corpo. Ele vos servirá de cajado, de couraça, de diadema. 

E assim, mesmo que vos pareça impossível vencer, ele vos protegerá e vos 
livrará das mãos dos vossos inimigos.

   

Sou o caminho, sou a verdade, sou a fonte, sou a luz. 
Divinamente me revelo e me faço conhecer. 
Sou o Pastor e vós sois minhas ovelhas. 
Quero falar-vos e me comunicar convosco. É necessário que se faça em um 

mesmo sentido o reconhecimento entre um e outro fato, entre uma e outra lei. O povo 
está dependendo do ligamento dessa lei.Agora tendes ainda tempo, mas chegará o 
dia em que não mais tereis tempo para ocupar-vos de vós mesmos e está próximo. 
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Agora dirijo-me à Irmã. Ela está passando por momentos de angústia e de 
dor, mas quero a ela falar, que ainda um tempo e mais outro tempo e o Senhor virá. 

Hoje ela padece, mas virão dias que serão de glória e de alegria. Eu a es-
colhi em meio a tantas outras e o meu amor é imenso pela minha serva. 

A ela me manifestei e confiei o meu plano. Agora em profundo conhecimen-
to, impenetrável aos pensamentos humanos ela adentra as leis opostas ao plano 
do Pai.

Deverá sofrer por causa do reino mas com a certeza de que o amor do Pai 
vencerá. Ela pisa os tapetes e fere os costumes, as mordomias, as leis criadas pelo 
humano e faz chegar o plano do Criador em meio a tudo e a todos. 

Agora, que está a se aproximar, sempre mais e mais, das estruturas e dos 
palácios, sente-se desfalecer. 

Dou-lhe força e poder para eliminar os arrogantes e tenebrosos lugares.
Deve romper com todos os ferrolhos e adentrar sempre mais e mais, firmar 

a minha lei, dentro da minha igreja. 
Dias virão, em que cairá toda maldade. 
O Espírito da igreja está fechado e negro. 
Durante muito tempo foram postos obstáculos diante dos filhos de Deus, 

todos estão sedentos, morrendo por falta de amor. 
É através desse plano que se romperá toda lei velha e começará, vida nova 

para todos.

   
Eu sou o Senhor, sou a verdade.
Estou me revelando em linhas escritas, para que compreendais que estou 

vivo e me faço presente em vosso meio. 
Manifesto-me e me faço conhecer. 
Ajo com cuidado e tenho paciência com minhas ovelhas. Trago-vos a paz e 

ensino a minha lei, a minha doutrina. 
Quero agora pedir que se faça uma linha firme entre uma e outra linha. 
Essa lei que é a lei do amor e que é rebento dentro da lei antiga, precisa ser 

selada em profundo conhecimento. 
Essa lei precisa ser implantada no profundo da raiz mestra, que liga todas 

as outras leis, essa raiz que é a coluna de toda caminhada por onde todos precisam 
atravessar, necessita de reformas e de renovação. Ela está devassada e sem fir-
mamento. Ao longo dos anos foram implantadas muitas linhas, mas encontram-se 
sem condições de prosseguir. Estão sem firmeza e balançam, prestes a cair,
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é necessário que isso aconteça. Mas, quando isso acontecer a lei nova precisa 
entrar e já estar firmada em um alicerce de rocha firme. Assim outras leis podem 
desaparecer. Mas tomai cuidado, para que a lei nova não balance junto à antiga e 
venha a cair. 

É necessário entrar nessa coluna e concretizar aí, afirmando na raiz mes-
tra, a linha nova. 

Ela precisa e permanecer para sempre. Será através dela que acontecerá 
toda uma transformação em meio a todos. 

Vós precisais limpar toda a linha derrubando todas as barreiras existentes 
até chegar ao extremo, onde devereis firmar, ligando o céu com a sua potestade 
para que a lei do amor permaneça para sempre.

   

Agora em um espaço pequeno deveis permanecer unidos em um profundo 
silêncio e vigília, para que eu possa me manifestar a vós e explicar  tudo sobre a 
ligação entre a lei nova e a antiga. 

Quero mostrar como tudo  será feito, como devereis penetrar a antiga linha, 
como ir até o extremo da raiz velha, essa que precisa ser renovada e está com suas 
paredes sujas e com seu teto apodrecido. 

Peço, pois, que envies a Irmã essas linhas para que juntamente com mais 
algumas pessoas, que a ela enviarei, tome profundo conhecimento como tudo acon-
tecerá. Ela precisa ficar calma e observar todos os acontecimentos. 

Estarei me manifestando a ela, através de sinais e de revelações. Mostrarei 
a ela, como deverá firmar a lei nova e em uma rocha firme plantar a raiz que deverá 
permanecer.

Assim será de suma importância, que todos os que eu enviar até ela, fiquem  
em vigília e oração, sejam dóceis e se desliguem das coisas do mundo.

Eu vim para mostrar a cada um, como deveria acontecer  a renovação 
pessoal.

Venho agora para renovar a lei anterior da minha igreja, toda lei da socie-
dade, ¬agora não será mais individual. 

Quero falar-vos e vos mostrar toda sujeira existente, principalmente dentro 
da minha doutrina mutilada pelo humano, pisada e corroída pelas leis criadas para 
o bem comum.

Ao que for se adentrando a profunda linha, terá que ser feita a limpeza, 
jogando-se fora toda a iniquidade, para que Deus venham à luz. Para que as criatu-
ras humanas possam adentrar e se aproximar do Criador.
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Assim, vos falo e quero que presteis atenção e façais tudo o que a vós 
peço.Venho e me manifesto e me faço conhecer.

   

Sou o Mestre, sou o Vosso guia. 
Agora te envio minhas palavras e quero que escrevas. 
É necessário fazer uma retomada de toda documentação e enviá-la ao 

governo  e  autoridades federais ministeriais e às grandes potências do mundo, aos 
poderes onde se constroem toda espécie de lei, de ordem, onde são formados todos 
os tipos de leis. 

E necessário que cumpra esse passo, para assim firmar em uma mesma 
linha, a lei do amor. 

Quando adentrar nos palácios e nos fortes lugares, a lei do amor atingirá a 
tudo e a todos. Serão atingidas todas as leis opressoras e cairão todos os ferrolhos  
aí existentes, para que somente a lei do amor permaneça.

Para que isso aconteça, é preciso firmar em um conjunto, a estrutura da 
igreja, do governo e da lei nova. Tudo precisa caminhar em um mesmo  sentido e 
viver a mesma lei.

É necessário unir em uma mesma linha, todas as outras leis  e firmá-la bem 
em um lugar firme. Ela aí permanecerá para  sempre.

Se não se cumprir esse passo, a lei do amor poderá balançar junto  com a 
lei humana e aí não se concretizará o plano do Criador. 

E para que isso não aconteça, é necessário que se cumpra todos os passos 
e que se ligue em uma mesma fonte onde o poder é divino. 

Assim, jamais havereis de temer ou vacilar, enfrentareis muitas barreiras, 
muitas portas estarão fechadas, mas não havereis de vacilar diante de nenhuma 
delas. Assim a vós falo e será. 

Darei todo o conhecimento à Irmã de como tudo será feito.

   
Sou o Senhor, sou a verdade. 
Quero assim falar e assim se cumpra. É necessário pegar algumas folhas 

de papel em branco e começar traçar linhas fortes e retas, elas precisarão ser de 
tamanho alongado e firmes porque se chegará ao profundo de todas as estruturas, 
tanto religiosas como humanas, federais e governamentais. Quando elas se for-
marem, serão firmadas na fonte divina. Devereis trabalhar ainda um tempo para
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limpá-las e purificá-las por completo. Ao passo que fordes adentrando nessas linhas 
ou nesses meios, a luz que vem da fonte divina penetra e a lei do amor começa a 
ter vida em meio a todos. 

Assim, será de suma importância que vós façais por cumprir esse passo. 
Ele é necessário e precisa ser feito. 

Enviarei outros sinais para que cumprais tudo conforme a vontade do Pai. 
Quando tudo for ligado, o poder imenso do plano do Pai, é que perman-

ecerá e que governará.

   

Agora, em poucas palavras, me dirijo à Irmã.
Ela que é a coluna mestra dentro do plano do Pai, é preciso que  tenha 

cautela com certas pessoas e com certos projetos que deverão aparecer diante dela. 
É uma forma de querer enganá-la e de possuir o plano do Criador. 
Chegarão em suas mãos, linhas escritas, são fortes e perigosas. 
È necessário que se tenha cuidado. 
Não são de dentro da Comunidade, mas que procede de uma fonte de 

opressão e de engano. São ligadas aos laços antigos e fortes, que no princípio pa-
recerão certas e cheias de confiança, mas que trazem a traição. 

É preciso manter-se vigilante e confiar plenamente no plano do Criador. 
Se a Irmã não acreditar e não confiar, poderá ser enganada e lhe custará 

muito sofrimento e muita angústia. 
Tomai cuidado, para que quando  isso acontecer, vos lembreis do que já 

vos falei e entregai no Amor Trinitário e tudo voltará a paz.

   

Ouvi a minha palavra. Sou o Senhor, sou a Verdade. 
Venho falar- vos tudo. 
Quero assim manifestar-me a vós.
A vida se completa em um laço de amor e paz. 
Agora começa a grande missão, para a qual fostes preparados. O mundo 

começa a sentir os primeiros impulsos desse amor, desse plano do Senhor. 
É chegado o momento que começa a renovação da criatura. Os filhos de 

Deus começam a caminhar rumo ao encontro com o Pai, começa assim a missão. 
A nova lei surge e já dá os primeiros sinais, a luz divina penetra o profundo 

ser e toca o coração de cada filho de Deus. A vinda do Espírito Santo renova toda
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criatura e gera vida nova, lança raios fortes que atingem e queimam todo pecado, 
todo mal. 

Quando encontrarem as linhas que ligarão todas as estruturas, haverá um 
desequilíbrio em toda massa governamental. 

Haverá urna explosão de ruínas e de lágrimas. 
Muitos haverão de renovar-se inteiramente em força e coragem, enquanto 

outros sentirão verdadeiro pânico em seu coração. 
Ainda um pouco de tempo e tudo se romperá. 
Será uma luz forte que penetrará as profundas estruturas e balançará as 

raízes corroídas e contaminadas pela desordem e pelo poder humano. 
Quando isso acontecer deveis imediatamente unir-vos em conjunto, ligados 

à Trindade e permanecer calmos porque é o Espírito Santo que está a agir e nada 
que for impuro permanecerá. 

Tudo vai ruir e desaparecer. As leis serão passadas ao passo que forem 
acontecendo os fatos. 

Tudo vos será manifestado e ensinado. 
Acontecerão momentos muito fortes em meio a toda estrutura. 
Haverá um sentido contrário ao que se vive dos dias de hoje, acontecerão 

ligações de grande poder entre o céu e a terra. 
Toda a ingratidão, toda falta de amor será destruída, para que somente o 

poder do
Pai permaneça.

   

Sou o Poder, sou a Verdade. 
Agora venho manifestar a vós todo o meu amor, todo o meu carinho. 
Quero assim me dirigir a vós, com verdadeiro amor, imenso e santo.
Queridos filhos.
Longa é a caminhada e longa é a missão. 
Manifesta-se assim a voz do Pai, ao primeiro, ao do meio, ao do último.
Lança, ó filha, os pés de ferro sobre os brasões, sobre alicerces pecamino-

sos e fere-lhes a alma, corta-lhes as mãos e os pés e estraçalha-lhes o coração, 
quebra-lhes os ossos e arrebenta-lhes os ferrolhos.

Escuta, ó filha, põe-te de pé diante dos teus inimigos, com teus pés 
de bronze pisa-lhes o rosto e vomita em suas entranhas a voz forte do Todo
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Poderoso, para que assim compreendam que sou Eu, o Senhor, que estou a agir.
Corre, ó filha, destrói os lugares em que há injustiças, cobre com a verdade 

todos os templos. Queima-lhes as vistas com a luz divina e forte, abrasa-lhes o co-
ração com fogo que queima e renova o templo do Senhor. 

Escuta,ó filha, tu que tens os pés e as mãos revestidos com o poder do 
Criador, caminha em direção oposta e cumpre o desejo do Todo Poderoso.

  Lança mão da falsidade e da mentira e queima-as no fogo exter-
minador do Senhor. Põe-nos debaixo de teus pés e pisa-lhes com força e poder, 
para que assim o Criador não venha executar a sua cólera e derramar a sua ira 
sobre os filhos seus. 

Cumpre o dever de assim procederes para que o plano do amor do Pai 
possa reinar para sempre.

   

Quero assim me manifestar. 
Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Agora que estais a atravessar as barreiras existentes na minha igreja, 

tendes o trabalho de purificar, de limpar e de renovar todas as leis dessa estrutura. 
Tudo precisa ser limpo e sadio. 
É o momento de derrubar todas as leis que se encontram em ruínas para 

que o leito do amor penetre e faça morada definitiva. 
A luz penetra e as trevas desaparecem. 
O Espírito Santo chega como um fogo abrasador e queima toda a iniqu-

idade existente no mais profundo, no mais íntimo de cada pessoa e chega também 
agora nas estruturas da igreja para limpar e renovar toda lei, para fazer de minha 
doutrina uma verdade que soará aos quatro cantos da terra. 

Tudo o que for mentira dentro das leis do clero vai ser derrotado e cairá por 
terra, somente o que for para a salvação dos filhos de Deus, é que permanecerá e o 
amor infinito do Criador é que reinará para sempre. 

As estruturas balançam, os alicerces tremem, a luz se apaga. Vem 
o plano do Pai e renova toda a lei, toda a estrutura, mas haverá choro e ranger 
de dentes, até que tudo se purifique. O amor do Pai é infinito. O Pai é o Dom, 
o amor é Trinitário, o Pai é a revelação, é a bondade, é a misericórdia. Haver-
eis de vos deparar com muitas dificuldades, mas ao lado do plano do Cria-
dor, tudo será vencido, tudo será renovado. Chega de enganar os filhos de
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Deus! É o momento de adentrar com fé e autoridade e levar o rebanho com a ver-
dade que vim trazer quando passei pela terra. 

Distorcida toda essa verdade, os filhos do Pai se desesperam e são lança-
dos no fogo do inferno. 

Agora é o Dom, é o plano do Criador que se completa em meio a todos. 
Nada de impuro permanecerá. Essa verdade que vem do Senhor, lava e queima 
toda a iniquidade e leva os filhos para junto do Pai. 

Renova o rebanho e aproxima-o do Pastor que o acariciará com carinho e 
cuidará de cada ovelha. 

Portanto, exultai de alegria e louvai os vossos lábios, cantai alto com o 
coração cheio de gratidão.

   

Haverá um tempo de purificação do mundo e nós somos os responsáveis 
por essa purificação. Domingo o coração de Jesus se abriu para receber todo o 
desamor da humanidade e quando Ele desse para comungarmos o seu corpo, sig-
nifica, partilhar com Ele a acolhida desse sofrimento. 

Ele está fazendo recair sobre cada um o sofrimento, é para ficar em silêncio 
e oração profunda, amando à Trindade mesmo na secura e no abandono, pois essas 
horas são decisivas para a humanidade.

Não havereis de saber porque sofreis e toda a comunidade precisa acolher 
e entregar. Há uma nuvem escura que se aproxima da humanidade e causa medo 
e pavor. O Pai muito espera de vós, nesse momento. Preciso do vosso tempo e do 
vosso coração, preciso do vosso amor, pois no amor, é mais fácil. Estando no amor, 
é fácil, pois estou com o coração aberto para acolher. 

Permanecei no amor e no silêncio e acolhei. Já estamos juntos trabalhando 
na seara e é o final da vindima. Temos que trabalhar. Ninguém pode ficar parado. 
Nenhum coração que recebeu o ensinamento pode ficar sem amar-Me. 

Só a força do amor salvará a humanidade.
   

Sou o caminho, sou a luz. 
Venho a vós falar do Pai. 
Meu Pai é Pai de cada um de vós. Ele que é o dom, Ele que é a verdade, 

o amor.O Pai não vos concedeu a graça de levar somente aos vossos lares o seu 
plano de salvação, mas Ele com sua infinita misericórdia compadeceu-se de seus
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filhos e deu-vos a graça de conduzir todo rebanho para junto de seu jardim, para 
junto de seu coração. 

Vem do Pai toda essa bondade infinita. Concedeu ao mundo a graça da 
salvação através de seu Filho, fazendo-Me homem, semelhante a cada um de vós. 

Concedeu ao homem uma força ainda maior, fazendo-se salvação, fazen-
do-se Unidade Trino e poder para remir o mundo e trazê-lo de volta ao paraíso. 

É o plano do Pai, é a bondade do Pai amado e santo, impetuoso vento que 
sopra e que traz o calor do sopro de vida, do amor que é o Pai.

Não podeis imaginar em vossos corações quem é o Pai. Eu afirmo-vos. Ele 
é incalculável, infinito em misericórdia, em paciência e em abundância. 

Sou seu Filho, sou sua metade. Sou o que veio fazendo-se vosso mestre. 
Sou entre vós e o Pai, a ponte. Não conheceis o Pai, Eu o conheço. Não sabeis 
quem Ele é, Eu o sei. Não o vedes, Eu moro com Ele. Não o sentis, Eu vivo com Ele. 
Ele é tudo, Ele é o infinito, é o Todo Poderoso. Ele é a misericórdia infinita e eterna. 

Nada a Ele é impossível. Ele tudo pode. Ele é e será para sempre o amor.

   

Agora quero assim falar e pedir que se faça por cumprir.
É preciso que vos reunais em um número pequeno e façais um aprofunda-

mento nas leis do clero, nas estruturas da igreja.
As linhas se uniram mas as trevas permanecem dentro das estruturas. As 

leis oprimem e matam. Não estão puras dentro do clero. Existem luzes opostas que 
oprimem os filhos de Deus. As leis humanas contribuem para o desmoronamento da 
minha doutrina. 

Assim como adentrei em cada pessoa, assim como em cada filho, a men-
tira, a falsidade, a impureza, são ditas às claras, confessadas em comunidade, as-
sim também entrarei no mais profundo das leis eclesiais, nas bases e toda mentira, 
toda a falsidade, virá a olho nu, será denunciada, para que o plano do Pai reine 
eternamente. 

Darei a vós todo o mal existente dentro dos ensinamentos, todas 
as leis distorcidas apresentarei. Devereis arrancá-las e jogá-las no fogo que 
queima e que elimina. Fazei isto com autoridade, eliminai o lobo destruid-
or, para que o Cordeiro permaneça no seu templo. Apresentarei a vós toda a 
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iniquidade existente, todo pecado cometido, dentro dos meus ensinamentos para 
que minha igreja seja renovada com vida nova. 

Dar-vos-ei a conhecer toda lei que reinará para sempre. 
Assim, quando se apresentar um e outro manifestando a falsidade, sabeis 

que é a hora de agir para purificar e limpar o caminho que leva as ovelhas para junto 
do Pastor, ficai atentos e vigiai para que não passe nada despercebido.

 

A Comunidade Santíssima é amor.
Desejo comunicar-vos a mensagem bela do amor. A presença do amor en-

tre vós é a própria presença Trinitária.
O amor invisível se faz visível através de vós. Deus, que é Espírito de amor, 

se personifica em cada um de vós, ao encontrar acolhida. Isso porque o amor pre-
cisa ser amado. 

O Pai espera cada filho de braços abertos e deseja imensamente receber e 
dar amor, unidos, coração a coração.

Amar é encontrar-se com o amado, é dispor de seu tempo diariamente, 
a cada instante, para esse encontro, essa sintonia. Amar é, antes de mais nada, 
deixar-se amar, deixar-se possuir pelo Pai, estar em plenitude de entendimento, 
quando cessa o pensamento, a vontade, o sentimento e o amor é amado, no âmago 
da alma, na profundidade do ser. 

É o estar em Deus e gozar de suas delícias, numa união plena e perfeita 
entre o divino e o humano. É estar numa atmosfera transcendental e o amor se faz. 
Um segundo neste amor vale mais que uma eternidade e é de salutar importância 
para a realização do meu plano. 

Pois será o Amor Uno e Trino, perpassando através de vós, que fará as coi-
sas acontecerem e que realizará tudo. Sem esse “estar em Deus”, continuamente, 
“estar no amor” o plano de amor não pode acontecer, é óbvio. 

Vós precisais ter os olhos fixos em Mim, Trindade Santíssima, pois sou o 
vosso farol e sem minha luz nada vereis. 

Cabeça erguida, coração alerta, olhar decidido, para frente, como solda-
dos que vão à batalha, firmes, decididos. Assim vos quero. Que vosso coração 
seja pleno de amor comigo. Que sejamos um, numa coerência perfeita de minha 
vontade na vossa vontade. Que vossa vontade seja a minha, que é inserir cada 
dia mais o plano de amor na face da terra. O plano de amor que o Pai mesmo 
vem instalar na face da terra. Através de cada um de vós, o amado perpassa 
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e chega aos irmãos e se faz. 
Por isso insisto agora no amor. Pois o Pai precisa de vossos olhos, vossa 

boca, vossas mãos, vossos pés, mas também precisa, e muito, de vosso coração. 
Vosso coração é o santuário do Deus Altíssimo. Nele a Trindade Santíssima 

quer ser exaltada perenemente. É o retorno ao Pai. É o retorno do ser humano aos 
braços do Criador que tudo criou por amor. 

Em vós a vida trinitária se faz e esse é o amor, que é poder em vós. O poder 
Trindade em vós é o amor da criatura e o Criador. Esse amor é fogo abrasador, que 
tudo consome, é vento impetuoso, é água que lava. 

A criatura acolhendo o Criador, a criatura sendo para o Criador, um templo 
digníssimo, onde a cada instante a criatura se prostra agradecida em atitude de 
louvor e gratidão a esse Pai que, mais que misericórdia é perdão, paz e justiça, é 
amor, amor-doação, pois se doa por inteiro ao ser humano, amor-criador, pois recria 
a cada um e a humanidade inteira, com esse plano de amor, Amor-Trindade, pois é o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só Deus e Pai que se manifesta agora, que vos 
fala, vos ensina, vos conduz e vos recria agora no amor. Isso porque estais sendo 
acolhidos na sala do Cordeiro, diante do trono celeste, onde habita Deus, unido em 
Trindade com o Filho e o Espírito Santo.

Essa acolhida no seio Trinitário é a salvação do gênero humano. Por isso, 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos acolhem, acolhem todas as criatura. Todos são 
chamados para entrar nesta sala, diante do trono da graça para receberem a bên-
ção. A criatura de novo volta ao Criador, aprende a ter com Ele amizade, prestar-lhe 
obediência e fidelidade.

Pois que se faça o amor, na face da terra.
O Pai espalha o Carisma na face da terra. Pois que se faça a unidade, a paz 

e a justiça em todos os sentidos.
Desejo celebrar convosco esse acontecimento, a instalação do amor e da 

justiça na face da terra. Desejo muito estar unido com todos vós, para vos falar e 
admoestar.

Preparai uma atmosfera de amor e silêncio pois quero transmitir-vos lições 
salutares. Há muito desejei partilhar convosco a instalação do meu reino, entre vós, 
do meu plano. Estai vigorosamente preparados, pois agora começamos a agir, vós 
em Mim e Eu em vós.

Tende comigo os mesmos sentimentos, um só coração comigo, desejoso de
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implantar o seu plano. Temos as mesmas pernas e os mesmos braços. Que o vosso 
sim seja sim, cheio de força e coragem, de ternura e amor para com vosso Deus e 
Pai.

Daremos passos decisivos, pois não podemos parar. Só que cada passo 
será do tamanho do amor que vai na alma, no coração de cada um. Muito amor e 
sintonia comigo, então o passo será largo. 

O vosso trabalho daqui para frente será só no amor, nesse inter-relaciona-
mento com a Trindade-Amor, tanto mais fordes fiéis a esse amor, tanto mais alcan-
çareis o infinito.

No amor, não há distância. Estando a viver nessa luz, nesse Amor-Trin-
dade, significa ir acolhendo a divindade em toda face da terra. 

Agora se faz no mundo. A comunidade inteira mergulhada nesse Amor-
Trindade, significa a humanidade inteira acolhendo o Amor-Trinitário.

A salvação se faz no mundo agora.
Não importa se estejais ou não sendo reconhecidos por esse ou aquele, o 

que importa é que estais fazendo a soberana vontade do Pai Celestial, implantando, 
com Ele, o seu plano de amor, à sua maneira. 

Estais em plena consonância comigo, pequeno rebanho. Cada minuto de 
amor celebrado com a comunidade unida, serão milhares de sementes de amor der-
ramadas sobre a terra inteira. Cada minuto, unidos à Trindade, será de muitíssima 
fertilidade para a terra inteira.

 Agora que chegastes na luz, esforçai-vos por viver na luz. O espírito Santo 
vos sustentará na vida da graça. Ainda um tempo e o Deus Uno será em vós, em 
tanta intensidade que vos maravilhareis.

O que importa é ir educando o coração para essa atmosfera de amor, ser 
cada vez maior em cada um de vós bastando para isso simplicidade, fidelidade e fé. 
Crer, crer, crer, jamais duvidar pois é muito santo o que faz em vós nesse momento, 
é o Eterno habitando em vós. Com vossas mentes, pouco entendereis. Por isso 
tende fé, muita fé e mansidão .

O Pai, o Filho e o Espírito Santo precisam de vós nesses momen-
tos decisivos para a implantação do seu plano, que nasce na Família, orga-
nizada e estruturada conforme a vontade do Pai e totalmente dependente 
dessa mesma vontade.A Família é a cédula principal da instalação do amor 
na face da terra. A Família, no amor, é o óbolo oferecido ao Pai em suave 
sacrifício. A Família, vivendo o amor pleno, é o cálice erguido em oblação 
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ao Pai, em ação de graças ao Todo Poderoso.
A verdadeira unidade de amor na Família é o santuário perfeito, é o pre-

sépio onde repousa a Santíssima Trindade. Por isso é tão importante que na Família 
se viva o amor. Por isso vos conduzi até aqui, para agora juntos celebrarmos o amor, 
que nada mais é do que festejar a acolhida da Trindade na face da terra, no seio da 
Família. 

A Trindade Santíssima, de posse de vossa Família, é uma luz fulgurante 
cujos raios atingirão o mundo, cuja força poderosa atingirá a todos. E, quanto mais 
essa Família perseverar nesse Amor-Trindade, mais forte e intenso se edificará o 
plano do Todo Poderoso. O Deus Uno e Trino se faz em vós, Famílias, para amar 
todas as Famílias da face da terra. 

O Deus Uno e Trino precisa de vós nessa luta para implantar o amor na 
face da terra. A Família vivenciando o amor Trino é como uma árvore carregada 
de frutos, que vão alimentar pessoas que nunca viram e jamais verão a árvore, a 
quilômetros de distância e que se fartarão de seus frutos que por sua vez produzirão 
novas sementes. 

Assim é a Família vivendo o Amor Trinitário, sendo conduzida pela Trindade 
Santa. O reino que meu Filho veio implantar e muito falou sobre ele, nada mais é do 
que a Família una com a Trindade, vivendo esse Amor Uno e Trino.

O reino dos céus é isso. É a Santíssima Trindade encontrando acolhida no 
seio da Família. Esse é o reino dos céus de que meu Filho falava ser semelhante 
ao grão de mostarda. A menor de todas as células, mas uma vez colocada na terra 
dará a maior de todas as hortaliças ... na qual os pássaros pousam em suas folhas. 

Também a Família uma vez fecundada pela Trindade, viceja e cresce propi-
ciando colheita abundante que atingirá a muitos no testemunho de amor, doação e 
serviço. 

Vossos lares são centelhas de luz quando ali se vive, se celebra o amor. 
Eles irradiam claridade para os que se acham nas trevas, sem vosso esforço, mas 
por obra da graça, por vontade do Todo Poderoso, que nesse tempo, que é agora, o 
mundo seja salvo no amor. Não na dor ou pela dor, mas no Amor Uno e Trino que se 
faz na terra, que é a força e o poder que salvará a todos. 

É a Trindade que quer salvar a cada um. Por isso é de tanta responsabili-
dade vós viverdes agora, em Família, esse amor, sendo fiéis manjedouras onde a 
Trindade repousa e se faz. Cada filho meu precisa me conhecer: Sou o Deus Uno e 
Trino que me revelo inicialmente a uma comunidade mas quero reinar, salvar e mani-
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festar-Me em toda a humanidade.
O momento não é para brincadeiras. E muito sério e de muita responsabi-

lidade. A Trindade quer tomar posse de toda a humanidade para governá-la com 
autoridade e poder, pondo assim um fim ao caos, do qual se aproxima. 

A Trindade já se faz presente na face da terra e nada nem ninguém terá 
poder para impedi-la. Pois ela, a Santíssima trindade, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, já estão de fato na face da terra, vivendo no seio das Famílias, no coração 
das pessoas.

Quereis prova desse amor?
Pois vereis o mundo inteiro ser transformado em paz, justiça e amor à 

medida que foram ruindo as estruturas do ódio e da injustiça. Entendei de uma vez 
por todas. Esse Deus que vos fala quis salvar o mundo pelo amor, porque Ele e 
amor. Ele é Pai, acima de tudo, é o Pai amoroso cada filho que sofre distante dele, 
sem conhecê-lo. 

Meus filhos sofrem porque não me conhecem. Se conhecessem que Pai 
Eu sou, jamais me abandonariam para ficarem entregues a si mesmos ou a falsos 
ídolos. 

É urgente que os filhos voltem a Mim. Amo a cada um com amor imenso 
e quero cada um dentro do meu coração. Quero ver o amor reinar em toda a face 
da terra. O amor triunfou sobre todo o mal e se espalhará mais e mais em todas as 
criaturas. 

Agora a humanidade é um ninho de amor, isto é, apenas num ninho 
pequenino repousa o amor salvador, O Amor Trindade. 

Ao toque da trombeta, ele se espalhará por toda a terra. Mais agudos vão 
ficando os sons que ecoam do coração da Trindade, até tornar tão estridentes que 
se farão ouvir em todo o mundo. 

Explico. A Trindade não poderá ser guardada em segredo, pois por seu 
próprio poder se manifestará ao mundo de modo incontrolável por mãos humanas. 
Será o poder e a força do alto, vindo em plenitude de abundância de graça, a con-
sertar, equiparar e equilibrar a humanidade. 

Por isso, filhos meus, vivei intensamente esse Amor Uno e Trino. Vivei o 
amor. Celebrai o amor em Família, pois o Santo, o divino Pai, faz morada em vós e 
em vossos filhos. 

Sois o sacrário vivo da Trindade Santa, que tanto o Pai deseja e abençoa. 
Vivei a plenitude do Amor Uno e Trino. Estai na verdade, na justiça e na paz. Estai 
no amor santo do Pai. A Trindade Santa abençoa a vós, as vossas Famílias e a
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humanidade toda, em nome  do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Assim seja, para todo o sempre.
                                                         

Comunidade Aliança Divina !
      Deveis fazer a experiência de Deus.
A Trindade Santíssima é uma luz fulgurante e majestosa, penetrante que 

aquece e ilumina a profundidade da vossa alma. A Trindade que em vós habita é 
uma centelha de luz fulgurante e bela, mais clara que o sol, magnífica, translum-
brante, forte e poderosa, porém suave e calma, que penetra tudo, que transpassa o 
ser e se identifica com a alma santa.

A alma santificada, pura e sem mancha alguma, se transforma nessa luz 
fulgurante porque passa a ser morada da luz verdadeira. A treva mancha a alma. A 
luz verdadeira faz essa mancha aparecer, vir à tona, para ser curada ao se tomar 
consciência dela. 

Já sabeis o que é a treva e quais as suas consequências no espírito, na 
alma.

Deveis estar atentos e dóceis ao trabalho da luz verdadeira em vós. Ela 
toma conta de vós, cada vez mais. 

Assim o Pai é luz, a Trindade Santa é luz, vós vos transformareis nessa luz 
porque sois a morada da luz. Aos poucos vossa presença será essa luz, mediante 
a qual as almas serão tocadas pelo brilho, pelo calor que emana da Santíssima 
Trindade em vós.

O Pai é luz, é amor. A luz é amor. Essa luz que deveis emanar por serdes 
o templo da luz, é o amor. 

O amor se comunicará aos outros sem vosso esforço, será uma conse-
quência da vossa presença. 

A Comunidade Aliança Divina se faz presente através da luz, através do 
amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam através de vós. Inicialmente a 
experiência de Deus acontecerá em vós, mas deveis estar atentos, dóceis ao meu 
chamado como soldados em posição de sentido, pois toda a humanidade precisa 
fazer essa experiência de Deus em si.

É a primeira vez que a Trindade vem fulgu-
rante à face da terra, visitar o homem e fazer nele
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morada eterna. Quanto mais estiverdes dóceis aos apelos do Pai e fiéis ao seu 
domínio, mais forte será em vós essa experiência de Deus-Luz, Deus-Amor. 

A bondade infinita do Pai vos perpassa, sois, a uma só vez, templo e pre-
sença. Presença do divino no humano. Não é privilégio para serdes os pioneiros a 
fazer essa experiência da Trindade Santa. Vede vossa responsabilidade e silenciai 
na mente, no físico, no psíquico para o Espírito poder ser paz, docilidade, templo 
santo do Deus Trindade.

A paz, muita paz, nenhum conflito a ser resolvido, só a calma, a tranquili-
dade, a paz. Comunico-vos a paz, a minha paz. Sois portadores da paz. O Deus em 
vós é paz completa, total. Quem tem confiança absoluta na Trindade não teme, mas 
goza de paz, muita paz. Estando na Trindade, na luz, no amor, na paz, não existe 
problema, apenas soluções para tudo. No verdadeiro, o que não é verdade desapa-
rece, se esvai. Há solução para tudo, não precisa haver preocupação.

Por isso deveis sempre estar no meu amor, em perfeita comunhão comi-
go que sou o Deus Uno e Trino que vos abençoa e vos cumula de benefícios, de 
alegria, de, amor e de paz.

Sou a luz. Amém.

   

Sou a misericórdia, sou a bondade, sou o Filho, sou o Espírito Santo, sou o 
Dom, o plano santo do Criador. Sou infinito, o princípio e o fim. 

Quero assim falar e a vós me manifestar. A vida se renova no plano do 
Pai. O Espírito se purifica na misericórdia do Senhor o amor nasce no coração e no 
íntimo para aí permanecer eternamente. 

É fundamental que se passe por uma só linha, todas as partes existentes 
e que se trace em uma linha forte todos os alicerces, para que um só seja amor, 
para que um só seja o poder, para que um mesmo seja o Pastor. Aqui se une todo o 
rebanho, essa é a pastagem onde todos serão um, em um só Senhor. 

Esse é o caminho que permanecerá e onde todos passarão, inde-
pendente de cor, raça ou religião. Todos precisam ser ligados na mesma 
linha, caminharão na mesma direção. É necessário unir tudo e todos, nada
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pode permanecer do lado de fora. Essa união é que forma a mesma linha. 
Apresentar-vos-ei todas as seitas, todos os costumes, todas as leis para 

que sejam purificadas e ligadas na mesma raiz, na mesma fonte de sabedoria, para 
que seja um só rebanho. 

Encontrareis muitos obstáculos, mas todos deverão ser eliminados. Ha-
vereis de encontrar muito trabalho pela frente, muitas lutas ainda tereis, mas ne-
cessárias.

Usai de autoridade e limpai toda a lei criada inutilmente pelo humano, todas 
as religiões, todas as seitas precisam ser purificadas e ligadas no mesmo amor para 
que todos cantem e louvem um só Senhor, um só Deus, para que todos conheçam 
que há um só caminho que leva ao reino eterno.

   

Quero assim falar e peço que transmitas à Irmã.
      É necessário que ela permaneça com tranquilidade diante das 

acusações que para ela forem ditas. Será formada uma legião de malfeitores que a 
querem destruir, eles vêm com força e poder para difamá-la, para destruí-la. 

É preciso que vós a protejais com orações. Eles são muitos, são violentos, 
são como demônios, constroem diante dela uma estátua de bronze e a querem ten-
tar, seduzindo-a para levá-la a acreditar que está a serviço de um deus falso. 

Eles trazem no rosto, sinais de amabilidade mas em suas garras trazem o 
veneno mortífero e enganador. Quando se aproximarem, enviarei sinais a ela que 
por sua vez precisa ficar firme diante desses malfeitores e vós deveis permanecer 
como escudos, como soldados prontos para a guerra e partir em luta derrotando 
assim toda legião maléfica e desordeira. 

A Irmã terá momentos de desespero e de temor porque contra ela con-
spiram com a maldição, com a maldade, mas não desanimeis. Ide em frente!

Eles tentarão mas serão todos derrotados. Ao passo que forem se apre-
sentando, todos serão vencidos. 

Mas, da vossa parte precisais acreditar no plano do Pai e confiar plena-
mente na Trindade Santa. 

Quando eles chegarem, não vos assusteis mas procurai manter-vos 
calmos para que o Senhor possa agir sobre eles. Protegei a Irmã dando-lhe 
força e coragem. Invocai o Espírito Santo e ele virá com seu fogo abrasador 
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e tudo queimará. 
Agora está perto o momento que unirá todo o rebanho. Ficai atentos. 
As portas se rompem e tudo se une em um mesmo caminho, em um mes-

mo plano.

   

  Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Luz, sou o Caminho. 
Venho e trago a minha paz, ouvi o que tenho a vos falar.
Escutai todo o plano do Criador. Farei tudo conforme a vontade do Pai, 

venho e vos oriento, assim se cumpre a vontade do Todo Poderoso. Agora venho 
em profunda linguagem, instruir-vos e ensinar-vos a atravessar as mais pesadas 
barreiras que existem dentro do meu rebanho. 

O Governo Federal, o poder humano, está ligado a estruturas baseadas em 
Homero e em linhas de profundas leis opressoras e mentirosas. Agora se romperá 
com toda essa mentira porque é o momento de unir, é o Dom precioso que vem e 
rompe com toda injustiça. 

E através de vós que acontecerá todo rompimento e todo aniquilamento 
dessa força. Muito havereis de lutar e de se debater para se purificar toda sujeira ai 
existente. Longos serão os dias em que devereis vos enfrentar com todo esse covil 
de ladrões, não só no vosso País mas em todo o mundo, a lei opressora cairá e 
nascerá a lei nova, a lei do amor.

Angústia e dor cobrirão a todos que dela participam. Eles sentirão a força 
humana se desfazendo. E o Espírito Santo lavando tudo, purificando toda a área 
governamental, toda estrutura. A lei precisa mudar, a lei precisa ser renovada. 

À medida que entrar o Amor do dom do Pai, toda mentira cai e se renova 
em justiça e amor toda estrutura, tudo precisa caminhar em um mesmo sentido. 

A igreja e o governo, tudo precisa estar na mesma linha e viver o mesmo 
amor, assim tudo será governado no poder, no temor do Todo Poderoso.

Não vos assusteis com o que vos a apresentar, tomai consciência e eliminai 
com autoridade e com poder, o enganador e terrível tentador que se espalha em 
meio a tudo e a todos, para que possais continuar pisando em terra firme e continuar 
vivos e ser os filhos queridos do Pai.
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Ouvi o que te falo. Sou o Senhor, sou o Mestre, sou o Caminho, sou a Luz. 
Agora venho falar-te que é preciso unir todas as leis existentes entre a 

igreja estrutura e entre o governo e manifestar um grande desejo de purificá-las, de 
limpá-las. 

É necessário levar a termo tudo o que  justifica o humano e com autoridade 
eliminar todo o mal aí existente. É preciso erguer uma parede contrária às exigên-
cias que as leis humanas implantaram e purificá-las, para que a lei do Senhor, que 
é a lei do amor possa reinar.

Todas as leis injustas deverão cair, toda a lei que oprime, que mata, desa-
parecerá para que a lei do amor viva. Mas muito havereis de trabalha até que tudo 
se purifique, se renove. Começareis pelas leis de dentro minha doutrina, leis criadas 
para o bem comum de muitos mas que oprimem os pequeninos, leis contrárias ao 
meu ensinamento, leis que enganam e que oprimem. 

Todas cairão para que a lei do amor reine. Apresentarei a vós todos os 
tipos contrários existentes dentro do poder eclesial, dentro do clero. Havereis de vos 
surpreender com tamanha vergonha, mas com autoridade e confiança eliminai tais 
barreiras e pedi que a lei do amor venha morar no lugar da mentira e da falsidade. 

Não vos assusteis com que ides ver mas permanecei calmos diante de 
toda situação. Entrarei e derrubarei todas as falsas e mentirosas leis opressoras e 
vergonhosas que se opõem contrárias à minha doutrina, à minha lei, ao meu ensi-
namento. 

Portanto ficai tranquilos e permanecei calmos mas com confiança e cora-
gem lutai e eliminai tudo o que for contrário ao plano do Pai.

   

Agora quero assim falar e assim peço que se cumpra. 
Sou a vida sou o Mestre. 
Quero que vos unais e vos alongueis em estudo profundo de sabedoria e 

de justiça sobre os valores humanos e sobre a existência humana. 
É necessário se colocar um sentido valorizante à vida e  sua existência. 
O homem se valoriza pelo que possui, pelo que seu coração se or-

gulha de possuir, mas não se aprofunda em sua existência, com sua vida 
de filho de Deus. Agora é necessário unir os valores humanos aos pla-
nos do Pai. Essa união trará o homem de volta à vida e à sua existência
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unindo a vida ao plano do Pai, acontecerá a ruptura do pecado. 
Ele desaparecerá para sempre. Haverá uma ligação profunda da volta dos 

filhos ao paraíso.

   

Começa agora a perseguição por parte das autoridades da igreja. Já se 
manifestou no meio deles a falsidade e a arrogância, o poder que eles pensam ter 
nas mãos faz com que venham lutar contra o plano do Pai. 

É nesse momento que deveis permanecer firmes e fortes. Eles vêm com 
força de autoridade para vos atingir e vos perseguir. Farão com que duvideis e sin-
tais vontade de abandonar o plano do Criador. 

Eu vos peço, não pareis mas segui em frente, pisando com passos firmes e 
com força. Lutai para vencer o mal que vem ao vosso encontro. Eles vos perseguirão 
mas não conseguirão vencer-vos. 

Deveis por isso, permanecer firmes e ligados continuamente no amor, na 
fonte divina. Não vacileis! O Senhor conta convosco e os filhos do Pai anseiam pelo 
seu plano de amor e de verdade. Não pareis diante das acusações e das pedras vos 
atirarão. Elas servirão para construir o templo do Senhor. 

Não vos assusteis com o que ouvirdes falar de vós, mas uni as ofensas 
recebidas à fonte Pai eterno. Ele vos abençoará e vos saciará com o seu amor, com 
seu poder e com sua bondade.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou o Caminho, sou a  Verdade. Tudo quero, 
faço. Sou a luz que brilha e ilumina o caminho dos caminheiros. 

Quero assim falar-vos e peço que escuteis a minha voz. 
Assim quero que se cumpra: deveis reunir-vos e formar uma aliança con-

tínua e fazer uma tenda em seu redor, formar uma linha completa e forte e unir 
a aliança completando assim a ligação entre a fonte divina e a profundidade do 
homem. Cobrir com a verdade toda essa aliança e traçar com sinal forte esse acon-
tecimento.

Trazer para junto dessa linha todas as leis, as linhas inversas 
e uni-las a aliança, formando assim uni só pastor e um só rebanho. To-
dos precisam ligados na mesma fonte que é a fonte do eterno amor 
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fundado. Assim se completa o mistério infungível e eterno, entre o ser humano e a 
Trindade Santa. 

Quando isso acontecer haverá muitos sinais em vosso meio. Sinais 
estranhos e fortes que sustentarão a vossa fé. Com essa ligação não mais haverá 
diferenças entre uma e outra nação ou religião. Tudo se completará e tudo louvará 
um e o mesmo Deus. Não mais haverá distância entre uma e outra religião. 

Tudo honrará Um e mesmo Senhor. Peço a vós que vos unais e ficai à 
minha escuta. Enviarei sinais como tudo isso haverá de acontecer. 

Avisarei o momento certo em que tudo será ligado para que seja Um 
mesmo Deus, um mesmo Senhor.

 

Ouve o que te falo e passa em linhas. Sou o Senhor, sou a Vida. Quero 
assim a vós falar para que compreendais que sou o Senhor, sou Eu que conduzo o 
meu rebanho, sou eu que caminho a frente e levo as minhas ovelhas. 

Quero falar-vos e pedir que se faça por cumprir. É chegada a hora de 
enfrentar o leão e destruir as suas garras. É o momento mais profundo e mais pre-
cioso de todo esse caminho. É a entrada da lei do amor sobre toda a iniquidade do 
mundo. É o momento em que a vós parece não mais resistir. Tendes a sensação 
que estais diante da morte. 

A igreja estrutura balança nas suas estruturas e começa a viver momentos 
angustiantes. O clero sente que é  chegada a hora de entrar em profundo momento 
de ansiedade e desespero. Sentem os filhos de Deus em angústia e pavor e não 
sabem como agir. 

É um momento muito forte que se aproxima da humanidade. É um mo-
mento marcante na história humana. A lei do amor, a Trindade, vem e traz a vida 
nova para todos. A igreja estrutura levanta uma tese contra o plano do Senhor. Eles 
não compreendem e não querem entender o plano do Senhor. 

Eu vos peço, permanecei firmes no  amor do Pai para que não pereçais 
juntos.

Mesmo que Vos pareça ou até impossível deveis estar confiantes no Sen-
hor e a vossa fé deve ser viva. Vossa fé precisa ser verdadeira, a vossa confiança 
deve ser plena no plano do Criador. 
Não vacileis, para que se cumpra o plano do Pai sobre toda a humanidade.
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Eis o que vou te falar. Eis o que deves escrever: assim fala o Senhor, o Deus da 
verdade e da vida.

Vinde a Mim e encontrareis a paz. 
Agora estais a deparar-vos com situações delicadas e profundas. É preciso 

viver esse tempo em constante harmonia com o Criador. O vosso modo de agir 
precisa ser rápido e confiante. 

É necessário se ter fé viva no coração e no espírito para que não continueis 
caídos mas levantai-vos rapidamente como soldados prontos para a luta. 

Todos estão a entrar e atravessar o caminho da salvação. É como um ban-
do de gafanhotos que se lançam e caminham em frente. Assim estais a caminhar 
com o mundo às costas. Às vezes difícil, mas compensador. 

É um momento muito importante esse que estais a atravessar porque 
sois os alicerces e como tal precisais permanecer firmes e corajosos para todas as 
situações. O mundo atravessa a pior das situações onde nada mais existe além do 
pecado. 

Agora o plano do Pai começa a penetrar profundamente e já se sentem os 
primeiros sinais, mas vós precisais permanecer firmes e inquebráveis para assim 
trazer até junto, os filhos meus, do amor santo e eterno. 

Sois a luz e deveis brilhar como tal, sois colunas e como tal, deveis perman-
ecer firmes. Sois escolhidos de uma nação perversa mas deveis trazer os vossos 
irmãos para junto do reino do Criador. Sois a ponte que liga o céu e a terra. Sois os 
raios que penetram o profundo ser e rompem com toda injustiça e toda falsidade. 

A vós foi entregue da parte do Senhor a missão de levar até junto do Cria-
dor as suas criaturas e assim deveis proceder. 

Como água viva deveis lavar e purificar todo o interior dos filhos meus. 
Eu estou convosco e à vossa frente caminho, com passos firmes e conduzo 

as minhas ovelhas e as faço mansas e simples.

   

Agora estais a pisar em lugares escrupulosos e com poder imen-
so de mentira e de falsidade. Já adentrais as profundas estruturas eclesi-
ais e começam a ser derrubadas as vergonhosas mentiras e as falsas vestes 
começam a desaparecer.Estou no meio deles e com mão firme começo a
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derrubar os altares construídos com falsidade e mentira. Já ajo com força total em 
meio aos templos em ruínas. 

Sou o Mestre que me pus à frente do plano do Pai e ajo com amor com 
minhas ovelhas. Ainda havereis de ver muitas coisas acontecerem, havereis de vos 
espantar ao ver tanta injustiça e tanta maldade dentro da minha igreja. 

Mas Eu a vós falo, não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas 
e tudo se purificará a seu tempo. As leis governamentais também merecem um cui-
dado todo especial. Entro em meio a essa gente e faço morada definitiva. Derrubo 
os seus estandartes, limpo os seus aposentos, renovo a minha lei. 

Havereis de presenciar muitos fatos estranhos, mas ficai sabendo, que sou 
Eu, o Senhor que estou a agir. Tudo será limpo, tudo será purificado. Chega de 
mentira, chega de falsidade. Os filhos do Pai precisam chegar ao seu amor puro e 
santamente.

Agora começa a renovação em todo o mundo, por toda parte começa a 
agir o plano do Senhor. Haverá choro e ranger de dentes mas é necessário que isso 
aconteça, para que assim todos reconheçam que o Todo Poderoso é o Senhor de 
todo o sempre. 

Quem não se segurar no amor, no plano do Criador, esse perecerá , para 
esse melhor seria que jamais tivesse visto a luz do dia. 

Quem não crer, quem não confiar no plano do Criador, esse não viverá e 
morrerá para sempre. 

Ide e anunciai, levai ao conhecimento dos filhos meus o caminho que acaba 
de nascer em meio a todos. 

Sou o Senhor, sou o Dom, sou o Pai, assim falo e assim peço que o façais.

   

Agora é hora.
A Trindade Santa encontra acolhida no coração humano. A Trindade pode 

aterrissar, pois encontra campo limpo, varrido e adornado. A Trindade Santa, o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo estão aterrissando na face da terra. 

Não há mais empecilhos, nem barreiras, tudo está pronto e ela pode 
chegar e fazer pousada no meio de vós. Abri os vossos corações, alegrai-vos 
e exultai pois o Divino Pastor está chegando. Ele vem, pisando firme e forte 
sobre todo o mal, rompendo as cadeias injustas, fazendo justiça em toda a 
face da terra. Ele chega como um fogo abrasador que queimará toda palha 
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do celeiro deixando entrever os grãos que darão frutuosas sementeiras. 
Ei-lo que vem! Ei-lo que chega! Deslumbrante! Vibrante! Vingador! 
Fará justiça na face da terra. Justiça! ! ! Clama sua voz forte. Justiça para 

os filhos meus! 
Que venha a lei do amor! Vitória! O AMOR encontrou acolhida no coração 

humano. O AMOR pôde nascer! O mundo foi salvo! Vitória! Gritem forte, vibrai de 
alegria! 

A Trindade pôde ser na face da terra. O Pai está feliz, muito feliz. Vibrai 
de alegria, pequeno rebanho. Acalmai-vos! Não foi pela dor, foi pelo amor. O amor 
venceu! Tudo foi salvo! 

Tudo agora vai ser renovado, trabalhado e polido, tal qual faz o ourives. 
Assim acontecerá com a alma de cada filho meu, será polida para que brilhe in-
tensamente, lindamente, mais do que o sol, assim brilharão as almas lavadas pela 
graça de Deus Pai. 

Todos terão a salvação. O mundo é uma festa de luzes e cores. Tudo é 
alegria e vibração no céu e na terra. Cantai! Dançai! Pois será grande a vossa rec-
ompensa no céu.

Vinde todos, vós que estais aflitos e sobrecarregados, o Pai está aqui! O 
Pai está bem próximo de vós. Acolhei, vosso Pai, filhos meus! O Pai estava saudoso 
de seus filhos, há quanto tempo, este Pai amoroso, ansiava pelo abraço de seus 
filhos. 

Agora estou no meio de vós e podemos ser UM. É o que Eu mais desejava, 
como vosso Pai Celestial, esta aproximação convosco. Vinde! Estou aqui e vos ac-
olho no meu coração. Estou de braços abertos, esperando-vos, filhos queridos! Não 
vos assusteis, é vosso Pai mesmo que está em vosso meio.

Obrigado! Obrigado filhos meus! Muito trabalhastes, muito fizestes por este 
plano, pelo meu reino, agora descansai um pouco. Nessa hora, vos digo, descansai. 
Repousai na minha paz. Há muito trabalho pela frente, muita coisa precisa ser feita, 
é o trabalho de polimento como já vos disse. Por hora descansai, pois o mal foi 
completamente dominado e estraçalhado. 

O mundo agora está sob o domínio do Amor. O Amor venceu! A luta foi 
árdua. Fostes incansáveis, valentes e por vezes, tenebrosos, mas angariastes para 
o reino, a vitória do AMOR sobre toda maldade e mentira, pessimismo e falsidade. 

Por isso estou manifestando-me a vós desta maneira, tão próxi-
ma e vibrante, para comunicar-vos esta notícia da vitória, pois, daqui para 
a frente será o trabalho, a missão. Muito havereis de trabalhar. A seara é
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grande e os campos estão vazios. É preciso plantar, regar, limpar, para ver os trigais 
amarelados, prontos para a colheita. A vinha vos espera. Vinde trabalhar nela, en-
contrareis os campos floridos, alegres verdejantes à vossa espera. Pois o Pai é amor 
e providência. Já conheceis o trabalho e sabeis como trabalhar.

Gertrudes, tomai cuidado deste rebanho para que ele não pare e não se 
canse. Conservai-o no amor e no serviço, na doação. Vosso coração é uma festa. 
Vosso lar, uma escola, o mundo é a vossa casa, andai por ele como estivésseis 
em casa. Com a mesma calma, com a mesma garra que realizais em vosso lar, o 
trabalho, realizais no mundo.Com a mesma simplicidade, sem tirar nem pôr, filha 
querida do Pai, sede vós mesma, como sois, em qualquer situação. Dentro ou fora 
de casa, sede vós.

Quem sois vós?
Vós sois meu profeta escolhido, meu enviado especial para esta missão, 

meu nobre conselheiro, meu pequeno pastor em meio ao povo. Minha perspicaz 
ouvinte, sábia ouvinte e fiel, corajosa, destemida, firme, vibrante, insondável e feliz. 
Agora tudo isso sois, Gertrudes, minha menina, meu braço forte, minha flor. Aceitai, 
o amor, o abraço e os elogios do vosso Pai, que vos agradece o vosso trabalho. 
Continuai cheia de garra a me servir, pois não vou dispensar-vos, não! 

Ao contrário, vou encher-vos de saúde e entusiasmo por essa obra que 
recém começa. Sois minha primeira funcionária, a número um. Acolho-vos, mais 
uma vez filha querida e santa. Abraço-vos com o abraço da paz e beijo-vos com o 
Osculo do amor.

Vosso Pai celestial que vos ama e confia que sereis sempre fiéis servi-
dores. Educai a todos na fé , na esperança e no amor.

Sede sóbrios e tende cuidado no falar, no andar, no vestir. Lembrai sempre 
e sabei sempre que é o Pai que estais agasalhando e é o que ele quer dizer, que 
estareis transmitindo. Vigiai e orai muito. Tende vosso coração no silêncio, muito 
unido à mim. Estejais em constante vigília, não vos ligueis ao que é do mundo, não 
vos disperseis e não vos distrais, mas aquietai-vos e silenciai. Silenciai, sabiamente, 
candidamente nos braços de vosso Pai. 

Sede meus imitadores. Imitai a minha paz, o meu amor, as minhas vir-
tudes, pois Eu sou a paz, o amor, a fé , a esperança, a vida e estou agora em vós
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É a Santíssima Trindade que se manifestou a vós, Comunidade Aliança 
Divina, e assim se faz conhecer por vós, através destas linhas e destas palavras, 
começa a nossa comunicação com o universo. 

Quero repetir aos meus filhos, que o que mais anseio é a comunicação com 
ele, é ser um com cada um deles. É ser unidade com eles, é estar em constante e 
intima comunicação interior, coração a coração com cada um. Essa íntima comuni-
cação, esse amor intenso e santo, é o que mais desejo e anseio. Preciso ser amado 
muito e acolhido por todos, com exclusividade em seus corações com ternura e 
carinho, com verdadeira paixão de filho que reencontra o Pai e Pai que recebe os 
filhos. Sede fiéis, sede santos e bondosos. Amai muito. Amei! Amai! Amai!

A lição agora, é só amar. O amor cura, o amor liberta, o amor unifica, o amor 
salva. Salva os filhos e os conduz de volta ao Pai. Esse é o meu segredo: O Amor.

Tenho o meu coração cheio de ternura por vós, meus filhos e assim quero 
vosso coração cheio de ternura por mim vosso Pai. Amo-vos imensamente e fazeis 
parte do meu reino de amor e paz. Amo a todos, indistintamente, imensamente, 
filhos meus do mundo inteiro e quero-vos de volta para mim. 

Agora vai começar o grande amor, o Amor dos filhos para com o seu Pai, o 
qual anseio para que aconteça, desde a criação do universo. O amor se completou 
sobre a face da terra. O amor triunfou, venceu e se fez no universo. 

Pai, Filho e Espírito Santo e o homem são um no amor. 
Agora todas as potestades do céu vibram e cantam glória, aleluia, o Senhor 

venceu!
Triunfou o amor! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluias sem fim, em todo o uni-

verso, agora e sempre. Amém.

   

Agora quero dirigir-me ao meu povo, ao meu povo eleito, meus ser-
vos especiais que purifiquei com carinho e dedicação. Vós sois os baluartes 
sobre a face da terra. Brilhais como luzeiros no mundo. Estais a meu serviço 
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dia e noite e vos agradeço, sois incansáveis, sois meus fiéis servidores. 
Por isso a vós me apresento com carinho todo especial e de maneira tam-

bém especial vos abençôo. Vos alimento com o pão da vida que vos dá coragem. 
Caminhais, mas não estais só , pois estou convosco, estou sempre convosco, noite 
e dia para servir-vos assim como se servem. 

Noite e dia derramo sobre vós a minha graça, o meu sustento, o meu amor. 
Sois os obreiros do amor. De vós, parte o amor, como feixes de luz que se espalha 
e se derrama sobre o mundo inteiro. Permanecei no amor, repito, permanecei no 
meu amor. 

Sou vosso Pai e me apresento para abençoar-vos. Estais vivendo o amor, 
estais vivendo o equilíbrio como o pêndulo de um relógio. Este tempo para vós é de 
pausa, de aprofundamento no amor. Esse retiro é como se fosse a comemoração do 
amor, o amor, se faz no meio de vós e é preciso uma comemoração. É um marco, 
uma parada, chegastes até aqui, agora descansai, pois o amor se faz. 

Permanecei unidos na paz e no amor, comemorai, vibrai, é o amor que 
começa a se espalhar, já dá os primeiros sinais, vós o vereis. 

Comunidade Aliança Divina, vos abraço e vos beijo ternamente.
Vosso Pai Celestial

   

Sou o Pai e peço às autoridades eclesiásticas que não fiquem fazendo 
análises filosóficas, num momento tão importante e sério como este. 

O ministério (com esta palavra o Pai designa uma nova maneira de ser 
sacerdote no divino) que está por se cumprir é de transcendental importância e é 
totalmente divino. Nada tem a ver com as leis humanas, com as vãs filosofias. 

Deixai de lado vossas preocupações em querer através de raciocínio en-
tender o que está se passando, porque não conseguireis. O momento é de muita 
seriedade e só na simplicidade é que entendereis o que se manifesta. Lembrai-vos 
da passagem:

“Se não vos tornardes como criancinhas não entrareis no reino dos céus”.
Agora, meus amados filhos, chegou a hora de serdes simples, humildes, 

crianças. Mudai a cabeça. Vós tendes a cabeça feita em certo tipo de filosofia,
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de sabedoria humana, que não se junta com a sabedoria divina, assim como a água 
e o azeite, não se juntam. Não se aprofundam na sabedoria divina, permanecem 
meio por cima e não se misturam. Dói dizer-vos isso, mas é a verdade, é a pura 
verdade de Deus, vosso Pai. 

Portanto, sede simples, honestos convosco e comigo, partilhai, discuti, mas 
aceitai-me, recebei-me, escutai-me. Sou a voz do Pastor, o grande Pastor, que se 
aproxima de vós, agora. 

Escutai-me, ó rebanho predileto e escolhido. Fostes escolhidos, a dedo, um 
por um, vos requisitei das vossas lutas, das vossas famílias, dos vossos afazeres, 
para dedicar-vos unicamente a Mim, vosso Mestre que vos ama tanto. 

Sois minha família que amo tanto, meus sacerdotes amados e queridos. 
Sei, o quanto vos custa nessa época, serdes fiéis a Mim. O mundo atravessa, a 
maior crise de fé dos últimos tempos. As coisas sagradas, estão perdendo o sentido, 
a razão de ser, no meio dessa geração adúltera, incrédula e perversa. 

Não desanimeis, perseverai, perseverai no bem, no amor e na paz. Sabei, 
vos digo de novo, sois meus filhos prediletos, meu rebanho escolhido com muito, 
mas muito amor. Mas sois muito pequenos para uma humanidade tão má e crimi-
nosa.

Precisais depender totalmente de Mim para consertá-la. Só a minha força 
e o meu sustento vos manterá firmes, inabaláveis, nesta hora terrível que está para 
acontecer. 

É a hora do quebra, da separação, da divisão: o que é mau vai para o lado 
esquerdo e o que é bom ficará do meu lado direito. Os maus, que perseverarem no 
erro, na opressão, na divisão, terão o castigo merecido onde há choro e ranger de 
dentes. O que é bom, os que aceitarem a conversão, a transformação, serão acol-
hidos no meu reino de amor. 

Abro meus braços e os recebo ternamente. Estarão comigo eternamente 
no meu reino de amor e paz. Entrai e regozijai-vos comigo, vós que tendes a paz 
em si mesmo.

Vinde, Eu vos acolho!
Sou vosso Pai e vos recebo com amor. Há muito estais sem ouvir a voz 

desse Pai. Há muito me buscais e me procurais, para lá, para cá, na brisa suave, no 
vento forte, nas flores, nas cores, no mar... mas, agora vos digo: eis-me aqui! 

Sou Eu, vosso Pai, que aqui está no vosso meio e se manifesta. Ac-
olhei-me, sou Eu mesmo! É como disse, chegou a hora, a grande hora, em 
que o Pai se faz presente em meio aos filhos seus, para amá-los mais de 
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perto. Não tenhais dúvidas, não duvideis. Sou Eu mesmo, que agora ao mundo 
remanejar tudo. Desde o início da criação esperava por esse momento. Fostes feliz-
es, por fazer parte desse momento. Muitos que foram super fiéis e não presenciaram 
o que vós presenciais. 

É uma hora muito sagrada e magnífica para toda face da terra e desejo, 
imensamente, que este MOMENTO seja gravado em letras de ouro para que fique 
para todo o sempre. Este momento é o tempo presente, é esta época atual, quando 
me faço ouvir e conhecer por vós, bem de perto, assim como estou com Jesus e 
o Espírito Santo, numa grande proximidade, assim me faço agora, próximo, muito 
próximo de vós. 

Estamos Eu e vós numa comunhão muito profunda, coração a coração, 
enlaçados em um grande amor. Desejo estar próximo a vós, muito próximo de vós, 
numa profundidade tão grande, que haja uma transparência da minha pessoa na 
vossa pessoa. Eu em vós, entendeis?

Já não serei Eu, mas Eu em vós, numa só pessoa, não sereis vós mesmos 
que caminhais mas Eu estarei caminhando no vosso lugar. Eu quero ser em vós, 
entendeis?

E para isso preciso do vosso “Sim”, para entrar em vós. Essa minha entrada 
em vossa pessoa, requer muita purificação, muita limpeza, em todas as áreas de 
vosso ser. É importante quererdes, mas isso não basta. 

É mister que vos purifiqueis totalmente e vos santifiqueis no meu amor. Ac-
ima de tudo, é preciso que creiais na minha proximidade e vos torneis pequeninos, 
crianças. Crianças, mesmo. Soltar todo pensamento, pois não adianta de nada que-
rerdes usar vossa razão. Não havereis de entender nunca. Pela razão não chegareis 
a nada, não ajudareis em nada, os meus filhos, que se perdem aos milhares por aí. 
Usai de bom senso e aceitai-me como uma visita que chega à vossa casa, ao vosso 
coração. 

É a hora. Acolhei-me, aceitai-me, amai-me. Preciso ser amado, conhecido 
e acolhido por meus filhos. E como vão conhecer, aceitar e amar, se vós mesmos 
não fizerdes a experiência? Se não partir de vós, esse fogo, essa paixão de amor no 
coração, por Mim, vosso Pai, como conseguireis me transmitir a outros? 

Digo-vos, seriamente, se não fordes a minha transparência, não conseguireis 
vencer o que está por aí. Sem Mim, não conseguireis vencer o mundo, por vós mesmos, 
nada sois.Portanto, acatai estes ensinamentos, renunciai a soberba de vossos
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corações e sede humildes e dóceis, a exemplo de vosso Irmão, Jesus Cristo. Só 
espero a acolhida na igreja, por parte das autoridades, para que Eu posa agir. Por 
isso, estou sendo tão insistente, exigente, suave e ao mesmo tempo severo. Pois, 
preciso de vós neste momento tão importante para Mim, em que já me faço presente 
na humanidade e quero renovar toda a minha igreja.

Perscrutai os vossos corações, vede se lá já me assento, vede se já há 
morada em vós para vosso Pai celestial... Vede, se não estais vazios de Deus e 
cheios dos vossos próprios interesses, das vossas vãs preocupações com as coisas 
do mundo que não levam a nada. 

Buscai-me e me achareis! Procurai- me no caos, na desordem, na bagun-
ça, pois é lá que me encontro, para consertar tudo. E o mundo vai virar uma bagunça 
ainda maior, se não me receberdes. 

Portanto, digo, agarrai-vos somente em vossos interesses e não tirai tempo 
para Mim, para tomardes conhecimento do meu plano e havereis de ver, se tendes 
poder para consertar essa desordem que há por aí, apenas com sermões. É ne-
cessário terdes um poder maior e necessário armar-vos melhor para as lutas. O 
poder que tendes é pequeno, ainda é puramente humano. 

É preciso, que através de vós, desça o fogo do céu, para queimar e purificar 
tudo. E estou querendo dar-vos esse poder. Pois estou querendo ser em vós, mas 
não me acolheis, não me buscais. 

O que esta faltando a vós? Não há miséria que chega por toda parte não há 
pecado que chega, prostituição, droga, crime, opressão, ensino, perigo de guerra, 
de caos? Que quereis mais? 

Há quanto tempo seguro meu braço, para que não desça e destrua tudo o 
que é mau e pernicioso e abale toda a lace da terra! Mas, ouço os vossos brados, os 
vossos gemidos, os vossos soluços, o vosso clamor e espero. 

Mas, agora não tendes mais desculpa. Chegou a hora! Soou a trombeta. 
Avante! A nossa hora chegou. Ou me recebeis e me acolheis ou derrubarei o meu 
braço e destruirei tudo. A decisão está em vossas mãos. Poupar ou destruir o mundo. 

A minha destra não mais ficará tranquila, parada, mas está prestes a se 
derramar. A minha ira está por cair sobre a face da terra. É como disse, a minha 
hora chegou e não esperarei mais. Quero renovar a face da terra. Quero reali-
zar no mundo uma grande transformação e quero começar por vós, por isso está



99

em transformação, essa mudança, pois quero renovar a minha igreja da qual vós 
sois os cabeças. 

Não fecheis as vossas cabeças, pois em vós está o poder e que quero 
derramar sobre vós o meu poder, só assim transformarei a face da terra. Ouvi meu 
clamor! Pois também vós clamais e Eu vos ouço. Atentai bem para o que vos disse, 
nesse tempo em que estive a vos falar e pensai bem que o momento não é mais de 
gozação e brincadeira, mas é muito sério. 

É um momento muito divino que estais passando e não podeis deixá-lo 
passar em vão, devido as consequências que irá trazer, a vossa omissão. Portanto, 
se não me fiz claro, indagai-me, perguntai-me e vos responderei. 

Sede humildes para acolher os canais de comunicação, que são os servos 
que preparei desde o princípio. Mas, aqui estou à vossa disposição, para juntos, lado 
a lado, empreendermos e levar avante o plano de salvação para toda a humanidade.

Abençoo a todos.
Vosso Pai Celestial.

   

 Dirijo-me a minha igreja.
 Desejo que esta mensagem seja conhecida de todos os sacerdotes. 
Sou vosso Pai Celestial, que está no meio de vós e se comunica convosco 

através destas linhas. É a maneira de comunicação que está à minha disposição e 
que uso para chegar até vós. Sou vosso Pai e desejo falar-vos. 

A maioria de vós, parou em Jesus, acolheu Jesus e parou Nele, consegue 
ser Jesus, uma transparência do Mestre. Ainda não conseguis, por falta de conheci-
mento e ensinamento, acolher a Unidade Trinitária. 

O Deus Trindade não consegue SER em cada um de vós, e consequent-
emente vosso campo de ação é delimitado. Estando no Poder Trinitário atingireis 
o mundo num piscar de olhos. Pensais que estais na Trindade, mas ainda não me 
acolhestes. 

A Trindade está na pobreza. É preciso muita pobreza de coração para acolher-
me. Pobreza no físico, pobreza no psíquico e pobreza no espírito. É um nada muito pro-
fundo que precisa acontecer em cada um, para a Santíssima Trindade poder SER em 
vós. Ela é amada, adorada, glorificada e exaltada por vós, mas ainda não é, em vosso 
ser. Eu, vosso Pai, de maneira especial, em forma trinitária, quero me fazer em vós. É 
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uma maneira especial, diferente, um sacerdócio divino. 
É uma coisa muito séria, que precisa ser muito pensada e significada. É 

de sublime exaltação o que quero fazer. Desenvolver-se-á naturalmente, é só me 
acolher.

   

 Escutai-me, atendei-me! 
 É o Mestre Jesus que fala. De agora em diante vou comunicar-me con-

vosco, para formar-vos. Desejo dar a vós uma formação especial, com mais vida, 
mais sabedoria. 

 Estais acostumados a uma vida de muita correria, muito no mundo, vos 
dedicando a coisas vãs. Mas agora vou incutir em vós a sabedoria divina. 

 Deveis perscrutar-ME para aprender e buscar as coisas do alto. O mundo 
precisa ser saciado com a sabedoria de Deus. Ele tem sede e busca e não encontra.

Precisa encontrar em vós, que podeis e deveis ser a fonte de água viva, de 
saber, de autoridade. 

 Fostes perdendo a autoridade, paulatinamente, há muitos anos ela foi 
declinando e o mal foi tomando conta do mundo. Precisais recuperar a autoridade, 
para dirigirdes os filhos meus. 

 Principalmente Vossa Santidade, o Papa, precisa recuperar a autoridade, 
os bispos e também os sacerdotes. 

 Não quero fazer distinção nenhuma entre vós, sois todos iguais, pois não 
me refiro aos cargos que inventastes e ocupais no mundo diante das nações. Refiro-
me, a missão de pastoreio que tendes sobre minhas ovelhas, refiro-me a forma em 
que podereis usar vosso cajado.

Vós sois imensamente simples e imensamente fortes, mas tendes em 
vossa frente muitos “condicionantes”, muita força condicionante, muitos empecilhos 
para serdes como desejo. Sei que estais curiosos agora e desejosos da sabedoria 
de Deus. Pois ela virá a vós, tende certeza, esperai e ela chegará.

À medida que fordes adentrando nessas leituras a sabedoria divina 
virá a vós, pois a sabedoria divina é o amor e o amor é a sabedoria. Amor, sa-
bedoria, silêncio, sei que não será fácil para vós, acostumados que estais a 
fazer por vós mesmos, mas a sabedoria virá a vós porque a paz vos contagiará. 
Vou derramar no mundo a minha paz e vós vireis senti-la e vê-la bro-
tar em todos os lugares, à medida que fordes aceitando o meu plano, a 
minha presença. Sois enfim meu novo rebanho e percebo que estais a me
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acolher. Já acreditais no que vos afirmo nestas linhas, já estais vos tornando dóceis 
e simples, já acatastes a minha presença, a minha permanência no meio de vós.

Indagais-me se ela será duradoura? Se tem o tempo determinado? 
Terá o tempo que se chama eternidade, é para todo o sempre, pois o céu 

e a terra se uniram, o humano e o divino se uniram, a Trindade e o humano se ab-
raçaram. Entrelaçou-se a humanidade e o céu, num grande abraço de amor e paz 
para sempre.

A sabedoria divina está presente na humanidade, ela sabe como conduzir 
as coisas para que seus filhos não sofram. A sabedoria é acima de tudo bondosa, 
repito, acima de tudo bondosa. Por isso, Eu vosso Pai, realizo maravilhas, verdadei-
ras acrobacias, para que meus filhos não sofram. 

E vós dizeis, mas vossos filhos estão sofrendo! E Eu vos digo, é porque 
não me conhecem e vivem afastados de Mim, do meu amor, da minha providência, 
da minha dignidade de Pai e estão ligados no mal, naquilo que é nada, é nada a 
presença divina dentro deles, não me conhecem, não sabem como apelar para Mim, 
buscar-me com ânsia e ternura. 

Para eles, Eu não existo da forma como SOU: um Deus Clemência e Com-
paixão. Para eles, é a terra a terra, o Deus está muito distante, o homem é que é 
deus do homem porque controla seus salários, seu poder aquisitivo e tudo o mais.

Os homens afastaram-se de Mim, seu Pai, por isso a humanidade foi se 
transformando nesse caos, que justificou a minha presença, a minha vinda real, 
verdadeira e magnífica sobre a face da terra. 

Agora, já não vai mais haver choro e ranger de dentes, porque o homem 
vai poder conhecer-me. O Amor vai comunicar-se, vai ser no meio dos humanos. 

O Amor é o Pai e o Pai está aqui. Ei-Lo ! É Ele mesmo, dizeis. Sim, sou 
vosso Pai.

   

Falava sobre a vossa autoridade e dizia que há muito a havíeis 
perdido. Retorno a falar-vos para explicar melhor. Tendes autoridade di-
ante do humano, para mandar pra lá, pra cá, mas diante do mal, perdestes 
completamente a autoridade.O mal se alastrou e tomou conta de tudo, 
tudo está contaminado pelo mal, não vos espanteis, até minha igreja. Por



102

isso é tão necessário recuperardes a vossa autoridade, que deve descer do céu 
como um raio e rachar o mal e destruí-lo em segundos, sempre que se fizer pre-
sente. Mas, estando na Trindade, inseridos nela e ela em vós, por si só , o mal vai se 
derreter, pois dela emana força e poder para aí embarcá-lo, para limpar e purificar 
tudo. 

A Santíssima Trindade é o BEM SUPREMO e estando nela, o mal não ex-
iste. Ela não admite o mal, mas o perpassa e o destrói completamente, é como um 
vendaval, que varre tudo, deixando o terreno limpo. É como um vento impetuoso que 
varre os escombros das casas carcomidas pelo tempo. 

Digo isso em termos figurados, pois a Trindade é, Amor e o Amor tudo 
vence. Mas ela também é poder purificador do físico, do psiquismo e do espírito. 
São essas três moradias que a Trindade Santa purificará em cada um de vós, se 
derdes licença. 

Esses três estágios se entrelaçam dentro do ser humano, gerando vida ou 
morte, saúde ou doença, graça ou pecado, depende como está o ser de cada um. 
Se está magnificamente revestido pela Santíssima Trindade, será um templo santo e 
irá gerar vida, saúde, paz, prosperidade, graça. Se porém, no seu interior não existe 
a paz, mas a guerra, o pecado, a miséria, o desequilíbrio, a doença, então será um 
poder gerador de mal, de opressão, de distúrbios em toda parte. Não gerará vida, 
mas morte, não gerará graça, paz e amor, mas pecado, discórdia, furor; depende, 
de como está o templo de cada um. 

Por isso vos dizia que Eu ia mudar tudo, transformar tudo. Porque a evan-
gelização, a cura, a fé, precisam vir de dentro para fora. A fé precisa ser aprofundada 
no ser humano, através da cura e da libertação pessoal. 

Sei que estais muito apreensivos e ao mesmo tempo curiosos por se apro-
fundar nessa nova sabedoria. Mas, ela vos achegará aos poucos, pois é muito pro-
funda e santa e ao mesmo tempo simples e pequena. Será um passe de mágica e a 
pessoa será inteiramente amor. 

Sem mim nada podeis, mas comigo sereis poder e força, força no 
amor. Serão amor, força, unidos. Só a força do amor para ter o poder de trans-
formar o mundo daqui para frente. Para haver a transformação do ser humano, 
só o Amor Trinitário, o Amor Poderoso do Pai, nada mais. Nenhuma lei, nenhum 
condicionante, nenhuma estrutura, só o amor. O Amor Trindade, esta força trina 
que agora se vos apresenta e que estais receosos de acolhê-la. Só ela tem nas



103

mãos a magia de transformar a toda poderosa estrutura humana de governo opres-
sor, de leis opressoras, falsas e mentirosas, de escolas e faculdade falidas, de colé-
gios clericais titubeantes. 

Tudo será renovado pelo amor. Só a lei do Amor Uno e Trino vencerá tudo, 
renovará tudo, transformara tudo. 

É a parábola do joio e do trigo, o joio será queimado e o trigo posto nos 
celeiros celestiais.

Peço que transmitas a Irmã  o recado. 
É sobre o dízimo e sobre o orçamento. Desejo que ela fique informada da 

finalidade de um e outro. O dízimo representa a oferta que aquele menino fez dos 
cinco pães e dois peixes a Jesus, os quais foram abençoados e multiplicados pela 
providência divina. 

Assim, a oferta com amor do vosso dízimo, que é o pouco que tendes, 
reverterá em benefício e bênçãos para toda a humanidade. 

O orçamento deve ser feito todo mês. Nele deveis colocar tudo o que pre-
cisais para bem viver naquele mês. Todas as vosso necessidades, tudo o que preci-
sais deve ser colocado ali, nesse orçamento. A seguir devem os membros da família 
estender a mão e abençoado pedindo  que a providência se faça. Se fordes fiéis ao 
dízimo e crerdes de coração na Providência Divina, ela se fará sobre aquela famí-
lia, providenciando, item por item das vossas reais necessidades, sem nada deixar 
faltar. 

Assim a bênção divina se derramará prodigamente sobre vós e vossos fil-
hos sem nada faltar. 

Vossas famílias são ninhos de amor, conservai-vos nesse amor. Sede só-
brios, sede vigilantes e acima de tudo justos na arrecadação vosso dízimo, pois ele 
representa, para mim, a oferta que foi pequena, mas de coração. 

O dízimo também será assim, uma pequena parcela abençoada. Quero 
servir-me dele para renovar no mundo a lei do dinheiro. Todo dinheiro do dízimo 
precisa ser abençoado. Através do dízimo, quero abençoar o dinheiro da face 
da terra. Esse dinheiro, uma vez abençoado, só poderá ser usado para produz-
ir, para promover amor, a paz e a justiça. Se assim não for feito, esse dinheiro 
queimará nas mãos de quem for o portador dele, arderá o coração de remorso, 
com dinheiro e o lucro, segurados injustamente e a pessoa que não fizer justiça 
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 com o dinheiro, não terá paz no coração. 
Por isso é tão importante que  doeis de coração essa quantia, do fundo da 

alma, fazendo esta oblação para que este dinheiro sagrado, abençoado, se espalhe 
e comece a promover frutos de justiça. O seu raio de ação irá se alastrando e au-
mentando cada vez mais, até atingir toda a humanidade.

O importante, o mais importante que quero que saibais é o poder da bên-
ção. Esse dinheiro arrecadado deve ser levado aos pés do Santíssimo e ali falar o 
nome da família e a sua oferta. Através da obediência e humildade dessa família, 
milhares de famílias receberão a bênção, em toda a face da terra. 

E a sua oferta, como o sacrifício de Abel, subirá até Mim como agradável 
perfume. Esse dinheiro será perfumado com o bálsamo do amor e da justiça e assim 
começará a circular novamente, “marcado” pelo Senhor “selado” com uma bênção 
e uma finalidade específica. Será um fogo vivo que queima, será a própria presença 
do Senhor nos meios econômicos. Difícil de entenderdes e acreditardes mas já vos 
disse que muitas coisas não haveríeis de entender e que Eu é que realizaria.

Falei que estaria à vossa frente para fazer justiça e que a única coisa que 
precisava de vós era o ato de amor, tudo fazer por amor. Sendo assim, lede o que 
vos escrevo, com atenção e o entendimento se fará em vosso coração. O importante 
é ser dóceis e obedientes e o mais se fará naturalmente. 

O ZULMAR precisa ser dócil e obediente, ele tem uma missão especifica, 
para ele falarei mais tarde. 

A Irmã precisa ficar muito atenta com relação ao apelo que vou fazer daqui 
a alguns dias. É concernente ao governo. Todos devem estar muito unidos no amor 
e na oração. É da vossa fidelidade de no amor que Eu preciso. Preciso do vosso 
amor imensamente, agora que estou sobre a face da terra.

Preciso “SER AMOR” em vós, para todos os irmãos. Para que o outro rece-
ba e seja automaticamente e instantaneamente curado. Eu preciso ser o ‘AMOR.’ 
em vós. A minha presença em vós é “AMOR”. Só que estais numa escola, agora, a 
escola do amor, daqui para frente tudo vai ser realizado pelo Amor, isto é, por mim 
em vós. 

Entendeis a minha linguagem. Muitos já estão vendo isso, essa presença 
poderosa do amor, que tudo transforma. 

Sois portanto, portadores do amor, portadores do Deus vivo.
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Preciso ser mais claro?
Ainda preciso recomendar alguma coisa sobre a vossa conduta, o vosso 

modo de ser, de acolher, sobre o vosso comportamento o que já vos orientei sabia-
mente durante muito tempo. 

Os que foram fiéis  chegaram e já estão em Mim e aptos para a missão. A 
todos espero e recebo como um pai que vos ama muito. 

Tenho muitas tarefas para cumprirdes, mas ainda não chegou a hora. Por 
ora, o que desejo de todos, Comunidade Aliança Divina e também a Irma, é que 
celebreis o Amor.

Vivei e celebrai o amor que está no meio de vós. Esse tempo é um marco, 
é um começo, é o início de uma época nova, um tempo novo, assim como o foi o 
nascimento de meu Filho. 

Por isso quero que celebreis esse tempo, em todos os lugares onde se 
espalha a Divina Aliança. Só amar, confraternizar-se e celebrar. Estais de posse de 
Vosso Deus, por isso amai muito e vibrai de alegria, no íntimo de Vossos corações, 
por esse grande momento, esse grande acontecimento, essa grande celebração na 
humanidade,a chegada de seu Deus, seu Senhor, o Amor. 

Por isso, para esse momento vos preparei tanto. Dediquei todo empenho 
em vos formar para me conhecerdes e me acolherdes. Agora que estou no meio de 
vós, sinto-me imensamente feliz e alegre, pois toda a humanidade está recebendo 
de vossa doação durante todo esse tempo. 

E agora posso transformar a humanidade num lugar de sorrisos, alegrias 
e cores. Tudo será encanto, tudo será presença dignificante e significante de amor. 

Tudo será beleza, doação, fidelidade e paz.
Abençoo-vos e reconheço como meus filhos legítimos.
A paz esteja em vossa casa.
Vosso Pai Celestial.

   

Aviso importante à Irmã.
O Carisma já se fez sobre a face da terra. Que não haja mais pre-

ocupação nenhuma de tua parte quanto a fazeres a minha vontade so-
bre o Carisma, pois ele se fez. Agora vou fazer-te apelos seguidos para a 
missão, para dar seguimento ao meu plano para me ajudares a propagar
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o Carisma e assim renovar a minha igreja. 
Esteja atenta noite e dia, em constante vigília de amor, pois vou te falar 

muito. 
És  minha filha querida,  Eu te abençôo muito.
Vosso Pai Celestial.

   

Eu sou a Paz. Dou-vos a minha paz. 
Estou a comunicar-me convosco  mais uma vez. Vou comunicar-me con-

vosco de maneira sistemática e metódica para dar-vos instruções. 
O caminho do Carisma está pronto, resta aprender como viver nele e para 

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

Não deixeis de cumprir os meus apelos. Apenas Eu falo e já devereis cum-
pri-lo. Isso para alguns, aos quais vou dirigir-me mais de perto. 

Estais entrando agora no aprofundamento, será a maneira de viverdes a 
santidade, o amor. Se viverdes e permanecerdes nesta atmosfera de pureza e san-
tidade, sereis “UM” comigo, formareis unidade com vosso Pai Celestial e tudo o que 
pedirdes, vô-lo darei. Até vossos menores desejos serão satisfeitos, se fordes fiéis, 
permanecendo neste Amor Trinitário. Esse Amor Trinitário irá formando um círculo 
abrangente de comunicação, cada vez maior.

Por isso é muito importante vossa permanência no meu amor, pois sereis 
como fonte alimentadora para toda a humanidade. Quanto mais intenso e forte for o 
amor que nos une, tanto mais rápido a humanidade toda vai receber.

Por isso estou pedindo e clamando tanto que permaneçais no amor, que é 
um estado de alma, aberto à ação do Criador, numa perfeita integração, Pai unido 
à alma e alma unida ao Pai, num inter-relacionamento amoroso, eficaz e poderoso. 

Estareis assim sabiamente transformando a face da terra. Se 
fordes simples, humildes e dóceis e permanecerdes no meu amor. Sa-
beis tudo quanto já vos fiz, sabeis de onde vos tirei, agora sede fiéis ao meu 
amor, ao meu serviço. Sede fiéis servidores, dóceis ao meu chamado, ao 
meu apelo. O mundo aí está, como uma vinha devastada, como um mato
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virgem que ainda não recebeu nem os primeiros cuidados do agricultor.Tudo  ainda 
precisa ser feito. 

Há muito trabalho, muita coisa a fazer. Havereis trabalhar sob a proteção da 
minha paz. Tereis a minha proteção noite e dia. Serão  dias infindáveis de trabalho e 
muito suor havereis de derramar.

Estaremos juntos lado a lado, vós e o vosso Pai Santo, no labor, no trabalho 
de reconstrução da vinha e de construção do reino. Sairemos juntos arando a terra 
e semeando, regando e limpando, estaremos lado a lado na maior  alegria,  pois Eu, 
vosso Pai celestial, estou agora convosco, perfazendo este plano que elaborei para 
cumpri-lo aqui na terra, com a vossa ajuda, filhos meus e irmãos de Cristo. 

Preciso de vós, preciso muito de vós, pois o plano é extenso e precisa ainda 
ser desvendado, pois nele há muito mistério, muita revelação de ação. Precisais 
ficar atentos aonde quero agir nas determinadas épocas que se seguirão, aqui e ali, 
por isso disse que haveríeis de suar para me acompanhar e que a luta seria árdua, 
pois ela se espalha por toda terra.

E bem-aventurados sereis, se fordes dóceis e obedientes, nada temei. Não 
vos assusteis pois o jugo será conforme as vossas forças. Nada de ação desa-
gradável, tudo de conformidade com o amor que sou Eu em vós. 

Estareis sabendo que é para agir desta ou daquela maneira, sentindo em 
vós a minha santa presença. Sabereis assim se estais aptos para este ou aquele 
trabalho, conforme a minha unção, pois ungirei os meus escolhidos com o selo da 
Trindade Santa, com minha santa presença neles. 

Assim vos falo e assim vos preparo para a caminhada subsequente, essa 
que vai começar agora. Tendes ainda muito por fazer!

O que mais deveis fazer agora é também na missão, é permanecer em 
completa e perfeita união comigo. Esta unidade de amor, coração a coração, é o 
que Eu mais desejo em vós. Estar em Deus. Estar no Trino Deus, no Deus Trindade, 
que se faz no meio de vós.

Agradeço pelo tempo que me dedicais e por serdes benevolentes. Acatai 
todas as instruções e vivei na felicidade e na paz. Sede meus fiéis servidores. 

Não vos esqueçais que na Trindade não há sofrimento e toda a vossa ação 
na caminhada daqui para a frente será na alegria e vibração. 

O Deus Triunfante estará em vós, realizando.
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Agora quero falar aos meus sacerdotes e a todo clero. 
Esses que escolhi  para tomarem parte no meu reino, esses que preparei 

de maneira especial, antes de seu nascimento, para irem e produzirem fruto. 
Eu vos pergunto, que frutos estais a produzir, para o mundo estar como 

está, qual uma casa desabitada, com portas e janelas escancaradas, por onde pas-
sou um tufão?

Estais vulneráveis a todo o mal, todo e qualquer mal. Não sabeis mais 
como atacá-lo ou fugir dele. Houve uma simbiose perfeita, tudo se misturou, não há 
como distinguir-se, bem e mal se misturam como a água e o leite.

Aos vossos olhos o que é mau parece bem, estais confusos. E o que é 
bem parece mau, antiquado, retrógrado e já não o fazeis nem o aconselhais outros 
a fazerem. 

Assim estais. E agora ? Duvidais do que digo ? Fazei então a análise e 
vereis que falo a verdade. 

Por exemplo, que dizeis dos contemplativos, dos que estão em perfeita 
unidade comigo? Que são parados, que vivem na lua. 

E os que caíram na agitação e quase não tiram mais tempo para rezar e se 
comunicar comigo ? 

Como consertareis este mundo do jeito que se encontra? 
Com vossa organização humana, já fizestes e levastes a termo planos 

muito bem organizados e que não surtiram efeito nenhum diante dos grandes, dos 
soberbos, que se acham donos do mundo. 

E agora? O fato, a realidade atual sobre vós e vossos trabalhos, que a 
sabedoria vos comunica, é que estais à mercê do mal. Fostes tão bem enganados 
por ele, que o aceitais  com o   irremediável,    imbatível,  indestrutível, “coisa pronta 
“, até o final dos séculos. 

Só que o final do século chegou. E chegou mesmo, a todo vapor e isso 
que vós não conseguis vencer e que causa tanto dano aos meus filhos e ao vosso 
apostolado, vai ser completamente esmagado. 

Aliás, Lúcifer já está completamente esmagado e sem vida. O mal morreu, 
meus queridos sacerdotes. Acabou. 

O que tendes aí pela frente para consertar é o estrago que ele fez, sobre a face da
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terra a   desordem  que  ocasionou e o perigo em que ainda se encontram meus 
filhos, de se perderem totalmente. 

Desde a minha intervenção, a chegada na face da terra, o mal deixou de 
existir. Mas, os frutos que deixou é que são perniciosos e perigosos. E agora? 

Deixar meus filhos à mercê do perigo de se perderem, mesmo sabendo que 
já estou a vosso lado na face da terra? 

Depois de tão grande graça, tão grande evento, ides deixar meu povo 
perder-se aos milhares, sem acatar a sabedoria?

Se o conhecimento da sabedoria vier de cima para baixo, será rápido o 
raio de ação. Meus filhos estão se perdendo, meus filhos não me conhecem, estão 
completamente afastados do Pai; não vivem o amor, não conhecem o amor, não são 
amor, não conhecem o Pai. 

Na maioria das vezes vossa evangelização não conduz ao amor, à celebra-
ção do amor dentro de cada um. Assim como sou em vós, quero ser em cada filho, 
para salvá-lo. Já ouvistes de meu Filho Jesus: “Ide e fazei o mesmo que fiz”.

Meu Filho Jesus tornou-me conhecido e amado pelos meus filhos. Meu 
Filho veio me apresentar a vós, sempre se referindo ao Paizinho do começo ao fim 
de sua passagem por este mundo. 

Aos doze anos, tendes nos escritos, ele disse estar obedecendo ao Pai, 
já ali, a sabedoria se manifestava nele com muita intensidade. Aliás, desde o seu 
nascimento, viveu a sabedoria, pois se fez pobre e se deixou conduzir pobremente 
durante sua passagem pela terra. 

Eu sei que é difícil, para vós, entenderdes e acreditardes em tudo o que 
falo e da maneira como me manifesto. Sempre tivestes a idéia de um Deus mudo, 
parado lá no alto, vendo seus filhos se perderem e, a muito custo, à custa de muito 
sacrifício de vossa parte, derramando, às vezes, alguma graça. Só que não é mais 
assim! 

A sabedoria está presente e se faz na face da terra, Deus está aqui, tam-
bém e santamente na eucaristia, mas não só. 

O Deus Uno e Trino se faz presente agora em vosso meio, bastando que 
creiais e aceiteis a sabedoria, que é o Deus Conosco, Emanuel. Vinde, fazeis parte 
do meu reino, filhos amados!

Eu vos recebo com todo o amor, acolhei-me também em vosso coração!
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Sede dóceis e obedientes e acatai a instrução que vos dou. 
Aceitai com humildade os canais de comunicação que escolhi e perdoai-me 

se não sou mais claro, desculpai vosso Pai, se não se faz entender por vós. Pergun-
tai, já vos disse, formulai vossas indagações e lhes responderei. O mais importe é  
acostumando-vos com minha presença em vosso meio.

Sou o Deus Uno e Trino que realmente estou no vosso meio, os frutos da 
minha presença havereis de ver daqui para a frente. Vereis se não transformo total-
mente essa vinha improdutiva e arrasada em solo fértil que produzirá cem por um. 

Se me acolherdes e aceitardes a minha presença em vosso meio, em vosso 
coração, vereis em breve toda a terra se transformar num paraíso e a minha igreja 
será totalmente renovada. 

A renovação será lenta e paulatinamente irá se fazendo. À medida que 
aderirdes ao meu plano e acreditardes, irá se fazendo em toda a terra e se comple-
tando. 

Meu plano de ação é ilimitado e estará fora do controle de quem quer que 
seja, humanamente falando. Está apenas em minhas mãos o direcionamento deste 
plano de salvação para toda a humanidade. Só que Eu preciso de pessoas huma-
nas, para realizá-lo e seguir suas diretivas, isto é, as diretrizes que tracei. 

Essas pessoas escolhi e vou escolhendo e preparando conforme se fizer 
necessário. Para isso, sou Onipotente, Onipresente e Todo Poderoso. Escolhi pes-
soas simples, humildes e que não tinham a cabeça feita. Aliás, as que tinham a 
cabeça feita tratei de modificá-las! E já há vários  anos tenho trabalhado e mostrado 
a elas partes de meu plano. 

Assim, o Carisma, que é a chave-mestra do meu plano de salvação já se 
fez sobre a humanidade, já se completou a menina dos olhos da salvação da hu-
manidade, que é este Carisma.

O Carisma se chama Aliança Divina com o Criador e deverá se espalhar 
sobre toda face da terra o seu ensinamento. Quanto mais breve ele for acolhido e 
aceito por vós, tanto mais breve será ensinado e propagada a sua divina sabedoria 
sobre o mundo. 

Meus filhos esperam. Dou-vos um tempo e mais um tempo. Se não aceit-
ardes e não agirdes para salvar meus filhos conforme este plano de que ora falo, 
todo o mal do mundo,
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o pecado recairá sobre vós e por ele havereis de ser esmagados, na angústia, no 
desequilíbrio, na solidão e na doença. 

Sou um Deus calmo, paciente, misericordioso e santo, mas tenho minha 
hora traçada nos meus projetos. 

Houve a hora para Moisés, houve a hora para Maria e Jesus, haverá a hora 
para a Irmã Gertrudes e para vós. Tudo está nos meus planos, repito, tudo está nos 
meus planos. Nada disso que ides conhecer e tornar ensinamento é lucubração de 
alguma cabeça. Nenhuma mente humana seria capaz de inventar ou imaginar tal 
plano, esse Carisma. 

Mas tudo tem a raiz divina, o gérmen divino da criação. O Criador cria e 
recria os seus, agora é a vez de recriar, é o tempo da recriação do mundo. 

O mundo vai ser recriado no amor, só o amor vai subsistir na face da terra. 
Os homens serão amor, pois Eu sou amor e estarei em cada um deles. Eu quero me 
fazer presente em cada filho meu. Essa é a verdade e a realidade presente. Estou 
no meio dos meus filhos e não sou conhecido por eles. 

O amor não consegue nascer no coração dos filhos. Já no ventre, não são 
amor, e passam toda a vida na aridez, no abandono de Deus, em completa desola-
ção interior. 

Esta é a vida que desejais para vossos irmãos?
Ides deixar vossos irmãos se perderem?
Passarem a vida em vão, sem conhecer sua origem, seu Criador?
Vosso Pai precisa de vós para salvar seus filhos. Sois muito importantes, 

pois sois peças mestras na minha Igreja, de vós depende todo o rebanho e, mais 
amplamente, a humanidade inteira. Vós estais tomando conhecimento do segredo 
do cumprimento da profecia que dizia que haveria um só rebanho e um só pastor.

A chave para isso é esse Carisma e a realização de meu plano. Toda a 
humanidade precisa tomar conhecimento deste Carisma e do meu plano de amor. 
Por isso vos disse que daria um tempo e mais outro tempo. Será o tempo necessário 
para conhecerdes e espalhardes a semente, o plano. 

Depois ou tudo será salvação e amor ou tudo será caos. Depende 
de vós, unicamente de vós. Se surgir em vosso coração julgamento e condena-
ção, sabeis que estais julgando e condenando a Santíssima Trindade e, como 
tal, estais a vos arvorar como juízes e salvadores, deixando de lado o Justo Juiz
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e o Santo Salvador e havereis de receber em vosso coração todo o mal e vós mes-
mos vos aniquilareis. 

Porquanto, o mal que aí está, os frutos do mal, como disse, vai ser levan-
tado por Mim para todo o sempre.

Será como se um grande pano sujo fosse retirado de cima da humanidade 
inteira, ficando limpo em baixo e toda a sujeira sendo engolida pelo Poder Uno e 
Trino de salvação do Todo Poderoso. O Senhor dos Exércitos está à frente do exér-
cito de salvação da humanidade. 

Ei-lo vibrante! Está à frente! É um Deus Forte, Imenso, cheio de Vida, de 
Garra e Poder. O Deus Todo Poderoso está a vossos pés, diante de vós, humilde-
mente pedindo que acolhais seu plano, sua salvação, o Carisma. 

A pobreza se faz assim, mais plenamente agora, do que em Nazaré. Pois 
agora, o próprio Deus se dobra, na maior humildade, a dar explicações e comunica-
ção, pedindo para ser acolhido e aceito. 

Que vossa soberba não me obrigue a ser duro, pois isso não é próprio de 
Mim! Quero salvar o mundo por amor e no amor. A salvação já ocasionou sofrimento 
à minha unidade quando vos doei o meu Filho para a morte. Agora, toda a continui-
dade de meu plano é no amor, isso se fordes dóceis. 

Para os que duvidarem e blasfemarem haverá sinais. E para os que rece-
berem a minha doutrina, manifestar-me-ei na Trindade. Haverá sinais positivos e 
negativos em toda a humanidade, conforme for a abertura dos corações. Para os 
que forem dóceis, vereis que abro os reservatórios dos céus e faço cair sobre eles 
medida cheia, calcada de bênçãos, de graças, de providência, sobre seus empreen-
dimentos e paz sobre suas casas.

Queridos sacerdotes, neles incluído está o Santo Padre, o Papa. É a Trin-
dade Santíssima que vos abençoa com todas as bênçãos do céu. Faço de vós 
meus baluartes diante das nações, fazendo-vos conhecer os segredos da minha 
manifestação, o meu Carisma salvador e o meu plano de salvação, que começa por 
vós e a seguir se espalha pelo governo e pelo povo. 

Todos receberão mensagens elucidantes como esta que estais a rece-
ber. Todos ficarão sabendo. A todos darei a chance de optar entre o mal e o 
bem. Os que não me obedecerem e não aderirem ao bem, o mal recairá sobre 
eles, a começar por vós.Por isso, sede solícitos em analisar esses escritos. Que 
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a paz esteja em vossa casa e em vossos corações.  
Maria disse um dia: “Fazei tudo como Ele vos disser”.
Essa frase é para agora. Quereis transformar toda água da imundície que 

há na face da terra em vinho do amor?
Tende-a por mãe. Ela vos guiará o coração. Aliás, já está na face da terra a 

muito tempo, preparando a minha vinda.
Acolhei-a vós todos! Paz e bem!

   

POEMA DEDICADO  AOS  SACERDOTES
 ORAÇÃO DA  CRIANÇA EM 

DIA  DE ABANDONO
 

Jesus Cristo, querido Deus,Gosto muito de você .
Gosto das flores, dos campos, dos pássaros, 
dos animais, dos peixes do mar.
 Das aves do Céu a voar, fazendo mil piruetas
 no ar, a vagar, a voar...
Gosto de tudo no mundo, do abraço e da paz!
Só não gosto das coisas feias e azedas. 
Como as roupas velhas que me dão e a 
comida que recebo nas portas ou que cato
 no lixo, como é Meu costume.
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Sabe Deus, você é Meu Pai, Meu Pai grandão 
lá de cima, como alguém ME ensinou. 
Sabe do que, eu não gosto?
De não ter pai aqui na terra,
sou criança abandonada, duplamente, 
como eu, há milhares sem mãe, sem lar, sem nada,
nada que eu possa me agarrar, para Amar...

Papai do Céu, nesta noite no luar frio, estou me indo,
me esvaindo, estou penando soluçando, sem você. Amém...
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Sou o senhor, sou a vida. 
Quero assim  falar-vos:  O mundo está coberto de um estrondoso e forte 

painel de iniquidade. É necessário romper com toda essa imensa e forte estrutura. 
Existe entre o céu e a terra uma imensa nuvem que se opõe ao plano do Criador. 

O mundo se volta ao pecado, à infâmia, enquanto o Senhor se mantém à 
distância. É chegado momento em que se deve romper com tamanha barreira para 
que o plano do Pai possa ser em meio a tudo e a todos. 

O momento em que tudo começa a se realizar. É através de vós que se 
romperá com essa imensa e forte barreira, mas exigirá de vossa parte muito sacrifí-
cio e muita luta. 

É preciso que se ponha a mão em forte e profundo estudo sobre esse acon-
tecimento e deve ser removido esse tampão que impede a travessia das bênçãos e 
graças divinas. É necessário que se faça uma torre de longo alcance que se ligue 
entre o céu e a terra e se aprofundar mais na sabedoria divina para assim se fazer 
verdade. É preciso que se complete esse projeto entre o céu e a terra. 

Agora que se completou o Carisma entre vós, é hora de fazer acontecer 
entre o céu e a terra essa abertura, para assim o plano do Pai conquistar os filhos 
que se encontram à distância. Agora que se faz entre o céu e a terra um novo acon-
tecimento, o Senhor necessita de uma corrente humana para utilizá-la em meio a 
humanidade. 

Quando se formar esse túnel entre o céu e a terra havereis de ver com 
vossos olhos o que será o plano do Pai em meio a todos. Essa passagem se con-
struirá com todo sigilo e muita dor. 

Haverá um momento muito forte e que marcará para sempre todo o uni-
verso. Será uma profunda marca para toda a eternidade que jamais será apagada. 
Será como um viaduto que corta todo o universo e que se tornará a passagem para 
os filhos do Pai. 

O Senhor pede que assim faça e assim se acredite fielmente em seu plano. 
Ainda há um tempo para vós. Esse tempo de construir essa passarela. Essa longa 
linha que será a mais forte, a mais profunda, essa que romperá com toda iniquidade 
e que jamais será vencida. Será de acontecimentos estranhos e de coisas mar-
cantes mas necessárias que assim se faça por acontecer. 

Portanto tomai cuidado com vosso modo de agir para que ainda não se 
dissolva o plano do Criador.
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Esse acontecimento é o mais importante e o mais forte. É o próprio poder 
do Trino Deus agindo em meio a tudo e a todos. 

Sede mansos e deixai-vos usar pelo poder do Criador. Fazei tudo o que Ele 
vos pedir, mas não criai nenhum problema com nenhuma situação. 

Sede simples em vossos corações e fazei a vossa entrega pura e simples 
todos os dias, todos os momentos. Não façais resistência ao plano do Criador para 
que assim os filhos encontrem o paraíso eterno.

   

Agora em uma linguagem de consolo e de paz venho me fazer conhecer e 
me fazer amigo. Ainda mais quereis me sentir. Vinde e vede, sou o mesmo que me 
fiz homem e me entreguei como salvação para todos. 

Sou o mesmo que venho em profundo conhecimento e me faço conhecer 
em meio a todos. Agora quero assim falar-vos e assim me manifesto. O mundo está 
prestes a cair em profundo abismo e será muito doloroso se isso acontecer. 

É preciso que aconteça antes um profundo reencontro entre o humano e 
o Criador e  que se construa esse projeto de poder imenso e que será de salvação 
para todos. 

O que vedes é apenas o começo das dores, mas a vós foi entregue esse 
saber, esse plano. 

É necessário que se faça por acontecer. 
Agora vem o tempo da colheita, poucos permanecerão em meio a humani-

dade.

   

É necessário que a Irmã se retire do meio dos lobos que estão tentando 
destruí-la e que se mantenha à distância por um tempo. 

Uma cilada está sendo preparada, planejada e querem destruí-la. É preciso 
que ela se afaste e fique à minha escuta. 

A imensa nuvem quer cobri-la e envolvê-la para sempre. Se isso acontecer tudo 
se perderá, tudo será carregado pela água contaminada do pecado. É preciso que ela se 
afaste por um tempo e permaneça à minha escuta. Os lobos querem matá-la, são fortes 
e violentos, ursos traiçoeiros e enganadores, garras violentas destruidoras. Chamam-
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se estruturas firmadas em bases humanas, leis pecaminosas e construtoras de 
babilônias pecaminosas e cheias de arrogância. Fazem o terror acometer a tudo e 
a todos. 

Agora nesse tempo em que fará a sua retirada, darei a ela, toda a força e 
todo poder com que destruirá todas essas leis mentirosas. 

Eis que venho, eis que bato. Sou o minúsculo e o maiúsculo. Sou o poder. 
Venho e me faço verdade em meio a todos, venho e me manifesto em amor, em 
vida, em bondade.

Sou o ar, sou a sombra que cobre a terra e faz morada definitiva em meio 
aos corações. Quero assim falar e assim me manifesto, o mundo se empolga em 
abundante e tenebrosa esperança. 

Agora me dirijo à Irmã e peço que fique atenta aos sinais que enviarei 
através de alguns da Comunidade. Ela está deixando-se dominar pelo ter, pelo pod-
er e pelo prazer. É preciso tomar cuidado para que não ponha o plano do Criador a 
escândalo e a discórdia. É necessário manter-se simples e sem orgulho. Não deve 
deixar que o poder lhe venha trazer discórdia, não deve deixar que o ter lhe fale mais 
alto, não deve deixar que o prazer lhe faça agradar. 

O plano do Criador entra em jogo, quando da parte da Irmã se começa a 
pensar em conquistar grandes coisas. É necessário que ela se mantenha ligada 
plenamente no plano do Criador. Não deve deixar que nada que não seja da parte 
espiritual penetre em seu coração. É preciso que se mantenha ligada somente no 
amor do Pai, para que assim não venha a atrapalhar o plano do Senhor. A ela cabe 
somente escutar o Senhor. Ela é a coluna mestra desse caminho, mas precisa tomar 
muito cuidado para não cair em tentação. 

É preciso que se fique em constante alerta e vigilante para o que a ela vem, 
porque agora penetro o mundo dos idólatras e dos poderosos. Nesse momento está 
sob o olhar dos escrupulosos e fortes escorpiões, lobos destruidores e mentirosos 
poderes. É necessário manter-se com os pés firmes e o coração aberto para o Sen-
hor. 

Tudo a ela mostrarei e darei a conhecer. Mantenha-se calma e vigilante. 
Muitos virão para seduzi-la mas darei a conhecê-los para que assim o plano 

do Criador viva eternamente. Assim seja.

   

Sou o Senhor, sou a Vida. 
Quero assim falar-vos. 
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 Quando se encontrar em unidade perfeita, o plano do Senhor começará a 
agir em meio a tudo e a todos. Quando vos unirdes definitivamente nessa fonte, tudo 
estará pronto em meio a humanidade, tudo estará sob a proteção divina, tudo estará 
vivendo na lei do amor. Somente o amor permanecerá. 

Essa linha é a mais profunda e a mais forte, deveis tomar todo cuidado para 
não vacilar e resvalar, caindo assim em um profundo abismo, abismo esse eterno e 
sem retorno. Agora está em vossas mãos o tempo mais forte e que exigirá de cada 
um equilíbrio total. 

Cada um precisa ficar em constante ligação com o Pai e firme caminhar 
para o encontro final. É um momento muito importante, a salvação do mundo de-
pende desse momento, desse tempo. É um momento em que se atravessa o camin-
ho com o coração do mundo na mão. 

É muito forte esse tempo, é o tempo da renovação total sobre toda a terra 
e muitos de vós não tereis condições de atravessá-lo, para que isso aconteça basta 
que vos falte a fé e a confiança. Esse momento depende unicamente de cada um. 
É um momento que exigirá de cada membro um profundo e decisivo “SIM”, uma 
profunda e forte entrega total, para que assim o dom precioso venha tomar posse 
por inteiro de cada ser, de cada alma e que essa união seja plena e em divindade. 

Assim vos falo, coragem, segui com os pés no chão, firmes, procurando 
viver no amor que começa a ser plantado em cada coração, em cada ser. 

  Caminhai de mãos dadas com o amor, com a esperança de 
atravessar para que o mundo veja a salvação. 

Assim vos falo e assim de vós me faço Amigo.

   

A sabedoria divina penetra os corações e arranca as trevas eliminando-as 
para sempre. 

Sou o Senhor, sou o Caminho. 
Quero agora assim falar e assim manifestar-me: Ide e ensinai o caminho do
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Senhor, ide e levai a Boa Nova a todas as gerações, conduzi o rebanho até 
o  pórtico celeste para que todos sejam um na paz do Senhor. 

Ide e levai a lei do amor a todas as gentes, ensinando e mostrando o camin-
ho da salvação. 

Ide e batizai os filhos do Pai, no amor, na sabedoria, dando-lhes vida nova, 
ide e anunciai aos quatro cantos da terra que é chegada a hora final e que o Re-
dentor está próximo. Procurai ensinar em todos os sentidos e em todos os lugares, 
sejam de fácil ou difícil acesso. 

Não vos perturbeis com as calúnias, com as injúrias, com as pedras que 
em vós atirarem. Sou Senhor e passo à vossa frente, cuido de todos os entulhos, de 
todos os que vos sobrecarregarem. 

Vou à vossa frente e elimino das línguas, as injúrias, as falsas e mentirosas 
infâmias para que não produzam raízes, para que não possam destruir o plano do 
Pai. Elas serão a vós dirigidas mas cairão como palha em meio à fogueira e não 
restará nem as cinzas dessas falsas línguas. 

Ide e pregai a Boa Nova onde quer que seja. 
Todos precisam conhecer e viver a Boa Nova do plano do Pai. 
Amo-vos e vos conduzo por todos os lugares. 
Sou o vosso Mestre e dou-vos a minha bênção e a minha paz.

   

Sou a Mãe de todas as nações e quero dirigir-vos minhas palavras, ficai 
alertas contra todas as tentações, todas as ciladas que o mal preparar, não vos 
deixeis cair nas tentações. 

Entrai no Amor e não torneis mais ao mal. O passado foi em vós purificado. 
Que vossos corações não se voltem jamais ao passado, vivei o presente no Amor; 
acolhendo tudo no Amor. 

O Pai assim vos pede e Eu a vós transmito. Quero dizer-vos que estou 
intercedendo por vós e vos protegendo com o manto branco para que tenhais re-
sistência sobre todas as tentações. 

Uni-vos no Amor e ajudai-vos mutuamente, porque o Pai vos quer pu-
rificados, assim permanecei até que venha a vós a santificação. Quero também 
dizer-vos que virei comunicar-me convosco por muitas e muitas vezes e jamais 
vos perco de vista, tenho por vós grande amor, vós que sois os escolhidos do Pai.
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Eis que venho e bato. A porta se abre e Eu entro. Sou Eu o Senhor, sou a 
Vida.

Agora venho em um profundo conhecimento, trazer-vos um ensinamento 
novo, lei para o mundo, lei para o homem, lei para toda a terra. 

São conhecimentos de profundidade e que exigirão da parte de cada um, 
muita atenção, doação total e humildade. Eles vão custar para vós momentos de dor 
e de tristeza, mas que salvarão o mundo. 

A lei divina vem em meio a humanidade e entra em meio a tudo e a todos 
e tudo o que é desamor desaparecerá e nesse momento deveis estar firmes e con-
fiantes para purificar, limpar toda a ira do Senhor. Nesse momento sereis usados 
como aspiradores que devem aspirar toda mentira e transformá-la em verdade. 

Tudo precisa ser renovado na lei Santa do Amor. A transformação acon-
tecerá através de vós. Muitas vezes haveis de deparar-vos com situações angus-
tiantes e fortes, mas deveis permanecer calmos e serenos, fazendo ligação imediata 
com o amor do Todo Poderoso e em momentos, tudo voltará à paz. 

A luz penetra no mundo, as trevas começam a desaparecer. Isso se fará 
ao passo que estais a atravessar a última linha que é a mais forte, a mais dolorosa. 
Ela vem da fonte direta do amor e transpassa todo o universo. À medida que nela 
adentrais, tudo vai sendo purificado, vai sendo renovado. 

Essa é linha do amor, amor esse que é puro e não deixará que nada fique 
impuro ou defraudado. Tudo se renova até o extremo, mas para que isso aconteça, 
preciso de vós, preciso de vossa disponibilidade e do vosso sim. 

Sois meus filhos queridos, escolhidos e acariciados desde o ventre materno 
pelo amor do Pai. Sois como minúsculas pedras de alto valor, manuseadas pela mão 
do Pai. 

Cabe a vós a resposta como filhos amados do Pai que sois. Cabe a vós a 
união eterna com a fonte divina e santa, cabe a vós trazer para junto do Pai todo re-
banho e deixá-lo nas fontes divinas e santas, para amarem o todo Poderoso Senhor. 

Sois luz, deveis portanto, caminhar para iluminar o caminho de 
cada filho, de cada um. O Senhor conta convosco, Ele é a fonte de onde 
vem todo poder, toda a força. Ele é o amor que renova todo o mundo mas 
vós precisais avançar cada vez mais e mais para essa fonte que transbor-
da de amor, de ternura e de paz.O amor é a força que penetra o íntimo do
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homem, é a sabedoria divina que se lança e vai até a alma, resgata as mais profun-
das entranhas de cada um.

O amor divino entra e penetra o mais profundo íntimo fazendo a transfor-
mação total. O amor santo vem e renova toda a lei humana, tudo se tornará santo, 
tudo se voltará ao Criador, nada permanecerá impuro. 

O humano não mais conseguirá sequer viver ou tentar viver na falsidade, 
na mentira, somente a verdade permanecerá e essa será a vitória final.

   

Agora em uma linguagem simples mas profunda, venho falar-vos. 
Sou o carinhoso Mestre e trago-vos minha bênção, quero assim falar e 

manifestar-me a vós. 
A cada momento que se aproxima em vós a hora de experimentardes as 

delicias do céu, o mundo recebe um profundo rebento de luz e verdade. Cada passo 
que se dá em direção da fonte de poder e força, é um elo que envolve todo o uni-
verso. 

Ainda vos falta a força total do Espírito Santo, essa força vos enviarei den-
tro de breves dias. Quando isso a acontecer sereis revestidos para sempre com a 
couraça divina e forte e nada nem ninguém vos atingirá. Só então podereis partir 
seguros e firmes em busca das ovelhas. 

Quando parti para junto do Pai, enviei o Espírito Santo aos Apóstolos, mas 
o mundo não aceitou e destruiu a obra do Pai. Agora envio a vós o dom total fazendo 
assim aliança definitiva com o poder e a força, com total segurança, entrelaçando o 
céu e a terra e formando assim um só rebanho, um só pastor. 

Deveis ainda por um pouco de tempo permanecer a espera, mas logo se 
fará em profundidade, o Dom precioso, completando em meio a todos o poder, a 
força divina. Aí estareis prontos para ir ao mundo enfrentando toda iniquidade, toda 
maldade, porque já não sereis vós, por vós mesmos, mas o dom precioso do Cria-
dor. Seremos um. Já não seremos separados mas um em vós e vós em nós e tudo 
vos será submisso. Haveis de fazer milagres, curas e prodígios porque seremos nós 
que através de vós estaremos agindo. 

O mundo receberá de graça o amor imenso do Todo Poderoso e San-
to Senhor. Os vossos passos deixarão um rastro aberto onde todos poderão 
passar. A quem acreditar será dado, a quem não crer será tirado ainda o 
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que tem, é a vinda do Filho do Homem. 
É a vinda total do Poder e da Força, assim chega a imensa e forte graça 

para o mundo. Portanto, ainda um pouco e já não sereis vós mas o poder do Pai em 
vós e prontos para partir podeis ir em frente. 

Enquanto isso não acontecer não tendes condições de enfrentar a iniqu-
idade do pecado. Estais frágeis e com isso podeis cair e junto derrubar o plano do 
Criador. 

Ainda um pouco de tempo e o dom completar-se-á em cada um de vós. 
Sou o Mestre e vos conduzo mansamente. 
A minha mão está sobre vós e o meu Espírito cobre o vosso coração.

   

Eu sou a videira e vós os ramos. 
Quero agora dirigir-me a vós com palavras de comparação, de verdade e 

de vida. 
Sou a luz que penetra e que rompe com as trevas, sou amor, sou a bon-

dade, sou a misericórdia. 
Venho e me manifesto em profundas palavras para que saibais quem sou. 

Deveis portanto prestar atenção e ficar vigilantes. 
É preciso tomar conhecimento do passo seguinte que deveis dar. É como 

um passo de cinderela que precisa ser dado com toda a segurança, ele é decisivo 
para tornar todo mundo apto ao plano do Pai. É este o momento muito importante 
e decisivo para toda a humanidade e depende unicamente de vós para que todos 
recebam a salvação, para que todos possam entrar no paraíso celeste. É este o 
momento marcante na história das gerações. 

É como no nascimento de uma criança, é como uma noite em deslumbrante 
canção, depende de cada um de vós. 

É a chegada do poder e da força do Espírito Santo sobre a terra, esse 
será um momento muito forte sobre toda a humanidade. Eu e meu Pai somos um e 
trazemos o Espírito Santo ao universo. 

Ele que virá para renovar toda a face da terra mas não encontra lugar em 
meio ao humano, para que a total força Trinitária possa repousar. O Espírito Santo 
veio por meio dos Apóstolos mas foi excluído do meio da humanidade, o humano 
não aceitou o divino e vive até hoje na escuridão. 

Agora é o momento de reconciliar com o Pai, todo o universo e aceitar 
a bondade infinita do Todo Poderoso, mas é preciso que cada um tenha em 
si um desejo intenso e forte. Ainda persiste em meio a todos a dúvida, o medo,
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a falta de fé. Quando o Espírito Santo inundar todo o universo, as trevas tremerão 
e a luz penetrará os corações. Será um momento muito forte para todo o universo. 
Está prestes a se romper a camada que separa a vinda do Senhor sobre todos os 
corações. Esse momento será de espanto e de terror para muitos, de alegria e de 
verdade para outros. 

Acontecerão coisas estranhas e que serão vistas por toda parte, muitos 
tremerão de pavor e de medo. A vós cabe acolher e trazer toda colheita ao Pai, 
deveis preparar-vos ainda um pouco para que estejais prontos para a chegada 
desse momento. Ele virá e já se aproxima, não sabeis como se fará mas é certo que 
chegará para sempre. 

Em vós o Espírito do Senhor encontrará campo limpo e fértil mas no mundo 
dos vivos tudo está contaminado e tem cheiro mau. Portanto está próximo o tempo e 
o fim está perto, será o começo de uma vida nova sobre toda a face da terra. 

Escutai o que o Senhor vos fala. Ouvi a voz que vos sussurra e vos trans-
mite a chegada de um novo tempo, de um novo acontecimento. É só prestar atenção 
e ficar vigilante e ver passo a passo a chegada do plano do Criador. 

É o momento que se aproxima, é certo que virá, é o dom do Pai se comple-
tando e se fazendo verdade. Tenho dito e reafirmo que de vós depende a salvação 
do mundo. Se vacilardes, se não acreditardes o Senhor virá a seu tempo e ai, ai de 
vós que vistes e não crestes, que escutastes e não confiastes no plano do Pai. 

Sede obedientes e humildes para que não aconteça sobre a terra gritos, 
choro e ranger de dentes e que tenhais que prestar contas ao Senhor, vós mesmos, 
por vossos irmãos.

Sou o Senhor, sou o Mestre que assim falo e oriento a vós que amo e 
guardo no meu coração.

   

Sou o Senhor, sou a verdade. 
Quero assim falar-vos e assim me manifestar. 
Agora é hora de se romper definitivamente com todo pecado. É chegada a 

hora de dizer o sim total e pleno para que o plano do Criador se faça em meio a tudo e a 
todos. É esse o momento em que se abre definitivamente as portas do mundo para que 
o plano da salvação se complete em meio a todos, rompendo com todo pecado e assim
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nascendo vida nova para toda a humanidade, é o momento muito forte para toda a 
humanidade, agora se completa o plano do Criador. 

É este o momento em que começa a vossa missão, de agora em diante 
deveis estar prontos para eliminar todo o pecado transformando em bênçãos e amor, 
a tudo e a todos. É agora que se faz uma grande passagem e que se liga definitiva-
mente, o plano do Criador ao humano. É agora que se começa a caminhada defini-
tiva rumo à terra prometida.

É a partir desse momento que vossa missão começa em meio ao mundo. 
De agora em diante haveis de deparar-vos com diversas situações com muitos e 
fortes momentos mas que serão renovados pelo poder imenso do Amor Trinitário. 

A porta se abre e o dom do Criador se derrama sobre todo o universo. Não 
sabeis o que isso significa porque sois humanos por isso falo-vos, a salvação se 
completa sobre todo o universo. 

É um momento forte e temível, agradável aos olhos do Senhor. Começa 
aqui a renumeração do povo de Deus, agora o rebanho pode passar sem medo 
porque a mão forte do Todo Poderoso se levanta e conduz a tudo e a todos. Vós já 
sentis a vossa missão. 

Nada nem ninguém vos impedirá de atravessar com o povo de Deus esse 
caminho. Tentarão mas inutilmente porque todos os que se opuserem, perecerão 
pela mão do Senhor. Não mais poderão derrubar-vos porque é o próprio Dom agindo 
sobre a terra.

Contra esse poder nada nem ninguém pode, ele vence, ele faz, ele é a 
vitória final.

   

Oriento-vos e falo-vos. 
Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Agora venho manifestar-me a vós e trazer-vos a esperança nova, a vida 

nova. 
Um momento ainda vos separa da massa contaminada do mundo, 

mas já estais a sentir o momento se aproximar e tudo começa a purificar-se. Ai-
nda estais imaturos mas sereis totalmente revestidos pelo poder, pela força in-
abalável do Espírito do Senhor. E aí nada mais vos atingirá, nada mais vos 
atacará e estareis totalmente a serviço do Todo Poderoso. Ainda uma porta 
se abrirá e a luz virá sobre cada um inundando o mais profundo do vosso 
ser, transpassando definitivamente as paredes e se localizando para sem-
pre no coração, na alma de cada um. Quando isso a acontecer estais prontos
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para acolher tudo e todos. Tudo vos será apresentado, tudo a vós será dado, para 
que imediatamente se entregue ao amor do Pai. Encontrareis vossos irmãos na 
solidão, na angústia, no desespero e a vós cabe o dever de dar-lhes a mão e 
atravessá-los no caminho para a luz. 

É a vós que se manifesta a luz e o mundo depende dessa luz. As trevas 
desaparecerão e a luz brilhará para todo sempre. 

Quero ainda assim dirigir-me a vós, para pedir que fiqueis atentos, sou o 
guia, sou o Mestre, o momento se aproxima e Eu tenho pressa. 

É necessário que vos reunais e fiqueis à escuta. Tenho um forte momento 
para vós mas o poder, a glória do Pai é que virá habitar-vos. Seremos um no Pai e o 
Pai será em unidade perfeita em cada uni. 

O que vos falta é a fé viva, é acreditar que isso possa ser verdade mas Eu 
assim a vós falo e a vós confio, é a mais bela das obras do Pai que se completa, é a 
viva e santa, é o Dom se fazendo um com o humano, é o amor do Pai perfeito, Uno 
e Trino em meio a tudo e a todos. 

Não duvideis mais lançai-vos de corpo e alma, entregai-vos totalmente nas 
mãos e no coração do Pai. 

Não vos angustieis, não atrapalhai esse amor com vossas dúvidas, com 
vosso pensar mas lançai-vos plenamente no plano do Criador e deixai-vos envolver 
definitivamente nesse poder, nesse amor e vereis como tudo se renovará, como tudo 
renascerá para a vida nova. 

Escutai a minha voz e tende confiança, acreditando no plano do Todo 
Poderoso e Santo Senhor.

    

Sou Eu, o Senhor, sou a verdade. 
Quero assim falar-te e peço que transmitas à Irmã. 
É preciso que se cumpra imediatamente o plano do Senhor. É chegado o 

momento exato em que tudo receberá a força, a verdade do Criador. É preciso que 
se ultrapasse os córregos de água suja para que a água limpa da fonte divina possa 
correr livre, matando a sede de amor e de justiça dos filhos do Pai. 

A Irmã precisa retirar-se à minha escuta e fazer um profundo enlace 
com o poder Uno e Trino. É preciso que antes que ela vá ao mundo aconteça 
a forte e profunda união definitiva entre o Dom precioso e em seu profundo ser, 
se entrelacem para sempre. Quando isso vier a acontecer nada desse mun-
do a atingirá. Ela será total para o Senhor mesmo que o mundo venha desabar
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 diante dos seus pés, mesmo que as provações cheguem, mesmo que um dilúvio de 
iniquidade sobre cair em seu redor, não a aniquilará porque sua casa é a morada do 
maior poder, da mais perfeita sabedoria. Mas é preciso que ela seja total no Senhor, 
é preciso que ela faça um tempo de retirar-se e ficar somente à escuta do Pai em 
absoluto repouso. Terá momentos muito fortes em que temerá mas que o Senhor a 
revestirá coro sua força, com seu poder.

Só então porá os pés definitivamente, trilhando os caminhos do universo. 
Começará a deparar-se com os caluniadores, com os mentirosos, com os falsos 
doutores, leis injustas e infames mas não mais atacá-la-ão. Serão vencidos em um 
abrir e fechar de olhos porque é o poder Uno e Trino que a envolve e a protege, é o 
próprio Dom do Pai, definitivo, fazendo morada em seu ser. 

Peço a ela que seja obediente e siga a minha voz.

   

Sou o Senhor, sou a Verdade. 
Quero falar-vos e peço que escuteis a voz do vosso Mestre. 
O amor infinito do Podo Poderoso e Santo Senhor se instala e faz morada 

definitiva em meio ao humano. Agora a união trina e perfeita se completa em meio 
ao humano formando assim total, poder Uno e Trino. 

É o Espírito de sabedoria que vem e renova toda espécie, completando 
assim a união entre o céu e a terra. A imensa e perfeita união se faz entre o céu e a 
terra. A luz brilha em meio a humanidade e faz as trevas desaparecerem. 

Agora o tempo consolida-se em mansidão e ternura. O Amor Trinitário se 
faz em meio a tudo e a todos. 

A sabedoria se faz e se completa em um tempo de renovação total. A sa-
bedoria divina, é ela que faz mudar as trevas em luz, é ela que se transforma em 
mansidão e paz. É a sabedoria que faz todas as coisas, é ela que desde o início 
do mundo se fez presente, é ela que dura eternamente, é ela que realiza todas as 
belezas de um paraíso perfeito e total. 

A sabedoria é a fonte direta de Deus. Ela transmite a luz, o amor, a vida, a 
esperança e a paz. Ela é a mãe de todos os tempos, é através dela que se chega ao 
Pai, é através da sabedoria divina que se encontra Deus, ela é a perfeita, ela é a mais 
pura neblina que envolve quem a procura. Ela é a maior e mais perfeita inteligência de
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Deus. Ela está presente desde o princípio, foi ela quem fez a terra e formou o uni-
verso, foi ela quem esteve presente no início do mundo, foi ela quem acompanhou 
desde o principio o plano santo do Senhor. 

Ela a força que o mundo precisa. Ela é a mais profunda fonte que jorra e 
emana raios de luz e de força a quem a procura. Ela é e será para sempre a perfeita, 
ela é os olhos de Deus, ela é a mão do Altíssimo, é através dela que veio ao mundo 
a salvação, envolvendo em um ventre virgem, um corpo puro e santo. 

É ela que acompanhou o Filho Unigênito. É ela que se acampou entre o 
céu e a terra, trazendo ao mundo um plano perfeito de salvação e de paz. É ela que 
envolve o Espírito e chega até a alma dos filhos que procuram adquiri-la. É ela que 
deslumbra da mão poderosa e santa e traz ao mundo, vida nova. 

Infinita é a sabedoria, infinito é o amor que emana dessa fonte. A sabedoria 
é a luz penetrante que transpassa os corações e chega ao profundo ser. 

É o Espírito de poder que desce em perfeita harmonia e faz morada em 
meio a todos. É o Espírito Santo, infinito Dom, Uno e Trino, nada lhe escapa, nada 
lhe será incapaz, tudo pode e tudo faz. 

É através dessa luz que o mundo chegará ao conhecimento do verdadeiro 
e Santo Senhor, ao homem falta a sabedoria divina, ao humano falta a consistência 
que ela emana, ao humano falta dar a mão à sabedoria divina, compartilhar com 
ela em todos os sentidos, ao humano falta conhecer a beleza e a força que é a 
sabedoria divina.

Os filhos de Deus se distanciam da mais bela e mais forte fonte que jorra 
força total. É a ela que todos precisam chegar. É nela que os filhos de Deus pre-
cisam se abastecer. É nessa luz que se deve preencher as profundezas. Ela existe 
e é certa desde antes do início do mundo. Ela já se encontrava fornecendo de seu 
poder, de sua luz. É a ela que se deve a existência do universo cheio de formosura, 
de um paraíso perfeito. Ela está presente em tudo que vemos e o que não vemos. 
Ela é e será eternamente a verdadeira fonte. 

Feliz de quem a procura, feliz de quem a encontra e faz um elo perfeito, 
feliz de quem a busca e vive à sua escuta.Ela é e será para sempre a maravilhosa 
luz divina.
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A Sabedoria Divina é que deve permanecer para sempre, esse é o saber 
que deve envolver o coração e a mente de cada ser, de cada pessoa. 

Sou a verdade, sou a luz, sou a sabedoria, venho e trago-vos a esperança 
e a paz.

O Espírito Santo se une ao humano e forma uma sólida e firme aliança 
entre o céu e a terra. Traz ao mundo uma fonte aberta do saber divino e toda pessoa 
que a procura, encontrá-la-á em abundância, em raios que penetram até a alma. 

É do saber de Deus que vem todo um saber humano, esse é o momento 
mais forte, mais importante desde o início dessa caminhada. É agora que se envolve 
em um abraço final entre Deus e homem, entre o céu e a terra. É esse o momento 
que Deus renova com sua sabedoria, a espécie humana por ele criada. 

A sabedoria faz parte integral dessa caminhada, é ela que acossará e in-
undará o coração humano, é ela que restabelecerá o povo de Deus, é ela que vem 
em fontes de água viva lavando e purificando a todo universo, água viva e profunda 
que entra, lava e renova todo ser que chega até a alma. Ela é a companheira do 
Criador desde o início do mundo, será a eterna. 

O Espírito do Senhor infunde os corações e traz paz e amor. É através do 
Espírito Santo que se chega de volta ao paraíso. É através do Espírito do saber que 
os olhos de Deus encontrarão e verão a face do Senhor, Uno e Trino e um mesmo 
Senhor, um mesmo Pai, um mesmo Dom. 

Esse elo se completa em meio a terra e faz morada definitiva nos corações 
humanos. Essa força vem do alto varre todo o universo e limpa a eira do Senhor e 
forma uma Família extremamente única e eficaz para o Senhor. 

Chega assim o povo de Deus de volta à terra prometida, chega e perman-
ecerá para sempre. Essa terra é envolta por um elo forte de poder e força, é um só 
coração, é um só saber, é um só Espírito unido em um mesmo louvor e glória. 

O amor do Pai, a sabedoria divina é o caminho da salvação para todos. 
Agora é um acontecimento novo em meio a humanidade. Esse momento é cantado 
pelos anjos e santos e formado de louvor e glória. É perfumado com incenso do 
Tabernáculo sagrado do Altíssimo. 

Esse é um momento muito forte que envolve muita criatura, pequenos e grandes, 
velhos ou jovens, todos são envoltos por um imenso poder, uma mesma  força. Ninguém
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fica oculto aos olhos do Senhor, Ele que é a sabedoria infinita é que rei¬nará para 
sempre.

   
Agora quero assim falar-vos e manifestar-me. A cada um de vós será dado 

o poder, o amor do Pai. Vós formareis um em Deus, um em poder e força, sereis um 
mesmo unidos em amor Uno e Trino, formando assim um só coração, um só espírito. 

Sereis portas para os vossos irmãos que chegarão ao Pai atravessando 
essa porta que está em cada um de vós, porque em vós reside inteiramente o Cristo 
que é a porta mestra e que é o caminho verdadeiro. 

Não duvideis mas confiai e acreditai que é através de vós que se realiza o 
plano de salvação. 

Não queirais fazer com vosso saber mas deixai a sabedoria divina agir em 
cada um de vós.

 

Eis que sou o Caminho, sou a Vida. Quero falar-vos e assim manifestar-me 
a vós. 

Sou Eu que estou a ajudar-vos, em vossa frente caminho a passos largos 
e firmes. 

Não precisais temer pois sou o vosso Mestre, entre o Pai e vós estou Eu 
intercedendo e me coloco à vossa frente, sou a porta, sou a vida. 

Agora venho e me manifesto, quero que escuteis a minha voz. 
O Espírito Santo virá sobre vós e dará a cada um pedacinho do céu. Ele virá 

com força total e trará imensa paz aos corações que se encontrarem em profunda 
pureza e limpos de todo pecado. Quando o Espírito Santo chegar ao mundo quei-
mará toda a iniquidade, toda maldade existente nos corações humanos, trazendo 
assim a muitos o pânico e o desespero. Trará uma imensa calamidade em muitos 
lugares, vai varrer e devorar toda iniquidade, fazendo assim uma renovação total 
e santa, unificando toda espécie humana, fazendo um só coração entre o céu e a 
terra. 

O Espírito Santo é amor e sendo amor fará com que todo desamor de-
sapareça, para que tão somente o Amor Uno e Trino faça-se por unidade per-
manente entre o céu e a terra.Ninguém permanecerá sem a visita do poder 
imenso do plano do Pai, tudo será renovado, tudo será purificado para que 
um mesmo seja o nome glorificado e que um mesmo seja o Deus que residirá
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nos corações humanos.

   

Quero falar-vos, filhos meus. 
Quando a vós vier o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a terra toda sentirá 

sua presença e então não haverá nada mais o que vos segure, não há nada mais o 
que vos impeça de cumprirdes a missão a vós destinada e revelada pelo Pai. Segui 
sempre a instrução do Pai.

Sede fiéis à Irmã Gertrudes que está conduzindo-vos sempre conforme a 
vontade do Pai, que a ela está sempre a se revelar. 

Os anjos e santos exultam de alegria por sentirem a aproximação deste 
acontecimento, eu também, meus filhos, estou em grande alegria. 

Junto ao Pai estou sempre a interceder por vós, quando o mal está a rond-
ar-vos, estou sempre atenta, pois sou Mãe e protejo os filhos meus. 

Eu que sou a Mãe de todas as nações, exulto de alegria pois brevemente 
estaremos juntos e haverá entre nós um só louvor à Santíssima Trindade.

   

Ó quão grande é o amor infinito que Deus tem para com seus filhos. É im-
possível imaginar qual o tamanho, qual o comprimento, qual a largura desse imenso 
amor. Ele é o amor, tudo em Deus é amor, só o amor permanecerá para sempre, 
jamais haverá prova maior do que o amor do Pai para com seus filhos. 

Vem em um plano santo e puro para reunir a tudo e a todos e renovar em 
uma mesma medida, nem mais nem menos, mas em proporção igual para todos, 
cada um recebe a sua parte. Ninguém roubará o que cabe a outro, cada qual é um 
pedacinho do Pai, cada um tem um pequeno Tabernáculo onde é regado e preen-
chido com a bondade infinita do Todo Poderoso.

Cada um é um para o Pai que com sua misericórdia infinita renova e 
dá um espírito de firmeza, de sabedoria, de paciência, de caridade. É no cora-
ção de cada filho que o Pai coloca a infinita e santa bondade, é no coração de 
cada filho que se dispõe a escutar a voz do Altíssimo, que o Todo Poderoso
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Senhor planta a semente do saber, do amor infindo e forte para adorá-lo e render-
lhe graças incessantemente. 

É no amor infinito do Pai que os filhos encontram refúgio, encontram a paz 
verdadeira. É no amor do Todo Poderoso que se tem a resposta às mais difíceis 
e tenebrosas perguntas. É na misericórdia do Pai que se encontra a esperança, a 
solução dos problemas mais difíceis que possam nos parecer. É no amor imenso 
do Pai que se firma a estrutura dos filhos queridos do Pai. 

É no infinito e santo saber do Criador que o mundo acreditará, que o 
mundo afluirá e resgatará as linhas possantes e definitivas. É no saber do Espírito 
do Pai que o homem acorrerá para encontrar a solução definitiva e certa para suas 
angústias. É na firme e completa sabedoria divina que o mundo procurará viver e 
realizar seus sonhos. 

É no amor Uno e Trino que se restabelecerá a forma completa da humani-
dade. É no profundo e santo saber divino que se colocará a única e decisiva união, 
formando assim um só coração, um só amor, um só rebanho. 

Todos viverão um mesmo saber, todos viverão uma mesma e santa 
verdade, uma mesma paz. Nada permanecerá oculto aos olhos do Todo Poderoso, 
nada ficará escondido, nada permanecerá nas trevas, tudo e todos verão a luz do 
saber, do amor, da paz. 

Sou o Senhor e assim vos falo e me manifesto. Não duvideis! 
O tempo é agora e já tendes os sinais, acreditai. 
Todos serão um só rebanho, todos terão um mesmo pas¬tor. 
Todo joelho se dobrará para honrar e louvar um e o mesmo Deus, um e o 

mesmo amor, um e o mesmo saber.

   

Eu sou a verdade, sou a vida, sou o caminho, sou a luz. 
Agora venho manifestar as minhas palavras para que lendo-as possais 

compreender, qual o tamanho, o poder e o valor desse plano. 
Ainda existe entre vós um pensamento vago e a incredulidade persiste 

entre vós, mas, Eu vos afirmo, é imenso e indissolúvel esse plano que chega até 
vós, é de tamanho incalculável, é incapaz à imaginação do humano. 

É a Trindade Santa se fazendo em meio a todos, ela se completa e se an-
inha nos corações e nas almas dos filhos de Deus. Ela se une inteiramente no interior 
de cada filho que a deseja e que a procura. Chegará o tempo que não mais haverá a



132

dúvida ou o desprezo da parte do humano e se viverá em plenitude esse plano, já 
não será mais um plano mas uma realidade completa em meio a todos. 

Haverá imensa multidão e todos conhecerão e viverão o amor do puro e 
santo Dom. Já não mais haverá discórdias nem intrigas mas todos serão um em um 
mesmo amor, em um mesmo coração. Seremos um em vós e vós sereis unidade no 
amor do Pai. 

Ainda há um pouco de tempo para vós filhos meus. Ainda há um momento 
para que seja total a força em cada um de vós, mas está próximo o momento em 
que habitará definitivamente em vosso espírito, em vossa alma o Uno e Trino, o 
verdadeiro Amor Trinitário. 

Quando isso acontecer podereis ir em busca dos irmãos que também mere-
cem o amor do Pai e não havereis de temer nem ficar aflitos mas caminhareis com 
firmeza à frente de vossos irmãos, levando-os para o campo da paz e da harmonia. 

Não vos preocupeis com o que disserem de vós mas estejais certos de que 
é o puro e santo amor, a verdade infinita do Amor Trinitário e assim sendo, ninguém 
terá força ou poder para destruí-lo. Será o sopro divino que penetrará o íntimo ser 
de cada um. Será a mão do Todo Poderoso Deus que envolverá o interior de cada 
um, livrando-o das amarras em que se encontra e dando-lhe a liberdade de filho de 
Deus. 

Cada um será totalmente livre para louvar e amar o Senhor seu Deus e 
livre, sem marcas de pecado viverá em paz e harmonia com o Criador. 

Chegará um tempo em que vereis essas maravilhas sobre a terra. Mas até 
que chegue esse tempo deveis ir em frente aos vossos irmãos levando-os pela mão, 
caminhando com eles, mostrando-lhes o caminho, dando-lhes a esperança de um 
dia chegar a viver no paraíso. 

A conversão do mundo está próxima, a purificação dos filhos de Deus está 
prestes a acontecer. 

Todos precisam experimentar a liberdade do Pai.

   

Queridos filhinhos !
É o Pai que se apresenta para acolher-vos e desejar-vos boas vin-

das. Recebo a guardo cada um no meu coração. Sou vosso Pai e amigo, 
sou vosso Deus, forte e verdadeiro, sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, o
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Deus Conosco, Emanuel. 
Estou em vosso meio, vivendo convosco, no seio de vossa família! 
Fui acolhido no meio de vós e por isso com muito carinho a vós me mani-

festo.
Concomitante a vossa fidelidade, quero dar-vos todas as coisas necessárias 

para viverdes dignamente. 
O meu Filho já vos orientou longamente sobre esta caminhada e continuará 

a vos orientar, só que de uma forma bem mais poderosa, de agora em diante. Isso 
porque estais recebendo o Dom da fé e com esse Dom e pela graça de o terdes 
conquistado, realizareis coisas poderosas, conforme a minha vontade. 

Pois a caminhada cada vez mais vos está dando força e poder, também 
coragem para lutar. Nas vésperas do dia em que derramarei sobre vós o meu Es-
pírito Santo, conclamo, a todos vós, meus filhos, para que em uníssono louvem o 
vosso Pai Celestial que está a vosso lado e deseja tanto ser amado e jamais ser 
esquecido.

Amai-me, é só o que vos peço. O mais, Eu providencio para vós e vossos 
filhos. Só peço o amor, abundante, transbordante, de vós e de vossos filhos, que 
todos sejam um na família. 

Uni-vos no diálogo, na oração, na partilha do pão. Ficai unidos, no mesmo 
amor, em louvor ao Pai que vos ama tanto e quer ser correspondido também de 
maneira apaixonada e delicada. 

São muitas as preocupações do vosso coração mas não o desvieis de Mim. 
Conservai as vinte e quatro horas do dia, o vosso coração perto do meu, lado a lado, 
constante, fervoroso, quente, batendo lado a lado, coração a coração. É desse amor 
fiel que preciso para que ele gere amor em toda a face da terra. 

O amor se comunica, se transmite, sem palavras, sentindo, amando...
Transbordai o vosso coração de amor, se não for assim, se não estiverdes inunda-
dos de amor, como ireis suportar o desamor do mundo que está prestes a cair sobre 
vós? 

Por isso vos preparo com tanta insistência para que dobreis a quan-
tidade de amor por Mim. Pois estamos unidos numa mesma luta, juntos, para 
salvar a humanidade. Esse amor intenso e vasto, puro e benfazejo, é o Dom, o 
maior presente que a humanidade poderia receber. E ela espera ansiosa, só que 
não está preparada para o acontecimento de tal envergadura. Vós já recebe-
stes o Dom. A Trindade Santa já se faz em meio a vós, pois já vedes os primei-
ros sinais. Mas a humanidade está longe disso. E vós, como soldados, treinados
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e preparados, estais aptos para trabalhar na construção do meu Reino, se manti-
verdes o vosso coração unido ao meu, no mais íntimo amor, sempre dizendo sim, 
reclinados no Espírito diante de Mim. Aceitarei esse holocausto como se todo vosso 
físico estivesse assim reclinado e emitirei sons, autorizando a realização daquilo 
que estiverdes a desejar, a pedir ou a interceder por outrem. Esses sons são inin-
teligíveis para vós, é uma linguagem inefável com a qual me comunico com o meu 
Espírito Santo. Ele, por sua vez, é o vosso intercessor junto a Mim e de bom grado 
realiza toda minha vontade junto a vós e a vosso favor. 

O Espírito Santo, o Dom dos dons, será o vosso companheiro daqui para 
frente. Como se caminhásseis nas trevas e precisásseis de uma lanterna para enx-
ergar onde pisar, assim, tê-lo-eis como lanterna, como luz para vos iluminar todos 
os passos que ides dar. Ele será o vosso guarda e estará sempre ao vosso lado, 
protegendo e amparando, dando coragem e força, acendendo a luz da fé em vossos 
corações e vos ajudando, a cada momento, a cada segundo, a lembrar-vos de me 
amar, de olhar para Mim, de me adorar e glorificar. 

Se fordes dóceis, estaremos tão unidos que vossa humanidade, vossa par-
te humana, será tão feliz e realizada, que jamais quererá romper essa Aliança que 
se forma, essa união plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo em cada um de vós. 

O divino chega até o humano e faz sua morada em vós. É necessário que 
perscruteis o vosso coração e adoreis esse mistério. Mistério inefável, previsto para 
a humanidade desde os primeiros tempos, mas que só agora se realiza. Mistério 
este de unir o céu e a terra, o humano e o divino. Mistério de amor desejado desde 
toda eternidade pelo Pai, pela Santíssima Trindade, que era o de visitar o coração 
humano com pleno Poder Trinitário, realizando o Amor pleno na face da terra. 

Esse Amor Trinitário está prestes a se derramar sobre a face da terra, 
mas a humanidade não está apta para recebê-lo. Esta é minha preocupação e o 
vosso trabalho daqui para frente. Fazer-me conhecido e amado, fazer a Trindade 
Santa conhecida e amada. Preparar os corações para nos receber, os corações 
devem estar preparados, muito limpos e purificados, para que possam me aceit-
ar e aceitar o Amor Trino. Se o coração não estiver puro, santo, livre de man-
chas, como um pano branco, digo com toda a certeza e com todo o meu amor
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terno, a pessoa vai se desesperar, será como um parto, no espírito. O espírito des-
perta de uma vida, para outra pura, santa, imaculada. 

E se a pessoa não estiver em estado de graça, não vai aceitar o divino, o 
bonito.

Condenar-se-á por si mesma, preferirá ficar no pecado. Digo isso não só 
para vós, mas para toda a igreja. 

Todos devem saber que esse momento está prestes a acontecer para a 
humanidade toda. O Amor Trino já se faz em vosso meio, só que fostes recebendo 
aos poucos a unção e ainda ides recebê-la com muita intensidade. 

Todo esse tempo de caminhada, estivestes paulatinamente caminhando 
em direção a uma forte e intensa luz. Agora estais próximos, muito próximos. Já 
estais a sentir o calor ardente desse fogo abrasador de amor que inunda e incendeia 
todo vosso ser. 

O encontro com essa luz vos fará chorar de amor, vos fará desejar morrer 
de tanto amor. No encontro com esse amor, com essa luz, sereis transformados em 
amor. Vós sereis amor, o amor, que é abstrato, tomará forma em vós. Esse amor é 
o próprio Pai na face da terra, e o Pai será em vós. 

E assim se descobre, para toda humanidade, o mistério do Verbo Divino. 
No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava em Deus. O Verbo era 
o amor e o amor estava em Deus e o amor era Deus. E tudo era amor porque Ele 
se irradiava para o mundo inteiro. Tudo e todos recebiam dessa luz irradiadora de 
amor que vem do Pai. O amor perpassava, envolvia e cobria todas as coisas. Tudo 
vinha de Deus e tudo era amor, pois o amor transbordava e enchia o universo. Tudo 
vinha do amor e era amor. Esse era o Reino Trinitário onde tudo era unidade, tudo 
era amor, criatura e Criador se compreendiam, dialogavam, amavam-se, viviam em 
consonância, num amor pleno de alegria, paz e bem estar. 

A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam entre si e amavam 
as criaturas e as criaturas amavam a Trindade plena de poder e tinham por ela 
obediência e temor. 

Houve a quebra desse tempo, quando o coração humano ensober-
beceu-se e se fez a desobediência. O homem preferiu não mais ser dócil à 
vontade do Pai e se afastou do Criador com grande prejuízo para toda raça 
humana.Só que nesta era, o Pai condescendeu-se e apiedou-se da hu-
manidade. Está findando o tempo do cativeiro, o tempo da peregrinação 
dado por Deus ao homem, é a volta à casa do Pai. Agora começa o tempo
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de reconciliação com o Pai. O homem reconhece de novo a voz do Pai e anseia 
viver no paraíso, o reino celestial, onde criatura e Criador viviam em harmonia e paz. 

Deus se faz presente na humanidade, que não é nenhum paraíso e quer 
consertá-la pela sua condescendência.

Eu, vosso Pai, desejo ansiosamente acolher todos os meus filhos no âma-
go do meu coração. Meu coração, pleno de amor, deseja transformar tudo em amor, 
amor santo e imaculado. 

A humanidade toda passará por uma chuva torrencial de bênçãos e graças 
do Todo Poderoso... chuva que lavará tudo e a todos. Tudo o que não for amor, 
seja onde for, esteja onde estiver, será derrubado, ruirá ante a presença do poder 
emanado da Trindade, por essa chuva de graça e misericórdia vinda diretamente da 
Fonte Divina de Amor, que é o coração do Pai. 

O tempo que o homem teve para construir seu reino, sob influência do mal, 
acabou; já findou o tempo de ele querer fazer o seu próprio deus. Começa agora o 
tempo da derrubada e da queimada. 

Meu Filho dizia: “Toda palha será queimada!” Pois que se faça! Que todo o 
mal seja queimado, esmagado e eliminado da face da terra. Que não haja ninguém, 
nenhum só, que se levante para defendê-lo, que ele seja agora definitivamente elim-
inado da face da terra, sem ninguém para defendê-lo. 

Que ele se dissipe nos ares e nos mares, que ele se arrefeça e se extinga, 
é a boca de Deus que fala e que não haja mais o mal sobre a terra! Repito, que não 
haja mais mal algum sobre a terra, agora e para todo o sempre, até toda a eterni-
dade,

Amém! Assim seja, pelos séculos dos séculos. 
E que se faça a paz, que se faça a justiça e que se faça o amor pleno da 

Trindade sobre toda a criatura que habita ou habitou a face da terra. 
Que se faça o amor! É o brado do Criador! Sabei, servos aqui reunidos, que 

fostes sementes, que fostes a raça escolhida por Mim, para em vós, através de vós, 
trazer e fazer acontecer em meio a humanidade toda o reino dos céus, tão esperado, 
tão falado e cantado, eis que se cumpre sobre vós a profecia: “Eis que o Reino dos 
céus está próximo”, meu Filho assim vos anunciou!

Fiz de vós, Comunidade Aliança Divina, o berço para a Santíssima 
Trindade nascer em meio aos homens. Esse é o mistério escondido desde 
toda eternidade que estava por se revelar. Mistério este que meu Filho veio
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trazer com nobreza real e aqui deixou implantado com seu próprio sangue. Mistério 
este que o Espírito Santo se encarregou de continuar a realizar, mistério que uma 
vez cumprido traria a salvação para toda a face da terra. 

Esse mistério, da Santíssima Trindade nascendo no meio de vós, tran-
scende o vosso entendimento. O mistério se realiza mas ainda para vós é mistério e 
continuará sendo. Só que a raça humana está definitivamente salva e o reino do Pai 
se estabelece sobre a humanidade com bases reais, sólidas, em definitivo. 

Ponto por ponto, tudo foi realizado e cumprido conforme a minha vontade 
e sob meus desígnios. A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se realizou 
no meio de vós, efetivamente. Deus, vosso Pai, só tem a vos agradecer por serdes 
colaboradores eficazes neste plano de salvação. 

Agora é a hora e ela já está bem perto, em que vereis o Filho do Homem se 
apresentar com todo poder e glória. 

Dizeis: “ Ei-lo que vem!” Sim, ei-lo que vem e já chega. Está bem perto. Está 
próxima a vinda do Filho do Homem. 

Vós o reconhecereis ao repartir o pão. Se apresentará em cada família e se 
manifestará no partir do pão. Ele próprio o abençoará e ceareis o pão consagrado 
em vosso lar, pelo Divino Mestre e Pastor. 

De agora em diante ao vos reunirdes, para rezar em família, tende sobre 
a mesa o pão e o vinho disponível, para que o Divino Mestre os consagre. Fazei 
tudo com simplicidade, humildade e no silêncio. A hora da ceia será um momento 
especial, de quietude e meditação, em que comereis e bebereis o corpo e o sangue 
do Pastor e Senhor vosso. Realizai no amor, no silêncio e na reflexão interior, na 
intimidade de amor com a Trindade Santa. 

A seguir entoai hinos e salmos de louvor ao Criador. 
Despertai! Despertai! A hora é chegada! Vinde! Vinde a Belém celestial! A 

hora é chegada! Nasceu! Nasceu o Salvador! Ele está em vosso meio. Ele se apre-
senta em meio à vossa família. Isso direis vós, cheios de espanto, ao virdes chegar 
o Filho do Homem, diante de vós. 

Será como se celebrásseis agora o seu nascimento, mas é um nascimento 
novo, cheio de graça e poder como já dizia, que novos acontecimentos seriam anun-
ciados plenos de poder e força. 

É Jesus de Nazaré, o Nazareno, ressuscitado, que se apresenta 
no meio de vós. Vereis seu poder e sua glória se manifestando no meio de 
vós. Seu nascimento, no seio de vossa família, será na humildade, tal qual 
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 foi seu nascimento em Belém. 
Portanto, recordai-vos dos ensinamentos que vos dei sobre a vossa intimi-

dade de amor comigo, coração a coração. Esse amor, entre vós e vosso Pai, precisa 
ser forte, muito forte e intenso, firme e fiel, inquebrantável e imutável. 

Por nada deste mundo deveis substituir esse amor e por nenhum instante 
estejais afastados do Amado, renovai sempre as forças no nome de meu Filho Jesus 
e de sua mãe Maria. Renovai as forças com o pensamento de amor, balbuciando: 
Pai, Pai.

Sereis completamente reabastecidos no amor. Entregai tudo o que for 
obstáculo a esse amor à Santíssima Trindade, que se dissipará imediatamente. 
Permanecei firmes, unidos, corajosos, conscientes da vossa responsabilidade em 
serdes co-participantes do plano de salvação para o mundo. Rendei graças, sem 
cessar, ao vosso Pai!

Em uníssono, erguei vossas vozes ao céu, proclamando, sem cessar, a 
glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Erguei brados de louvor ao Redentor da 
humanidade, Rei e Senhor, Jesus, Mestre e Pastor vosso. 

Exultai de júbilo e alegria, pois no meio de vós, é grande a presença do 
Santo, três vezes santo. Erguei vozes de júbilo e alegria, Comunidade Aliança Divi-
na, porque a arca da aliança se faz presente em vosso meio. O Redentor já está em 
vosso meio. Vibrai! Cantai! Exultai!

Soltai aclamações e hinos de louvor e glória porque o Bom, o Santo, o 
Justo, o Misericordioso Jesus se encontra no meio de vós. Se faz para sempre a 
Aliança entre o céu e a terra. Por isso, aclamações de júbilo e louvor devem ser 
erguidas em ação de graças, agora e sempre. Amém. 

Abençoo- vos hoje e sempre.

O vosso Pai Celestial.

Oração
Santíssima Trindade !
Vós vos dais toda a mim, e eu me dou todo a vós.
Santifica esse momento de graça e de santidade. Amém.
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Eu sou o Caminho e a Verdade. 
Quero falar-vos sobre a vinda do Espírito Santo. 
O Pai renova com a criatura a sua promessa de amor, inunda todo o uni-

verso em um momento de poder e de transformação. 
O mundo se renova, os filhos de Deus sentem um grande desejo de se 

transformar, de se achegar junto do Pai. É o momento forte para toda a humanidade, 
é o momento definitivo para toda a humanidade. 

É a chegada definitiva sobre os filhos de Deus do poder imenso do Criador. 
É a força total que vem para destruir todo o mal e para inundar todos os corações 
de calor divino, de sabedoria, de amor imutável. É o momento definitivo para toda a 
humanidade.

Quando parti dei-vos a entender que Eu iria mas o que viria após Mim seria 
mais forte e mais poderoso. Agora é o momento. Ele vem em uma união perfeita, 
Una e Trina lavar e purificar e morar definitivamente no coração, na alma dos filhos 
amados. 

É o momento muito forte para toda a humanidade mas é necessário que 
assim se faça por cumprir. Todo homem conhecerá o paraíso, todo ser verá a face 
do Senhor. A vida se tornará mansa e suave e a luz do poder do Pai iluminará os 
corações para sempre.

Todos se voltarão para o Pai, tudo se tornará gratuidade se fazendo filho 
amado do Pai. Será um só coração, um só amor, uma só paz, tudo se renova em 
uma e mesma força, em uma e mesma aliança, essa definitiva, Una e Trina, entre 
as nações. 

Assim se tornará um paraíso, todo universo, todo o continente, desde o 
poente até os últimos confins da terra, tudo se voltará para um e mesmo Senhor. 

Todo lábio se abrirá para louvar um e mesmo Senhor. Não mais haverá 
outro deus sobre a terra, porque um e mesmo será o Senhor. 

Os ídolos já não existirão mais, o ouro e a prata perderão seu brilho diante 
da luz forte do poder divino e santo. Um e mesmo será o Senhor, um e mesmo será 
o louvor, a mansão celeste se rejubila porque está prestes a renovação do mundo. O 
céu e a terra se unem em um e mesmo espírito, em um e mesmo coração. 

Há um só bater no Senhor, um só respirar, há um só pensar, um só agir. 
Tudo se completará em um e mesmo Senhor. 
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conhecer. Assim se fará por cumprir o plano do Todo Poderoso Senhor.

   

Eis que sou Eu o Senhor, a Vida, a Paz, o Caminho, a Verdade. 
Venho e digo-vos quão grande é o poder, a força, a vida nova no Senhor. 
Quero assim falar-vos e assim manifestar-me. Sois templos vivos e perfu-

mados do Espírito Santo. 
Não mateis com palavras e gestos esse templo sagrado do Espírito de 

amor do Pai. O vosso corpo é um pedacinho de Deus onde reside o verdadeiro e 
santo sopro divino. O vosso corpo precisa ser amado com cuidado todo especial 
porque sois para Deus uma dádiva, uma flor que se compõe de perfume suave onde 
o Espírito Santo precisa residir definitivamente. 

Deveis tomar todo cuidado para que não expulseis de vossa alma a divin-
dade do Espírito do Senhor. É em vós que Ele habita, é em cada um de vós, filhos 
meus, que Ele faz sua morada, é em cada alma que Ele nasce com um sopro de 
vida que vem do Pai. 

Não machuqueis, não maltrateis esse templo, não prejudiqueis o que é 
precioso aos olhos do Pai. Foi a cada um que se fez a imagem de Deus, é em cada 
um que nasce, a imagem e semelhança do Todo Poderoso Senhor. 

Amai-vos para que não seja agredido o templo do Espírito Santo. Toda 
agressão ao corpo humano é um grito que chega aos ouvidos do Todo Poderoso, é 
um pecado contra o Espírito do Senhor. 

O amor do Pai começa primeiramente em cada um amando-se. À medida 
que cada um for amando-se a si mesmo vai entrando em um imenso amor com o 
Pai, formando assim uma imagem semelhante do Criador. É através do amor que se 
chega a uma união perfeita entre o Pai e seus filhos. 

Agora venho falar-vos e manifestar-me. Assim quero falar para explicar que 
deveis permanecer ainda alguns dias em oração e vigilantes para que sejais total-
mente lavados e purificados. Estais sendo lapidados, esculpidos para parecer-vos à 
semelhança do Criador. 

Agora tendes ainda ensinamentos novos que deveis aprender juntos. Em 
um mesmo ensinamento partireis em busca dos irmãos que são iguais a vós, mas 
que precisam partilhar do mesmo caminho, do mesmo saber. 

A vós será dada tamanha força que nada vos deterá, sereis cober-
tos de um poder imenso que nada nem ninguém vencerá. Enfrentareis o mundo
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cheio de loucuras, pecados, imundícies de toda espécie, mas estejais encorajados 
sempre no amor do Pai. 

Apresentar-se-á a angústia total que cobre todo o universo pois o humano 
fez com que fosse destruído totalmente o templo sagrado do Espírito Santo. Entre 
Deus e o humano foi construída imensa cortina forte separando assim o templo do 
seu próprio dono. 

Agora, através de vós essa cortina se desfaz, se estraçalha e o Espírito do 
Senhor abunda definitivamente, tomando o seu lugar, fazendo morada definitiva em 
cada um de vós. 

Sereis as fontes do Espírito Santo que devereis jorrar para todo o resto dos 
habitantes da terra. 

Sois luz que devereis brilhar e derrubar todas as trevas, sois sal que dará 
sabor a todos que se amarguram, que se angustiam e dormem à mercê da morte. 

Sobre vós se estenderá a mão do Senhor e em cada um de vós respirará o 
Espírito do Todo Poderoso. 

Vós precisais ser templos cheios de vida para que o mundo possa ser salvo. 
Em vós haverá o poder do Pai para que seja eliminado para sempre o ma-

ligno e que a vitória final seja a do Uno e Trino Amor.

   

É Jesus que vos fala: Eis que se faz a paz e a harmonia. 
Doravante vos farei pescadores de homens. 
Aonde entrardes dizei: paz a essa casa, e a paz se fará. Dizei: paz aos 

corações e se fará a paz nos corações. 
Dar-vos-ei poder de eliminar todo o mal, toda a iniquidade dos corações. 
A mão do Pai repousa sobre vós e sois unidade com Ele. O Amor Trino está 

em vós, perpetuamente. Sois meus eleitos para celebrar conosco esse mistério, não 
por merecimento vosso, mas por puro Dom de Deus Pai à humanidade. 

Sois os vanguardeiros do novo Reino de amor e paz que foi plantado na 
face da terra e agora já dá os primeiros frutos. Frutos de paz, de alegria, de harmo-
nia, de amor, de justiça, de fidelidade, de bem-aventurança. 

Doravante, à custa do Amor ides conquistar o mundo. O mundo vos per-
tence, noite e dia trabalhai na sua purificação, que será rápida e fácil, simples, como 
já vos ensinei: acolhendo e entregando, estando no amor e na paz é muito mais fácil.

Agora é o Pai que vos fala. Preciso de vós, já vos disse. Sois meus que-
ridos filhos e estais a fazer a minha vontade e a vós agradeço. Estais a um passo
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da escalada final, da libertação total. A nova meta é o encontro pleno e total com a 
Trindade Santa. É a iluminação total do vosso ser sob a ação divina. 

Por isso nada pode escapar ao vosso olhar, para ser purificado. A purifica-
ção precisa ser total, dentro de vós e fora de vós. Fora de vós, o mundo precisa ser 
purificado, senão como uma grande fossa vos engolirá, como um lodo vos cobrirá 
e sujará. 

Não podeis ir ao mundo sem antes purificá-lo e a vós também. Digo até que 
já estais prontos mas nem todos. 

Por isso convido-vos uma vez mais a trabalhar, noite e dia se necessário e 
no Amor Trindade, fazer a ceifa. 

Ceifai, os campos já estão maduros para a colheita. Tudo o que é mau, 
precisa ser arrancado, todo joio será queimado e calcado aos vossos pés. 

Repito em alta voz, novamente, filhos meus! 
Toda a iniquidade será varrida da face da terra, não restará um, nenhum 

iníquo sobre a terra. Todos terão a sua hora de decisão ou converter-se e optar pelo 
bem e a lei do amor ou persistir no mal e ser atirado às trevas eternas. 

Todos terão oportunidade de optar: crianças, jovens, adultos. Não ficará 
nenhum sem a consciência plena da Verdade. Me farei conhecer por todos, com 
fortes sinais, sinais verdadeiros e incontestáveis da minha presença na face da terra. 
Pois sou vosso Pai e vos amo infinitamente e desejo salvar-vos a todos. Todos. A 
salvação deverá chegar a todos. 

Por isso a grande responsabilidade, a quem de direito. Refiro-me às autori-
dades eclesiásticas, responsáveis por acolher esse Carisma. 

O amor precisa encontrar ressonância em todos os lugares. Tudo precisa 
ser selado pelo amor, pelo Carisma. 

O Carisma é como um selo que marca, que distingue aquele que já está se-
lado, dos que ainda não o estão. Daqui a algum tempo, a personificação do Carisma, 
a sua presença em vós será tão forte e tão marcante, que por si falará. Ele será uma 
luz que iluminará as trevas. Portanto, brilhareis como luzeiros no meio do mundo. 

Ao vos defrontardes com as autoridades eclesiásticas tudo estará pronto. Es-
tareis vivendo o amor tão fortemente, o Uno e Trino Amor, que o Carisma por si só falará. 
Suas linhas serão aceitas, ao serem explicadas serenamente. Todos entenderão e 
aceitarão à medida que forem sendo envolvidos por esse amor.O amor e a fidelidade no 
Amor Trino: olhar para a Trindade, naquela hora, é o segredo. Não questionar, nem impor 
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mas amar, curar e salvar. 
Peço à Irmã manter-se calma e serena, até essa hora. Nada de mal vos 

acontecerá. Confiai no meu amor que sempre vos acompanha. Essas horas finais 
vos preocupam. Mas não precisa haver preocupação nem apatia. Desde que es-
tejais no amor pleno da Trindade Santa, não haverá engano quanto ao caminho a 
percorrer. 

Sede dóceis, cada vez mais dóceis e vigilantes. Estou a manifestar-me 
através de vós, de um e outro, para que cada vez mais creiais no meu amor, no 
meu plano. Já estou convosco, ao vosso lado, purificando a humanidade de toda 
imundície. Preciso derrubar todas as leis desumanas e sórdidas. A sociedade vai ser 
inteiramente renovada e purificada.

A célula principal, a Família, será inteiramente estruturada no amor. Um 
mundo novo vai começar, a partir das famílias santificadas. Por isso é tão necessário 
que a família se comprometa com o amor, com a nova lei plantada, para que esse 
reino de amor se difunda cada vez mais, se espalhe e cresça, cem por um. 

Vede, senão vos dou bem mais do que me pedis! Vede, se falta o necessário 
em vossos celeiros. Se seguirdes a lei que vos imponho nesse plano de amor, vosso 
lagar estará sempre farto e vossas colheitas serão abundantes. 

A lei que vos imponho e que me referi acima é a lei do orçamento. Fazei 
o orçamento do que ides precisar naquele mês. Que sejam vossas reais necessi-
dades, sem extravagâncias. 

Fazei por escrito, com a família presente, orai e abençoai-o e tudo será 
providenciado por vosso Pai, e nada do que for a minha vontade em relação a vós, 
vos faltará, devereis ser dóceis. 

E também olharei com diligência a vossa vontade. Vereis se deixo faltar o 
pão na mesa do pobre! Além de providenciar-lhe trabalho, abundarei de pão a sua 
mesa. Desde que ele esteja na lei do Amor e se comprometa com uma conversão 
útil e frutuosa, verdadeira e honesta para que seus filhos não colham no lixo, o pão. 

Pais e filhos devem converter-se e voltar-se para seu Deus! É urgente! Já 
não dá mais para esperar, para aguardar. Pessoas humanas levam a vida piores que 
aninhais. Estão sujeitas a agruras terríveis e desumanas. 

Meu coração de Pai é amoroso e meigo, é simples e não concebe como 
homem pode querer espontaneamente perder-se. Claro, como já falei e expliquei 
faltou-lhe a sabedoria. De muito tempo faltou-lhe a sabedoria do alto, meus filhos,
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me abandonaram, negligenciaram a vida no Amor e foram perdendo-se do caminho 
certo, do rumo certo.

Hoje em dia, estão como desvairados, vivendo a derradeira loucura do 
mundo, soltos a seus próprios desejos. Já não me conhecem e não me buscam e 
Eu preciso de vós, para buscá-los. É urgente!

Estão perdendo-se demais, longe demais de Mim. É o coração do Pai que 
vos fala. Meus filhos estão muito longe do Amor, do verdadeiro Amor, santo e puro, 
que deve habitar cada ser. Perdem-se aos milhares. 

Precisam de um socorro urgente, de uma ajuda superior à do mundo, que 
supere a tudo que o mundo oferece. Meus filhos buscam no mundo a solução para 
os seus problemas mas não é assim que conseguirão resolvê-los. A solução vem do 
alto. Vem do Pai. É do coração do Pai que sairá todo o socorro necessário para a 
salvação dos meus filhos. 

Meu coração se abre para receber cada filho que volta para Mim. Eu os 
acolho com toda ternura de Pai que revive ao ver o filho de volta. 

Sou Jesus quem fala. Portanto, meus irmãos, atendei ao que o Pai vos 
pede. Sede Um com o Pai. Formai, unidade cada vez mais conosco. No Amor Trini-
tário unidos, salvaremos a humanidade. O Divino e o humano se entrelaçam com o 
objetivo de realizar o plano de amor na face da terra.

Só os que estiverem vivendo esta unidade de amor é que conseguirão 
atravessar este século. Pois nesta virada de século, só o que é puro e santo per-
manecerá, só conseguirá subsistir o que estiver purificado. 

É vosso Pai quem fala. Pois esta é uma época em que quero todos os meus 
filhos de volta. Que nenhum se perca, quero que todos recebam a instrução, quero 
que todos tomem conhecimento do Carisma, da sua força e seu poder. 

Quero que nenhum homem fique ignorante na face da terra, quero 
eliminar a ignorância e derramar o saber sobre as criaturas para que se salvem 
e encontrem a verdadeira paz. Vós fazeis bem amando o Carisma, pois ele 
é muito sagrado e santo. É o plano santo do Pai, para esta virada de século. 
É o que muitos esperam no decorrer de séculos. É o sinal sacrossanto da pre-
sença do Pai na terra, o Pai vem conhecer os filhos de perto. O Pai vem comu-
nicar-lhes o seu amor, lado a lado, coração a coração. Portanto, já não estais 
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só, meus amados filhos. Vossa força está em muito multiplicada com minha pre-
sença em vós e através de vós. Cada vez mais se aproxima a hora em que tudo 
estará pronto, em que o plano estará consumado. 

Uma vez, tudo realizado na Comunidade, igualmente estará tudo realizado 
no mundo, bastando aguardar o tempo para que tudo se faça. 

Passastes a porta da fé, agora estais diante da porta da sabedoria. Ela se 
abrirá, tende certeza, pois fostes escolhidos e estais preparados para recebê-la. 
Que ela vos seja dada, desde já o declaro! Que a sabedoria se derrame sobre vós! 
Que ela seja a vossa conselheira e amiga, a quem haveis de recorrer sempre. 

E que se faça a sabedoria sobre toda a face da terra, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém, cantem os santos! Amém, cantem os anjos! 
Amém, cantem todas as criaturas! Porque a hora é chegada em que todo o filho 
meu, será instruído por Mim, pela minha sabedoria será instruído e guiado, bastando 
para isso que a peça e a ame. 

Sabei, meus filhos, que a sabedoria, nesse tempo, está sendo derramada 
sobre a face da terra. E que todos a acolham e a recebam. É o Pai que se derrama 
em Dom sobre a terra. 

É o Pai distribuindo seus tesouros entre os filhos seus. Aleluia! Vibrai e 
cantai, filhos meus, pois é grande no meio de vós, a presença do santo de Israel, do 
santo três vezes santo! 

A hora é chegada em que a criatura e Criador formam uma unidade. O 
homem dignificado acolhe o Deus Uno e com Ele forma uma unidade de amor pleno. 

Repousai nesse amor, meus filhos! É o Deus da paz que vos fala e vos 
assiste. Convosco comunga o pão sagrado e abençoado e o vinho da salvação, 
simbolizando o esforço que empreendemos juntos para espalhar no mundo a puri-
ficação e para que também na humanidade inteira aconteça essa unidade de amor. 

Vós sois as primeiras e únicas testemunhas atuais de que esse acontec-
imento está se realizando na face da terra. É um segredo que está de posse de 
vós, filhos queridos. Mas que não é necessário guardá-lo, pois quero que todos o 
conheçam e assim toda a face da terra seja renovada.

Vivei a harmonia e a paz! Vivei a felicidade, a alegria, o amor!
O coração do Pai é só alegria, só paz e amor e estais dentro dele. Por-

tanto vivei assim, felizes, alegres, contentes em completa ressonância com o
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coração do Pai, buscando sempre realizar o que for de sua vontade e vivendo a 
unidade de amor. 

Vós sois meus escolhidos, meus eleitos. Um por um vos escolhi, antes do 
vosso nascimento e vos preparei para agora repousar em vós. Sois minhas fiéis 
testemunhas e meus fiéis servidores. Estou em vós e vós em Mim. 

Sempre mais conto convosco para aquilo de que precisar. Sei que estais a 
servir-me pois sois meus. Unjo e vos abençoo com todas as bênçãos espirituais do 
céu e da terra. 

É o Espírito Santo quem vos fala. Recebei a instrução. Sede simples e 
humildes, sempre dóceis à ação do meu Espírito. Assim, vós atravessareis paredes 
e para vós não haverá distâncias. 

Perscrutareis almas e corações, pois não sereis vós, mas meu Espírito em 
vós, libertando e curando. Impulsionados por meu Espírito, haveis de começar a 
missão, estareis ora aqui, ora ali conforme meu Espírito soprar. 

Sede dóceis, deixai-vos conduzir. Onde entrardes, dizei: Paz a essa casa 
e a paz se fará. Curai os enfermos que nela houver, libertai os oprimidos e salvai os 
que se dizem condenados. 

Tudo estareis realizando em nome da Trindade Santa e com muita paz no 
coração. O meu Espírito repousa sobre vós e vos unge e vos capacita para a missão. 

Sois testemunhas do novo reino de paz e amor, ao vos aproximardes das 
pessoas, estando no Amor Trinitário, por si só o Carisma se fará e o amor, a vida, a 
paz, brotará no coração da pessoa. Estando ao lado das pessoas a minha providên-
cia, permite acontecer aquilo que a pessoa deseja, por exemplo: a cura, a libertação, 
a paz, o equilíbrio, o amor. Só devereis acolher, olhando para o amor e pedindo ao 
meu Espírito para se fazer o amor e o amor se fará. 

Essa é a instrução, abençoo-vos para a missão. Estai alertas e preparados 
pois vos enviarei para os quatro can¬tos do mundo. Ide e o meu Espírito vos acom-
panhará e solidário estará ao vosso lado e em vós para semear a paz, a concórdia, 
o amor. 

Ficai muito à escuta para perscrutar o desejo do meu coração, assim sa-
bereis que vos solicita determinadas tarefas. Manifestar-me-ei a vós de maneira 
muito clara, com força e poder, pois preciso de vós. Amo-vos e vos tenho como 
amigos fiéis. 

Meu Espírito jamais se afastará de vós. Eternamente o tere-
is como condutor dos vossos passos. Conhecereis de antemão a missão 
a que vos proponho e estando nela, vos inspirarei o que fazer ou dizer. A
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vossa palavra será viva e eficaz, terá força e poder, tanto unirá como partirá con-
forme aprouver ao meu Espírito. 

Serão palavras cheias de sabedoria e entendimento.

   

Tudo será diferente, tudo precisa mudar. 
Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero falar-vos e manifestar-me.
Quando começareis a viver realmente a vida nova no amor do Trino Deus, 

tudo será totalmente diferente. 
Todas as leis serão novas e puras, tudo se renova puramente e encerra no 

amor verdadeiro. A maior beleza está em viver o amor puro e santo. A coisa mais 
bela será viver livre, sem medo, sem angústia, sem remorso. Tudo será em uma vida 
simples mas temente a Deus. Tudo é belo, tudo é verdade quando se conhece o Pai, 
quando se vive o amor divino, tudo se transforma em pureza, em alegria diante dos 
olhos do Pai. Tudo é belo.

Deus fez a criatura formosa e bela mas a sua imagem foi deturpada e man-
chada pela mão humana. Mas para a misericórdia ela é pura, feita a sua imagem e 
semelhança. O Senhor se assemelha a cada um de seus filhos e a cada um renova 
em uma vida nova, dando-lhe o sopro divino de sabedoria e pureza. 

Em vós já começa a sentir-se essa pureza que vem do céu e é esse paraíso 
que todos deverão experimentar. É nesse mundo que os filhos de Deus deverão 
adentrar e permanecer para sempre. 

O Senhor assim se manifesta justo para com suas criaturas. É ele o Senhor 
de todas as coisas. Participarão todos os seus filhos os que desejarem viver uma 
vida de esperança e paz. 

Portanto estais próximos do tempo e da alegria dos céus. Estais a um pas-
so do maravilhoso momento de experimentar a alegria de estar totalmente no amor 
do Todo Poderoso. 

Havereis de experimentar as delicias do céu e depois voltar ao encontro 
dos irmãos para que todos possam também chegar a viver o mesmo lugar de paz 
e harmonia. 

Nesse lugar não há espaço para o maligno, ele aí não adentra e desapa-
rece para sempre. 

Somente a paz do Senhor é que permanecerá para sempre. Assim será.
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Quando eu disse Sim a Deus Pai, eu o disse pela humanidade inteira. O meu Sim foi 
pela salvação eterna, por isso sou a intercessora, a medianeira, sou a ponte, sou o 
elo, o instrumento que une vossas almas ao Pai, os Filho e ao Espírito Santo. 

Quando eu disse Sim ao Pai, aceitando ser sua serva, eu já sabia tudo o 
que teria de passar, tudo o que teria de fazer, tudo sobre a missão a cumprir se-
gundo a vontade do Pai. 

Quando via meus filhos ainda no pecado, minhas lágrimas eram inevitáveis 
porém de imediato recorria ao Pai pedindo por vós. Jamais vos perdi de vista durante 
toda a caminhada, pois o meu compromisso com o plano do Pai está acima de tudo. 

Agora a minha alma exulta de alegria ao ver que tudo se completa conforme 
a vontade do Pai. Agora posso dar graças e glórias ao Pai, porque vejo quase todos 
os seus escolhidos já revestidos pela Trindade Santa, basta poucas horas para que 
todos sejam acolhidos e revestidos e então se cumprirá o que foi-lhes prometido, a 
união, o entrelaçamento do céu e da terra. 

Jamais o mal terá poder sobre vós e jamais interferirá nos planos de salva-
ção. Fostes revestidos com a glória do Pai e vós bem o sabeis que uma vez revesti-
dos, estareis impermeáveis a tudo que o mal tentar fazer contra vós. 

Minha alma exulta no Senhor, a Ele dou graças e louvores, porque imensa 
é a sua misericórdia, porque vos conduziu sempre rumo certo, segurou o leme nas 
horas difíceis.

Dou graças porque em nenhum instante vos desamparou. Meus filhos ama-
dos, agora que em vós vive a Trindade Santa, já sabeis que é hora de começar a 
missão a vós outorgada pelo Pai. 

Lançai-vos neste plano e realizai tudo o que o Pai desejar, abandonai-vos 
aos seus anseios e sede templos vivos e ambulantes, segui em frente e transformai 
tudo em amor.

Derramo sobre vós as minhas bênçãos e todo meu amor. 
Quem vos fala é a Mãe de todas as nações. 
Quero ainda dizer-vos que tenho o nome de cada um de vós gravado em 

meu coração e vos guardo com muito zelo.

   

Sou o Senhor, o Mestre e quero falar-vos sobre o imen-
so acontecimento.Tudo é paz, tudo é amor. O mundo começa a se
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 encontrar em uma linhagem reta e segura. Começa a brilhar a luz verdadeira em 
meio a toda a humanidade. Agora que vós estais no seio da Trindade, tudo é dife-
rente, a vida começa a ter um sentido diferente com um sabor de mel. 

Foi a vós que dei a missão de buscar os meus filhos que se encontram à 
mercê da morte. Agora começa a vida em abundância para todos, é através de vós 
que o rebanho se unirá ao seu Pastor. Nada mais impedirá que isso aconteça. Ten-
tarão mas não mais conseguirão destruir o plano de salvação do Senhor. 

Tudo está pronto, o céu e a terra deram-se as mãos e é da fonte do Pai que 
vem a sabedoria. As portas dessa fonte estão abertas e a sabedoria divina inunda os 
corações, penetra e atinge o mais profundo da alma. Essa sabedoria ninguém pode 
matar ou enganar. Ela é o próprio Dom, ela é a própria vida, ela é a fonte maravil-
hosa do amor. Não existe nada que a conheça, que possa destruí-la porque ela é o 
próprio Pai, o próprio Deus.

Essa fonte jorra com intenso poder e inunda todo o universo. É dessa fonte 
que brotou o plano de salvação e que nenhuma mente humana por si própria é 
capaz de compreender. É dessa fonte que vibra a intensa luz que elimina toda treva 
e traz a paz e a felicidade para todos que a buscam. Não sabeis ainda a força que 
brota dessa fonte mas vereis as suas maravilhas. 

O Senhor construiu um lagar e fez nele muitas moradas. O Senhor fez um 
plano e transmitiu aos filhos amados. Agora em missão se espalhará sobre todo o 
universo. Agora, em missão trará de volta, todos os filhos do Pai, ao paraíso. Agora 
em missão renovareis em união plena com a sabedoria divina todo o universo e 
conquistareis as delícias do reino do Pai. 

Ide e anunciai o plano de salvação, que o Senhor vos ensinou, vos instruiu 
com carinho, com amor de Mestre. Ide e levai a boa nova a todas as gentes. Em vós 
encontra-se a sabedoria divina, cultivai-a com o amor verdadeiro do Pai. 

À medida que buscais outros, estareis alimentando a vossa sabedoria. 
Tudo a vós foi dado, tudo conseguireis, tudo está em vós porque é o Dom que se en-
contra em cada um de vós. Em vos está a mão curadora, libertadora e santificadora 
e muito mais, em vós está a salvação do mundo. 

Em vós está o poder do Pai, está a mão do Pai, a sabedoria div-
ina e o amor de Mestre. Sois luz, sois caminho, sois verdade, isso rep-
resentais na terra para os vossos irmãos. Para o Senhor sois dádivas



150

preciosas que Ele cuida com carinho todo especial. 
Portanto, pronto estais para partir e assim deveis fazer porque Eu vos envio 

aos mais longínquos lugares e estarei convosco onde quer que seja. Assim será 
para sempre.Sou Eu que assim subscrevo-me, o vosso Mestre, com carinho, a Ver-
dade, o Caminho, a Luz.

A fonte que se derrama em toda extensão da terra é como uma chuva de 
graças, é como raios que descem e transpassam as nuvens obscuras e dão vida 
nova às criaturas do Pai. 

Sou o Mestre, sou o Pai, sou a Sabedoria divina, sou o Dom.Faço-me pre-
sente em meio a tudo e a todos. 

Agora cumpre-se a lei de Moisés, a lei de Cristo e a lei do Amor, a lei da 
divina sabedoria, a lei nova que se faz por cumprir em meio às nações. 

Os mandamentos prescritos na lei de Moisés, as bem-aventuranças e a lei 
do amor unem-se e se fazem por cumprir em um mesmo dom, em um mesmo plano, 
em um mesmo amor. 

É o momento da renovação total sobre toda a terra. Todo o povo que es-
tava a caminho desde o Egito, chega agora em uma mesma linha, em uma mesma 
ordem, em um mesmo sentido. 

Todos têm a graça da salvação, todos estão diante do Senhor, todos têm os 
pés na mesma direção. Tudo está pronto, tudo está consumado. O Pai vos espera 
de braços abertos para acolhê-los no seu coração, acariciá-los no seu amor, guardá-
los no seu reino.

Cada um é responsável pela sua salvação. A vós cabe a missão de trans-
mitir o plano de salvação. Mas a cada um cabe a decisão, ninguém é obrigado pelo 
Pai, a bondade do Pai é infinita e sua misericórdia é imensa. 

Não olheis para trás, o passado foi outro tempo. Olhai para a frente, que 
esse é o tempo que vos pertence.

 Sou o Pai, sou o Mestre, sou a Vida. 
Quero assim falar-vos e manifestar-me a vós. Agora em uma imensa 

nuvem de paz e amor, o mundo começa a receber a infinita bondade do Criador. 
Quero falar-vos e fazer-me conhecer. É preciso que fique bem claro a misericórdia 
do Senhor. É necessário que se faça por conhecer a sua bondade infinita, por toda
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parte. É dever de cada um de vós, levar ao mundo esse conhecimento, esse amor. 
É agora o momento em que todos conhecerão o imenso poder renovador e 

libertador do Pai. É chegado o momento da bondade infinita do Senhor se fazer por 
conhecer em toda parte. 

A comunidade de Mafra está se firmando em lugar definitivo e real, donde 
jorra uma imensa fonte de água cristalina e que forma correntes de águas profundas 
e penetrantes que inundarão todo o universo, lavando-o e purificando-o. É desse 
local que se estenderá até os confins da terra todo um manancial potente de poder 
e graça. É da fonte de água salutar da sabedoria divina que se estenderá para todo 
o universo a salvação, a vida nova. 

É desse local que nascerá para o futuro, os potenciais líderes que gover-
narão a terra. Ainda um tempo permanecereis aí no salão mas não por muito tempo 
e construireis um templo sagrado no alto monte, onde deveis reunir-vos para adorar 
e glorificar o Senhor. Será uma imensa mitra forte e poderosa onde todas as nações 
escutarão e renderão graças ao Senhor. 

Deveis ainda por um tempo permanecer no local onde estais mas já se 
aproxima o momento final e um novo templo construireis em nome do Senhor. A cruz 
se levantará em direção da coluna mestra porque um grande homem foi recolhido 
dando sua vida pelo obra do Senhor. A porta de entrada se fará em frente a pedra 
fundamental e ao lado da gruta se plantará uma frondosa árvore que servirá para 
acolher os pássaros que vierem trazer seu louvor e glórias ao Senhor. 

É de formato de uma linha arredondada e ao lado da porta de entrada se 
tem linha reta. É aí que em breve, deveis adentrar para louvar e agradecer ao Sen-
hor. O altar das oferendas ficará no meio do templo e servirá para que todos possam 
se alimentar do pão sagrado. 

As Famílias se encontrarão em um abraço fraterno de amor, perdão e paz. 
Essa área será necessário comprar de seu proprietário. Ela precisa sair do dízimo para 
que seja abençoada totalmente pelo Senhor. A doação da primeira área fez com que 
Deus, em sua infinita bondade renovasse por completo seu antigo dono. Agora dev-
eis comprar a segunda área e depois construir o templo sagrado do Senhor. Amém.
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Quero assim falar-vos e assim manifestar-me a vós. 
Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero falar-vos sobre as leis que deverão permanecer sobre a terra desse 

momento em diante em que se completou o plano do Pai sobre todos os povos. A lei 
nova se resume em diferenciar toda lei antiga. 

Os costumes antigos deixarão de existir para que a lei nova possa per-
manecer e dar vida aos filhos de Deus. A lei do amor renova toda criatura formando 
uma linha reta entre o Amor Trinitário e o humano. A lei nova entra em todas as leis 
antigas, atinge os governos e todo sistema do clero. 

É necessário romper com a lei antiga para que se viva a lei nova do amor. 
Ela consiste em trazer de volta ao Pai os filhos distantes e oprimidos. Essa lei en-
trará em todos os lugares, fará morada definitiva nos corações e derrubará todo 
costume antigo. 

Dentro dessa nova lei só há lugar para o amor. Tudo que é velho, que é 
falho será destruído e renovado. Acontecerá uma grande modificação em todos os 
lugares mas principalmente na estrutura do clero. 

Tudo precisa começar na família, desde o ventre materno a criança precisa 
ser educada no amor. A concepção precisa ser pura e santa porque é a continuação 
da obra do Pai. A criança precisa saber o valor da vida mesmo antes de seu nasci-
mento, para que saiba amar com amor puro quando abrir os olhos no seio da terra. 
Toda criança precisa amar-se como verdadeiro filho amado do Pai. 

Os sacramentos serão vividos em pleni¬tude, santamente, com simplici-
dade porque cada um conhecerão valor do Pai e assim amando-o fará de sua vida 
um cálice puro e perfumado, fonte de divina luz. 

Os mandamentos prescritos a Moisés se tornarão reais, vividos ao pé da 
letra, para que as bem-aventuranças sejam alcançadas plenamente. A lei do amor 
vencerá todas as outras leis tornando real o paraíso. 

Os casamentos serão realizados dentro da família. Não será necessário ser 
realizado por sacerdote mas sim de consciência sã, pura e santa, no amor verdadeiro, 
será concedido pelos pais dos nubentes e esses por sua vez com suas próprias pala-
vras farão seu ato de dever, de responsabilidade diante da assembléia.Os batizados 
serão semelhantes aos casamentos. Os próprios pais batizarão os seus filhos, dan-
do-lhes a vida nova no amor. Enfim, todos os sacramentos serão vividos e ordenados
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na família. Para que juntos se assuma e se viva o amor verdadeiro. De nada adianta 
fazer cerimônias belas, cheias de luxo, mas pobres sem a riqueza do verdadeiro 
amor. Não mais se lutará para ornamentar o corpo por fora mas se trabalhará para 
que a alma seja digna de tal sacramento, se trabalhará para que realmente se viva 
no amor do Pai por todo sempre.

   

Eis o meu amor, eis a minha bondade. 
Sou o Senhor, sou a Vida, sou a Misericórdia. 
Quero manifestar-me a vós com amor infinito e salutar, falando sobre o dom 

da vida infinita no amor do Pai. Esse dom é o sublime sopro da bondade do Pai, é o 
mais forte momento da criatura humana. 

É o sopro em que o Espírito de Deus dá vida ao Espírito humano, irmanan-
do-se e fazendo-se semelhante, à imagem do Todo Poderoso Senhor. É através do 
sopro da vida que a criatura se torna filha querida do Pai. É através do sopro divino 
que o Espírito do Pai dá impulso ao Espírito humano e ele se torna fonte geradora 
de luz, de forba, de poder. Diante do sopro divino a criatura se faz unidade no amor 
do Pai. 

A mais bela lei é a lei da vida, é a lei do amor. É através dessa lei que o 
Criador formou à sua imagem, as suas criaturas. É através dessa lei, que os filhos 
de Deus se tornaram frutos da terra. É a lei do amor que transferiu ao homem um 
valor imenso e santo. A criatura é a imagem do seu Criador. 

O Pai é, em cada filho, mesmo que esse filho não conheça o Pai, mas 
através do sopro divino, o Pai se completa em cada um. 

É através do seio materno que se completa a criação do Pai sobre todo o 
universo.

   
Agora me dirijo à Irmã e peço que fique atenta aos sinais que enviarei através 

de algum da Comunidade. Ela está deixando-se dominar pelo poder, pelo ter, pelo 
prazer. É preciso tomar cuidado para que não ponha o plano de salvador à escândalo 
e à discórdia. É necessário manter-se simples e sem orgulho. Não deve deixar que o 
poder lhe venha trazer a discórdia, não deve deixar que o ter lhe fale mais alto, não 
deve deixar que o prazer lhe faça por agradar. O plano de Criador entra em jogo quando
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da parte da Irmã se  começa a pensar em conquistar grandes coisas. É necessário 
que ela se mantenha ligada plenamente  no plano do Criador. Não deve deixar nada 
que não for parte espiritual, penetre em seu coração. É preciso que se mantenha 
ligada somente no amor do Pai,para que assim não venha a atrapalhar o plano do 
Senhor. A ela cabe somente escutar o senhor, ela é a coluna mestra desse caminho 
mas precisa  tomar alerta e vigilante para o que ela vem , porque agora penetra o 
mundo dos idólatras e dos poderosos. Nesse momento está sob o olhar dos escru-
pulosos e fortes escorpiões, lobos destruidores e mentirosos poderes.

 É necessário manter-se com os pés firmes e com o coração aberto para o 
Senhor. Tudo a ela mostrarei e darei a conhecer. Deve manter-se calma e vigilante. 
Muitos virão para seduzi-la mas dar-lhes-ei a conhecer, para que assim o plano do 
criador  viva eternamente .

 Assim seja.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Agora venho e trago-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Manifesto assim a vós o meu Espírito. Quereis conhecer-me, quereis ver-

me pessoalmente. 
Digo-vos, se cumprirão as escrituras a seu tempo, tudo se cumpre no seu 

tempo certo. Sou o Filho de Deus, sou o Salvador. Assim formamos um no Espírito 
Santo e em profundo conhecimento unimo-nos à terra para renová-la, purificá-la e 
santificá-la. 

Formamos assim o corpo místico do poder, da força, da sabedoria. Forma-
mos assim a fonte de água salutar que lava a criatura humana. Tudo será renovado, 
nada permanecerá impuro, tudo voltará ao Pai, puro e limpo. Sentamo-nos para 
purificar o ouro e a prata, tudo será passado pelo fogo do Espírito de sabedoria. 

Quereis conhecer-me. 
Estou junto convosco todos os dias, todos os momentos. 
Unimo-nos em divindade, em força, em poder.

   

A Trindade Santíssima já está sobre a terra. É ela que vos esta fa-
lando. Ela deseja ardentemente assentar-se no régio trono. Ela deseja 
que o Batismo Trinitário se consolide e que ela possa repousar ternamente 
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sobre cada um. Meu trono régio está formado e consolidado dentro de cada um de 
vós. Principalmente sua santificação, com o seu crescimento espiritual, com a sua 
conversão verdadeira. 

É um hino de louvor eterno, que será cantado dentro de cada um. Cada 
um é o templo santo da Santíssima Trindade e ela deseja habitar em cada um, 
plenamente. 

Inicialmente esse Bem, essa Graça se derramará sobre a Comunidade 
Aliança Divina, mas a seguir se derramará sobre a humanidade inteira. Todos pre-
cisam receber esse Dom maravilhoso que se vos apresenta e quer ser inteiramente 
sobre a face da terra.

A humanidade chegou ao caos. Em todos os lugares se respira insegu-
rança, intranquilidade, medo, pavor, desequilíbrio, mentiras, sonegação, ganância, 
intemperança, injustiça, ódio, terror. 

A criança de hoje é concebida, nasce e vive respirando esse clima de 
completa falta de amor. Impossível amar e crer no Pai convivendo, desde antes 
de nascer com tudo isso. Por isso, as raízes precisam ser arrancadas, a atmosfera 
respirável precisa ser mudada, transformada. 

Nova semente, novíssima, precisa ser plantada. A semente do amor, da 
justiça e da paz. Mas não pode ser plantada por mãos humanas, mas pelo Eterno, 
pelo Deus verdadeiro e único, insubstituível e inconfundível, o Deus da paz e da 
bem-aventurança.

Sois, pois, meus amigos, onde encontrei acolhida, co-habito no vosso Es-
pírito, levando até vós o divino que sou, vossa humanidade acolheu a divindade. 
Sois humanos mas com um pedacinho do céu em vós, que canta e entoa hinos de 
louvor sempiterno ao Pai, a Trindade Santa e Absoluta. 

Crede, meus filhos, crede, a Trindade se manifesta em vós. Ela em vós faz 
sua morada permanente. 

Lembrais quando dizia que a vós daria as chaves do reino? Pois é, as 
chaves estão em vosso poder, aguardando a hora de poder usá-las. São estas 
chaves que abrirão as portas do reino para toda a humanidade. Quero celebrar 
convosco a entrega destas chaves que ficarão sob vosso poder até que, sobre elas 
torne a manifestar-me, no tempo oportuno. Aguardai, ainda há um tempo antes de 
usá-las definitivamente. 

Primeiro, toda a Comunidade precisa fortalecer-se no amor e na 
vida Trinitária.Quem vos fala é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vi-
vem numa Família de amor, numa comunidade de amor. Cada família pre-
cisa viver esta vida de comunidade, como a Trindade, ela e o exemplo de
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vida em família: o amor, a ternura, a paz, o carinho, a afeição. Todos deveis procurar 
viver esse amor em família, deveis procurar ser o mais possível, dóceis a unção do 
Espírito Santo. 

Deveis aceitar cada vez mais o poderio de Jesus sobre vossa família para 
serdes, por sua vez cumulados com as bênçãos do Pai, com sua ternura, com seu 
carinho. 

O Pai quer que todos conheçam o Pai bondoso que Ele é, atencioso, cheio 
de misericórdia e providência. Um Pai que conhece as necessidades dos filhos e 
antes que lho peçais Ele dá em profusão, um Pai que deseja para vós abundância. 
Abundância de bens espirituais, de dons e também de bens materiais. Por que não? 

Já vos disse e reafirmo que providenciarei tudo o que é de real necessidade 
para cada um. Se providenciei que chegásseis até aqui, cuidando de vosso espírito, 
curando-o e trazendo-o da morte para a vida, quanto mais deveis crer que vou cuidar 
também do vosso físico, cuidando para que nada vos falte, pedindo de vós apenas 
fidelidade e amor. 

Desejo muito ser bondade para vós, pois sois meus instrumentos, meus 
ajudantes, meus servos, meus filhos, meus amigos. Sois parte de Mim, pois comigo 
estais levando à frente este plano que salvará a humanidade que se encontra ent-
regue a si mesma, a seu bel prazer, a seus disparates. 

Agora, com este plano implantado, Eu quero começar a governar a terra. 
Todos deveis obedecer a Mim, que sou o Pai de todos, o Criador universal. Crio e 
recrio continuamente. 

A natureza a Mim pertence, o homem, as aves, os animais, os peixes, a 
flora, as águas, a terra. Tudo o que se move e tudo o que está parado, em repouso, 
pertence a Mim e foi criado para ser perpetuamente um hino de louvor à minha glória 
e magnificência. 

Eu, pela minha realeza, magnificência e bondade, mereço o louvor univer-
sal de todas as criaturas, tudo e todos devem me louvar, me adorar, me glorificar. 
Precisam viver em consonância comigo, com minha vontade. 

O homem precisa e deve voltar à intimidade com seu Deus, à amizade 
verdadeira e incondicional com o Todo Poderoso. 

Por isso é tão urgente que cada um seja transformado num templo santo, 
onde resida Deus, o Pai, a Trindade Santíssima, o Amor Uno e Trino.
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 Eu sou o Senhor, sou o Mestre. 
Digo-vos quem crer em Mim terá vida em abundância, quem crer em Mim 

será salvo. Quem me segue terá vida eterna. Quem em Mim crer também crê em 
meu Pai. 

Sou a porta por onde deveis passar, ninguém chega ao Pai sem passar por 
Mim, ninguém conquista o reino sem me seguir. 

Sou a ponte entre o Pai e vós, sou o vosso guia, sou Eu que me pus a 
caminho diante do plano de salvação que procede do Pai. 

Conduzo-vos em todos os passos, carrego-vos em meus ombros e cuido 
de vós com carinho de Mestre. 

Hoje unidos em divindade fazemos morada em meio aos corações huma-
nos em um Dom infinito pronto para reunir a todos. Utilizamo-nos de corações dis-
poníveis, simples que querem trabalhar para o reino do Todo Poderoso doando a 
própria vida para a salvação humana. 

Encontramos em algumas criaturas a humildade e boa vontade de nos ac-
olher e nos dar licença para agir em meio a todos. Sois para nós os templos onde 
viemos fazer morada. Eu, meu Pai e o Espírito Santo trazemos Maria como nossa 
porta de esperança. É ela que traz nos braços cada filho e o deposita no seio da 
Trindade Santa. É através do seu Sim que o mundo vê a salvação, é através de sua 
bondade, de seu carinho de mãe que o mundo tem a graça de receber da parte do 
Pai esse precioso e santo plano, esse Dom maravilhoso e puro que faz com que se 
contemple o semblante do Todo Poderoso Senhor. 

É através de Maria que se estenderá e se conhecerá por toda parte o plano 
santo do céu. É ela que passa e abre as portas lacradas pelo pecado, pela falsidade. 
É através de Maria que a Igreja de Cristo encontrará e retomará de volta o caminho 
da verdade e da paz. É ela que vai em frente e bate silenciosamente nos corações 
fazendo-os renascer para a vida nova. 

É Maria que vem de porta em porta e tranquilamente bate com delicadeza 
de mãe amabilíssima e delicada para que o plano do Todo Poderoso Senhor chegue 
e aterrisse nos corações. 

Os anjos e santos caminham passo a passo com Maria. Eles es-
tão intercedendo junto ao Pai, para cada filho que se encontra perdido sem 
o sabor da vida. E os anjos e santos se completam em um mesmo dom , 
em um mesmo saber, em um mesmo plano. É o dom se completando em di-
vindade celeste, em um mesmo coração, em um mesmo desejo de salvar
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a tudo e a todos. É o Pai se completando divinamente, formando aliança eterna com 
a terra, aliança inquebrável que se completa em um mesmo Dom, em um mesmo 
plano para todos.

Assim vos falo para que saibais que vos é dado o mais belo e santo saber, 
esse que ninguém conhece até os dias de hoje e que vim para que se cumpra tudo 
o que foi escrito pelos profetas quando Deus a eles falou e assim também se faça 
tudo o que Jesus vos ensinou e que a vós já foi ensinado antes e que chegue ao 
paraíso todo o povo de Deus, tudo é verdade e se cumprirá a seu tempo: a verdade, 
a paz, a vida.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero agora manifestar-me assim. 
É o grande momento da história humana. É a reta final, é o plano completo 

para todo o universo. Tudo está pronto, agora é só fazer por cumprir toda lei. Essa lei 
que deverá ser a renovação por inteiro do homem. Essa lei que vem e renova toda 
a estrutura do clero, toda estrutura governamental. 

A lei do dízimo entrará em todas as partes, será a lei fundamental para a 
renovação. Essa e a primeira e única lei que permanecerá em função do dinheiro. 
Ela precisa adentrar as repartições públicas federais, governamentais, atingindo o 
clero, enfim todos os lugares para que a mão do Pai seja o poder em toda a parte. 

A fundamentação dessa lei precisa ser escrita em linha completa e fixada 
junto ao monumento do Santíssimo, onde se encontram todas as linhas do Carisma. 

É preciso que a Irmã se reúna com os componentes principais que pre-
sidirão essa lei entre Igreja, Família e empresas e façam um relato completo, pas-
sem em linha reta e firmem tudo juntando ao anterior. Ela precisa permanecer fir-
mada nesse lugar secreto,  mostrarei tudo, como devereis proceder. 

Darei a conhecer a Irmã toda uma lei nova, a ela mostrarei como de-
verá proceder diante das empresas e do governo. Ela precisa ficar à minha 
escuta, desligando-se das construções, dos cursos e dos atendimentos. 
Isso somente por alguns dias. É preciso que se reúna com poucos e fique 
à minha escuta. Tenho muito a explicar a ela sobre todo procedimento da-
qui para frente. Isso tudo preciso falar-lhe porque tenho pressa e quero assim
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manifestar-lhe todo um saber profundo.Só então poderá recomeçar com os cursos, 
trazendo assim os meus filhos com segurança total.

Agora o Carisma está pronto, tudo está aberto, mas é preciso que se tenha 
firmeza e que seja firmada essa lei porque se assim não for, no momento em que 
fordes enviados ao mundo não o suportareis, sereis pisoteados sem piedade pelas 
leis humanas. 

Não vos preocupeis com o tempo, ele está em minhas mãos, preocupai-vos 
antes com a firmeza de vosso coração. Quando fordes ao mundo, precisareis estar 
com os pés firmes, plantados em rocha segura. Ainda estais a vacilar muito, sem 
firmeza total. 

De agora em diante, o Espírito Santo vos conduz por completo. 
É a sabedoria divina que vos ilumina. 
Assim, peço-te que envies a Irmã esses escritos, para que assim se cumpra 

a vontade do Todo Poderoso. Amém.

   Quero falar-vos sobre a sabedoria. Sou a verdade, sou a sabedoria. Ela é 
fonte inesgotável, imensa, da mais bela e procurada luz para os homens. 

Sem ela nada podeis e nada sois. Ela é a luz penetrante que conduz passo 
a passo o plano do Pai, ela forma a aliança. Ela é a fortaleza para os corações. 

É dela que vem a lei e é sobre ela que quero falar-vos. 
Deveis procurá-la em todos os momentos, em todos os instantes, ela deve 

acompanhá-los.
Os empresários devem procurá-la intensamente.
 

Quero assim falar à Irmã. 
É preciso que ela se reúna com a classe empresarial e governamental, 

expondo a eles todo o plano de amor do Pai. 
Eles precisam adentrar a lei do dízimo, fazendo o orçamento e a organiza-

ção. Ainda a eles cabe o rendimento empresarial. Eles precisam adentrar com essa 
lei nos lugares mais escuros e tenebrosos. 

É preciso que se exponha esse plano também aos agricultores e ao gov-
erno legislativo estadual e federal. Tudo se completa em um círculo de missão. A 
vossa missão começa e ela precisa atingir todos esses lugares. Ninguém pode per-
manecer do lado de fora, todos precisam entrar no seio da Trindade. Todos precisam



160

conhecer profundamente o plano do Pai. 
Não temais em mostrar o plano do Senhor a quem quer que seja. Muitos 

vos interrogarão, vão rir e até zombar mas a realidade é essa, esse é o plano do Pai 
para todos.

Agora deveis sair e enfrentar a tudo e a todos para que se complete em 
todos os lugares o plano do Pai.

   

Sim, sou o Senhor, sou o Mestre. 
Crede em Mim e tereis a vida eterna. Vinde e vede. Sou o caminho, sou a 

verdade, sou o princípio e o fim. 
Quero agora comunicar-me convosco em palavras de verdade e de paz. 

Trago-vos a minha paz para que ao encontro do mundo, a tenhais em abundância. 
A iniquidade do mundo vos perturba mas em vosso coração está a minha 

paz. Sou o cortejo temível Senhor, sou o poderoso e inquebrantável bastão que abre 
caminho e que leva os corações à conversão, à purificação. 

Agora dirijo-me a vós como me dirigia a meus discípulos. Assim falo agora 
com palavras compreensivas, simples para que compreendais qual a vontade do 
Pai, qual a força, qual o poder que tereis para ir em busca dos irmãos. 

A força vem do Pai, o poder vos é dado pelo Espírito Santo. Em vós precisa 
ser concretizada a fé viva, a confiança total para que assim se cumpra a vontade 
do Pai.

Tendes o coração pequeno para compreenderdes o tamanho do plano 
que vem do Pai. Eu vos falo que deveis dedicar-vos intensamente na salvação dos 
vossos irmãos. O mundo material não vos pertence. Deveis viver no sentido de um 
mundo que precisa urgentemente de transformação, de purificação, de salvação. 
Vossos irmãos dia e noite se perdem, se distanciam do Pai por falta de ensino de 
mostrar-lhes o caminho. 

A vós foi dado, de vós será exigido, a vós será pedido contas. É hora de 
irdes em busca dos menos favorecidos, dos envelhecidos pelo pecado pela falta de 
orientação. 

Não temais o mundo, o mundo é que teme diante do plano do Pai. Ele 
vem, ele se apresenta e rompe com a desigualdade, com a mentira, com o pecado. 
Muitos tropeços encontrareis pelo caminho, porque o mal do mundo está prestes
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a cair. Já sem forças está a tentar as últimas jogadas mas, não vos deterá porque 
estais seguros pela mão poderosa do Senhor. 

Exigir-se-á de vós a doação da própria vida, não pela morte mas pela dor, 
pelo sofrimento. Começa o grande sacrifício, o mesmo sacrifício que suportei. Ha-
vereis de ter momentos de verdadeira tristeza, abandono e inquietude. Muito haver-
eis de sofrer mas nada será em vão. Tudo precisa ser vivido, acolhido com amor, 
com paciência, com ajuda mútua. 

Nem todos terão condições de suportar esse flagelo, somente os fortes 
de espírito, os que estão prontos. Todos participarão da missão mas de maneira 
diferente. Quem for da oração, que assim o faça, quem for do silêncio, que assim o 
faça, quem for do exorcismo, que assim o faça, e assim, que cada um procure fazer 
a vontade do Pai naquilo que lhe for confiado, alguns em seu próprio trabalho, outros 
totalmente à disposição do Senhor. 

Assim os dons se completarão no mais poderoso Dom, que é o próprio 
Senhor.

Forma-se assim o corpo místico de Cristo. Cada um é um pedaço desse 
corpo onde o tronco é o próprio Cristo. 

Que ninguém se sinta rejeitado ou fora desse corpo. Cada um se completa 
em seu estado de graça.

   

Quero falar-vos o que representa essa caminhada. 
Ela é a Eucaristia viva manifestando-se em meio ao humano. Completa-se 

assim no mundo o caminho do Senhor. É a própria vida do Todo Poderoso. Agora 
estais a viver intensamente a Eucaristia, essa é a Eucaristia comungada com todos, 
ela é viva em meio a todos, é o resumo do corpo místico do Senhor. 

Esse caminho que se completou e que se começa a viver é o fim e o 
começo de uma geração nova. A Eucaristia se faz viva em meio ao humano. Não 
haverá mais a simbólica missa mas será vivida intensamente pelos filhos do Pai.

A última ceia é o caminho que acaba de se completar em meio a todos. 
A Eucaristia se faz viva no meio do mundo. 
Tal qual ela é, é o Dom da própria vida, é o próprio Dom.

   

Agora quero manifestar meu amor à Irmã e seus familiares.
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Quero incluir todos os membros da Comunidade, mas a esses em especial. 
É o momento forte que se começa no seio do coração da Trindade. 

A Irmã será recolhida no seio do coração do Pai. Ela será totalmente cobe-
rta com o precioso sangue do Senhor e dentro de seu Espírito faz morada definitiva 
o Espírito do Pai. Será um momento muito forte e que precisa ser vivido em profunda 
confiança no Pai. É a tomada total que o Senhor fará, não com a morte mas sim, 
vivendo no corpo de sua serva.

Assim se completará definitivamente, o corpo místico do Senhor, assim 
começa a se viver a Eucaristia viva no mundo, assim se tem o forte e poderoso 
Senhor assentado em meio a todos. 

Do coração da Trindade Santa sairá para todo o universo, o poder, a força, 
a glória eterna. 

Agora começa o tempo para o mundo. O Senhor vem julgar os seus filhos, 
os mortos se levantarão e os vivos serão julgados face a face com o Senhor; será 
separado o joio e o trigo. 

Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Assim será e assim 
se fará.

Esse é o início do novo mundo, da nova terra. 
O amor do Pai será vivido em plenitude.

   

A sabedoria divina é o esteio da Comunidade, ela precisa ser a fonte du-
radoura que iluminará todo o universo. Sem ela nada se pode fazer, sem ela nada 
existe. 

Foi através da sabedoria que se fez todo o universo e é através dela que a 
terra recebe tão maravilhoso e santo plano. 

É ela que se manifestará nos corações para renová-los e purificá-los. Ela 
precisa adentrar os planos do governo, ela precisa ser vivida pelos filhos do Pai. A 
sabedoria divina se manifesta, não como um ser, mas como uma força incalculável. 

Onde ela penetra toda a iniquidade se desfaz, ela toma posse dos pensa-
mentos humanos e transforma em saber divino os planos dos homens. É preciso 
pedir a todo o instante a sabedoria do Senhor. Ela precisa fazer morada em todos 
os corações mas o homem está muito longe da sabedoria divina. Ela fará com que 
todo o universo se transforme à medida que ela se completa no coração humano. 

A sabedoria precisa ser vivida por todos. É ela que se manifesta justa e agradável 
aos olhos do Pai. Sem ela o homem não passa de um animal grotesco, sem vida, sem rumo. 
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Ela é a permanente vida que renova todo ser humano, ela precisa ser no meio da 
humanidade. Ela precisa  estar nos corações humanos, ela é a luz forte que precisa 
iluminar todas as idéias, as mentes e o espirito dos filhos de Deus.

Quero assim falar-te e assim manifestar-me. Dar-vos-ei toda a confusão 
que se encontra no governo federal. Usar-me-ei de alguns de vós para que seja 
iluminada toda a lei corrupta, toda mentira, tudo cairá, e o plano do pai que está 
a agir. Agora chegou o momento em que deveis unir-vos e agir rapidamente com 
poder e força, Eu me manifestei para ajudá-los a eliminar todo erro existente den-
tro do plano do governo. Não vos assusteis porque muitas coisas apresentei para 
serem eliminadas para sempre. Não podeis ir até o governo mas eu o trago até vós. 
Imensa será tua luta, grande será o sofrimento mas se tiverdes confiança e acredi-
tares na Trindade Santa, tudo não passará de um vento, de uma tempestade, de um 
relâmpago. Assim, quando em vós acontecer algo estranho, sabei que ou Eu que 
vos estou usando como instrumento meus, para eliminar toda iniqüidade do mundo. 
Lutai e tereis a paz tão desejada .

Povo de Deus em marcha!
Esta é a grande manifestação do Deus Uno e Trino sobre a face da terra, 

nesta virada de século. 
O Deus e Pai vem vindo e não se calará. Todas as injustiças serão denun-

ciadas e virão à luz, o pecado ficará a descoberto. Cada um tomará conhecimento 
dos seus erros, pois a luz iluminará toda terra. 

É o Ano Santo, o ano da intervenção do Senhor sobre a terra. Graças a esse 
Carisma, o Carisma do Amor, as pessoas serão socorridas ao se fazer sobre elas, o 
grande Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que numa luz deslumbrante ilumi-
nará tudo o que estiver escondido em seu interior, na maior profundidade de seu ser. 
Foi para esse tempo que o Carisma da Comunidade Aliança Divina foi derramado e 
se espalha sobre toda a humanidade. Agora é o tempo de a alma voltar para Deus.
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Deixai de lado por um tempo as coisas do mundo e buscai, o meu povo, a 
salvação de vossa alma. Buscai nesse tempo que vos é dado a riqueza que a traça 
não corrói e a ferrugem não consome. 

A verdadeira sabedoria é descobrir dentro de vós esse tesouro, a morada 
do Altíssimo. A vossa íntima comunhão com a Trindade Santa, adorando-a no san-
tuário do vosso ser, isso é que deveis buscar, esse é o nobre ideal que deveis dese-
jar atingir, vós e vossos filhos. 

Sede templo e morada do Deus Altíssimo e único Senhor, o Deus que fala, 
o Deus que salva. Não vos enganeis, meus filhos! O momento é agora e o tempo é 
o hoje, para a implantação do meu plano de salvação sobre cada um e também na 
face da terra. 

Não deixeis para mais tarde a vossa conversão, a vossa transformação. 
Dizei o vosso sim de todo o coração, conscientemente, um sim verdadeiro, de bons 
propósitos, de mudança de vida, doa em quem doer. 

A tua alma precisa ser salva! Cuida de ti, apenas isso! É o vosso Pai, zeloso 
de vossa alma, que vos fala e vos anima a continuardes. 

O vosso não a esse plano de Amor, vos leva às trevas exteriores, onde 
haverá choro e ranger de dentes. Pois a Trindade Santa já habita a face da terra e o 
Amor Trino quer se derramar em vossos corações. 

É o Pai que está à vossa porta e bate para viver em íntima união convosco. 
Acolhei-o com alegria e amor. Não queirais que seja pela dor, pelo sofrimento. 

Acolhei-me, no amor! Só o vosso amor, Eu quero, nada dos tesouros mate-
riais, que amontoais, me interessa. Apenas o amor, um coração aberto e acolhedor. 

Andastes sem rumo até agora, mas, agora, vosso Pai vos chama para o 
verdadeiro caminho da unidade e da paz. 

Ele quer vos ensinar como viver fraternalmente com os irmãos, ensinar-vos 
a partilha, a doação. 

Ele é o Dom que deseja SER em cada um de vós. Completada que foi a 
obra do Espírito Santo, sobre a face da terra, acontece a manifestação da Trindade 
Santa, do Amor, do Dom Forte e Poderoso sobre todos vós. 

Não vos assusteis, não vos intimideis, mas agi com simplicidade de cora-
ção, tendo em vosso coração sentimentos puros e perfeitos e acolhei o vosso Pai, 
acolhei a Trindade Santa. 

Dizei: sim, Trindade Santa, eu vos acolho em meu coração, em minha 
alma. 

Servos da Comunidade, preparai-vos para 
essa hora de angústia e dor, onde a luz penetra e rompe
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toda a iniquidade.Para alguns será rápido, para outros durará dias. Estai atentos e 
vigilantes, solidários com cada Irmão. Vosso Pai é um Deus fiel e está cumprindo a 
promessa de derramar a Trindade sobre todos da face da terra, à medida que esti-
verem preparados, paulatinamente. 

Conto com vossa ajuda, com vosso amor, pois vos uso, ora vossas mãos, 
ora vossa boca, ora todo vosso ser. Mantende íntima comunicação comigo que re-
alizo tudo. 

Quero selar a todos com o Carisma da Comunidade Aliança Divina. Esse 
é o princípio da entrada do Carisma no mundo. Ele vai sair da Comunidade que foi 
sua origem e caminhar em direção ao povo. 

São momentos decisivos para o Carisma que começa a se inserir no mun-
do. É a grande caminhada da salvação. Os homens voltam para o amor que os 
gerou, os homens voltam para o Pai.

Acolhei-me, ó filhos queridos, meu coração se abre para vos receber. Há 
muito tempo desejo esta íntima união convosco, essa partilha de amor. Vós, criatu-
ras humanas, fostes criados única e exclusivamente para amar, para estar em íntima 
comunicação comigo no amor. 

Vede onde chegastes! Onde as criaturas chegaram, afastadas de seu 
Deus, de seu Pai! Na droga, no vício, na opressão, na injustiça, no medo, na doença, 
no pavor. 

Só agora, com esse Carisma, com esse trabalho de acolhida, é que tudo 
está se tornando claro para vós. As criaturas esqueceram o seu Deus, romperam 
sua amizade com Ele e se desequilibraram completamente, desequilibrando tam-
bém toda a natureza. 

O mundo virou um desequilíbrio, fruto do desequilíbrio que está dentro de 
cada um. As famílias estão em desequilíbrio porque não vivem o amor. Nem na 
família, nem na comunidade, nem na sociedade, nem no mundo se vive o amor. 
É bem a época da torre de Babel, ninguém mais se entende e nem sabem aonde 
querem chegar.

É bem o que meu Filho disse: sepulcros caiados, raça de víboras, hipócri-
tas. Vós enganais e mentis até dentro de vossas próprias famílias, vós enganais a 
vós mesmos, amando a ídolos, adorando a serpente de bronze. 

O mundo está em caos, porque as almas estão no caos, perdidas, 
a esmo, sem paz. Lançai fora de vós o que não presta, que é engano e menti-
ra. Tudo o que não é amor, seja banido do meio de vós e que a luz verdadeira 
penetre em vós, em vossa casa, em vossas famílias e ilumine tudo. E que toda
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    iniquidade seja eliminada e que passeis a viver o verdadeiro Amor Uno e Trino. 
Que o divino se faça em vós, nesta hora. Que a Trindade habite vosso ser. 

Que a Trindade Santa faça morada em vossa alma, trazida à vida para ser amor. 
Fostes criados para ser amor. Para ser o santuário do amor, o dom por excelência, 
o Deus Uno e Trino que se faz no meio de vós. 

Sim Pai! Sim Filho! Sim Espírito Santo! Sim ao amor! Sim A vida! Sim para 
que tu vivas e também teu Irmão tenha vida. Sim, com todas as suas consequências! 

Tende fé, sede verdadeiros e optai pela salvação que quer ser implantada 
em toda a terra, a começar por vós. 

É o momento solene, é o momento santo. Não sois apenas vós que estais 
recebendo, mas convosco a humanidade também recebe a luz. 

Já uma vez a luz veio e os homens não a receberam, não a conheceram 
porque não estavam na luz. A luz se manifesta agora em todo seu resplendor, em 
toda sua sabedoria.

Pois foi o momento presente reservado desde todos os séculos, para ser 
o tempo da manifestação da luz sobre a terra. Por isso digo que é um momento 
decisivo para toda terra. 

Nesta virada do século, findará toda a iniquidade, pois a luz iluminará tudo. 
Tudo será claro e estará a descoberto em plena luz. Essa luz é a presença do Sen-
hor Deus sobre a terra. Ele vem salvar a todos e conduzir a todos para essa luz, que 
é a vivência Trinitária em vós. 

É o Pai que vos fala. É a Trindade que se faz presente desejosa de ser 
acolhida.

Tendes medo da luz? Tendes medo do amor? 
Filhos meus! Tende paz em vós mesmos e olhai para Mim, que sou vosso 

Pai, que vos ensino, que vos oriento através de meus profetas, meus mensageiros. 
Apresento-me a vós, manifesto-me a vós em plena luz do dia e vos con-

clamo vinde a Mim! Eu sou vosso Pai. Se amais o pai da terra, quanto mais deveis 
amar a Mim, vosso Pai celestial, o Deus que vos criou e soprou em vós uma alma 
imortal, o Deus que salva. 

O Deus e Pai que vos abençoa, vos unge e vos salva. Amém.

Comunidade Aliança Divina !
Permanecei no meu amor. Repito, permanecei no meu amor. Sede 

solidários com vosso Deus e Pai. Dou-vos força, abençoo-vos muito, sois 
meus filhos queridos, que me atendeis e me assistis nessa hora em que pre-
ciso tanto de vós para comunicar o meu plano ao mundo. Sede perseverantes e
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vivei o puro amor na paz do Senhor. Sois mais que amigos meus, sois filhos que-
ridos, sois testemunhas fiéis do Deus que salva, que liberta. Sois minha transpar-
ência, pois através de vós, Eu posso ser. Não importa se não me entendem, ou se 
não acreditam em vós, basta que tenhais fé em Mim e Me presteis obediência e 
fidelidade. 

Conduzo-vos e vos abençoo. 
Envio-vos na força e no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Testemunhai o meu amor. Testemunhai o Amor Trino em vós, sem vacilar, 

deixai-o agir. Deixai que a força do Carisma se manifeste onde quer que vades. 
Curai e libertai. Expandi minha presença em todos os lugares. Que todos saibam 
que é o Deus Santo, o Verdadeiro, que se manifesta através de vós e vos conduz.

Nesse momento, peço que a Comunidade circundando o povo, faça um 
momento de reflexão, silêncio e acolhida da Trindade, um momento de sintonia de 
amor e comunhão.

Amai profundamente a Trindade nesse instante e que a força do amor se 
transmita e se comunique. 

Permanecei alguns instantes assim até que o amor se comunique. Amai 
muito o Pai.

A seguir, cantai aleluias suavemente, orai e cantai em línguas, junto com 
o coro dos anjos e santos. É um momento solene de união do divino e o humano. 
Amai, amai muito, pois é o momento solene da entrada do Carisma em toda a hu-
manidade, é o início da marcha. É uma entrada solene, Deus marcha na frente, o 
soberano, o Rei dos séculos, o Senhor dos exércitos, Forte e Poderoso, é o VENCE-
DOR! Hosanas! Aleluia!

   

Comunidade Aliança Divina
Dirijo-me a vós nesta hora em que está prestes a se derramar sobre a terra, 

o amor, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se dirige a vós. Sois meus filhos 
amados nos quais deposito toda a minha afeição, me compreendeis e me ajudais a im-
plantar a paz no mundo. Daqui para a frente precisarei ainda mais de vossa ajuda para 
construir e edificar. Imprimirei em vós meu sinal. Todos saberão que vós sois os meus
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filhos bem-amados e que Eu sou vosso Deus. Um Deus sem rival e que não habite 
junto de vós nenhum Deus afora de Mim. Nenhum Espírito há de habitar em vossa 
casa, a não ser o meu Espírito Santo. Por isso sereis marcados e selados no fogo 
do Espírito Santo. 

Que o Espírito do mundo e das coisas do mundo, dos desejos e ambições 
do mundo, seja para sempre banido do meio de vós. E que em vós para sempre 
habite meu Espírito Santo, meu Amor Trino. Sobre vossas cabeças, vossos filhos e 
toda vossa geração seja derramado agora e para todo o sempre, o Espírito Santo 
de Deus. 

Que a Trindade se faça presente em vós para toda a eternidade. Sois san-
tuário do Deus Altíssimo e só a Ele deveis obediência e submissão. Sois o templo do 
Espírito Santo, do Pai e do Filho. Sois luz, fermento e sal em meio a humanidade. 
Estais de posse do tesouro que tanto buscastes e que agora para vós se faz reali-
dade. Adorais em Espírito e verdade o único Deus que deve ser adorado: o Pai. 

Não busqueis ser guiados pelos governos do mundo mas, por minha mão 
forte e protetora. Sede, pois dóceis às minhas ordens, aos meus sinais, ao meu 
Espírito Santo que habita em vós, que é a sabedoria, a inteligência, a intuição, o 
discernimento, o amor, a justiça e a paz. 

Por Mim, deixai-vos conduzir, pois habitais a cidade de Deus, do Deus que 
salva, o Deus convosco, o Bem Amado, Javé. ABÁ é o seu nome carinhoso. Paiz-
inho querido, é com quero que me chameis. 

O juiz universal, vingador e poderoso quer ser chamado paizinho... papai... 
ABÁ... papai querido. Ele quer ser amado, muito amado por todos vós, pois agora 
mais do que nunca estamos unidos, bem unidos, bem próximos, caminhamos jun-
tos, sentamos e levantamos, estou a mesa convosco e também no vosso descanso. 

Marcharemos juntos para resgatar o que ainda resta ser salvo. Resgatar 
os exilados (drogados), os perdidos, os humilhados (operários). Calcar aos pés toda 
injustiça dos poderosos e pôr um fim no sofrimento dos cativos. 

O justo juiz está por se manifestar em toda terra. Quebrará as cadeias, os 
grilhões e as algemas de muitos. Fará do povo cativo sua raça eleita. Porá fim em toda 
a escravidão e para sempre erguerá o estandarte da vitória. Vitória! Bradarão todos, 
também reis e príncipes, ao se depararem com seu Deus. Eles representam o governo 
do mundo que perderá toda a autoridade, pois meu povo me conhecerá e me honrará,
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me admirará e me obedecerá. Pois todos, humilhados ou poderosos, reconhecerão 
o braço do Senhor, a sua salvação concedida a todos. Pois nada pode ser com-
parado, nenhuma riqueza do mundo, a alegria de ter salva a alma. Essa é a riqueza 
que todos deveis buscar sempre: a salvação da alma. 

Ser templo do Altíssimo e morada perpétua do Espírito Santo, esse é o 
tesouro que todos deveis buscar, ó povo de Deus a caminho. Vinde depressa, Eu 
vos acolho, ó meu povo que está a caminho da libertação. Libertação que vem de 
dentro para fora. A verdadeira prisão que vos oprime, está dentro de vós mesmos. 
Só a verdadeira paz vos transformará, vos libertará. 

Estais desencaminhados, andando a esmo, porque perdestes a amizade 
com vosso Deus. Ele é um Deus que é Pai, que é justiça mas, que acima de tudo 
é amor para com seus filhos. Perdestes a sintonia com vosso Pai, ó meu povo. Por 
isso andais errantes pelo mundo, totalmente perdidos, entregues a si mesmos, a 
seus julgamentos,  a seus ídolos, com o coração preso às coisas do mundo, por isso 
tendes o governo que mereceis! 

Sois escravos de vós mesmos, dos grandes e poderosos. Amais o que não 
precisa ser amado e deixais de lado o Senhor  da vida. Por isso há o desequilíbrio 
em vós e no mundo: ao vos deparardes com o caos, fugis de vós mesmos, os dro-
gados, a doença, a opressão, a  miséria. Basta! 

Sou vosso Deus e agora digo: Basta, de tanta ignorância, de tanta es-
cravidão. Meu braço está levantado com o chicote, basta, digo-vos uma vez mais, é 
o fim dos tempos. Tempo de opressão e mentira em que estivestes sob as garras do 
mal e de suas mentiras e falsidades. 

Sou o Deus Santo e venho em vosso socorro para tirar-vos para sempre da
escravidão do Egito e levar-vos à terra prometida. A terra prometida é den-

tro de vós, é dentro de vós que deve habitar a Trindade, ser santuário do Altíssimo, 
manterdes íntima amizade com vosso Deus, com vosso Pai.

Quem vos está pregando vãs filosofias está cego e surdo. O Deus 
que salva está presente junto a vós na terra e fará justiça a todos vós. Vol-
tai a Mim, meus filhos, vinde a Mim, que vos oferecerei uma terra de delícias, 
para morar. Essa terra já foi lavada pelo sangue do Cordeiro sem manha, meu 
Filho Jesus, que é vossa paz, que comigo habita na união do Espírito San-
to, esta terra, o templo santo.Esta terra é o santuário onde Eu habito, vossa
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alma, vosso Espírito. Aí é que primeiro deve reinar a paz, o amor, a justiça, o equilí-
brio e assim transformar toda a sociedade. A transformação deve ser feita primeiro 
em cada um, na família e atingir depois, toda a sociedade. Tudo por obra e ação do 
Espírito Santo que esteve na terra, desde a partida de Jesus, trabalhando para que 
meu reino do amor e paz acontecesse na humanidade. 

E esse reino é dentro de cada um, é o encontro do humano e o divino e a 
alma preparada, está aberta, receptiva à vida Trinitária. Reino de amor é a presença 
em vós do Absoluto, o Santo, três vezes Santo, o Glorioso Senhor dos Exércitos, o 
Todo Poderoso, o Pai Celestial, o Deus Uno e Trino. A Ele a glória e o louvor sem 
fim, pelos séculos, Amém.

Nestas linhas todas, quis dirigir-me a meu povo, a toda a humanidade, pois 
estou desejoso de encontrar-me com ele, de ser seu rei. 

Mas é a vós, Comunidade Aliança Divina, que atribuo a responsabilidade 
de me fazer conhecido, pois não tenho outra boca a não ser a vossa, outras mãos, 
outros pés. Preciso de vós, de vossa ajuda, vosso serviço, vosso dízimo, enfim pre-
ciso de parte de vós mesmos, para me manifestar ao mundo. O mundo aspira por 
esse Deus e Pai. 

A igreja presente em todo mundo suplica por esse Pai, por sua presença 
de amor. Mas cada vez mais a iniquidade se alastra e aumenta, pois querem fazer 
as coisas conforme seus planos. Só que seus planos são do mundo e se esvaem 
no mundo, não chegam a Mim pois não são conformes com a minha vontade que, 
nesse tempo, que é agora, hoje, é instalar um novo plano de amor para salvar o 
mundo. 

O plano vem do alto e está sendo instalado por Mim mesmo em todo mun-
do. Só que é invisível a todos e é entendido apenas pelos simples, os pobres de 
Espírito, os humildes, os sábios da sabedoria divina e não da sabedoria do mundo, 
das suas filosofias. Para os pobres e humildes, os marginalizados e perseguidos, os 
joões-ninguém, é que de novo me manifestei. 

Sempre escolhi a pobreza, o nada de sabedoria humana, para me 
manifestar. Nada, nada, nada. Três vezes nada, no físico, no psíquico e no Es-
pírito. Aí o Tudo pode ser. E agora me faço presente no mundo junto a vós. Já 
é fato consumado, sábios do mundo. O Pai, o Deus Uno já está no meio de 
vós. Sem alarido, como a brisa, foi chegando de mansinho e está no meio 
de vós, ó humanidade, o vosso amoroso Pai que a todos salvará. Que nesse
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momento a todos vos abençoa e envia, a Comunidade Aliança Divina, por Ele pre-
parada com muito amor, para ser no meio de vós, sinal e presença viva desse mes-
mo Deus e Pai de todos vós. 

Acolhei meus ensinamentos que vos dirijo através dessa Comunidade, ac-
olhei o Carisma, o selo, o sinal Trinitário em vós, acolhei meu governo e minhas leis, 
que desejo implantar no meio de vós. E assim haverá um só rebanho e um só Pas-
tor. Não haverá necessidade de rígidos governos temporais, quando se obedece a 
lei Divina do Amor, não há governador nem governados, mas irmãos que se amam, 
filhos do mesmo Pai que se ajudam mutuamente, tanto física, como psíquica e es-
piritualmente falando. 

Só haverá paz no mundo, se meus filhos voltarem a Mim, à minha amizade, 
ao meu amor, ao meu coração. Se meus filhos me rejeitarem, não terão paz, harmo-
nia e o Amor Uno e Trino não habitará neles. Estarão no ermo, no deserto, entregues 
a si mesmos, se descabelarão, se desintegrarão completamente e não encontrarão 
o amor e paz, o sossego, nem para morrer. 

Agora começa a responsabilidade da igreja, pois há um tempo, para Eu 
ser conhecido, um tempo para o meu plano ser colocado em ação. Se ela acolher, 
rapidamente o mundo todo partilhará minha sabedoria e será transformado. Todos 
saberão que o Deus Conosco já está em vosso meio. Todos se alegrarão e bendirão 
a Deus e desejarão conhecê-lo e conviver com Ele. Farão verdadeiras romarias e 
peregrinações em busca desse Deus e Pai amoroso que quer ser chamado paiz-
inho, que é o Pai de todos e a todos quer dar muito amor. A todos quer distribuir a 
justiça e a fé. 

Recebei a minha paz, todos vós que me escutais. Eu vo-la dou, bem como 
o meu amor, a minha justiça, pois sou tudo isso. Meu coração se abre para vos 
acolher, meus filhos, meu povo, minha igreja santa e peregrina. Nada vos censuro, 
pois andais a procura e a busca da verdade, através dos séculos. Eu sou a verdade. 

Só que é nesse tempo de agora, no hoje, que através dessa comuni-
dade faço-vos grandes revelações, desconhecidas de vós e de vossas filosofias, 
porque é sabedoria divina iniciada e possuída apenas por Mim e agora revelada 
ao mundo. Na obra salvífica que o Espírito Santo empreendeu na face da terra, 
desde a época de Jesus, até agora, Eu fui sendo revelado e anunciado e houve 
todo um preparo, através dos tempos, para a minha chegada, embora desconhecido
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de vós, em linhas invisíveis, houve todo um preparo para a minha descida, minha 
chegada e permanência no meio de vós.

Eis-Me aqui, digo a todos vós que buscais, estou perto, muito perto. Daqui 
por diante não é só Jesus que deveis comungar, mas o Deus Uno e Trino, que se faz 
em vós e habita convosco e é vosso Deus. A Trindade também quer ser, de forma 
visível através do pão consagrado e do vinho santificado. 

Far-se-á a presença viva do Carisma, selando cada um, ungindo a aben-
çoando, testemunhando sua presença viva dentro de cada um. A seguir se fará a 
ceia, no mais absoluto silêncio e recolhimento, no encontro com o Deus Uno e Trino, 
o Pai. Deverá ser um momento de amor, de intimidade, de diálogo com a criatura 
e seu Criador, um momento de ternura, carinho, reconhecimento e agradecimento 
ao Deus Trindade, o Absoluto, o Santo, o Senhor das alturas, que habita o ser, a 
criatura. 

Deveis comungar todos ao mesmo tempo, curvando a cabeça e vos man-
tendo em silêncio e adoração por um tempo conveniente. Será, cada vez, como se 
entrásseis na gruta com os reis magos e vos deparásseis com Jesus Menino. Só que 
agora é a Trindade Santa que deveis adorar, inclinados nesta hora. Fazei essa ado-
ração todos juntos, ao mesmo tempo, para ser um momento solene e santo em toda 
a humanidade. A seguir entoai cantos e hinos de louvor a glória do Todo Poderoso. 
Manifestai vossa ternura ao vosso Deus e Pai. 

Entrego-me, assim a vós, de forma visível, partilhada, para significar que 
também devereis partilhar entre vós, os vossos bens e me sereis úteis no tempo 
presente. Não servos inúteis ou figueira estéril, mas filho querido que ajuda o Pai na 
edificação da messe.

Precisamos de organização, precisamos das casas, a obra começa a 
crescer, não sejais servos inúteis, indolentes, mas partilhai com ternura e docilidade 
o pouco que tendes que é tudo o que preciso para ir edificando o meu reino entre 
vós. 

Que haja fidelidade no recolhimento do dízimo. Vereis, como a todos aben-
çoarei e nada faltará em vossa mesa. Deveis ter, na sua administração, todo o cui-
dado, trazendo tudo anotado e registrado por escrito as entradas e as saídas. 

Organizai o orçamento, prevendo as despesas e reservai uma par-
te para as construções. Do pouco que me derdes em amor, farei surgir ob-
ras gigantes, que marcarão essa época que é decisiva, é o início de uma nova
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era, por isso quero construções novas, novo modelo de igreja, novo modelo de casa 
de oração: simples, acolhedora, humilde, silenciosa. O lugar próprio para a criatura 
encontrar-se com seu Deus. 

Nada temei, pois sabeis que gosto das coisas simples, nada de espalhafat-
oso, apenas o necessário e útil. Nada de supérfluo, apenas os aparelhos e utensílios 
apropriados para a apresentação, o ensino e o conhecimento do Carisma. 

É que de agora em diante precisais vos estruturar com certa rapidez, pois 
muitos acorrerão a vós, para serem batizados pelo fogo abrasador e selados pelo 
Carisma da Santíssima Trindade. Por isso estai atentos, vigilantes e sede dóceis e 
simples para através de vós, Eu poder instaurar o meu plano. Serão coisas simples, 
cada um fazendo pequena parte e Me ajudando na implantação do meu Reino de 
Amor na humanidade. 

É hora de dar-vos as mãos, unidos pelo amor, formando um elo de amor, 
forte e inquebrantável. O Deus Trino, que em vós habita, vos dará força, vos conduz-
irá e vos abençoará. Todos os minutos do dia, sereis abençoados por Mim. 

A minha luz vos gruirá e o fogo de amor do meu coração vos aquecerá. Por 
ora não manifestar-me-ei sobre as casas, há um tempo de espera. Nesse tempo é 
necessário viverdes o amor, despender vosso tempo em amar e estar na vida Trini-
tária em íntima comunicação comigo. 

Sou grato a todos vós. Abençôo-vos no nome e no poder do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Amo-vos muito.

Vosso Pai Celestial.
 
   

Eis o que te falo, eis o que te digo. 
Sou o Mestre, o Senhor, sou a luz, a fonte de vida eterna. Digo-vos estas 

coisas para que possais crer e ser salvos. Digo-vos estas palavras para que vosso 
caminho se torne suave e vosso jugo leve a tal ponto, de não vos cansar. 

Sou o Mestre, o Senhor e quero dirigir-me a vós com delicadeza e man-
sidão. Vos darei a conhecer um profundo saber, ensinar-vos-ei como agir daqui em 
diante. Estais prestes a dar um passo muito importante e definitivo. Esse passo será 
o ponto final para vós e começa assim a vossa missão no mundo. É o momento
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em que se abre uma grande porta para que o mundo nela atravesse, ela está em 
vossas mãos. Adentrais essa porta e vos unireis com o mais forte poder por onde 
reside o Dom precioso, no seio da Santíssima Trindade e então podereis buscar os 
irmãos para que também participem da ceia do meu Pai. 

Ide e levai ao mundo todo um saber novo e santo. Ensinai aos vossos ir-
mãos a atravessar e adentrar esse lugar santo. A vós foi dado um longo tempo mas 
aos vossos irmãos será como um vento de verão, que sopra, que vem e lava a terra, 
dando-lhe aspecto novo e puro. 

Tivestes um tempo em que passo a passo vos foi dado a conhecer o plano 
do Pai. Agora começa outro tempo de recolher o trigo para os celeiros do Senhor. 
Tudo está pronto, um grande acontecimento no mundo: o rompimento de um túnel e 
começa a salvação para todos. 

Um momento de silêncio se fará no céu e na terra. Nesse momento o Amor 
Trinitário tomará posse definitiva de todo o universo. Tudo se completou, tudo está 
nas mãos do Senhor, nada lhe escapará. Tudo se faz conforme a sua vontade. O 
Senhor maneja a sua criação e a renova totalmente, dando-lhe vida nova, tudo se 
faz, tudo se volta ao Pai.

A vós, muito trabalho, muita luta. Ao Pai muita honra, muita glória. A vós 
noites sem dormir para que se cumpra a vontade do Pai. O trabalho é intenso, é 
preciso muita garra.

As portas se abrem e vem ao mundo a luz que penetra e queima como 
fogo, devorando todo perverso e mentiroso. 

Muitos corações aflitos, angustiados e cobertos pelas trevas virão ao vosso 
encontro já sem vida, sem vontade de continuar.

                                                                                                                                    

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero agora em verdade falar-vos. 
Sois o caminho, sois a luz para o mundo. Sou Eu que com carinho, cuido 

de vós, sou Eu que conduzo a cada um, sou Eu que vos oriento, vos ensino cada 
passo que deveis dar. 

Unidos Eu e meu Pai, somos um no Espírito Santo. Formamos assim aliança 
com a parte humana e fazemos morada eterna em vossos corações, unidos em divin-
dade celestial. Somos um em um mesmo Dom, somos um e fazemos aliança entre 
o céu e a terra. Visitamos a cada um e renovamos a criação humana dando-lhes um
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coração novo e puro, basta que para isso se dê licença e se tenha confiança no pod-
er do Dom precioso do Senhor. Renovaremos todo o universo, tudo se transformará 
e se fará um paraíso aos olhos do Pai. Tudo está pronto, tudo se conclui com a terra. 
Entre o céu e a terra se fez urna passagem de amor e graças. Tudo se completa em 
um verdadeiro plano de salvação, tudo se conclui com a divindade celeste. 

As leis começam a se cumprir, a lei do amor é única. Ela é o resumo de 
todo acontecimento mas é preciso que ela se faça por conhecer e que se viva in-
tensamente em meio a todos. Através de seu conhecimento tudo se transforma, tudo 
se renova, nada resiste à lei do amor. Ele é o Dom, o Dom é o amor e todos juntos 
formamos um em divindade e saber. 

Ao passo que se for vivendo o amor, tudo voltará ao verdadeiro lugar, desde 
o menor ao maior todos precisam aprender e praticar o verdadeiro amor. Não mais 
haverá a morte nos corações quando conhecerdes verdadeiramente o amor. 

O Pai é o Dom, o Filho é o amor e o Espírito Santo é o saber e todos se 
completam unindo-se ao humano, fazendo morada definitiva nos corações. 

O amor uno e trino é a salvação para todo o universo. A verdadeira vida 
nasce no coração do Pai. Ninguém consegue se completar fora do puro e santo 
amor. Tudo é falho, tudo é mentira, tudo é ilusão, quando não se conhece, quando 
não se vive a verdadeira delícia da paz do Senhor. 

A vós foi dado, foi ensinado, foi mostrado as delícias do céu. 
Vivei-a e ensinai aos outros para que todos a conheçam, para que todos 

louvem e cantem a glória do Senhor.

   

Irmã Gertrudes,
Venho pedir-te em forte brado, salva os meus filhos! 
Eles estão mortos, sem vida, sem rumo, peço-te incessantemente 

que assim o faça, estamos de mãos dadas, a Trindade Santa e tu serva queri-
da. Nós te pedimos que com teus pés firmes cruze os pontos escuros onde se 
escondem os piores ladrões e traga os meus filhos de volta para participarem 
do meu reino. Todos estão sem vida e pedem clemência.A minha igreja está em 
ruínas e já se encontra em pedaços, tudo está prestes a se perder, tu és o alic-
erce que o Pai firmou em rocha firme que é o seio da Trindade Santa. De mãos
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dadas partimos em busca dos que se encontram perdidos. Tu és o nosso alicerce 
onde depositamos toda nossa confiança. És a coluna mestra que caminha passo a 
passo conosco. 

Estás a ser revestida por um forte e inquebrantável manto que reluz e elim-
ina as trevas, tu és a grande entre as nações, és a força, o poder, és a fonte de luz 
onde reside a Trindade Santíssima, és a água cristalina que lava e limpa a eira do 
Senhor porque não estás só, mas em ti se firma o mais belo e santo poder, ines-
gotável fonte de sabedoria divina e santa, essa que te acompanha desde o ventre 
materno e que te traz a felicidade de um amor verdadeiro. 

A sabedoria vive em ti e te conduz, como conduziu a Salomão e tantos 
outros que caminharam sob o desígnio do Senhor. És a bela, a mansa, a escolhida 
entre tantas outras, digna da confiança do Pai, agora em virtude, amor, bondade e 
paz, abraçamos-te em divindade dando-te um Espírito inesgotável que dia e noite 
busca os filhos do Pai, para a volta, o perdão e resignação entre o céu e a terra. 

Imensa é a tua missão, grande será teu consolo, em nenhum momento 
estarás só, porque definitivamente tomamos teu Espírito e fizemos nossa morada. 
Dentro de ti se faz um grande templo, o templo santo que une o Amor Uno e Trino, 
tudo em ti é luz, tudo é verdade, tudo é amor, assim ao passo que fores adentrando 
o mundo, tudo se transformará e se renovará. 

Todos precisam chegar a esse momento, todos precisam ser o templo vivo 
do Altíssimo, tudo precisa se renovar, criar vida nova e viver intensamente no amor 
do Pai.  Assim seja. Ver Lucas 15,22, o Pai falou aos servos: trazei-me depressa a 
melhor roupa e vesti-a e ponde-lhe um anel no dedo e calçado aos pés.

   

Queridos filhos!
Deus é luz e vem até vós, pedir vossos favores temporais. Nele 

há abundância de graça e amor, nele está inserida a sabedoria divina que 
dele emana e chega até vós. Ele é a fonte de graça e de santidade, a fon-
te de todo bem. A luz vem e se manifesta ao mundo e pede a vossa adesão 
ao seu plano, Eu sou a luz que chega ao mundo. Eu sou a Trindade Santís-
sima, a força trina que se manifesta e vem a vós com todo poder e glória. A luz
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vem para ser aceita, acolhida e amada pelo povo. Não há um, nenhum só, que 
possa permanecer entre os viventes sem tomar conhecimento da presença e per-
manência da luz em meio a humanidade. Eu sou essa luz que ilumino a todos e 
desejo ser conhecido de todos. 

Vós sois meus eleitos e escolhidos, aos quais Eu amo tanto e por isso 
necessito de vossa adesão ao meu plano, pois todos, todos devem conhecer-me, 
independente de raça, cor ou religião, quero ser conhecido de todos para ser amado 
por todos, pois a todos desejo premiar com igual amor. 

Vós sois, cada um de vós, minha igreja ! 
Minha igreja viva, onde faço o meu santuário. Todos vós, ó criaturas da 

humanidade inteira, sois minha igreja, meu templo santo, o santuário do Deus Altís-
simo, minha celeste morada. Por isso vos aprecio tanto e sois tão preciosos para 
Mim. 

Venho até vós, restabelecer-vos a vossa dignidade inicial, quando estáveis 
ainda no paraíso, do qual fostes expulsos e andastes errantes até estes tempos 
de agora, por me haverdes tentado e desobedecido. Até os dias de hoje ficastes 
entregues a vós mesmos por haverdes traído a aliança que fiz convosco no paraíso, 
traindo a minha confiança. 

A vinda de meu Filho Jesus já foi o início do plano de salvação da humani-
dade. Meu Filho Jesus lavou com seu santíssimo sangue e vos redimiu de toda a 
culpa. Fostes, ó humanidade inteira, lavada pelo sangue de um Deus Amor. Jesus 
vos mereceu com sua vinda, o perdão dos pecados, arrancando-vos definitivamente 
das trevas da morte. Sua intervenção na humanidade capacitou-a, a receber a vinda 
do Espírito Santo. 

No plano de salvação, destinado à humanidade desde todos os tempos, Je-
sus foi a principal presença, a principal força, o formador do alicerce. Ele se fazendo 
humano selou novamente a amizade das criaturas com seu Deus. Fazendo-se hu-
manidade, restaura a amizade perdida desde o início da criação. Desde sempre o Pai 
pensou na humanidade, como reconquistá-la para si. Não hesitou em mandar seu 
próprio Filho, parte de si mesmo, seu dileto Filho, como Salvador desta humanidade. 
Jesus vem fundar a igreja, lançar sua pedra fundamental deixando ao Espírito Santo 
o encargo de edificá-la e aprimorá-la. O Espírito Santo derramado, foi realizando sua 
missão através dos tempos, missão de santificar a igreja viva, salva por Jesus. Com o
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Espírito Santo houve todo um trabalho de reunião em comunidade, pois é condição, 
para sua manifestação, a vida comunitária. 

O Espírito Santo foi se manifestando e se fazendo conhecido até vosso 
tempo que pode ser chamado “era do Espírito Santo”, onde Ele se revela totalmente. 
A sua obra, é tornar Jesus conhecido e amado por todos, está magnificamente re-
alizada, pois o mundo todo sabe que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para 
salvá-lo. Só que muitos não aceitam Jesus e o Espírito Santo, pois endureceram o 
coração. 

Agora, dando continuidade a esse plano de salvação do Pai, ao mundo, 
apresenta-se um plano novo, um Carisma que marcará esta época, com o início de 
uma nova era, a era da recondução dos filhos ao Pai. Nesse novo plano é o Pai que 
vem ao mundo e se manifesta, Uno e Trino sobre a face da terra. 

Se o nascimento de Jesus em Belém marcou época, quanto mais deve 
marcar época a vinda da Trindade Santa no seio desta comunidade, no seio de cada 
criatura, na face da terra. É o complemento do plano de salvação iniciada por Jesus. 
Jesus veio apresentar-me como Pai ao mundo, veio tornar-me conhecido e amado. 

A obra de Jesus foi mostrar o Pai, torná-lo conhecido e amado e sua missão 
foi dar a própria vida, selar com seu próprio sangue a aliança feita entre o Pai e a 
humanidade. Com seu próprio sangue lavou a terra do pecado da desobediência e 
da morte e testemunhou a plenitude de vida no amor do Pai. Jesus ao chegar ao 
nada, a morte, o TUDO, que é o Pai, o DOM, pôde SER entre os homens. 

Aos poucos, vou descortinando para o mundo, os segredos mantidos 
através dos tempos. Os mistérios estão sendo desvendados pela presença da luz 
que aclarará tudo. Tudo o que esteve oculto virá à luz. O que for dito é a verdade e 
nada direi para agradar pessoas, mas desejo que a verdade, só a verdade absoluta 
apareça e tenha vida. 

Toda falsidade, engano, logro ou mentira virá às claras, porque está pre-
sente sobre a humanidade, com seus pés nesse chão que vós pisais, a luz verda-
deira para eliminar toda treva. É mister que se conheça e se aceite esse Carisma, 
que é o novo plano de salvação ao mundo, pelo amor. As coisas que precisam 
ser ditas, vou dizer, não o faço para desagradar pessoas ou instituições, faço-o 
para tornar claro e manifesto o que nesse tempo é treva e qual a verdadeira luz.
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Repito, é mister que esse Carisma seja aceito, conhecido e implantado na 
minha igreja e através dela ser conhecido no mundo para encampar (incorporar) 
todas as religiões. 

Esse Carisma é algo totalmente novo na face da terra. E só vai aguentar a 
virada do século, quem estiver inserido nele, pois a luz deseja manifestar-se a todos. 

Autoridades eclesiásticas da minha igreja, deixai de lado vossos planos 
pastorais, que visam cuidar do homem por fora. Agora, é mister cuidar do seu in-
terior, pois é o tempo previsto através dos séculos para o homem voltar para seu 
Deus. É o tempo  em que toda humanidade tomará conhecimento do Absoluto e 
Único Senhor.

Não adianta continuardes com vossas pastorais, com vossos planos. A 
igreja toda passará por uma profunda transformação e quanto mais fordes dóceis e 
vos desestruturardes, melhor. 

Vossas estruturas balançam, estão prestes a cair. É o final dos tempos. 
Como Pai amoroso vos estou avisando, vos prevenindo do final dos tempos. Esta 
era de desacertos, de vai-vem, de inseguranças e reformas está por terminar. Esse 
caos em que a humanidade se encontra marca o fim desta era. 

O Espírito do homem entregue a si mesmo está bobo, não sabendo mais 
do que lançar mão para  se desintegrar. O mal, que agora já foi extinto, tornou o 
Espírito do homem

bobo e tolo, ensimesmado, entregue somente na construção de objetos 
para seus prazeres e deleites. 

Tudo, na humanidade, só visa o ter, o poder e o prazer. E o homem vai indo, 
sem nem saber para onde, pois descrê de tudo, destrói até a própria natureza, tão 
rica e abundante, tão solidária com as criaturas. É o caos como vos disse. Não há 
mais conserto de baixo para cima, apenas sob intervenção divina, a humanidade se 
transformará.

Desprendei-vos de tudo, até de vossos títulos, pois o momento é muito 
sério para o mundo. Só vos igualando, vos desestruturando, vos desinstalando de 
vossas casas imponentes, me ajudareis na integração dos povos, na integração 
desse Carisma em todas as crenças e raças. 

Fazei-vos pobres e simples como foi meu Filho Jesus, como estou 
sendo Eu vosso Pai, ao me manifestar através de pessoas simples, sem nome 
algum e me comunicar tão claramente convosco, avisando-vos e estimulando-
vos a acatar a verdade que já se encontra no meio de vós. Eu sou a Trindade 
Santa que venho ao mundo e me manifesto. A luz se faz presente entre vós
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e tudo será revelado. Deixai-vos instruir por Mim, que sou vosso Pai, que quer guiar-
vos por caminhos retos. 

Nada do que está aí subsistirá, mas tudo será transformado pela onipo-
tente sabedoria divina. Nada de vossas tradições, vossos ritos, subsistirá. Tudo será 
transformado. Chegando o verdadeiro, o que não for verdade se desfará, se extin-
guirá. Tudo o que não ajuda, atrapalha. Tudo o que não puder ser testemunho vivo 
da presença Trinitária em meio a vós se extinguirá. Não ficará pedra, sobre pedra. 

Vossos discursos serão como poeira levada pelo vento, se não estiverdes 
completamente inseridos nesse Carisma. Vou, de forma retumbante e radi¬cal, exi-
gir que aceiteis o Carisma, esse plano, esvaziando completamente vossas palavras. 
Não terão eco, serão ocas e sem sentido algum, se não revelarem a verdadeira vida, 
que sou Eu, presente agora na face da terra. 

Agora estareis encurralados pelo mal, que vos açoitará de todos os lados. 
Sem Mim não tereis força alguma para banir o mal, cuja raiz já foi extinta mas cujos 
frutos estão espalhados em toda face da terra, causando a perdição dos filhos meus. 
Humanamente falando não tereis mais força nem conseguireis organizar-vos. Só 
conseguireis pôr fim a esse caos sob minha intervenção divina. Só o divino vencerá 
esta batalha. Dentro da comunidade, Ele já venceu, foi o vitorioso e o rei impera. 
Foram simples e dóceis, vazios de filosofias terrenas, mergulharam na sabedoria 
divina e me deram a vitória. Agora resta a vós, me aceitardes. 

O próprio Pai vem a esta humanidade pedir que volte para Ele. O Pai, o 
paizinho. O Amor Puro e Santo se revela, se manifesta na simplicidade de coração, 
nas almas simples e vem pedir acolhida. Vem dar mais uma vez o exemplo da po-
breza. A excelsa presença do Deus Trino, da Santíssima Trindade, que é o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo, pede acolhida, na sua igreja, no coração humano. Isso para 
dar-vos o exemplo da verdadeira pobreza e humildade que será capaz de salvar 
este século, que a desestruturação total, o desvencilha mento com tudo o que é 
velho e carcomido. 

Tudo o que até agora vivestes deveis deixar de lado, pois uma nova 
era começa. Um novo começo se inicia. A Santíssima Trindade está reorga-
nizando a sua igreja, a igreja viva que nada tem a ver com ritos, roupas suntuo-
sas e palácios ou ricas catedrais. Eis que se apagam os suntuosos candelabros
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nas grandes e sofisticadas catedrais, de uma vez por todas, para se acender a luz 
da fé nos corações. 

A minha igreja viva é que me importa. E essa vez venho pessoalmente 
resgatar, o amor do homem, o coração da pessoa, a alma, essa Eu vim resgatá-la 
pessoalmente, numa intervenção sem dor sobre a face da terra, numa intervenção 
de amor. 

O meu santuário verdadeiro precisa ser resgatado, a alma. A alma pura e 
santa me prestando o verdadeiro culto espiritual, que desejo, sintonizando-se com 
meu coração de Pai, em murmúrio de amor, dizendo Aba, paizinho querido. Essa 
amizade desde sempre desejei, já enviando meu Filho querido para vos ensinar a 
chamar-me Aba, paizinho e falando-vos, que atendo os vossos pedidos, até antes 
de serem feitos. 

O ser humano purificado, a alma humana purificada, é o que de mais lindo 
existe na face da terra. Nada na natureza se compara à beleza da alma pura ent-
regue ao louvor de seu Deus. Mesmo a luz que vedes, se comparada à alma, ainda 
não se equipara. A luz que brilha na alma pura é de um raro resplendor, é de um 
brilho que olhos humanos não aguentariam, tão bela, tão clara e magnífica ela é. 

Na alma santa, pura, sem mancha, é que resido, é o meu templo, é o meu 
resplendor, é onde consigo manifestar-me na face da terra, escondido por um corpo, 
tão excelsa é a minha presença e tão belo e deslumbrante é o meu santuário. 

É essa a igreja que venho reconstruir, a alma humana, que está totalmente 
desintegrada. Venho restaurá-la, reconstruí- la. O meu templo santo precisa ficar de 
pé, é a minha obra prima na criação. E venho, pessoalmente e com muito carinho, 
recriá-la. Recriá-la para o amor, para a vida, para a graça. 

Como disse, uso pessoas para me manifestar, uso suas mãos, seus pés, 
sua boca, seus olhos, seu coração e até todo o seu ser. Uso a inteligência da cria-
tura, inserindo nela a minha sabedoria para repassá-la para vós. 

Através desses escritos vos comunico a minha sabedoria que vos trará 
muita felicidade e paz. Venho trazer-vos os tesouros da graça e da compreensão 
do meu coração para convosco. Manifesto-me claramente em meio a humanidade. 
Sou o Pai que vem das alturas abraçar os filhos queridos. Repito-vos, manifesto-
me claramente, à luz do dia, através do homem, para conhecer, para tomar con-
hecimento do que está, na terra, dificultando a instalação do meu plano de amor.
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Tudo o que está atrapalhando será arrecadado, deixado de lado, doa a 
quem doer. Repito mais uma vez, desvencilhai-vos de tudo o que é velho e encar-
dido, pois tudo vai ruir, vai extinguir-se, tudo o que dificulta, impede e atrapalha a 
instalação do meu reino de unidade sobre a face da terra. 

Nada do que é, será. Quem tiver ouvidos, que entenda. Tudo será novo, da-
qui para frente. Não haverá ritos pré-estabelecidos, mas tudo conforme a Trindade 
quiser conduzir, conforme sua manifestação. 

Repito: Nada do que é velho ficará. É como se deixásseis tudo e partísseis 
para uma nova terra, de mãos vazias. E lá, nessa terra, a Trindade providenciasse 
tudo para um novo começo, capaz de unir todos os povos num único amor, no Amor 
Uno e Trino, que é a verdadeira riqueza que deveis desejar, que é o verdadeiro 
tesouro que quero deixar de posse de minha igreja, fundada por meu Filho, mas 
que quer reunir em si todos os povos, todas as raças, todas as crenças, pois só os 
que estiverem inseridos nesse Amor Uno e Trino verão a luz, viverão para sempre. 
Ninguém, portanto, pode ficar de fora. 

A salvação é para todos. Não vos assusteis, do que estou a pedir-vos, que 
renuncieis a qualquer ritual, pois é um sacrifício necessário em favor da unidade. A 
minha igreja só será verdadeira, se viver e celebrar a unidade. Nós três somos UM 
e quero celebrar convosco essa unidade. 

Por isso, embora vos seja dolorido, seja para vós como uma morte, ha-
vereis de deixar totalmente de lado o que vínheis fazendo e inserir-vos nesse novo 
plano que instalo, sob pena de deixardes em vão passar, ao vosso lado, o Deus da 
Vida, o Senhor dos Exércitos, o Santo, o Todo Poderoso, o vosso Criador e Salvador. 

Se não me aceitardes, não aceitareis a luz e ficareis nas trevas. Sentirei 
por vós o que Jesus sentiu ao se deparar com a figueira sem frutos. Entregues a vós 
mesmos, à vossa própria sabedoria, secareis para sempre. Embora seja doloroso, 
tenho de dizer-vos isto: Nada do que é, será. Tudo será renovado na face da terra e 
haverá um só rebanho e um só Pastor. 

Isso que ora vos falo é o começo. Há todo um plano elaborado desde toda a 
eternidade e que começa a ser posto em prática, humanamente falando. Tudo será novo 
daqui para a frente. O sacerdócio, a comunhão eucarística, a catequese, o matrimônio, 
tudo será novo, renovado, completamente novo. As pessoas desejarão recolher o
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dízimo ao seu Senhor. Haverá mudanças também aí. Por isso, previno-vos: Abri-vos 
às mudanças! Previno-vos no amor, na docilidade. Se não aceitardes no amor e 
na simplicidade, haverá de ser pelo sofrimento, pela dor. Dou-vos oportunidade de 
escolha. 

Como filhos queridos, o Pai vos espera. Vinde a Mim! Eu vos espero e vos 
acolho. Estou em vós e vós em Mim, sois responsáveis pelo rebanho que conduzis. 
Nada pode se furtar a minha voz. E que através de vós, ela possa ser clara, trans-
lumbrante, límpida, suave e atingir a todas as gentes. Ser a minha voz na face da 
terra. 

Pastores da minha igreja temporal, Eu vos abençôo e vos unjo. 
Desejo ardentemente selar-vos com o Carisma da Trindade Santa, do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Queridos filhos,
Venho manifestar-me para dizer-vos que nada do que é velho ficará em 

vós.
Sereis completamente renovados, no físico, no psiquismo e no Espírito. 

Sereis criaturas novas, renovadas totalmente. 
Já começa a acontecer o amor nas famílias. O Espírito do Senhor repousa 

sobre elas e estão sendo abençoadas no amor. 
Começa a caminhada para acontecer o amor nas famílias. As famílias da 

comunidade serão os baluartes a receber esse amor e delas ele emanará para todas 
as famílias da terra. Deveis viver em profundidade, o amor e o perdão. 

Estais imbuídos desse Carisma e deveis vivê-lo totalmente no maior amor, 
na maior paz. O espírito de mansidão repousa agora sobre vós e deveis descansar, 
repousar tranquilos, certos de que fizestes e estais a fazer sempre a vontade do Pai 
que vos fala.

Sou vosso Deus e Pai amoroso e venho receber cada família no 
meu coração. Estais sendo selados com a promessa da verdadeira vida de 
paz em Deus. Sobre vossas famílias se derrama o Espírito Santo prometi-
do do Pai. Sobre vossas famílias se derrama a verdadeira luz, a verdadeira 
paz. Estais sendo ungidos, abençoados e preparados para o “envio”. Após 
preparar-vos, vou enviar-vos ao mundo para ser minhas reais testemunhas.
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O momento de agora para vós é de bênçãos e graças e de muito amor. 
O Amor Uno e Trino se derrama em profusão sobre vós. Acolhei-o! Quero 

celebrar convosco essa unidade de amor, fico feliz porque entendeis a minha lingua-
gem e tendes fé em Mim, que sou vosso Deus e me manifesto através de mensa-
gens, prodígios e sinais. Manifesto-me a vós em verdade e vida. 

Nessa comunidade, faço-me presente realmente, pois ouvis a minha lin-
guagem e fazeis a minha vontade. Sou vosso Pastor e vos conduzo, sou vosso Deus 
e Mestre e vos ensino. Sou o Deus conosco e vos envio a ensinar a linguagem do 
amor a todos os povos. 

De norte a sul, sereis minhas testemunhas através dos tempos, pois apre-
ndestes a trabalhar esse Carisma em vós e nos meus filhos e agora estais armados 
e preparados para espalhardes esse amor nas criaturas. Irei convosco e à vossa 
frente, pois sou vosso Deus e Pai e vos amo imensamente. Sou o Senhor da vossa 
vida e da vossa vontade e estais totalmente subjugados a Mim. 

Está havendo entre nós perfeita sintonia de amor, ternura, carinho e com-
preensão. Estais zelosos desse Deus, desse amor. Tende cuidado de manter acesa 
a chama de amor do vosso coração, em contínua ternura de adoração ao vosso Pai. 
Estais em vigília constante e prontidão de amor dentro de vós, de vosso santuário, 
adorando-me e me amando muito. 

Agradeço-vos muito, como filhos queridos do Pai, estais a viver o Amor 
Trindade em vosso ser, que é o meu precioso templo santo. Por isso dizia quero 
celebrar convosco esse momento precioso e significante de amor e paz, onde a Trin-
dade, inserida na família, celebra pela primeira vez esse encontro na face da terra. 

É o encontro do humano e o divino dentro da família, acontecendo pela 
primeira vez na face da terra. É um acontecimento único e verdadeiro, muito solene 
e de muita paz. Muito significativo para toda a humanidade, momento de muita vida, 
vida divina em vós. Momento de muita vibração interior, esparzindo o Amor Trino 
para o mundo, momento de celebração, onde o Deus e Pai é compreendido, acol-
hido e amado pelos seus filhos, conforme a sua diletíssima vontade. Que esse amor 
imenso permaneça entre Eu e vós em sua total grandeza. Que em cada família 
sejamos UM no amor, que a Família Trinitária se faça em vossa família. E que se 
cumpra a promessa feita desde o início desta caminhada que seríeis, vós e vossos
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filhos, plenificados no Amor Trino.
Que nesse momento se celebre a vitória do divino sobre o humano. Deus 

foi a vitória! Em vós triunfou o Amor Santo do Pai. Vitória! Vitória para toda a eterni-
dade. Cantai hosanas de aleluia, celebrando esse amor. 

O amor venceu, aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santís-
sima foi a vitória na luta contra todo o mal, da pessoa, da família, do mundo. 

Filhos queridos do Pai, entoai cantos e hinos de louvor, celebrando a vitória 
do Senhor dos Exércitos, do Todo Poderoso, do Rei dos reis e Senhor dos senhores!

A morte foi totalmente banida da face da terra. E que se faça a Vida Plena 
em vós, amém.

Louvor! Louvor! Louvor em toda face da terra!
Muitos servos receberão missão específica. As famílias inseridas no Caris-

ma terão grande poder de ora em diante. Poder de romper com iniquidade de outras 
famílias, totalmente no amor. Serão envolvidas por una manto de luz e a iniquidade 
cairá a seus pés e as mesmas não serão atingidas, pois serão instrumentos em 
minhas mãos e estão encarregadas de cuidar desse Carisma que agora coloco em 
vossas mãos. O Carisma do Amor se faz em vossa família, pois sois meus eleitos e 
escolhidos.

O Carisma é urna força especial de amor, a Força Trinitária, que é movida 
de dentro para fora pela sintonia de amor da criatura com o Criador. É uma força 
poderosa, a Trindade se amando dentro da pessoa e a pessoa envolvida nesse 
amor, sendo amada e amando também. É uma força de amor, capaz de transformar 
o mundo. 

A família acolhendo a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se 
amam, dentro da família e são amados pela família e há um intenso entrelaçamento 
de amor, que é a força que salvará o mundo. 

Por isso, de ora em diante, a família cultive o amor, a sinceridade de 
propósito, a fé nesse Deus e Pai que vos ensina a justiça e a paz.

   

Quero assim pedir que escrevas e entregues à Irmã. 
É urgente que se faça alguma coisa pelos jovens. A ela peço que salve os meus 

jovens. Eles são a futura geração e se encontram caindo aos pedaços, igrejas destruídas
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pelo prazer, pela droga, pela falta de orientação. 
A eles preciso dar uma atenção toda especial, urgentemente que se dê iní-

cio ao trabalho todo es¬pecial e delicado. Eles são as pequenas ovelhas que nada 
estão representando para a sociedade, que deles só suga o sangue, dando-lhes 
somente o inverso de um ser humano. 

Estou com o coração dilacerado pela dor de ver meus pequenos filhos 
desamparados, jogados tão friamente no vício, nas paixões, enfim na morte. Todos 
estão mortos, nenhum deles sente a delícia pela vida, todos estão carentes, sem 
vida, sem ânimo, sem encontrar alguma mão amiga para acolhê-los e ajudá-los. 

É de urgência que se dê início para que o mais depressa eles encontrem a 
paz, encontrem a liberdade que tanto almejam. 

Sou a mãe amabilíssima e quero adentrar com eles no seio da Santíssima 
Trindade acolhendo um a um no meu coração, acariciando-os e enchendo-os de 
esperança e de alegria. 

Quero carregar a cada um como fiz com meu pequenino Jesus, amamen-
tando-os no amor puro, no amor onde tudo é permitido sem machucar-se e sem 
ferir-se.

Querida Irmã Gertrudes, quero abençoar-te com a bênção maternal e diz-
er-te que desde o início estou de mãos dadas contigo nesse plano do Pai. Estás a 
serviço do reino do Pai, iluminada pela força inesgotável do Espírito Santo, Ele que 
é o mais forte, o mais profundo amor. Estás a carregar em teu coração a luz da sa-
bedoria divina. És a pequenina escolhida e preciosa do Pai, assim como me escol-
heu para trazer ao mundo seu Filho, assim escolheu-te para esta missão árdua que 
exige de ti muitos sacrifícios, muita luta, muita dor, mas te dá a certeza de estares a 
serviço do verdadeiro Deus. 

Alegra-te querida filha e continua a caminhada com teus pés firmes que o 
Pai te deu.

Traze os filhos de volta ao amor do Pai. 
Nunca, jamais abandonar-te-ei. Estou a caminho e juntas somos amadas 

do Criador.

   

Queridos filhos !
Sou vosso Pai e Mestre e desejo falar-vos. Desejo dirigir-me a vós para 

orientar-vos.
Em meio a vós acontece a vida, o amor e a paz. Estais em per-

feita consonância com vosso Deus, ouvindo-lhe as palavras e obedecendo-
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lhe suas ordens conforme sua real vontade. 
Sois meus diletos filhos aos quais dou toda a minha afeição. Em vosso meio 

já se encontra a chave do reino dos céus. É um mistério de fé e de amor. Tendes 
as chaves das portas do reino. Estando diante delas, podeis abri-las quando dese-
jardes, pois tendes as chaves e conheceis os segredos das chaves, que é o Amor 
Uno e Trino em vós, de Mim para vós e de vós para Mim, numa completa unidade. 

Ao sermos um, se abrem definitivamente e para sempre, para toda a hu-
manidade, as portas do reino dos céus. As portas de que falo são a porta da fé, a 
porta do amor, a porta da paz, a porta da alegria, a porta da bondade, a porta da 
justiça, enfim todas as virtudes necessárias para que vivais dignamente em meu 
reino, encontram-se abertas para vós. 

Esse é o reino dos céus que agora assim a vós se revela para que deis 
conhecimento dele ao mundo. Ele se descortina a vós para que transmitais a vossos 
irmãos a sua sabedoria. Estando no reino, estais diante do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Estais diante do Deus Uno e Trino, do Deus Santo. 

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

Jesus vos falou desse reino e enquanto esteve convosco vos falou sobre 
ele e deu testemunho de sua proximidade. Em várias ocasiões falou comigo como a 
um pai que está bem perto e atende aos pedidos do filho e mais ainda, lhe conhece 
os desejos e antes que o filho peça já os satisfaz. 

É nesse reino que estais entrando e ides viver se fordes fiéis ao meu amor, 
à minha amizade, à minha vontade. Ides participar do banquete do reino dos céus, 
onde se reúnem os anjos e santos. Ides ser porta-vozes desse reino, seus servos 
e fiéis servidores. Derramado que foi sobre vós o amor, eis que se faz a justiça e 
o direito. Será a minha justiça sobre a face da terra. Implantarei a lei do amor nos 
corações e a justiça divina prevalecerá. 

Entrareis no meu reino e sereis reconduzidos em paz, vivendo a justiça 
do meu reino. No meu reino há perfeita justiça vivida através do amor, não da com-
petição e da soberba, do orgulho e da prepotência, mas do amor. 

É o Amor Uno e Trino que guiará essa justiça inserida no amor fraterno e
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na paz do coração. Não se farão leis humanas para guiar os homens, mas apenas a 
lei do amor. Haverá igualdade na distribuição da renda, os oprimidos poderão viver 
com dignidade, não havendo escravos nem opressores, pois a todos chamarei para 
viverem a justiça do meu reino. 

A minha justiça, junto com esse Carisma, imprimi-la-ei nos corações, para 
que de todos seja conhecida e por todos seja aceita. Começareis a conhecê-la e 
vivê-la, através da organização das vossas finanças e a elaboração do vosso orça-
mento. Ele deve ser feito com base naquilo que realmente ides necessitar, cuidando 
para não inserir nele coisas supérfluas. Satisfazei apenas vossas reais necessi-
dades, pois o mundo produz muita coisa que enche os vossos olhos mas que podeis 
passar sem elas, sem sofrimento algum, isso tanto na moradia como no vestuário 
e até na alimentação, há muita coisa supérflua e cara, que precisais deixar de lado. 

Ou como podereis defrontar-vos com aquele que não consegue suprir nem 
suas necessidades de alimentação, de sobrevivência? 

Corno falareis a linguagem do amor, se em vosso interior a consciência vos 
censura, por estardes procedendo de forma incorreta?  

Como quereis que haja justiça para vós somente? E para vossos irmãos? 
Se quereis que se cumpra a verdadeira justiça imbuída de amor, sede hon-

estos convosco mesmos. Nada de esbanjamento. O momento é muito sério e deci-
sivo para toda a humanidade. Com base na lei do orçamento se cumprirá sobre vós 
a justiça divina e se fará a providência. 

A providência do Pai vos será pródiga, abundante. Mas com a riqueza hu-
mana, devereis ser corretos e honestos, leais e desapegados. A verdadeira riqueza 
vossa que deverá ocupar a vossa mente, o vosso coração e a vossa alma é o amor 
do Pai e a vivência do reino. E a providência do Pai se fará sobre vós, totalmente, 
se continuardes imbuídos do amor do Pai, em conformidade com seu plano de sal-
vação. 

Lembrai-vos que sois filhos diletos do Pai e não vos deixeis arra-
star mais pelas riquezas do mundo e suas inconsequências mas deliciai-vos 
no amor do Pai. Administrai vossa casa com sobriedade. Nada precisará fal-
tar mas com parcimônia, com lealdade e conforme a minha vontade. Per-
scrutai a minha vontade e vereis que desejo que leveis uma vida digna, hon-
esta, sadia. Que a providência divina se faça sob vossa boa vontade de serdes
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dóceis e obedientes. Que sob vossas famílias se faça a justiça do Pai e se derrame 
sobre ela a divina providência. 

Como filhos humildes, dóceis e obedientes recebam a minha bênção e que 
tenham tudo em abundância no amor e na paz do Senhor. 

Continuai zelosos das minhas ordens e da minha vontade e vereis quão 
justo é o Pai, quão bondoso e quão providência se faz sobre vós e vossas famílias. 
Cuidai apenas de manterdes a sua amizade, a vivência do amor em vossa alma, a 
paz do vosso coração. Cuidai de serdes dóceis à minha vontade de instalar esse 
novo reino na face da terra.

Tornai-vos disponíveis para o serviço do meu reino, conforme vos for cha-
mando. Para uns darei descanso, para outros atividade e vice-versa. Assim uns e 
outros terão tempo de se abastecerem e se revigorarem. 

Mantende sempre bons desejos fluindo dos vossos corações e permanecei 
em paz.

Tende a constância na unidade comigo, que é o mais necessário, a unidade 
do Amor Uno e Trino em vosso coração. 

Mantende sempre acesa a chama do amor, zelosos e fervorosos.

   

Queridos filhos !
Sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Amor Uno e Trino. Unjo-vos com o 

meu sinal e vos abençôo. 
Desejo falar-vos sobre o dízimo. Ele deve ser recolhido com bastante leal-

dade. É precioso aos meus olhos aquele que é honesto diante de Mim. Estando em 
paz comigo e convosco mesmos nesta questão, cuidarei para que nada vos falte. 
Com dinheiro do dízimo me ajudareis imensamente na propagação do meu reino de 
amor. Para haver a instalação do meu plano, precisa haver o conhecimento do Ca-
risma, sendo para isso necessário construir casas onde se fará esse ensinamento. 

Dependo pois de vossa boa vontade, assim como toda a humanidade, pois 
esse Carisma se espalhará pelo mundo todo. E há certa urgência, pois uma vez con-
cluído o Carisma e cumpridas as promessas feitas a vós, sereis enviados a propa-
gar o Carisma em todos os lugares. Esses locais construídos conforme a minha 
vontade serão os locais onde manifestar-me-ei com toda pujança, com todo poder. 
Selo convosco essa aliança no meu Amor Uno e Trino prometendo estar convosco
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em todos os momentos, em todos os lugares onde fordes enviados a propagar esse 
Carisma. 

O meu selo é o amor e vós estais definitivamente selados e aptos para o 
trabalho. Vou enviá-los em meu nome e estarei à vossa frente nesta obra.

Agora devereis começar a construção da obra em Mafra. Por ora, ides or-
ganizando, guardando ainda a poupança e daqui mais um tempo, pedirei que façais 
o orçamento para a primeira casa. 

Por enquanto cercai toda a área destinada a obra. Agradeço vossa boa 
vontade e vossa preocupação em me atender e fazer minha vontade. Sede todos 
abençoados nesse trabalho. 

Na casa de Lages, o trabalho já pode começar. A Irmã sabe como fazê-lo. 
Será uma casa de silêncio e oração. Ali haverá grande manifestação do meu poder e 
da minha bondade. Para ela acorrerão em grande número, os que estiverem neces-
sitando de ajuda. 

Deste trabalho feito aí nesta casa, me servirei para ir formando os sacer-
dotes leigos, que serão em grande número por todo mundo. Os jovens ao serem 
formados já Irão atuando. 

Dentro dessa casa precisa haver um trabalho metódico e organizado, de 
atendimento em forma de retiros. Será tudo conforme a minha vontade. Haverá cus-
tos, por isso deverá ser um trabalho remunerado, sem fim lucrativo, apenas para 
custeio. 

A administração da casa estará a cargo do Carlos e da Matilde. Eles 
cuidarão de sua manutenção. Cuidarão da administração de toda a comunidade, 
devendo as Irmãs entregar a eles o seu orçamento. 

A cantina pode ter uma margem de lucro e as Irmãs podem, à medida do 
possível, ficar envolvidas nessa atividade. Nesta casa deverá ter um telefone. 

Sempre, para qualquer das casas, aceitai toda e qualquer doação. Quanto 
mais rápido for a elaboração do orçamento e a organização do dízimo, menor será 
o perigo de ele ser encampado pela igreja. Mantende pois tudo anotado e bem 
organizado. 

Os cursos de fim de semana podem ser cobrados como fizestes até agora. 
Pode haver aumento a partir de agosto. Toda pessoa carente não precisará pagar, 
bem como as crianças. 

Que a partir de agora, a comunidade funcione mesmo, com bastante orga-
nização nos atendimentos e em todo trabalho. Que em tudo haja um só coração e 
uma só alma, unidos no amor, trabalhando gratuitamente para a elaboração do meu 
plano e a instalação do meu reino. Refiro-me a gratuidade dos servos para com a 
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comunidade. Não poderão cobrar seu trabalho, a não ser as famílias que forem 
contratadas e designadas para missões específicas, como construção, trabalho bra-
çal, administração, etc. 

Mafra ainda não precisa administrador remunerado pois a comunidade ai-
nda é pequena. Desejo realmente que essa comunidade prospere. Que haja muita 
compreensão, muito carinho, muita colaboração e muito trabalho. Que vós vivais o 
amor e sede meus colaboradores em todo sentido. 

Reverenciai meu nome e sede abençoados, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Que a paz esteja convosco agora e sempre.

   

Eis o que vou falar. Eis o que quero revelar. Sou o Mestre, o Senhor, sou a 
Vida, a Verdade. 

Quero assim falar a vós e manifestar-me. 
Estais a caminho da reta final, está próxima a partida. Sois o caminho por 

onde passará o mundo, estais agora abrindo caminho para a família, essa que se 
encontrava quase totalmente perdida, desunida, aniquilada pelas coisas do mundo, 
mas chegará o momento em que havereis de encontrar-vos com a igreja estrutura. 

Essa é a família cristã que será a mais forte, a mais sofrida, a mais delica-
da. Encontrar-se-ão as duas forças, são duas forças que lutam e que se encontrarão 
em um profundo debate. Essa será a mais forte luta que vos espera. São duas linhas 
que caminham em um mesmo sentido mas que se encontrarão e deverão unir-se 
e caminhar de mãos dadas. Essa união deverá acontecer através de muitas lutas 
e sacrifícios quase desanimadores. Serão lutas de dor e sofrimento em que verda-
deiro desânimo tomará conta de muitos. Assentar-se-á pai contra filho e vice-versa, 
autoridade contra autoridade, vizinho contra vizinho, cada um com seu saber, com 
sua verdade. 

Mas a vós peço: ficai calmos e serenos. Procurai escutar a sabedoria divina. 
Permanecei ligados ao poder Trinitário e fazei silêncio para que nessa hora a providên-
cia divina se faça e se derrame nos corações rebeldes e duvidosos. A vós falo, encontra-
reis muito trabalho, muita luta, mas estarei sempre convosco em todos os momentos.
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As autoridades estão à espreita, esperando o momento exato de vos atacar 
quando se der início com o povo, eles vos atacarão, mas já sem forças, sem poder 
para vos derrotar. Deveis, nessa hora, estar com os pés firmes e preparados. Tudo 
precisa estar concluído, nada poderá estar pendente. Todos os passos precisam ser 
dados antes que eles vos ataquem. Vós precisais estar totalmente seguros, revesti-
dos com toda força e poder do Pai.

Serão duas forças que se enfrentarão e que falam a mesma linguagem. 
As duas são poderosas. Uma, com um projeto novo de vida nova, a outra, velha e 
antiquada e que precisa render-se para dar lugar à nova lei. Essa antiga, cheia de 
costumes, vaidades e incerta em seus ensinamentos. A igreja nova vem cheia de 
vida e de amor, sem interesses, sem autoridade humana, onde a principal autori-
dade vem do poder divino. A velha precisa desaparecer, para dar lugar a nova. A 
velha precisa dar a mão para que a nova possa prosseguir. As duas serão uma, em 
um mesmo amor, em um mesmo poder, em um mesmo caminho, porque é um e o 
mesmo Espírito que governará. É um e o mesmo saber que agirá e que completarão 
reino de Deus. 

Portanto ide em frente, fazei tudo o que vos tenho ensinado sem medo, 
sem desânimo mas na certeza de encontrar um reino de louvor e glória.

   

Agora quero assim falar e assim manifestar-me. 
Sou o Mestre, o Senhor. 
Quero dirigir-me à Irmã e pedir que ela reúna componentes das comuni-

dades de Mafra e Lages e faça acontecer um rompimento entre a igreja estrutura. É 
grande o poder que se manifesta na igreja estrutura. 

É preciso romper com os ferrolhos construídos por mãos humanas, é pre-
ciso romper com a porta forte que se encontra entre o Pai e os filhos. Essa porta 
chama-se poder humano dentro da igreja de Jesus Cristo. É necessário romper 
definitivamente com esse poder. Uni as forças e ficai à escuta. 

A sabedoria divina vos inspirarão que deveis fazer, qual o passo 
que deveis dar, como deveis agir ao entrardes no mundo para não terdes 
de sofrer com tantas injúrias e calúnias e mais uma vez interromper com os
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ensinamentos aos filhos meus. 
Reuni-vos e derrubai as velhas leis e fazei com que a nova lei entre nas 

estruturas do clero.

   

O que é a sabedoria ?A sabedoria é a fonte inesgotável de vida, de luz e de 
força. A sabedoria é tudo o que se possa imaginar, ela é o pensamento de Deus, é a 
aurora, é a luz penetrante, é o olhar do Pai que vê a profundidade do ser, é vida, é o 
sopro divino e santo. Nada se compara a sabedoria. 

A sabedoria vem do Pai, ela é o próprio Pai. É ela que dá a vida, é ela a 
geradora, é ela o saber, o poder e a força. Ela forma uma torrente inesgotável e 
salutar que inunda os corações e perfuma-os com o aroma do amor. 

A sabedoria penetra até o profundo da alma e se compraz em ali fazer sua 
morada. Ela é a fonte de água viva. Ela acompanha o universo desde seu início. Ela 
se fez presente quando foi formado o homem. Ela se faz presente nesse momento 
em que a humanidade se sufoca em angústia e dor. 

É através da sabedoria que se renova e se faz aliança com toda a humani-
dade. É ela a responsável por esse maravilhoso momento que o mundo começa 
viver. Ela se faz presente em todos os momentos. Nada a ela se compara. Ela vem 
do Pai. Ela é o Pai. Ela é o Dom. É o mais forte e santo saber. 

Procurai-a sempre sem se cansar.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre. Quero falar-vos e dirigir-me a vós em uma lin-
guagem aconchegante, falar sobre um momento muito importante e de importância 
para todo o universo. É de total segurança e de profundo poder de Deus. Tudo está 
nas mãos do Pai. E é um saber infinito e santo o plano de salvação. 

A vós cabe o dever de escutar e de fazer tudo o que vos é ensinado, tudo o 
que o Pai vos pede, mas é do Pai que vem todo poder, todo o saber, toda a virtude 
de amor e graça. 

Eis o que agora o Pai vos pede. Ide e ensinai e levai a boa nova às nações 
e preparai o caminho por onde passa o rebanho. Levai com amor, com carinho o 
plano de salvação que vem da fonte divina, da sabedoria divina e santa. É esse o 
grande momento em que o mundo treme e que o mal começa a gemer de dor e
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desespero. A mão poderosa do Criador começa a estender-se sobre o mundo e seu 
poder se expande por todos os lados. Começa a cumprir-se todo um plano anun-
ciado pelos profetas e pelo próprio Filho de Deus. Eis o momento final. Tudo está 
pronto, tudo está concluído com o humano. 

O Senhor começa a executar a sua ordem, o Senhor põe em prática a sua 
lei e tudo se cumprirá conforme o escrito, conforme o que foi dito já na antiga escri-
tura. É o momento em que face a face se encontram os filhos com o Pai. Tudo se 
conclui em uma aliança eterna, em um plano santo. 

Quando partirdes em missão, vós havereis de presenciar grandes acontec-
imentos estranhos e perturbadores, mas que diante do poder do Pai não passam de 
palha seca, de cinza que o vento leva e já não volta mais. 

Eis o que vos pede o Senhor, autor de tão maravilhoso plano.
Ide em frente, arrebentai com os ferrolhos, destruí portas fechadas, pegai 

chicote e derrubai os templos que se encontram tomados pelos ladrões, pelos lobos, 
pelas injustiças, mesmo que esses templos se encontrem estruturados dentro do 
clero, dentro da igreja cristã. 

Tudo precisa ser limpo e estruturado em urna nova lei. Ide levar a luz por 
todos os lugares onde as trevas cobrem com seu manto negro e enganador. A luz 
vem e tudo aparecerá as claras. A luz penetra e tudo brilha. O mal se queima diante 
de tão forte e penetrante luz. 

A sabedoria divina vem e a sabedoria humana cai. Sois luz e como tal de-
veis brilhar. Sois luz e como luz apagareis as trevas, sejam quais forem, dentro do 
clero, dentro do governo, dentro da família, enfim em todo mundo, tudo se tornará 
límpido, brilhante, puro, como o Criador o fez, com tanto amor e carinho. 

Ide, não temais, fazei a vossa parte e o Amor Trinitário fará com que tudo se 
transforme, tudo seja paz, tudo se renove em uma vida nova. Assim seja.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero agradecer-vos o grande amor que tendes em vosso coração. Sois 

obedientes e isso agrada ao Senhor, sois simples e isso faz com que o plano do Pai se 
faça por cumprir. Estais a escuta e tudo vos é manifestado da fonte de sabedoria divina. 
Sois como cordeiros que permanecem mansos mesmo quando vão para o matadouro.
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Sois como livros abertos onde o Senhor escreve todo seu imenso e santo 
saber para reencontrar os filhos que se encontram perdidos e sem rumo, a luz se 
acende e as trevas se apagam. Sois como fontes onde o Pai põe todo um forte e 
interminável poder. 

O Amor Trinitário penetra e definitivamente faz em vós sua morada. Jamais 
isso se apagará em vós, o corpo pode morrer, mas a vida trinitária jamais deixará 
de existir, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Dom que se faz e se completa com 
Maria que vos reveste com seu carinho, com sua doçura, com seu delicado jeito de 
mãe. 

Sois fonte de poder eterno, sois caminho que jamais deixará de existir, sois 
sabedoria incalculável, incapaz de proclamar erro ou falsidade.

   

Eu sou o Senhor, sou a Verdade. 
Vou falar-vos sobre a sabedoria, ela é prudente e amável, é inescalável, é 

incapaz de enganar. É dela que vem todas as coisas. É através dela que se chega 
aos pensamentos do Pai.

Foi através dela que se deu início ao universo e é através dela que se 
manifesta a luz dos olhos do Pai. Tudo vem dessa fonte inesgotável e salutar. Ela 
está aberta, é do coração do Pai que se expande toda imensa  fonte, é do coração 
do Pai que se tem tamanha luz. 

O coração do Pai é a sabedoria, ela se faz presente em todos os lugares, 
ela está ao alcance de todos que a procuram. É a principal força que deve acom-
panhar todos os pensamentos. Cada ser, cada coração precisa ligar-se inteiramente 
nessa fonte e deixar-se conduzir, inteiramente por essa fonte de luz e de amor.

É através dela que Maria deu seu sim, é através dela que se abriu para o 
mundo a porta da salvação: o próprio Cristo. É ela a responsável por todas as coisas 
criadas e feitas, é ela a única, a potencial, a forte e incalculável, incapaz de errar 
ou de fingir. Ela se faz presente em todos os momentos, ela é o plano forte do Pai. 

É a sabedoria divina que leva cada um, a presença do Criador. Tudo por ela 
passa, tudo por ela se completa, tudo vem da sabedoria. Ela é e será para sempre a 
inesgotável e salutar força, é ela a principal, a única responsável pelo plano de sal-
vação. Ela é o Dom, é ela o próprio Pai, é ela o Espírito Santo, é ela o Cristo Salvador
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é ela a aliança entre o céu e a terra, é ela o dom maravilhoso que vem trazer a paz 
aos corações. 

Procurai-a incessantemente, em todos os momentos de vossa vida, em 
todos os vossos passos. Não andeis sem procurá-la incessantemente. Entregai à 
sabedoria divina o vosso pensar para que dela venha a verdadeira e forte luz. 

A sabedoria dos homens não passa de um punhado de cinzas, diante da 
beleza divina que é a sabedoria de Deus. Quem a descobre se entrega totalmente 
em seus braços, não tem medo nem insegurança, caminha com passos firmes e 
deixa-se guiar. 

Nada sois sem a sabedoria de Deus. O vosso saber não passa de pensa-
mentos tolos, sem nada fazer, sem nada conseguir. Deixai-vos, pois, conduzir pela 
sabedoria de Deus e nada vos faltará. Tereis tudo com abundância, tudo vos será 
dado. O vosso coração se encherá de paz, amor, carinho e abundância. 

Em vós brilhará a luz que jamais se apagará.

   

Eis o que diz o Senhor. 
Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero agora falar-vos sobre o que ainda deveis fazer acontecer. 
É um momento forte esse que deveis enfrentar, angústia, medo, pavor vos 

assolarão, mas ao passo que fordes adentrando, passará. 
Tudo é necessário e tudo se completa em um momento. É chegado o mo-

mento mais forte para vós. Estais diante de uma enorme pedra que precisa ser 
removida e eliminada para sempre. É a porta principal: é a porta da igreja, é a porta-
estrutura que precisa ser rompida e eliminada para que o mundo possa receber todo 
plano de amor do Pai. 

Agora é a hora em que cada um precisa parar e pensar aonde quer real-
mente chegar. Se está disposto a enfrentar o momento presente ou se fica a escuta 
e deixa tudo como está. É hora de assumir por inteiro o plano de salvação. 

Qual o grau de fé em cada coração? Até onde vai a vossa confi-
ança em tudo isso? Vós estais realmente dispostos a caminhar e lutar?  Ou 
não sois nem quentes nem frios e simplesmente deixai-vos levar? Agora 
que estais a um passo da salvação para o mundo, quem está realmente dis-
posto a doar a própria vida pelo Irmão? O Pai espera de seus filhos urna res-
posta seja ela qual for mas antes, parai e pensai: Qual é a vossa resposta? Ela
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vem do coração ou é apenas um gesto com que enganais a vós mesmos? A sal-
vação para o mundo depende da vossa resposta. Podeis escolher, se quereis ser 
salvos pelo amor ou pela dor. Sois livres e tudo vos é dado em liberdade. 

A igreja estrutura se lança em diversos sistemas, mas sem segurança. Di-
ante das suas imensas leis está na hora de trazer a resposta de Deus e penetrar em 
seu seio a lei única e pura do amor. 

Esse plano é a resposta definitiva para o homem, fazendo-o renascer em 
totalidade e conhecimento sobre quem ele realmente é: a imagem e semelhança de 
seu Criador. Quando todos se conhecerem deixará de existir o mal porque o amor 
será mais forte e tudo voltará ao Pai. 

Agora vos cabe começar a luta que será árdua e exigirá sacrifícios mas ao 
passar o tempo, irá sendo amenizada pelo carinho e bondade do Pai. 

Tudo vos é dado do alto, tudo vos vem da fonte do Pai. Acreditai e vereis as 
maravilhas do Senhor acontecerem diante dos vossos olhos. 

Assim se fará e assim será para sempre.

Quero agora falar-vos e peço que envieis esta mensagem a Irmã com 
urgência. 

É a ela que me dirijo. 
O momento é de muita luta e ainda permanece o perigo para enfrentar o 

mundo. É um momento muito importante que se inicia, é a abertura de um terceiro 
selo do livro do Apocalipse. 

É diante da igreja que vos encontrais. É de muita luta e dor esse acontec-
imento. É preciso calar ainda um momento diante das autoridades. Somente entre 
vós é que se deve lutar. Farei cair os ferrolhos que existem entre vós e a igreja-
estrutura. Dar-vos-ei todo clero, Para que um a um, sejam postos em seus devidos 
lugares. Será uma luta pesada e de grande dor. Aceitai com amor a cada passo, a 
cada momento. 

É diante dessa estrondosa porta massacrada e suja que vós chegareis. 
Ela está sobre forte esquema de leis de poder e de mentira. Agora é a hora de 
rompê-la e abri-la para sempre. É a hora em que os filhos de Deus terão aces-
so por inteiro ao plano do Senhor. É a hora em que o povo de Deus a caminho 
chega à terra prometida, sem os opressores, sem as autoridades pisoteado-
ras e falsas. É um grande momento para a humanidade. Feliz os olhos que



198

vêem e os ouvidos que se ligam à voz do Pai, porque a um passo está a humanidade 
para adentrar no seio do puro Amor Uno e Trino. É forte esse momento, é pesada 
essa luta mas é necessária e de um forte brado. 

Digo: Que assim se faça! Tudo está pronto. Só falta esse momento e tudo 
se cumprirá. 

Sede mansos, sede humildes, sede dóceis e deixai-vos conduzir o Senhor 
triunfará e será a autoria final.

   

Eis o que vou falar-te. 
Sou o Mestre, o Senhor. 
Quando for completado todo o tempo em que havereis de purificar o mun-

do, acontecerá que uma grande luz penetrará todo o universo e o transformará. Em 
instantes tudo se voltará ao Pai como era no princípio, o céu e a terra serão um, em 
um mesmo louvor, em uma mesma glória. Só se encontrará paz, amor e harmonia 
sobre a terra. Tudo será infinitamente puro e santo. Não haverá mais discórdia, inve-
ja, desamor. O mal não existirá e a terra se encherá de louvor e gratidão ao Senhor. 

Assim, quando tudo se cumprir, todas essas coisas se tornarão verdades 
infinitas. Agora em um tempo precisais trabalhar intensamente para que se realize 
todo plano santo do Senhor. Havereis de deparar-vos com mundos diferentes e 
pecaminosos, com pessoas que se encontram à mercê da morte, com filhos deses-
perados e sem ânimo para a vida.

Quando, porém, o Espírito Santo começar a agir em todos os lugares, to-
dos verão a luz, todos se aproximarão do Senhor, todos terão a visão estampada 
do plano do Senhor e assim serão tocados no profundo de seu ser para encontrar a 
paz, a verdade e a vida.

   
 

Sem Mim nada podeis. 
Sou a força, a sabedoria, sou a luz, sou a fonte virtuosa do mais puro amor. 

Sou o caminho, sou a luz. 
Agora venho unir-me por inteiro ao coração dos filhos meus. Quero tomar 

o coração de cada filho e nele fazer morada definitiva. Quero sacudir o Espírito de
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cada um e nele entrar para eternamente ficar aí a espreita do amor, da felicidade. 
Quero ir até o mais profundo, entrar na alma e ficar definitivamente esperando o 
momento celeste que em um mesmo amor tudo falará a mesma linguagem. 

Quero fazer um templo sagrado dos filhos meus e assim formar um elo 
eterno entre o céu e a terra. 

Sou a sabedoria, fonte de brandura e candura, infinita, eficaz. Jamais se 
esgotará e nunca mais será vencida. É ela a fonte que se expande dentro de cada 
coração entrelaçando assim a força, a luz e a coragem. 

Dentro de cada ser se firma a mão poderosa do infinito Senhor e é aí que 
sai a virtude de renovar e de purificar o mundo de cada Irmão, de cada filho de Deus. 

O Senhor toma posse definitiva de cada servo que o autoriza e que se 
encontra em plenitude e faz nele sua morada definitiva. É com esse servo que o 
plano do Pai se cumprirá em meio a humanidade. É de dentro de cada um que sairá 
a mão poderosa que derrubará os templos em ruínas, destruirá o mal e eliminará a 
força das trevas. É de dentro de cada templo habitado pelo Dom Trinitário que sairá 
a força total e firme que eliminará para sempre o proceder maligno sobre a terra. 

Não sereis vós que agireis, mas através de vós, o Senhor agirá, é através 
de vós que o Senhor visitará os corações, reunirá o rebanho e fará morada em meio 
a todos. É através de vós que o Espírito Santo vem e queima a iniquidade perversa 
que reina em meio ao humano. 

Havereis de lutar mas em vós estará o poder sem medida do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. É de dentro de cada um que sairá a verdade. É através de vossa 
boca que o Senhor virá para calar a mentira e fazer reinar a verdade. 

Sede humildes e deixai-vos moldar por inteiro e sem demora pelo Senhor 
para que bem depressa o Senhor tome posse definitivamente desse templo que a 
Ele pertence. Não queirais parar em vossas fraquezas mas todos os dias entregai-
vos nas mãos do Pai para que Ele limpe sempre mais e mais e sem demora faça 
morada definitiva em cada um tomando posse por inteiro. 

Sede simples e humildes e acreditai no plano do Senhor e tudo se cumprirá 
a seu tempo.

   

Sou o Senhor, sou a Verdade, sou o Caminho, sou a Vida. Quero
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assim falar-vos: É urgente que se faça uma união entre Mafra e Lages para ficardes 
a escuta. Tenho importante aviso para vós e preciso que fiqueis em total silêncio e 
em poucos. Vou utilizar-me de alguns de vós para transmitir as minhas palavras, as 
minhas leis. 

Quero assim pedir que vos reunais diante do Santíssimo e façais um pro-
cedimento seguro e muito importante do que tenho a declarar-vos. 

Também a Irmã precisa tomar cuidado com o que lhe vier acontecer. Está 
prestes a formar-se diante dela um complô de malfeitores e arrogantes incrédulos e 
forte esquema para atacá-la. Um momento de dor a espera. 

Quando tudo isso acontecer será preciso que ela se afaste de sua comuni-
dade e passe um tempo em São Lourenço para ali recuperar suas forças.

Sou o Senhor, sou a Verdade. 
É de grande dor o momento que vos espera, é esse o momento definitivo 

para cada um. Quem é fiel permanecerá e quem não for será afastado por completo. 
Tudo precisa acontecer. Serão poucos os que ficarão, somente alguns. Receberão 
pedras e espinhos da parte dos que se forem. Serão testemunhas contrárias ao meu 
ensinamento mas que vos atacarão com palavras penetrantes e fortes. 

É preciso que a Irmã se afaste em um lugar de descanso e fique à minha 
escuta. Protegê-la-ei com os anjos e santos. Não vos assusteis com o que vier a 
acontecer. Tudo vos é dado a conhecer. Tereis que suportar muitas calúnias e muito 
sofrimento mas que serão amenizados pela mão do Pai. Só com o passar do tempo 
é que eles voltarão atrás arrependidos. Aí deveis acolhê-los com total segurança.

Devereis iniciar e prosseguir com os cursos mesmo diante das barreiras e 
dos ataques. Não pareis mais porque o mundo vos espera com ansiedade por esse 
momento. 

Não vos preocupeis, pois em vós é o próprio Pai com seu Amor Trinitário 
que está agindo. 

Nada vos será impossível. Difícil, sim, em certos momentos mas não im-
possível, porque em vós está o poder imenso do Todo Poderoso Senhor. Amém.
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Filhos meus!
E dessa maneira que vos escrevo. Estais no caminho certo. É convosco 

que me comunico para traçar a diretriz do meu plano que se instala sobre a face da 
terra. 

Meu plano é um plano de amor e paz. Haverá muita glória e alegria para 
os que o seguirem de fato. Não hesiteis, vós que fostes os primeiros a conhecê-lo e 
sereis os baluartes da sua propagação. Mas aceitai-o, acatai-o e estudai-o diligente-
mente. Que vosso coração se encha de luz para entendê-lo, pois é um plano de 
amor que sai do meu coração em direção ao vosso. 

Nesse plano desejo nivelar a todos. Uns não terão demais e outros não 
terão de menos. Todos serão iguais. Tanto no plano material como no plano espiri-
tual, não haverá mais ou menos santos, todos poderão ser santificados da mesma 
maneira e dignamente acolhidos no meu reino. 

A todos os meus filhos receberei e para todos serei um Pai amoroso. Darei 
vida nova e felicidade sem igual a todos os que acatarem o meu plano e se fizerem 
herdeiros do meu reino. Para isto, basta querer, dizer sim, aceitá-lo e vereis como 
vosso coração será cheio de felicidade e de amor. Isso porque meu plano prevê a 
igualdade e a unidade e esse é um decreto que agora faço chegar até vós. Que 
sejais UM para serdes realmente felizes, dignos filhos deste vosso amoroso Pai e 
conscientes da vossa fraternidade para com todos os vossos irmãos. 

Sois filhos do mesmo Pai e portanto, sois verdadeiramente irmãos. E como 
irmãos, sois merecedores da mesma herança. Venho reclamar a minha paternidade 
que parece haverdes esquecido, pois já não viveis como irmãos. Há uma completa 
separação e divisão entre vós, tanto física, como psíquica ou espiritualmente. 

Nem dentro da igreja vivem como irmãos, nem com relação aos leigos e 
sacerdotes existe essa fraternidade pois não há mais comunhão na face da terra, 
não existe unidade. Nem a própria pessoa está integrada em si mesma. Falo assim 
para vós, para recapitular meus ensinamentos. 

Porém, faço-vos cientes que ainda não estais vivendo como ir-
mãos. Ainda faltam aparar muitas arestas, pois o verdadeiro início da ir-
mandade é um profundo relacionamento amoroso do filho para com o 
Pai, em seguida, esse amor extravasa para o Irmão. Primeiro deve haver
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perfeita unidade de si mesmo com a Trindade Santa, havendo essa unidade em si 
mesmo, ela extravasa para o Irmão. Só assim sereis perfeitos no amor vivereis em 
perfeita alegria. Havendo em vós essa unidade e essa fraternidade, elas se espal-
harão para os outros. 

Por isso é tão necessária a vossa fidelidade ao meu plano, pois meu plano 
pressupõe amor e amor é doação. E essa doação deverá ser de dentro para fora. 
Em primeiro lugar deve ser dirigida a Mim, que sou vosso Pai e Senhor, a Mim deve 
ser direcionado, em primeiro lugar, o vosso amor. 

Não deveis viver dispersos mas ser vigilantes, pois com a intensidade com 
que me amardes, amareis vossos irmãos. E só pelo amor, vossos irmãos serão sal-
vos, só pelo amor, atraireis graças incalculáveis para vós e vossos irmãos. Só pelo 
amor, a paz e a justiça se instalarão na face da terra e haverá um só rebanho e um 
só pastor. Todos serão um. 

Desejo ardentemente instalar primeiro, entre vós o meu plano, para depois 
fazê-lo chegar aos outros. Lembrai-vos que em primeiro lugar, meu plano é amor. Se 
amardes sinceramente como vos ensino, estareis dentro do meu plano. Mas haveis 
de amar e amar-vos intensamente, para formar comigo essa unidade de amor. 

Já não serei Eu não sereis vós, mas seremos UM no AMOR. É essa perfeita 
unidade de amor, que tudo transforma, tudo acolhe e a tudo dá vida. Sereis con-
stantes no amor aos irmãos, se fordes constantes no amor comigo. Juntos, repito, 
apenas juntos é que seremos força. Por vós mesmos nada podeis. Comigo não há 
tempo nem distância, nem coisa impossível de se realizar. 

Por isso, permanecei em Mim e no meu amor. Eu em vós e vós em Mim, em 
um só coração. Sabereis, assim, que estais dentro do meu plano, se permanecerdes 
no meu amor, deixando de lado tudo o que já foi pedido e denunciado, olhando só 
para a frente, rumo a felicidade. Não há mais retorno. Daqui, todos devem seguir 
em frente, levando a boa semente. Sois mensageiros do meu reino de amor e paz.

Repito-vos, verdadeiramente, meu reino é de justiça. Nem por longe 
passe a dúvida em vosso coração quanto a verdadeira justiça, pois ela se 
fará mais cedo do que pensais. Tão logo ela se instale entre vós, no mundo 
também achará acolhida. E para que essa justiça divina se faça entre vós, 
é necessário primeiro que exista o amor fraterno como já me referi. Primeiro
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a justiça deve acontecer no plano individual, cada um ser justo com seu Pai amo-
roso, consigo mesmo e então com seus irmãos. Primeiro ela deve ser praticada em 
família. Devereis vivê-la plenamente em família, praticando a lei do amor, primeiro 
ao Pai, a lei da igualdade, a lei da unidade, a lei da fraternidade. 

Repetindo: Quanto mais amardes ao Pai apaixonadamente, mais o amor 
extravasará para os irmãos e consequentemente a justiça se instalará.

Procurai equilibrar vossas despesas, organizai vosso orçamento. Ponde 
em primeiro lugar os bens de primeira necessidade, deixai de lado tudo o que é 
supérfluo. Podereis nutrir-vos, com pouco  dinheiro se renunciardes à gula e ao 
consumismo. 

Quero que nada vos falte do que vos for realmente necessário, mas ao 
mesmo tempo quero também que tenha ao menos o necessário, o vosso Irmão e 
filho meu, que ora se alimenta do vosso lixo. Meu coração se enche de amor e com-
paixão por vós, que tudo tendes e por meus filhos que nada têm, desejando que se 
faça a igualdade, a justiça. Que todos tenham para comer, vestir e viver dignamente, 
como filhos deste Pai. 

Meu coração tem compaixão deste povo, a todos desejo salvar. Para todos 
dirijo esta mensagem de esperança. Se houver colaboração na instalação desse 
plano, o mundo receberá a justiça. A justiça é um Dom do Pai que precisa se der-
ramar sobre vós.

Irmão não explorará irmão, irmão não oprimirá irmão. A justiça se faz pelo 
Dom filial: todos são filhos do mesmo Pai. 

Em todas as portas baterei para clamar por justiça. Se não me ouvirem pelo 
amor, ouvir-me-ão pela dor. Mas todos tomarão conhecimento do plano de justiça e 
paz que desejo instalar sobre a humanidade. Baterei em todos os corações e neles 
imprimirei o meu sinal, o sinal da Aliança Divina entre o céu e a terra. Todos serão 
alertados, todos deverão tomar conhecimento deste novo mundo que ora instalo: 
nova terra, novo reino de amor, justiça e paz. Estais a um passo da justiça, mas 
ainda haverá um tempo para que ela verdadeiramente se concretize. 

Derramarei sobre toda criatura o meu Espírito e todos terão con-
hecimento do bem e do mal. Seus olhos e seus corações abrir-se-ão. 
Haverá realmente uma nova era sobre a face da terra. É preciso que o 
homem se conscientize do dano que está causando a si mesmo e aos
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outros. É preciso, com urgência, que ele se volte para seu Deus e Pai, que dele terá 
clemência e misericórdia. 

Até a natureza clama às alturas pela destruição que lhe é imposta. Eu, 
vosso Pai e vosso Deus, estou vendo o mal que fazeis à natureza. Até ela clama a 
Mim. Devo calar-me? Fechar meus ouvidos ao clamor dos vossos irmãos e da Irmã 
natureza? Ou devo ser um Deus justo? Quereis que faça descer sobre vós o castigo 
merecido por vossa opressão e destruição? 

Ó homens rebeldes! Quão longe estais de vosso Pai! Quão longe estais de 
vossos irmãos! Quão longe estais da vida, personificada pela natureza! Ó homens 
rebeldes! Ainda tereis um tempo e mais um tempo, tempo para conversão e tempo 
para libertação. 

Deveis optar pela luz ou pela treva. Ninguém escapará à minha justiça, a 
hora da opção chegará para todos. Ninguém ficará de fora, pois desejo que minha 
salvação se estenda a todos. Detesto o pecado, abomino o pecado. Mas amo com 
infinito amor, o pecador, cada filho meu. A cada um desejo receber no meu reino, no 
meu coração, no seio da Trindade Santíssima, que ora se manifesta a vós para vos 
abençoar no amor eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

É a Santíssima Trindade que ora faz essa intervenção na face da terra para 
vos anunciar esse plano e para consertar tudo o que foi desconsertado. A Trindade 
Santíssima no seu infinito amor vem derramar esse amor na humanidade, fazendo-
se conhecida e amada por todos. 

A Unidade Trinitária vivendo no meio de vós comunicará esta unidade a 
todos vós. Sereis contagiados pelo amor, pela unidade, pela justiça e pela paz que 
dela emana. Ela é vida e essa vida se faz em vós, vida divina em vós. Aí não será 
a vossa força a realizar mas a Força Trinitária é que realizará tudo. E como ela é 
onipotente, onisciente e onipresente o mundo todo recebe, quando aquela pessoa 
ou família escolhida e marcada para uma missão, realiza a vontade do Pai. 

A obediência vossa será tida em conta de justiça, por vossa obediência 
ao meu plano, o mundo todo recebe. Cada ação vossa, meus olhos veem. E vossa 
obediência e docilidade não ficarão sem recompensa ainda neste mundo. Envolvi-
dos nesse Amor- Trindade, havereis de suplicar o amor, a justiça, a paz e a unidade 
sobre a terra e isso se fará. 

O coração do Pai está ansioso por derramar bênçãos e 
graças sobre toda a humanidade. Meu coração deseja ardentemente
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cumular-vos com meus tesouros de sabedoria e entendimento. A todos distribuirei 
dos meus Dons, generosa e gratuitamente. Ansiosamente espero a conversão do 
meu povo. 

Deveis começar a explanação do plano, primeiro aos líderes, aos chefes, 
aos que detém o poder humano em suas mãos. Ao ouvirem minha voz e tomarem 
conhecimento do meu plano, deverão optar. Ou a verdade ou a mentira. Abrir-lhes-ei 
o coração e dar-lhes-ei a ciência do conhecimento para perceberem o mal que estão 
fazendo a si mesmos e aos seus irmãos. 

Aos poucos, então, meu povo será conscientizado e fará sua opção. Uma 
coisa é certa, o momento é chegado. Não mais haverá espera. Meu reino já está en-
tre vós e desejo ardentemente que meu plano de amor se instale. Ou é pelo amor ou 
pela dor: isso às autoridades em geral, deverão levar em conta. Que sua omissão, 
o seu descaso ou o desconhecimento premeditado em relação ao meu plano não 
ficará em vão. 

Haverá uma resposta por parte do Pai, que ora vos anima, vos ensina, vos 
instrui em cada pormenor, desejando que sejais dóceis e obedientes. Os que não 
vos quiserem ouvir, deixai-os. Ide adiante anunciando e pregando o meu reino. Sede 
fervorosos no vosso amor para comigo. Mantende a unidade de amor com vosso 
Pai, que a todos quer salvar e a todos abençoa com infinito amor.

A Unidade Santíssima, a Santíssima Trindade assim se manifesta e a todos 
conclama: Amai-vos imensamente num só coração e numa só alma, como filhos do 
mesmo Pai Celestial. Amém.

Queridos filhos!
Venho de viva voz falar-vos. 
Sou vosso Pai e Mestre, vosso Senhor. Sou a luz que elimina toda treva. 

Sou o começo e o fim. 
Nada, nem ninguém subsistirá fora de Mim. Sou o Pai que abraça todos 

os filhos de uma só vez. Amo-vos imensamente com todo o ardor e meu coração 
recebe com carinho o propósito de amor de vosso coração. A vontade de amar, já 
é amor. 

Perscruto vosso coração. Observo vossas ações, vossos sentimen-
tos. Conheço-vos a cada um por inteiro. Nada do que sois verdadeiramente, 
escapa ao meu olhar. A cada dia que passa, mais tomo posse de vós. Estou
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no vosso coração, na vossa mente, no vosso olhar. Quero estar em vossos lábios 
para fala. Quero caminhar com vossos pés e abençoar com vossa mão. 

A cada dia mais e mais desejo que nosso amor seja pleno. Eu em vós e vós 
em Mim, numa perfeita intimidade e amizade. O amor amando, é amado. Por isso é 
tão necessária vossa santidade e fidelidade. Da cabeça aos pés desejo que sejais 
amor. Que nada vos desvie desse projeto de amor. Amor é vida. Deveis ter essa vida 
em vós, com profusão. 

Uma vez liberado em vós esse amor total, esse Amor Trinitário, sereis como 
a luz: iluminareis e aquecereis. Deixai o Amor Trindade, ser em vós e vereis quão 
grande será o vosso poder no amor. Acolhei-o cada dia mais, deixai esse amor fluir 
todos os minutos do dia e da noite. 

O essencial é a predisposição para o amor, o diálogo amoroso a cada in-
stante, murmurando... paizinho querido... e o desapego das coisas do mundo. 

Embora exerçais vossos trabalhos nada de apego e idolatria deve ferir o 
vosso coração que deve ser somente amor. Silenciai sempre que possível, bus-
cando um encontro comigo. Sou um Deus amoroso e ciumento. 

Amo-vos acima de qualquer criatura e desejo obter de vós o amor que 
corresponda à estatura com a qual fostes criados: à minha imagem e semelhança. 
Nossa imagem e semelhança é no amor. Por isso deveis progredir a cada dia mais 
no amor, pois quanto mais fordes amor, mais sereis à minha imagem e semelhança. 

O amor é a medida de vossa grandeza. Vivei plenamente o amor, é o que 
vos peço. Enchei-vos de luz para irradiar essa luz aos vossos irmãos.

Sede um comigo! Vivei a Unidade Trinitária em vós! Hauri desta força! Ela 
se encontra entre vós, usufruí dela! A Trindade Santa quer ser em vós. Abri vosso co-
ração! Acolhei-a! Amai-a apaixonadamente. Ela se deixa amar, se deixa encontrar. 

O Deus Uno e Trino, a Divindade por excelência, achou acolhida no meio 
de vós e se deixa encontrar. Vivei essa integração da Trindade em vós e de vós na 
Trindade. Vivei de pleno acordo com sua Santíssima vontade. 

Orai sem cessar! Que o meu amor habite vosso ser intensamente. Que 
sejamos um no amor, na vida, na paz. Amém. 

Buscai a santificação, a santidade de vossos corpos! Tendei à perfeição. 
Quanto mais houver unidade em vós e entre vós, mais perto estareis da per-
feição. E esta unidade em vós e entre vós que dá perfeita alegria. Vós ainda não
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estais santos, porque o mundo não é santo e vos contamina a cada instante. Mas, à 
custa de vossa santificação, o mundo irá tornando-se cada vez mais santo. O mundo 
inteiro precisa ser santificado. 

Todas as criaturas devem chegar à santidade. E minhas leis em suas bocas 
serão doces como o mel. Todos os que me conhecerem, me prestarão culto e obe-
diência e assim verdadeiramente haverá um só rebanho e um só pastor. Eu vosso 
Deus serei vosso Pastor e guiá-los-ei conforme a minha vontade. 

Não haverá mais sofrimento nem dor: tudo será paz, tranquilidade e amor. 
Um sol de luz, um fogo abrasador tomará conta de todos e todos serão envolvidos 
por meu amor. Um clarão perpassará a cada um e haverá um jorro de luz envol-
vendo toda a terra.

 A minha aurora virá e não tardará a chegar. A luz eterna porá fim em toda 
treva: Eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a porta, entrai por Mim e acha-
reis descanso para vossas almas. Vinde a Mim, vós os aflitos que mendigais o amor, 
vinde a Mim e vos saciarei. 

Farei de vós grandes sementeiras para a humanidade. Sereis os baluartes 
a iluminar o caminho que outros deverão seguir. Amai e me encontrareis. Buscai-me 
pois sou um com o Pai, entre vós. Sou Jesus, vosso Irmão e amigo e desejo-vos 
toda graça e todo bem, toda paz e todo amor. A paz esteja convosco! Sou o Deus da 
paz e venho tranquilizar-vos. 

Nada do vosso esforço, ficará em vão. Toda a vossa labuta em prol do amor 
nesses anos todos de caminhada, receberá recompensa. Vosso Pai Celestial dis-
tribuirá prodigamente sobre vós e a humanidade, os tesouros de sua graça. Estais 
sendo acolhidos no seio da Trindade Santa. 

A Trindade Santíssima arde de amor por vós e deseja-vos todo bem. Dia 
e noite insisto sobre vós, com lições salutares, para que prospereis na graça e no 
amor. Desejo que cresçais em todo sentido, tanto no espiritual, como no humano, 
nos relacionamentos e também economicamente. Derramarei sobre vós, prodiga-
mente, da minha sabedoria. Em Mim, sereis fontes de luz, sabedoria e força. 

Tendei à santidade! Buscai-me! Pois me deixo encontrar. Sou o 
Deus Espírito Santo e me manifesto a vós nesse momento, tão santo para 
toda a humanidade. O momento em que viveis é muito sério, é de muita se-
riedade. Pois a sabedoria se derrama sobre a face da terra e precisa ser 
acolhida, a sabedoria precisa ser acolhida. Ela já está entre vós e anseia
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por fazer de vosso coração, de vossa mente, de vosso Espírito, a sua morada per-
manente. 

Vosso Deus e vosso Pai é um Deus zeloso de vos salvar. Ele zela pela 
pessoa de cada um de vós, noite e dia, sem de vós afastar seu olhar, nem por um 
momento. Estais inteiramente mergulhados no coração de Deus. Ele vos ama de 
todo o seu coração e deseja reunir a todos no mesmo amor. 

O que mais seu coração anseia é unir. A unidade sobre a face da terra se 
faz imprescindível para que haja paz. É necessária a unidade. Buscai essa unidade, 
primeiro em vós, a seguir entre vós, numa fraternidade e irmandade perfeita. Se 
existir a unidade entre vós ela será no mundo. Quanto mais intensamente viverdes 
essa unidade, mais intensa e abrangente ela será no mundo. 

Vossa comunidade é a semente. A semente, uma vez lançada à terra, 
produzirá frutos. Vivei, portanto, a unidade, a bênção e a paz, esses três Dons e 
distribuí-os prodigamente aos quatro cantos do mundo conforme vossa vontade e o 
Pai estará dizendo Amém, às vossas invocações e súplicas. 

E a paz se fará e a unidade se fará. Sois dispensadores de graças. Tendes 
acesso aos tesouros celestiais da graça e do amor. Reparti-os entre vós, distribuí-os 
a toda a humanidade. 

Iluminai, já que sois luz! Santificai e abençoai o mundo! A graça e a paz 
estejam sempre convosco. Inundo-vos com meu Amor Trinitário. Derramo sobre vós 
o meu favor, as minhas bondades que são imensas, as minhas alegrias, os meus 
tesouros de bem-aventurança e de providência. 

Que todo o bem se faça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Graça e paz

Prezados filhos !
É com alegria que vos comunico: o reino do Pai já está no meio de vós. 

Reino de amor, reino de justiça e reino de paz. Céu e terra se entrelaçam e se unem 
em um mesmo amor. 

O Pai instala seu reino na terra e verdadeiramente começa a governá-la. O 
Pai conhece os filhos e os filhos conhecem o Pai, os filhos voltam a conhecer o Pai, 
a crer nele e a amá-lo, os filhos entendem o Pai. Há novamente diálogo entre o Pai e 
os filhos e o amor doravante reina na face da terra.  Não vos preocupeis como essa
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sabedoria se espalhará. Preocupai-vos, sim, em viver esse amor, essa amizade com 
o Pai. Sede simples e dóceis e em tudo buscai fazer a sua vontade. 

O Pai que vos fala anseia por vosso amor. Deseja ardentemente que abrais 
o vosso coração cada vez mais, amando-o com mais ardor, com mais calor. 

O que vos une, Pai e filhos, é o amor. O amor, é o elo que nos liga. Por isso 
falo tanto no amor, peço sempre que conserveis acesa a chama de amor do vosso 
coração. É a luz que deve brilhar dentro de vós. O amor é vida, é vida divina e é 
essa vida que deve emanar de vós, de vosso coração, de vossa alma, de vosso ser. 
Vosso ser vai sendo cada vez mais plenificado pelo divino. O divino amor cada vez 
mais encontra acolhida em vós e se faz em vós. 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Unidade Santíssima já se faz em vós. 
Lentamente sereis a sua transparência. 

O santo, três vezes santo, vos abençoa, vos ama muito. A Trindade Santa 
quer ser amada por vós e por toda a humanidade. A Trindade Santa se faz carne e 
habita no meio de vós. Deus Uno e Trino, glorioso, habitará a face da terra, para com 
seu amor reparar todos os danos causados aos filhos seus. 

O Deus amor está convosco. Seu amor é imenso e seu plano de amor já 
começa a ser instalado. Plano de amor que trará paz e justiça a toda a face da terra. 
Muitos terão dificuldade em crer. Não temais. Está nas mãos do Pai a força e o poder 
que move os corações e eles serão tocados e cada vez mais o Pai tomará posse dos 
corações. Um a um todos os filhos voltarão ao Pai. Esta é a grande intervenção do 
Pai sobre a face da terra, a gloriosa vinda do Senhor. 

Deus está entre nós: o Santo, o Verdadeiro, o Glorioso Senhor habita a 
terra, habita o coração do homem, faz morada perene em sua alma. Exultai jubilo-
sos, pois esta é a grande vinda do Senhor, predita pelos profetas. 

O Deus Conosco caminha realmente convosco. O amor triunfou, a paz ven-
ceu. Verdadeiramente o Deus da paz está aqui, bem junto de vós, o justo, o santo, 
o verdadeiro. Paz e amor a vós todos que crestes e auxiliastes esse Deus-Amor 
habitar no meio de vós.

Que a paz e o amor permaneçam em vós e nos vossos lares. Lares que 
deverão ser ninhos de amor, onde se assenta o Todo Poderoso. Todos os camin-
hos do Senhor estão abertos, desobstruídos, os montes abaixados, os camin-
hos estão retos, sem curvas nem obstáculos. Sobre eles a justiça pode passar,
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está tudo claro e iluminado. É dia eternamente, é vida eternamente, a noite e a morte 
foram vencidas. 

O grande livro foi aberto para vós e tudo foi clareado. Foram entregues a 
vós, as chaves e o segredo. Tudo foi revelado e esclarecido a vós. O segredo da 
salvação está no meio de vós, pronto e entregue a humanidade. 

A paz se fará porque o amor venceu. As linhas estão prontas, as portas 
abertas, do céu para a terra e da terra para o céu, como falei no início. Os caminhos 
foram desobstruídos e agora a claridade reina, ela é imensa, é como o sol, mais 
clara e mais bela que o sol. 

Agora o homem caminha à luz do dia. As trevas desapareceram, tudo se 
fez luz, se fez santo, se fez puro e verdadeiro. O pecado foi apagado, as mentiras 
desapareceram. Agora tudo é claro e simples. No reino do Pai não há complicação. 
Tudo é paz e ordem, equilíbrio e amor. No amor todos os caminhos estão abertos. 

O reino do Pai é amor e o amor tudo vence. O reino foi revelado, agora, ao 
mundo. Estais a viver as parábola do reino, anunciadas por meu Filho, Jesus. No 
meu plano de salvação, tudo será dito às claras, a luz do dia, nada ficará escondido. 
Os segredos foram desvendados e as linhas escuras aclaradas. Agora tudo é claro 
como luz. Tudo é lindo, tudo é belo. 

Há um dia constante para os que entram no reino, quero trazer todos a 
Mim. Todos deverão entrar no meu reino: nesse amor, nessa luz, nessa santidade, 
nessa amizade, nesse colóquio, nesse diálogo amoroso com o Pai, ouvindo suas 
palavras, seus desejos, prestando-lhe culto de louvor, dando-lhe obediência con-
forme a sua vontade. 

Nesse reino o Pai rege os filhos, governa-os. Vai, aos poucos, lapidando-
os, tornando-os à sua imagem e semelhança, santos e queridos. herdeiros da graça, 
herdeiros do céu, co-participantes do reino. 

O Pai quer todos os filhos, que nenhum fique fora, pois meu reino é univer-
sal e através desse plano quero que a unidade se estabeleça em toda face da terra. 
A unidade dos meus filhos. É o que mais desejo agora: a unidade. Como a Trindade 
é um mesmo Deus, os filhos precisam ser um em torno do mesmo Pai. E o Amor Uno 
e Trino realizará no meio de vós esse milagre, a união de todos os filhos em torno do 
mesmo Pai. É o tempo. Chegou o tempo da unidade. A unidade no amor. 

Todos os caminhos precisam ser abertos para 
acontecer a unidade. É o tempo. O Deus Trino quer reinar em
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em todas as divisões. Tudo será um caminho novo trilhado no amor de Deus, não 
haverá vencidos, nem vencedores. Todos se sentirão amados, filhos do mesmo Pai. 
É a era da unidade, da paz. Findo esse tempo que vos dou para acontecer a uni-
dade, tudo será tranquilo, pacífico e cheio de amor.  Esse é o tempo. 

Ficai de sobreaviso. Pois vou adentrar no meio de vós e romper com todas 
as divisões. É o tempo em que minha boca dirá : Basta! A tudo que divide e desune 
a pessoa, a família, a sociedade, a humanidade.

Será feito um ponto final, em todas as divisões. Tudo será nivelado, igual-
ado, aparelhado. Não existe mais nem menos, maior ou menor, no reino do Pai 
todos serão iguais. Todos serão verdadeiramente igualados no físico, no psíquico, 
no Espírito. Todos terão direito a santidade, todos terão direito a uma vida digna, 
saudável e feliz. 

Não mais haverá vencedores e vencidos. Todos serão um e o reino do Pai 
se espalhará como o vento. Haverá uma chuva de bênçãos e graças sobre toda a 
humanidade. A graça se derramará sobre todos. Todos se conhecerão (a si próprios) 
e optarão pela salvação. Haverá verdadeiramente um só rebanho e um só pastor. 

O Pai quer congregar todos os seus filhos, num mundo novo e bonito. O Pai 
deseja e espera que todos sejam um. 

Que haja perfeita integração em vosso ser, na Família, na comunidade, na 
sociedade e no mundo. Que todos sejam um.

As bênçãos do Pai Todo Poderoso desçam sobre vós todos e permaneçam 
entre vós. Amém. Aleluia.

   

Sou o Caminho, sou a Verdade. Quero falar-vos e dirigir-me a vós com 
muito carinho. 

O momento que atravessais é muito importante. É preciso que vos deis 
as mãos e vos unais ajudando-vos mutuamente. O  mundo encontra-se em vossas 
mãos e receberá a suma dedicação de cada um com este plano do Pai que é de 
salvação para todos. 

É necessário manter-vos unidos porque o mundo atravessa por um 
abismo profundo. Para não cair deveis servir de alicerces de uma ponte por 
onde todas passarão. Agora em um momento haveis de experimentar o am-
argo fel que se derramará em vossa boca e vos atingirá até o extremo. É 
um momento pesado para a humanidade, somente estando na graça é que
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suportá-lo-eis. É o tempo de provardes a vossa fé, é dela que parte todo vosso agir, 
todo vosso proceder.

Estais a passar por um momento decisivo, é esse o momento mais impor-
tante para vós e também para o mundo. Deveis provar a vós mesmos qual o grau de 
vossa fé, até onde vai o vosso crer, se sois capazes de crer naquilo que não se vê. 
Foi esse o momento em que o povo que caminhou com Moisés desacreditou e veio 
a cair e Moisés entristeceu-se e partiu para sempre. 

Assim depende do vosso coração o momento que estais a atravessar. Se 
crerdes, assim se fará, se não crerdes tudo está terminado e o Senhor agirá com 
poder, sem piedade, sem misericórdia. Havereis de presenciar dor, lágrima e deses-
pero e ajuntar-se-ão a eles, todos vós que sabíeis mas não crestes, que vistes mas 
fraquejastes e sereis contados no número dos mortos, já sem vida, sem ânimo, sem 
nada poder fazer. 

É agora o momento em que deveis decidir sobre vós mesmos e sobre os 
filhos de Deus. O mundo está em vossas mãos e é do vosso sim que ele depende. 
Sede mansos e confiai no Senhor, para que não recaia sobre vós nenhuma culpa e 
possais um dia cantar as glórias do Senhor. Assim seja. Amém.

                                                                                                                          
       Ecl 15, 16-18

  

CARTAS

Caríssimos irmãos da Comunidade Aliança Divina,
Venho manifestar-me a vós pela primeira vez no amor de Cristo. É de meu 

conhecimento que vós, os eleitos de nosso Pai, estais na eminência de receber a 
grande graça concedida aos servos do Pai. Já por alguns momentos Cristo vos en-
volveu e aguarda, a espreita, a sondar o mais íntimo de vossa alma. Ele quer fazer 
morada em vosso ser, Ele quer possuir vosso ser em definitivo sem mais demora. 

Caros irmãos, que vossos corações se deixem envolver em seu amor. Que 
as portas sejam abertas para que ele possa fazer sua morada. Já bem pouco tempo 
e podereis dizer assim como eu e anunciar em alta voz, já não sou mais eu que 
vivo, mas sim Cristo que vive em mim. Quando isso se fizer, já não mais padecereis 
mal algum, já não sentireis mais o peso de vosso fardo, pois ele será leve como a
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brisa. Não digo que vossa missão será dura, sim ela será dura, será tão dura que só 
mesmo com Cristo podereis resistir e prosseguir. Abandonai-vos ao seu amor para 
que ele possa fazer sua morada em vós.

Vossa missão é sagrada, caros irmãos, portanto armai-vos de coragem e fé 
, armai-vos com as armas do amor. Prossegui em frente, nada mais pode deter-vos. 
Esta é a vontade do Pai, o Pai vos criou para que possais cumprir essa missão. 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo, se fará em vós. Para isso basta somente 
ser simples e dóceis e ele se fará e assim mais uma vez se fará a vontade de nosso 
Criador.

Bendizei e louvai tão grande evento em favor da salvação da humanidade. 
Glórias e glórias ao nosso Salvador. Saudações do vosso Irmão em Cristo, 

Paulo.
       II Cor 3,12-18

Caríssimos servos do Senhor!
A vós quero manifestar-me pela primeira vez. Chegará breve o tempo em 

que a vós o Espírito Santo se revelará em grande profusão e sabedoria. Em vós 
manifestar-se-á o Espírito da Verdade. É chegado o momento em que fareis obras 
imensas sob a ação do Espírito da Verdade.

Preparai vossos templos para que o Espírito Santo possa ser acolhido. Que 
não haja resquícios de pecado, de egoísmo, que cada um de vós, servos do Senhor, 
seja uma alma límpida, transparente, para que ele possa fazer sua morada nestes 
templos já consagrados a Deus Nosso Senhor. 

As obras se realizarão sob o poder do Espírito Santo, sob o poder de Cristo 
vivo, vivos em plenitude dentro de cada um de vós, estão sedentos por realizações 
de prodígios, de curas como nunca se ouviu falar antes. 

Através de vós servos, acontecerá a grande eliminação da iniquidade rein-
ante na humanidade. Para isto é preciso apenas que confieis no plano do Pai e que 
a vós foi designado. 

Em minha caminhada deixei-me conduzir pelo Espírito Santo e vi grandes 
realizações e meu louvor ao Pai é eterno, porém a vós digo, vereis em breve realiza-
ções bem maiores do que vi.

A vós envio minhas saudações e bênçãos. Felipe. 
            At 8
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Caríssimos servos do Senhor !
Venho manifestar-me em Espírito de verdade e em sabedoria divina. Agora 

que o plano do Pai em vós se concluiu em definitivo, estais prontos para receber 
todos os ensinamentos que a vós o Pai está a enviar. 

Todos receberam instruções através da Irmã Gertrudes, a qual deveis pre-
star total obediência e depositar nela toda confiança pois o que vem dela é da ex-
trema vontade do Pai. Agora estais prontos para levar adiante o plano da salvação. 
A humanidade espera pela realização da promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo 
pelas transformações que a Trindade Santa fará por meio de vós, servos do Senhor. 

Em breve o tempo haverá em vosso meio grandes acontecimentos, grandes 
prodígios, curas de enfermidades espirituais e corporais: muitas pessoas serão lib-
ertas de todo mal e não conseguirão ficar caladas, comentarão os grandes feitos 
que presenciarem e assim vos sereis conhecidos pelo povo como os assinalados 
do Senhor. 

Grande multidão dirigir-se-á a vós com grande esperança e fé. Nada mais 
pode deter-vos pois as portas estão abertas, é só lançar-vos, uma vez que fostes 
revestidos pela Santíssima Trindade, todo o vosso ser foi tomado e possuído. Em 
vós não haverá mais erros, incertezas ou vacilações pois o Pai vos instrui. 

Tudo o que o Pai quer é realizar a purificação do mundo através de vós. 
Graças ao vosso Sim o Pai pôde realizar o grande plano da salvação. Em vós de-
positou confiança. Agora espera de vós total obediência em relação aos seus dese-
jos. Oxalá que o mundo não padeça por negligência de vossa parte. 

Estai atentos a tudo e a todos os desejos do Pai. Que se faça somente a 
sua vontade e não a vossa. Só assim podereis receber a recompensa que é a glória 
eterna.

Saudações do vosso Irmão que em Espírito de verdade a vós comuniquei-
me. Tiago.

       At 10, 09-16

Eis que sou o Mestre, sou o Senhor. 
Venho pedir-vos para vos manterdes 

unidos em força e poder no Amor Uno e Trino. Permanecei
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ligados incessantemente ao plano do Criador porque deveis ser para o mundo o sal 
da terra e a luz que iluminará as trevas. É de total importância que continueis firmes 
ligados na fonte da eterna sabedoria. É dela que recebeis todo impulso de amor e 
de paz.

Todas as coisas vos serão dadas à medida que se achegarem à sabedoria 
divina. Essa é a sabedoria que vence o mundo. O homem nada pode sem ela, tudo 
a ele será dado, se adentrar no profundo conhecimento da sabedoria divina. 

Procurai-a incessantemente para caminhardes nos planos santos do Sen-
hor. É ela que sempre está presente, desde o início do mundo, tudo vem da sa-
bedoria de Deus, porque ela é o próprio Deus. 

A sabedoria é a encantadora porta do reino eterno: ela ilumina o caminho 
que leva ao Pai. Foi ela a responsável pelo plano do Senhor: desde o princípio ela 
se faz presente revelando os mais delicados segredos, os mais profundos pensam-
entos do Criador. 

Ela é e será para sempre o sinal eterno do reino de Deus.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre. Sou o Caminho. sou a Verdade. 
Quero agora pedir que vos reunais e façais acontecer uma forte ligação 

entre o céu e a terra, não nas linhas mas dentro do vosso Espírito, do vosso ser. E 
necessário unir fortemente o que vos separa ainda do Amor Trindade. 

É um acontecimento profundo e forte. É necessário ligar a vossa vida in-
teiramente no laço do amor do Pai. Há ainda um momento para que isso aconteça 
e se faça por tornar verdadeiro o plano do Criador. Se isso não vier acontecer sereis 
acalcados pela iniquidade do mundo. 

É de necessidade imensa que isso se faça, tudo precisa acontecer. 
É uma ligação contínua que segue em direção ao reino. 
Nada mais há em vós que possa impedir que isso se complete.

   

Sou o Mestre, o Bom Pastor. 
Venho falar-vos da imensidade e do amor profundo que se implanta em 

vossa alma. É a divina providência fazendo morada em cada um de vós. 
É o Pai, o Filho e o Espírito San-

to em um mesmo Dom, unindo-se ao humano para juntos
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partir para o mundo aniquilado pelo pecado. 
Agora a união se completa em divindade, força e poder e desse momento 

em diante que o mundo começa a se recuperar e voltar para a mão do Pai, do Cria-
dor. 

É através de vós que se purificará toda a iniquidade do mundo. Sois para 
o mundo a luz infinita e forte que destruirá toda treva. Deveis crer que em vós se 
encontra o poder imenso do Todo Poderoso Senhor. E é através desse poder, dessa 
força que o universo voltará ao Pai totalmente revestido de pureza e de amor. 

Estais diante do mundo e sua iniquidade, começam a levantar-se as trevas 
e se fazem nuvens escuras diante dos vossos olhos. Começa a levantar-se a poeira 
dos pés de satanás e cobre vossa visão mas com os olhos do Pai havereis de ol-
har e destruir as nuvens tenebrosas do pecado. Com o Amor Trinitário havereis de 
destruir o pó do veneno expulso por satanás. 

É esse o momento que o diabo temia. E é esse momento em que estais a 
adentrar, deveis brilhar, deveis adentrar e eliminar todos os obstáculos que matam e 
destroem os filhos de Deus. Não vos será fácil mas vencereis. Muitos se levantarão, 
muitos vos condenarão, sereis revelados como intrusos, como obra diabólica, mas 
deveis suportar porque em vós o Dom do plano do Pai faz morada e é através de vós 
que o poder vem e luta com as trevas existentes por toda parte. 

O sistema opressor cairá com forte poder para vos atacar. Virão provar-vos 
e tentar destruir-vos. Amedrontar-vos-ão ameaçando-vos até de morte mas deveis 
continuar firmes e confiantes no Senhor porque o Espírito de coragem e força vos 
acompanha. Tudo se levantará mas é necessário que assim seja para que seja 
eliminado completamente. Até agora era com cada um. 

Agora começam as grandes linhas a serem atingidas. É o sistema opressor 
do governo, é a igreja e sua estrutura. Os grandes e fortes virão como lobos para 
vos destruir. 

Deveis ficar atentos e quando isso vier acontecer, uni vossas forças e elim-
inai-os com as armas que possuis. 

Lutai, exortando-os e exterminando-os do meio do mundo para que, os fil-
hos de Deus possam voltar ao paraíso e assim conhecerem a verdadeira felicidade.

   

Sou a mãe de todas as nações e quero dirigir a vós minhas palavras.
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Dirijo-me especialmente à pequena serva Irmã Gertrudes. 
Venho a ela pedir incessantemente que reúna os meus pequeninos, os 

meus filhos jovens. Reúna-os todos em uma só união e os conduza e os acolha na 
arca da salvação. É necessário muita urgência pois os vejo em precárias condições, 
expostos a todo tipo de tentação. O mal agora se prevalece destas indefesas criatu-
ras e os ataca com violência.

Agora que estais imune ao mal, ele dirige-se aos nossos pequenos. Por 
isso apressai-vos em socorrê-los. Estou permanentemente pedindo ao Pai por eles. 
O meu desejo é que nenhum deles se perca. Quero uni-los ao Amor da Santíssima 
Trindade e reintegrá-los ao seio da família, para que se cumpra a vontade do Pai. 

A unificação da família é o marco do amor restaurado na humanidade. O 
meu coração deseja ardentemente transbordar todo amor sobre a humanidade. 

Quero dizer-vos que é breve o espaço de tempo que nos separa. 
Está próximo o tempo em que se realizarão todas as minhas promessas. 
O meu amor por vós é imenso.

 

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Vida. 
Agora estais a procurar a vida, estais a clamar pela vida. Eu sou a Vida. 

Quem me encontra a tem em abundância. Quem me segue, vive em harmonia e 
sabedoria. Sois a vida em Mim. 

Agora unidos em um mesmo Espírito, em um só Dom, iremos em busca de 
toda criatura e a ela transmitiremos a confiança e a vida em plenitude. Sois luz em 
Mim. Deveis ir e levar a luz, apagando assim as trevas existentes nos vossos irmãos. 
Sois o caminho em Mim e por ele devem passar todos os filhos de Deus Pai. 

Assim somos um no Pai e já não somos mais humanos mas revestidos 
da graça em Nosso Senhor Jesus Cristo tal como luz, como vida, como caminho 
devemos nos apresentar diante do mundo. Tal como luz devemos ir em frente, aos 
irmãos, iluminando o caminho por onde devem passar.   

Somos herdeiros do reino. Somos filhos do Pai, tal como filhos queridos 
devemos honrar o Todo Poderoso Senhor. Somos os prediletos do Criador. De-
vemos prostrarmos em agradecimento e louvor ao Todo Poderoso Pai. Vivemos na 
graça e devemos dar testemunho santo que em Cristo Jesus fomos resgatados e
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pelo seu Espírito Santo revestidos de total poder santificador. 
É em uma união de amor verdadeiro que fornos revestidos e é através 

dessa união que o mundo receberá a salvação. É em uma mesma vida, em uma 
mesma esperança que iremos buscar os oprimidos, os desvalidos e fracos filhos do 
Pai, dando-nos as mãos em busca da paz, essa que o mundo não conhece. 

Vamos lutar, vamos encontrar guerras mas em um profundo Dom, o mundo 
conhecerá a verdade, o amor, a vida. É em sabedoria divina que o mundo será 
lavado e purificado. É em sabedoria santa que o mundo será lapidado e santificado. 

Portanto, queridos filhos meus, sede mansos, sede submissos ao Senhor. 
Vós fostes revestidos da graça, do poder, do Dom precioso do Senhor em Espírito, 
em bondade. Sois um em Cristo Jesus, sois um no Dom precioso do Senhor Todo 
Poderoso e Santo Criador, santificador, libertador e renovador. É ele o Dom, é ele a 
sabedoria, é ele o poder.

Deveis honrar com vossos lábios aquele que habita em vós. Sois a casa 
do poder do Pai, sois o templo do mais puro amor: sois a mansão da vida, essa que 
se espalhará por toda parte. Sois o Tabernáculo onde vive por inteiro o poder do 
Pai. Revestidos no Amor Trinitário sois como colunas em quem o Pai confia o seu 
rebanho. Quer unir todas as ovelhas e assim o fará. 

A porta se abriu. O Cristo se faz porta para atravessá-las uma a uma e 
uni-Ias em um só rebanho. Não haverá mais distinção. Todos merecem a salvação. 

Nenhuma só será tirada, extinta. Todos passarão pela porta.

Sou o Senhor, sou o Mestre e trago-vos a minha paz. Dou-vos a minha paz. 
Ainda um pouco e já outro pouco e tudo se cumprirá. Tenho em minhas 

mãos o poder. Digo- vos ainda um pouco e tudo se cumprirá conforme as escrituras, 
não ficará pedra sobre pedra. Tudo será reconciliado com o Pai. 

Toda maldade desaparecerá, tudo se voltará ao Criador, mas antes que 
isso aconteça muito haveis de trabalhar, muito haveis de lutar. O mundo está so-
bre vossos ombros. Estais a carregar pesado fardo. O mundo se purifica. Tudo se 
renova. 

O Espírito do Senhor vem soprar e queimar toda a iniqu-
idade, seja ela qual for e onde for. Tudo se voltará ao Pai. Tudo o que é velho 
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desaparecerá para que a boa nova viva. 
Toda a igreja velha desaparecerá, todo governo velho desaparecerá, toda 

família velha desaparecerá para que o Cristo seja a vitória, para que o Amor Trini-
tário viva e seja abundância em meio a todos. Muito haveis de presenciar. Muito 
haveis de lutar. O mundo se encontra em vossas mãos. É vosso o dever de purificá-
lo, é vossa a hora de trabalhar. 

O mundo depende de cada um de vós. É da confiança de cada um que se 
cumprirá o plano do Pai. É da fé de cada um que os filhos do Pai chegarão ao reino 
prometido. Ainda um tempo e outro tempo e já não haverá tempo. Tudo depende de 
vós. O plano do Pai se fez, se expôs em um tempo. 

Agora a vossa missão é de que se realize em meio a todos. Da parte do 
Senhor tudo se cumpriu. Ele vos ensinou, dando-vos a conhecer profundamente o 
seu plano. É da vossa parte que agora o mundo depende. É do vosso querer que 
agora os filhos do Pai dependem. 

A vós foi dada toda a graça, toda a sabedoria divina. É, pois da vossa 
disponibilidade que o mundo depende. Muito vos foi dado, agora o que quereis? 
Não é do agrado do Senhor, que enterreis o que de graça recebestes! Não agrada o 
Todo Poderoso se vos acomodais e achais que o trabalho que vos espera é árduo e 
pesado. Pois a vós foi dado e de vós será cobrado. 

Sois luz e deveis brilhar como tal. Não podeis ficar debaixo da mesa porque 
aí não haverá luz. Deveis sim permanecer em pé diante de todas as dificuldades, 
de todo desespero pelo qual o mundo ira passará. Será imenso o desespero. Será 
de verdadeira loucura os momentos que o mundo atravessará, quando lhe for ar-
rancado o negro véu do pecado, quando a luz penetrar-lhes nas entranhas e as 
trevas começarem a gemer e a desesperar-se. 

O que deveis fazer? Cair na do mundo ou como luz brilhar e com o poder 
que vos foi dado eliminar as trevas para sempre? A cada um foi dado, de cada um 
será exigido. Se tiverdes fé, assim será. Se crerdes assim se cumprirá conforme vos 
foi dado a conhecer. A luz se expande da fonte divina da sabedoria. 

A luz vem. Ela é forte, tem poder imenso, tem raios que atingem até o extremo. As 
trevas gemem, relutam e desaparecem. O mundo se purifica, se renova. A vida começa 
em louvor e glória ao Criador. Sois caminho e como tal deveis permanecer abertos para 
que vossos irmãos possam atravessar. Sois colunas e como tal deveis permanecer
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firmes porque as bases do mundo serão abaladas e vão balançar e em vossos om-
bros se encontram: somente a fé que resistirá e sustentará os alicerces do universo. 

Se não permanecerdes firmes, o mundo cairá no abismo e jamais se levan-
tará. Será em vós que se apoiará os alicerces de toda estrutura da igreja, do governo 
e da família. Tudo encostará em vós. Deveis ser como verdadeiros esteios e assim 
será , porque em vós é o poder imenso do Todo Poderoso Senhor que reside. 

Mas, para que isso se faça verdade, deveis crer firmemente. A Vossa fé 
precisa ser viva. 

Em vosso coração e em vosso ser somente o poder do Pai é que deverá 
ter lugar.

 

Sou o Senhor, sou o Mestre e em momento algum deixarei de orientar-vos 
e conduzir-vos. 

Venho e trago-vos a minha bênção. Quero assim falar-vos e peço que as-
sim escrevas. É de urgência que se volte a linha do centro e se faça em percentual 
vivo, unindo assim a lei da igreja no coração da Santíssima Trindade. Está afastada 
das leis do Pai por leis humanas que desviam os filhos do Pai de seus ensinamentos. 

É preciso que se cumpra a verdade e se faça um completo reconhecimento 
entre a igreja primitiva e a lei nova do plano do Senhor. É de necessidade urgente 
que se dê tal passo. 

Utilizar-me-ei de alguns de vós para que tudo se cumpra. Essa linha exis-
tente no Carisma precisa unir-se à Santíssima Trindade. É do coração do Trindade 
que sairá para o mundo, a renovação, a purificação. É do coração da Trindade Santa 
que partirá para o mundo a luz forte e renovadora. 

A igreja atual se mantém com o Espírito carregado, coberto pelo véu negro 
da morte. Não há vida, não há fé , não ha esperança. É preciso romper o Espírito 
morto para que penetre aí o Espírito de vida e fé viva e esperança. O coração da 
Trindade está clamando em alta voz que se una a igreja e suas estruturas à lei nova. 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem em um só Dom e querem renovar 
todo universo. A ganância, o poder, a liberdade arrogante, a vergonha cairão, desa-
parecerão, para que a Verdade de Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito 
Santo se complete no mundo. Tudo se voltará ao Pai. 

A igreja se tornará doce como o mel e será uma família forte, inquebráve.  Mas para
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que isso se torne verdade é necessário que se faça por acontecer essa união. 
Quando o poder Trinitário tiver licença dentro das estruturas, aí havereis de ver 
as babilônias caírem e se retorcerem e se tornarem pó. Não será necessário ir às 
autoridades, elas virão a vós de formas diferentes e aí será a hora de eliminá-las. 

Apresentarei uma a uma diante de vós e será a hora de derrubá-las. Jun-
tamente cairão todas as injustiças, toda lei, toda magia e acontecerá a abertura 
definitiva para a lei nova, para a vida nova. 

Começareis a viver a ressurreição, a vida, a beleza do amor infinito do Pai. 
Assim seja para sempre. Amém.

  

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero assim falar-vos e orientar-vos. 
Entre vós e o mundo existe um tempo. Tempo esse de purificação e renova-

ção. Agora há um tempo para o mundo. Eis a paciência do Pai. Deveis estar pron-
tos e revestidos da graça do Pai, pois se aproxima o tempo final e definitivo. Tudo 
começa a voltar-se para o Pai. Mas um tempo de penitência e de verdadeira luta vos 
espera. É o momento da varredura que é governada pelo poder, pela mão do Pai e 
pela sabedoria do Espírito Santo. É agora o momento em que tudo será eliminado, 
toda mentira,

toda maldade, toda treva. 
Deveis ser firmes em vossos corações porque o tempo que se aproxima é 

forte e doloroso. Começais a enfrentar-vos com o poder humano, esse que é forte e 
que governou o mundo até o presente momento. 

As leis governamentais existentes deverão unir-se ao seio da Santíssima 
Trindade e quando isso vier a acontecer, vereis acontecer as quedas imensas e 
tenebrosas. Deveis trazer até o seio do Uno e Trino Amor, a linha governamental, 
conduzindo assim a lei nova em meio aos poderosos. Abrir e renovar a velha lei, tal 
como na família, tal como na igreja assim se fará por acontecer no governo. 

Trarei os fortes até junto de vós e aí deveis eliminá-los, destruindo-os para 
sempre, abrindo assim as portas para a mão do Todo Poderoso. E que se faça por 
cumprir o plano do Pai. Tudo precisa adentrar no coração da Trindade Santa, tudo 
precisa sair renovado pelo poder imenso do Pai. 

Quando isso vier a acontecer haveis de ver 
diante dos vossos olhos os tenebrosos escombros serem 
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pisados e destruídos pelo poder do Todo Poderoso Senhor. 
Assim haveis de lutar e vencer, pelo contrário, o mundo e suas leis vos 

vencerá. 
É necessário que se faça por acontecer esse passo para que o amor do Pai 

seja reconhecido e vivido por todos.
                                        Ap 16 - o sétimo anjo, de 17 em diante.

Sou o Mestre, sou o Senhor, sou a Vida. 
Quero assim falar-vos e peço que façais acontecer entre vós o que peço. 
Entre vós e a igreja estrutura começa uma discussão. É de necessidade 

que assim se faça por cumprir. Haveis de ser postos à prova e é necessário que 
assim aconteça.

Deveis dizer toda a verdade seja ela dirigida a padres, bispos ou a outra 
autoridade. Não recuseis em dizer tudo o que for necessário, mesmo que vos pareça 
impossível, mas é necessário que assim seja. Eles estão a perseguir-vos e hão de 
se levantar. 

É necessário manter-vos calmos e firmes na vossa sabedoria. Quando pas-
sar a nuvem que vos divide, tudo caminhará em uma mesma linha, tudo será um. 
Mas, para que isso aconteça será necessário romper com essa falsa teologia que 
está presente dentro dos ensinamentos cristãos. 

É preciso que aconteça a renovação dentro da igreja estrutura. Essa 
renovação é que fará com que a igreja nasça pelo fogo e pela lei nova, pela vida 
nova. É uma renovação completa que acontecerá . Tudo o que está envelhecido 
cairá para dar lugar a nova vida, em um Dom infinito e santo, que é o Dom do puro 
Amor Trino e santificador. 

O Espírito virá sobre a velha igreja, velha porque os homens a tornaram 
velha, sem efeito. Vem agora um batismo novo dentro de todo ensinamento, um 
batismo de fogo, força e poder. Vida nova renascerá dentro da filosofia velha e trará 
todo o rebanho para beber e saciar-se desse novo acontecimento. 

É necessário que aconteça entre o céu e a terra esse novo e 
santo poder. A igreja de Jesus Cristo será renovada em um Dom infinito, 
poderoso e forte. Tudo se une em um só caminho. Agora o forte e impetu-
oso vento do Espírito Santo vem e rompe com as antigas amarras que segu-
ram a igreja primitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo. O vento do Espírito com
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poder romperá e o fogo abrasador queimará com força, com violência o impetuoso 
véu negro existente entre o Pai e seus filhos amados. 

Das mãos dos sacerdotes e de todo clero sairá para o mundo o Cristo res-
suscitado. Não mais será conservado a imagem morta de Cristo Salvador mas a vida 
ressurgirá dentro de cada um. 

E isso será a nova igreja. A eucaristia será um anúncio da vida nova dentro 
da igreja. A linha extrema será vida nova e trará os filhos do Pai para renascer em 
Jesus Cristo ressuscitado. Não viverão isolados padres e leigos, serão um em um 
mesmo amor, em um mesmo Dom. Não haverá maior ou menor mas todos serão um 
em divindade com o Dom do Pai. 

Para Deus não há maior ou menor. Todos têm o mesmo tamanho, todos 
são filhos seus. Para Cristo todos são irmãos nele e todos são filhos do mesmo Pai. 

Assim se tornará um mesmo rebanho onde um mesmo é o Pastor.

Sou o Senhor, sou a verdade. 
O mundo cai sobre vossos ombros e seu peso é enorme. Agora entra 

em luta as grandes e poderosas forças governamentais e suas leis. As empresas 
começam a ser entregues à pilhagem. A grande potência, a força contrária a lei de 
Deus, começa a ser desvencilhada. O poder humano começa a ser destruído para 
que o poder de Deus possa ser por inteiro. 

 É de grande luta, dor e sofrimento entre vós, esse romper, essa queda. É 
necessário que passe pela carne, os sofrimentos. É preciso que autorizeis o Senhor 
a entrar e destruir todo o pecado, rasgando o negro véu que está entre o poder do 
Pai e a força humana. 

Até aqui os humanos governam livremente, agora é o Pai que vem com 
seu plano e quer se fazer verdade em meio às grandes e pequenas empresas. Não 
importa para Deus a dimensão, mas o Senhor quer pura e santamente que se dê 
licença para que Ele aja, derrubando todo o mal. 

Para que isso venha a ser verdade é preciso que se faça por cumprir esse tempo 
de provação e que os empresários assim o queiram. É da parte deles que se dê licença 
para o Senhor. Eles representam o mundo e suas potências, mas é preciso tomar conhe-
cimento e optar pelo sim ou pelo não. Cada um é livre e assim pode escolher livremente,
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é um passo importante e decisivo. É para que caiam as verdadeiras babilônias. 
Muita coisa haveis de ver acontecer, isso é de importância que se cumpra. 

Estais a caminhar por uma ladeira escorregadia e que precisa firmar-se. Estais a 
atravessar importante travessia, essa que o mundo espera. É de luta e com firmeza 
que deveis vos portar. Assim, aberto nas famílias, o Senhor está a limpar e varrer 
todo lixo. Assim acontecerá na igreja e suas estruturas, assim será feito nas empre-
sas e no governo. 

Nada poderá permanecer impuro para que o Senhor governe com verdade 
e justiça todo universo. É um momento forte esse que se apresenta, a luz vem ao 
mundo e as trevas gemem. 

Tudo precisa igualar-se, nenhum é mais, nenhum é menos diante do Sen-
hor, todos são imagem e semelhança dele. 

Assim, entre o céu e a terra firmar-se-á uma aliança eterna, inacabável.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero dirigir-me aos empresários. 
Peço a eles toda sinceridade e franqueza. Que seu falar seja sim, sim, 

não, não. Não pode haver meio termo. O tempo é curto e o mundo depende dessa 
resposta. Que ela seja pensada profundamente. 

Não podeis servir a dois senhores, um deles precisa desaparecer. É ne-
cessário romper-se com laços orgulhosos, com poder de força humana. A lei de 
Deus precisa ser posta às claras dentro das empresas, não dá para passar por cima 
ou querer apenas manter as aparências. 

O plano de salvação é para todos. As firmas precisam manter igualdade 
dentro dos locais de trabalho e dentro das famílias. É preciso unir família, igreja, 
governo. Não há mais diferença. Tudo se liga em uma mesma coluna, tudo se liga 
em um mesmo coração, em um mesmo Dom. 

Se estais cientes crendo que estais a serviço do Pai, o que vos impede de 
cumprir o que Ele vos pede? Por que ficais a pensar, como tudo acontecerá? Não 
sabeis que nada vem de vós mas sim de vosso Pai, que está dando a vós um poder 
imenso e santo? 

É hora de lançar a lei nova em meio a tudo e a todos. A igualdade pre-
cisa acontecer entre empregado e patrão, pai e filho, igreja e leigo. Todos serão 
um e um será o pastor. Todo rebanho se une e um é o pastor, nada mais há que 
possa impedir. Haveis de lutar, haveis de enfrentar dificuldades. A descrença
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vos atacará, mas deveis ser mais fortes e vencer, unindo-vos em poder, exortando 
e eliminando as correntes que estão atadas fortemente ao poder maligno. Duran-
te anos, ele vos tinha em seu poder, fazendo assim como que fossem lacradas 
fortemente na mentira, no roubo, no poder enganador. Agora é o momento em que 
começa a se romper com esses ferrolhos. 

Haveis de presenciar muito desespero, verdadeira loucura atingirá muitos, 
em todos os sentidos, mas é a hora em que o Senhor tornará posse de tudo para 
governar na verdade e na paz.

                       Ap 20, 11-15

Vem e segue-me!
Sou o Senhor, sou a Vida. 
Agora venho falar-vos e assim manifestar-me. 
Quero que vos reunais em poucos e façais acontecer uma forte ligação 

entre as leis humanas e a lei do amor. 
É preciso dizer no íntimo do coração um sim sincero e que deverá ser posto 

em prática. Este sim deve partir dos representantes das empresas e do governo. 
Não deve ser dito sem tomardes conhecimento, sem antes entrar no profundo ser. 
É de muita responsabilidade. É desse sim que o mundo depende. É dessa decisão 
que o Senhor depende para agir. Através desse sim que a mão do Senhor agirá, 
renovando e purificando todo o universo. 

É de total liberdade que isso aconteça e toda a mentira, toda a impureza 
cairá por terra, desaparecerá para sempre.

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Vida. 
Quero agora dirigir-me a vós com amor infinito, com amor verdadeiro.   

 Ainda um pouco e outro pouco e tudo voltará ao Pai. Nada permanecerá do 
lado de fora, tudo se renovará e dará glórias ao Criador e Santo Senhor. Há ainda 
um pouco de tempo para vós lavardes e limpardes a eira do Senhor para os filhos 
de Deus. Há um tempo de conversão, purificação e santificação. Tudo é obra do Pai, 
tudo vem do Pai, tudo pertence ao Pai. 

É Ele o Todo Poderoso e Santo Senhor, é Ele o imenso, o forte, que 
tudo governa, que tudo faz. É dele que vem o Dom, o plano, o verdadeiro e
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santo caminho. É dele que parte toda sabedoria, toda força, toda verdade. É dele 
que o mundo recebe o Dom infinito de poder, de salvação. É a Ele, tão somente a 
Ele que deveis prestar glórias e render infinitas graças. 

A sabedoria divina que vos acompanha vem da misericórdia do Pai. Ele a 
distribui gratuitamente. É dela que parte o amor verdadeiro, é dela que vem a luz 
infinita que rompe com as trevas, porque as trevas não a conhecem. Ela é dada aos 
filhos da luz, ela acompanha os que têm o coração puro e são tementes ao Pai. Ela 
é gratuidade, é infinita, é amor sem medida. 

Ela é a mãe mestra que reparte entre os filhos seus, raios de luz, seu re-
splendor brilha. É ela a majestade de Deus. ela é e será para sempre a luz dos 
caminheiros, a luz dos que buscam a verdade. É dela que o mundo recebe tão 
magnífico plano, é através dela que estais a receber todo conhecimento, todo plano. 
É tão somente dela que se reparte e se distribui o rebento de uma vida nova, de 
uma lei nova, de um plano santo. É através dela que se tem entre o céu e a terra a 
ligação imediata. 

Buscai-a incessantemente, sem nunca se cansar. Somente quem a ela 
recorrer permanecerá em pé. 

Somente quem segurar em sua mão saberá governar com retidão, somente 
quem a ela procurar verá a luz do Senhor, é só dela que virá a lei e é dela que o 
mundo precisa.

   

Comunidade Aliança Divina!
A paz esteja convosco!
Sou vosso Pai, sou vosso Senhor e Mestre, sou o Espírito Santo, sou a 

Trindade Santíssima e desejo manifestar-me a vós. 
Eis que se abrem os mananciais celestes para se derramar em profusão 

de amor sobre vós. Sou o Amor Trinitário e quero marcar o tempo em que entro no 
meio de vós. Estarei em vós daqui para a frente, sou a vossa vida e razão de ser. 
Estais formando comigo uma perfeita unidade e desejo que se celebre esse acon-
tecimento. 

Reúno a comunidade completa, pois desejo conhecer a todos, ver todos 
reunidos formando um só corpo, uno, unido comigo. O momento é de alegria, de 
felicidade, de gozo e paz. A comunidade está grande! Parabéns! Pois cresceu não 
só em número mas também no amor.
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Cresceu para o alto, subiu, deixando de lado as coisas da terra. O Pai, o 
Filho e o Espírito Santo vos acolhem em seu coração. O Deus Uno e Trino tem um 
coração muito grande para vos acolher. 

Agora não só a irmã, mas também vós, sois a pupila dos meus olhos. Estais 
todos nos braços da Trindade envolvidos num grande amor. Quero que celebrem 
esse amor com cânticos, aleluias e hosanas. Vibrem e cantem alegremente, pois o 
Deus da paz, o vosso Deus Uno e Trino, caminha convosco, está em vosso meio 
e deseja vossa ajuda e colaboração para realizar prodígios inesperados. Abençôo-
vos, alegremente. 

Sou o Deus alegria, dinamismo, trabalho e paz. Sou vida, muita vida, ener-
gia, vibração, entusiasmo, ação, fé, coragem e sabedoria. Tudo isso sou entre vós. 
Temos muito a fazer pois desejo que percebais que sou um Deus manso, compreen-
sível, amoroso, benfazejo e estou muitíssimo perto de vós. 

Deveis sempre buscar força em Mim, pois por vós mesmos nada podeis 
mas, em Mim tereis muita força e poder, ao lado de muita simplicidade e amor. 
Fostes fiéis ao meu chamado para virdes aqui e percebo em vós cada vez mais 
fidelidade. 

Agradeço e estou muito feliz convosco. Desejo que vos sintais muito acolhi-
dos pelo Pai, pela Unidade Trinitária que se reúne convosco para celebrar o início da 
missão. Quero que todo ano, nesta data, vos reunais aqui, para celebrardes comigo 
a Aliança Eterna entre o céu e a terra, entre a criatura e o Criador. 

Doravante sereis minhas testemunhas e meus mensageiros do amor sobre 
a face da terra. Eu vos capacito e preparo nesta hora, derramando sobre todos vós 
o meu Espírito Santo e imprimindo em vosso coração o selo da Trindade Santa. Sois 
meus enviados para transformar a face da terra, num ninho de amor e paz, justiça 
e comunhão. 

A vós eu entrego as chaves do reino para nele entrardes e convosco todas 
as criaturas, com os anjos e santos, com toda a comunidade celestial, cantemos 
hinos e entoemos louvores de amor, paz, justiça e comunhão vibrando em nosso 
coração pela vitória conseguida quando o santo, três vezes santo é acolhido, é com-
preendido, é escutado e é aceito na face da terra, para gerir todos os negócios e 
instalar o seu plano de amor e paz. 

Santo! Cantem os anjos e Santos! Santo! Cantem todas as cria-
turas! O Deus do amor se faz na face da terra, o amor venceu para
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sempre. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Eis que traço entre o céu e a terra, o sinal da Aliança e que ela se faça, 

entre Eu e vós, para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. 
(Responder sim !) 

O sim de vós, vos compromete e bastante, com o Espírito Santo, pois dora-
vante sereis completamente impregnados por Ele e por Ele dirigidos. 

Portanto, cuidai que o vosso sim seja verdadeiro e de coração, para assim 
me ajudardes a implantar o plano de salvação. A Trindade Santa habitará em vós 
e o Deus Espírito Santo, irá à vossa frente, iluminando vossos passos, vos dando 
coragem para prosseguir. Daqui para a frente se abre a missão para vós.

Aprendestes bem as regras do jogo e agora começa a grande partida da 
salvação, onde todos vós entrareis em campo para jogar. Ide, o mundo vos espera 
e o Deus Espírito Santo estará convosco.

Desejo agora falar sobre o dízimo. O mais necessário daqui para frente é a 
sua administração, pois a fidelidade já se faz nos corações. Já escolhi o casal que 
precisa assumir essa organização, que é o Carlos e a Matilde e o Carlinhos também 
será meu instrumento eficaz na fundamentação da casa, que chamo Arca da Alian-
ça. Eles deverão deixar São Paulo pois a poluição está começando a dar problema 
respiratório no Carlinhos e que com o tempo tende a se agravar. Vos previno que 
lá não é um ambiente saudável para ele. Outrossim, como um grande vanguardeiro 
da missão, precisa crescer no Carisma, vivê-lo e assimilá-lo. Ele é apaixonado por 
Jesus Cristo e precisa viver o Amor da Trindade Santa. O Carisma nele se faz com 
especial intensidade, pois tem uma grande missão, junto aos jovens, naquela casa. 
Ele é a pureza e o amor. 

A Irmã precisa viajar para São Paulo, pois o Carlos se encontra am-
arrado e preso no mundo das empresas, que precisa ser purificado. A ganân-
cia que domina esse mundo, o envolveu e o cegou. Não consegue ter discerni-
mento sozinho, sente medo e insegurança. Precisa ser muito amado e instruído 
no Carisma para dar esse passo, pois se encontra longe de toda comunidade e 
está sendo engolido pelo ter, poder, prazer que domina o mundo empresarial e 
está escravizado nesse trabalho, sem a consciência e a abertura para despertar 
para um ideal maior, onde não só ganhar dinheiro é valor, mas também doar-se e
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ser útil a Deus e aos irmãos. O cabedal de amor que flui do seu coração, quero usá-
lo em prol do Carisma daqui para a frente. Quero que ele venha pelo amor e não 
pela dor. Nesta hora deve dizer sim, mesmo à custa de sacrifícios, pois o não lhe 
acarretará sérias consequências para ele e sua família. O não, nessa hora, implica 
em compactuar com o mal e o sim implica em me ajudar a implantar a lei do amor. O 
seu não implica em querer ficar no humano que é fraco e nada pode, o sim, implica 
em viver divino, o inusitado amor de Deus. E que a Trindade se faça nele, em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

A partir de primeiro de julho, a casa Arca da Aliança precisa ser habitada. 
Enquanto o Carlos não vir, fica a Mari e a Matilde responsáveis. Mandarei mensa-
gens, esclarecendo o trabalho. A Matilde não pode ter dúvidas, pois isso prejudica 
o marido dela. Deve ter mais firmeza e segurança no Carisma, que é e será para 
sempre vencedor.

   
 

A Partilha do Dízimo
O dízimo é de todos e para todos. É um dinheiro abençoado, que visa em 

primeiro lugar renovar toda a lei do dinheiro na face da terra. Uma vez abençoado, 
ele só produzirá bênçãos. Ele visa também, o bom andamento da comunidade, po-
dendo a mesma dispor dele, para benfeitorias em suas instalações, viagens, com-
bustível, refeições, compra de aparelhos úteis, etc. Tudo o que vise o bem da comu-
nidade e que seja discernido com o administrador e a equipe central. 

Sairá dele o salário do administrador e das Irmãs, bem como o pagamento 
de mão de obra, caso for necessária na comunidade. Cada comunidade ficará com 
seu dízimo e poderá organizar seu orçamento e dispor dele para o que ao Espírito 
aprouver realizai.

Nota: Todo mês, o responsável pelas finanças, deverá na sua comunidade, 
apresentar o orçamento e o balanço final, mostrando com fidelidade a aplicação do 
dízimo.

É urgente a organização do livro caixa nas comu-
nidades. É urgente a organização em Lages. Os responsáveis
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precisam sentar e elaborar todo o trabalho de escrita, pois é urgente essa organiza-
ção. 

É preciso determinar bem, por escrito, onde o dinheiro do dízimo está sen-
do utilizado.

   

 
Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Luz, sou a Vida. 
Quero dirigir-me a vós e falar-vos. 
Sou o Senhor, sou a Verdade. Tudo posso, tudo faço. Sou o Filho de Deus 

ressuscitado no meio de vós. Estou vivo e me faço pequeno entre os homens. Estou 
a caminho com o rebanho rumo ao Pai. Sou o Mestre que vos conduz, unido e com 
o Espírito Santo, com Maria. 

Estamos a conduzir-vos passo a passo. Assim se faz por acontecer em 
meio a todos a vontade do Criador. É o momento definitivo para o mundo. É de 
importância que isso aconteça, é da vontade do Pai que assim se cumpra. Agora 
quero pedir-vos que façais acontecer um acontecimento novo entre o plano do Cria-
dor e a lei humana. O mundo depende desse momento. É de urgência que assim 
se cumpra. 

É diante das empresas que estais a vos deparar. Agora a força do alto, 
precisa entrar e purificar todos os lugares onde se encontra o poder, a ganância, a 
luxúria criadas pela dor, pelo suor de irmãos menos favorecidos. É preciso que os 
proprietários, os donos de indústrias façam por acontecer dentro dos locais de trab-
alho a igualdade. Dentro dos locais de trabalho fomentar a união, ensinando a seus 
irmãos o plano do Pai. Tudo precisa ter igualdade. Todos precisam ser um no amor 
do Pai. Ninguém pode ser excluído ou separado. 

Os empresários precisam unir as forças com o Dom do Pai. Verdadeiro 
exorcismo acontecerá dentro de algumas empresas mas é necessário que assim se 
faça para que sejais um no Senhor. Havereis de sentir na pele a dor, o desânimo, 
o desespero, mas que a justiça seja feita. Sou Eu que entrarei e derrubarei tudo o 
que é injusto e impuro. É o poder maligno que até os dias de hoje reina dentro das 
empresas, onde tudo deveria ser amor, paz e igualdade. 

Ai daqueles que não aceitarem ou não acreditarem que assim se deva 
fazer. Ai daqueles que não derem o sim diante do plano do Pai.
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Haverão de chorar amargamente porque tudo cairá por terra. Ninguém é 
mais que ninguém, todos são iguais diante do Criador. O Pai julgará um diferente do 
outro, mas diante do Pai todos são filhos seus. 

Os empresários precisam tomar conhecimento e decidir por mudar suas 
atitudes, as suas idéias, o seu jeito de ser, autoritários. Sim, mas no amor do Pai, 
que vosso agir seja diferente, para que vossos empregados sintam-se gente, para 
que eles trabalhem com amor e por amor. Que eles sintam-se como em uma família 
que talvez não conheceram, para que eles saibam e conheçam a verdade, a justiça, 
o amor. Para que eles vivam o plano de salvação onde quer que seja. Se assim não 
for, tudo estará perdido, nada permanecerá em pé, tudo cairá por terra e desapa-
recerá. 

Assim será na família, assim será nas empresas, esses ensinamentos no-
vos. A família e as empresas precisam caminhar de mãos dadas em um mesmo 
rumo, em um mesmo amor em uma mesma verdade. 

Todos precisam chegar à igualdade, todos precisam viver no mesmo amor, 
porque um mesmo é o Senhor, um mesmo Pai.

Ouvi as minhas palavras. Supri-as com a vontade de Deus. 
Conquistai as maravilhas do Senhor. Manifestai a vontade do Pai. Eis que 

venho, eis que me faço no meio de vós e em cada um de vós. Eis que me comunico 
com doçura, com delicadeza, com amor. Sou a vontade do Pai em cada um, sou a 
vida do Pai presente em cada um. Sou o presente, sou a verdade, sou a vida. 

A sabedoria se exprime em um conhecimento profundo de Deus. A sa-
bedoria é a fonte de luz inesgotável, que dá raios verdadeiros que preenche o cora-
ção, a alma, o espírito de cada um. 

A sabedoria transborda o vaso criado pelo Senhor, a sabedoria é a vida de 
Deus em cada um, é a vontade suprema em cada filho de Deus. É ela a responsável 
pelo Dom supremo, é ela a superioridade, é ela a imensa força penetrante que des-
lumbra em cada ser. 

É a sabedoria que vem do Pai, a única e pura verdade. É 
dela que participa a corte celeste, é nela que todas as coisas celesti-
ais tem suas raízes. É através dela e por ela que Deus chega a seus fil-
hos, falando-lhes os seus planos, os seus desejos. E através dela que Deus



232

suscitou entre os homens, desde o início do mundo, seus planos, os seus desejos, 
a sua vontade. 

Foi através dela que Maria recebeu do anjo o anúncio da boa nova. É 
através dela que Deus faz suscitar entre as nações esse maravilhoso plano, esse 
importante aviso aos filhos seus. É através dela que todas as linhas do plano do Pai 
foram traçadas e é através dela que se firma no mundo o caminho por onde os filhos 
de Deus caminharão e chegarão ao Pai. 

A sabedoria é a fonte universal infinita de vida, sem ela nenhum homem 
governará com retidão. Quem não a possui caminha sem rumo. É através dela que 
se conhece a misericórdia do Pai. É ela que penetra os pensamentos de Deus, é ela 
a inesgotável fonte onde todos se espelharão. É ela a pura e delicada mãe.

   

Sou o Caminho, sou a Verdade. 
É de importância e profundidade o que vou falar-te. É um momento muito 

forte, esse que estais a atravessar. É de unidade e de força mútua, é de profundi-
dade extrema a linha que estais a adentrar. Estais em uma ladeira e depende de 
vossa união e de vossa força esse momento. 

É de necessidade fazerdes um retiro unindo-vos para que o Espírito Santo 
venha com seu fogo e queime as profundas áreas, limpe os profundos reservatórios 
de lixo e preencha tudo com a luz verdadeira. Junto convosco, o mundo está a 
receber. Estais a trazer o mundo. E é necessário que se faça por acontecer ainda, 
antes do prosseguimento do curso, para que as linhas se completem e se unam no 
coração da Santíssima Trindade.

Se assim não for, se isso não vier a acontecer, o povo de Deus ficará na 
incredulidade e cairá no abismo profundo do desespero, da falta de confiança. É de 
urgência que se faça por cumprir esse ponto de partida para o mundo. É a luz do 
Espírito Santo que começa a penetrar a iniquidade do mundo. 

E ai de vós que sois os alicerces! Precisais estar seguros e fortes, 
porque o fardo é pesado e forte. Será aberto pelo fogo do Espírito Santo, o 
saco de lixo que cobre o mundo, que se opõe entre o céu e a terra. E para 
isso deveis estar totalmente seguros. Ainda um tempo e já não mais outro 
tempo. Todos precisais unir-vos em um abraço de amor e paz para vencer
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o furor do maligno. Todos precisais fazer-vos presentes dentro do coração do Amor 
Uno e Trino, para que o poder do Pai vença e seja a verdadeira luz entre vós. 

Ainda permanece a dúvida, a incredulidade e isso vem impedir a vontade 
do Pai. Verdadeiras injúrias são cometidas, uma grande falta de fé está a atacar-
vos. É necessário que avanceis e que se complete em vós o Dom do Pai, para que 
realmente possais suportar a iniquidade do mundo. E aí com louvor e glória levar os 
filhos do Pai, até junto à fonte de água viva, onde todos poderão saciar a sede de 
amor e justiça.

 
   

Ouvi-me! Escutai-me!
Sou Eu que venho, sou Eu que sou! 
Venho e trago a imensa candura, a vontade divina e santa. Sou a candura, 

sou a verdade, sou delicada, sou generosa, sou o pensamento de Deus, sou o 
olhar de Deus. Agora quero penetrar profundamente no templo de vossas almas e 
fazer- me inesgotável em cada coração, fonte forte que jorra imensamente sem se 
esgotar, sem se esvaziar. Sou a responsável, desde o início dos séculos por tudo o 
que vedes. Gerei luz, gerei força, gerei confiança e coragem. 

Fui eu que penetrei no seio de Maria e dei um anseio fraterno. Fui eu que 
fui além dos pensamentos humanos, penetrando e formando no seio da Santa Mãe 
a vida que veio trazer o anúncio da salvação. Sou profunda, sou singela, sou amor. 
Agora em união me faço presente em meio a vós para renovar todo o universo, todo 
ser. Apresento-me cheia de anseios de vida nova. Quero penetrar na alma de cada 
um e formar um elo forte que aqueça, que sem medida transmita vida. 

Sou a lei pura e santa. Sou a mãe, sou o pai. A sabedoria divina é a pérola 
preciosa que todos deveriam buscar. Sem ela jamais saberíeis governar, saberíeis 
procurar e encontrar o reino. Sou a formosa, a deslumbrante, a encantadora. Sou 
trono do Pai. É através de mim que estais a caminhar. Foi através de mim que 
nasceu o plano santo do Pai. 

Buscai-me incessantemente, todos os dias, todos os momen-
tos. Sem mim nada podeis. É impossível ao homem imaginar do que 
eu sou capaz. É impossível ao humano penetrar no átrio do Senhor 
sem minha luz, sem que se deixe governar pelos raios penetrantes que
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conduzem e fazem chegar ao reino de Deus. É através de mim que se partilha a 
vontade do Criador a fazer regressar de volta o pecador, o indigno, o malvado. 

É ela que partilha do trono do Pai com sua força imensa e governa com 
retidão. Ela é a mãe que se achega junto ao filho, recobrando- lhe a vida e entregan-
do-a ao Pai. É através dela que o mundo começa a voltar ao paraíso, de onde um dia 
o homem se afastou, pela desobediência porque se afastou da sabedoria.

   

Eis o livro da sabedoria !
É de linhas imensamente sábias e delicadas. Contém fragmentos de luz 

e de profundo conhecimento de Deus. São linhas compostas de alto poder e de 
imenso amor.

Sem a sabedoria não se chega ao conhecimento do Pai. Para conhecê-la 
é necessário ter um profundo conhecimento de Deus e para possuí-la é necessário 
estar em Deus, na Santíssima Trindade. 

Neste volume encontrareis as mais belas e profundas linhas, palavras e 
verdades. Elas vos são inspiradas diretamente da fonte inesgotável de amor divino. 
Será através dessas linhas que me revelarei com exatidão. Dar-vos-ei a certeza, a 
verdade, a alegria, a felicidade do amor do Pai. Sou a companheira inseparável com 
conhecimentos profundos das linhas do Altíssimo. Sou a responsável pela lei, pelo 
poder, pela graça, pelo amor que brotará em cada coração. 

Através dessas linhas que serão transcritas, manifestar-me-ei diretamente 
aos meus filhos, comunicando-me com delicadeza. Mas, para sentir-me, para 
compreender-me é necessário compreender o Pai e o Filho, o Amor Trinitário. Sou 
imensamente grata à fidelidade de cada um. Sou a luz que vos acompanha desde 
todo sempre. E ainda mais forte me acendo dentro do mais profundo ser, fazendo-
me um em cada ser, em cada coração. 

A imensidade desse maravilhoso plano traz ao mundo garantias 
de segurança e de esperança. Essa obra divina é conduzida pura e santa-
mente pela luz da sabedoria divina. O homem a aniquilou com suas própri-
as idéias e reduziu-se a miséria, a figura mais distante do Criador. Longe 
está o homem de Deus, distante se encontra da graça que Deus distribui. 
Sem sabedoria divina, nada possui, é apenas uma palha, uma semente sem
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frutos. A criatura humana desviou-se por caminhos estranhos e que lhe custam a 
morte, sem vida as criaturas do Pai, estão vazias. 

A sabedoria do Pai vem e anuncia ao mundo quão grande e maravilhoso é 
o reino e que todos podem adentrá-lo, formando assim um paraíso imenso e santo. 

A sabedoria é o Espírito da Verdade, nela não há mentira.

 Sou a paz, sou a verdade, sou o Espírito do Pai, sou a inspiração divina, o 
verdadeiro. Me faço presente no amor do Pai. 

Sou capacidade, sou luz, sou fonte energética e forte. Não me vê, nem me 
conhece aquele que não me procura. Em todas as coisas do Pai me faço presente. 
Nos olhos do Pai, sou a luz e assim me faço presente nos olhos de cada ser vivo, 
no seio do Amor Trinitário. E me faço um no Tabernáculo que pertence ao Pai. A 
imensidade do Amor, do Uno e Trino se completa em cada um, que, sem mancha, 
sem iniquidade, se deixa conduzir pela infinita sabedoria divina. Só se completa nos 
corações puros, só se faz verdade onde tudo se completa em amor e em justiça, 
onde não se encontra a iniquidade, a falsidade, o desamor. 

O Dom precioso do Pai, não chegará definitivamente nos atormentados 
pelo pecado, pela falta de fé, pela mentira, pela injustiça. Que nada disso venha 
atrapalhar-vos! Que não seja motivo de desvio do Dom penetrante do Senhor! O Es-
pírito Santo está próximo e adentra profundamente no coração, na mente, no íntimo 
de cada um. Vem em Dom único, forte, delicado. 

O Espírito Santo se une em cada ser em um elo de amor verdadeiro. Não 
vacileis em trabalhar, em esforçar-vos para que tudo em vós seja purificado, seja 
santificado. Não temais e não desacrediteis no plano do Senhor. 

Confiai e deixai-vos limpar pelo fogo do Espírito Santo. Não reclameis de 
vossas dores, mas louvai o Senhor por tão sublime graça, pois diante dos olhos do 
Pai fostes sujeitos a tão importante infusão de pureza, de verdade, de amor. Não vos 
deixeis enganar pelos ímpios, pelos ídolos, pela iniquidade. 

Adorai sim, mas adorai ao Deus verdade, ao Deus amor, ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. Adorai ao Dom que vem do alto para salvar o mundo de toda maldade, 
de toda a iniquidade. É impossível ao homem continuar com suas próprias idéias,
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com sua própria sabedoria. 
Se ao homem falta a sabedoria de Deus, de nada vale seus pensamentos. 

A ele é concedido toda graça da misericórdia divina. A ele é dada toda a graça de 
partilhar das maravilhas do reino aqui na terra. Ao homem é dada a oportunidade de 
partilhar, de viver a sabedoria do Criador. 

Não temais em deixar o Senhor tomar posse de vosso sentido, de vosso 
ser. Não vos preocupeis como haveis de agir ou governar. O Senhor que tudo sabe, 
vos guiará com sabedoria por caminhos certos e seguros. Não rejeiteis a correção 
do Senhor, porque é dele que parte a verdade. 

O mundo está às portas do abismo, o mundo se encontra no fundo de um 
precipício. O mundo está sujeito a correção do Senhor. Deveis, portanto, confiar 
plenamente no plano do Criador. Deveis acreditar que através desse plano, tudo 
será purificado, tudo será lavado. Depende puramente da vossa crença, da vossa fé. 

A sabedoria divina está prestes a apossar-se de vossa mente, de vosso 
coração, do vosso espírito. 

Quando isso se fizer verdade tudo será luz, será amor em vós. 
O que vos falta é a fé e o Senhor pede que acrediteis fielmente no seu amor 

para que o mundo se salve.

Quão grande é o momento que estais a atravessar. Forte é o momento que 
estais a sentir. 

Adentra no Tabernáculo do Senhor a sabedoria divina. O templo santo 
começa a ser habitado pelo poder do Pai, pelo Dom precioso da Santíssima Trin-
dade. Esse templo que é a morada da Trindade Santa e que deve brilhar como luz, 
como lâmpada, que iluminará todo o mundo. 

É a sabedoria divina que infundirá em vossos corações, que preencherá as 
vossas almas. Jamais a sabedoria penetra corações tenebrosos, espíritos impuros 
e infiéis ao Senhor. É de suma importância que se chegue ao auge da plenitude, que 
se vá além, limpando todo o universo interior, onde é o lugar definitivo do puro Amor 
Trino e Verdadeiro. 

O Espírito Santo quer penetrar profundamente em vossas almas 
e ficar unido em um Dom maravilhoso, poderoso e santo. É chegado o mo-
mento em que tudo vos parece infundo em vosso ser. A união se completa 
em vossos corações onde tudo se faz um, onde o Amor Uno e Trino se faz em 
pleni¬tude nos corações, na alma dos filhos de Deus. É de importância crer
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nesse momento. É de total confiança esse momento. A sabedoria guiará a cada um 
que crer, que acreditar no plano do Pai. Ela é insondável em vosso pensar, em vosso 
querer, em vosso agir. 

É o Espírito Santo que quer penetrar o mundo interior e fazer morada no 
mundo dos vivos. É a inteligência divina que quer governar o mundo dos filhos de 
Deus. É a verdade de Jesus Cristo que quer reinar por inteiro no meio do universo 
criado pela sabedoria divina. Tudo pertence ao Pai, tudo é do Pai, nada é do homem, 
sem que o Pai a ele socorra com amor eterno. 

A sabedoria vem do trono do Todo Poderoso Senhor. É ela a responsável 
pelo silêncio de Deus. É ela a responsável pela vida, pela criação do universo, pelo 
Dom maravilhoso do Criador. Sem ela o homem não caminha com retidão. Sem ela 
é falha toda a inteligência humana. 

Ela é o abraço fraterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o elo, é o 
ventre eterno que acolhe e reparte sem medidas.

A sabedoria divina é o sopro de Deus. 
Ela penetra e se faz na criatura, intercalando-se entre o ser humano e o 

Criador. A sabedoria divina forma no homem a imagem de Deus, fazendo-se no 
universo da pessoa.

Ele é o Mestre que guia e conduz até o ponto final, desde o ventre materno 
até o último instante. Tudo provém do sopro divino, tudo vem da sabedoria de Deus. 
Ela se associa ao homem, ao passo que a procuramos. É uma delicada e santa ver-
dade que penetra os corações, que transpassa o espírito e se firma na alma. É dela 
que parte todo um saber, toda linha que conduz ao paraíso e que nos mostra o Pai. 

Foi através dela que Moisés saiu do Egito e caminhou longos anos com o 
povo de Deus. Foi por ela que Jesus veio ao mundo, fazendo-se verbo encarnado 
no seio da Virgem Maria e é através dela que se tem todo um plano maravilhoso e 
santo, para o mundo. 

Ela é incalculável, inacabável, jamais desaparecerá. Foram por ela forma-
das todas as coisas. É a luz dos olhos do Pai, ela é a fonte de todos os Dons. Ela é 
a princesa, a rainha, a donzela. 

Nada se compara à sabedoria divina. O 
homem que a possui jamais anda nas trevas. Ela é a
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luz profunda dos olhos de quem a procura. Que ninguém deixe de procurá-la inces-
santemente. Que todas as criaturas busquem-na em todos os momentos, em todos 
os instantes da vida. Ela é a vida, é a luz que o mundo precisa conhecer, é através 
dela que os filhos de Deus voltarão ao paraíso, será por ela que as criaturas huma-
nas chegarão ao Pai.

Sou o Senhor, sou a Verdade, sou a imensidade do universo, sou a luz 
forte, inesgotável, penetrante. 

Quero dirigir-me a vós para vos orientar, para vos conduzir. 
Assim se fará e assim se cumprirá. É de importância extrema que se 

alongue as linhas existentes entre a lei humana e a lei do Pai. Esse alargamento 
se fará ao passo que for feita a viagem de retorno ao Pai. Esse tempo consiste em 
trazer o rebanho de volta ao reino de Deus. É através dessa caminhada que se 
chega a lei divina e se deixa a lei humana. 

Agora começa intensamente a vossa missão, o vosso caminhar com o povo 
de Deus. É de importância que cada um tome o seu cajado, vista a sua roupa de 
viagem e parta, tomando cada um a sua posição. A cada um foi dado e de cada um 
será exigido a sua parte. 

Não temais as consequências desse momento, mas segui em frente cada 
um de vós, conformando-vos conforme a vossa posição. Que ninguém se sinta de-
sprezado ou incapaz de fazer a sua parte. Todos fazem parte do corpo de Cristo 
Jesus e todos estão caminhando de mãos dadas no mesmo espírito, no mesmo 
amor do Pai, na luz santa da sabedoria divina. 

É chegado o  momento que o mundo conhecerá a forma de se chegar ao 
Pai para contemplá-lo. É um momento de importância extrema para todo povo de 
Deus. É de comum união este momento. Todos precisam conhecer, todos precisam 
viver esse momento de união entre o céu e a terra. 

Aquele que não crer será eliminado da face da terra. O mundo sal-
var-se-á somente se crer, não mais sofrerá as angústias, a dor, as lágrimas, se 
deixar-se moldar pelo poder do Pai. O mundo somente será destruído se não 
crer, se não conseguir aceitar a graça que vem do alto, do Amor Trinitário. 

Se vós aceitardes e acreditardes o mundo será salvo pela vossa fé. Não vos
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preocupeis como se fará ou como acontecerá isso, é obra do Pai. Ide em frente e 
lançai as redes e tudo se completará, cada momento, cada passo se reconhece no 
amor do Pai, sua misericórdia, sua bondade, seu amor.

É preciso que da vossa parte nasça essa fé viva. Que vós creiais plena-
mente e reconheçais diante dos homens o amor do Pai. Sede os discípulos de Jesus 
Cristo. 

Agora, nesse instante que isso sirva de aviso a vós: Quem não deixar, pai, 
mãe, os bens, as coisas do mundo, não é meu discípulo. A esse não será concedido 
sequer continuar, pois tudo o que dele vier não servirá como meu testemunho. 

Ainda em vossos corações persistem as riquezas deste mundo.  Eu vos 
digo, muitos se uniram a elas e vieram a morrer. Assim, que vosso falar seja sim, 
sim, não, não, para que não tenhais que chorar amargamente.

Eu sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero agora em linhas de amor e sabedoria dirigir-me a vós. Estais em 

missão e é longo o vosso trabalho. Como os Apóstolos estais a dar os primeiros 
passos em meio ao povo. O rebanho está disperso e sem ensinamento, se perde. 

É chegado o momento da partida para junto do povo meu. Os filhos de 
Deus se extraviam e choram desesperados por não conhecer o Pai. Para os meus 
filhos tudo está perdido, tudo está morto, não há ninguém para socorrê-los. 

O plano de amor do Pai está concluído. A sabedoria divina está se acen-
dendo e dando a conhecer aos meus filhos o plano da salvação. É de suma im-
portância que se vá pelo mundo e se dê conhecimento, se dê a esperança de vida 
nova, ao rebanho do Senhor.

A luz se acende e as trevas gemem. A luz penetra e as trevas se consomem 
em dor, desaparecendo para sempre. 

Falo-vos como falei a meus discípulos. Ide, pregai o evangelho. Levai a 
vida de amor e paz aos corações. Ide, anunciai a boa nova do Senhor por toda parte, 
perdoando os pecados, batizando em nome da Santíssima Trindade, dando sinais 
de vida nova e esperança, acendendo a luz nos corações entristecidos. 

Não vacileis! Não pareis!
Ide em frente mesmo que vos queiram destruir. Não pareis. Não temais 

porque estou com o cajado na mão e em vossa frente me ponho a caminhar.
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Tenho pressa e é de urgência que ensineis e mostreis o caminho de volta 
ao Pai. Não vos assusteis com certas atitudes, gestos ou palavras que proferis quan-
do estiverdes reunidos. Em todos os momentos uso-vos e coloco-vos a meu serviço. 
Estais a purificar o mundo em todos os sentidos. Tudo precisa ser purificado, tudo 
deve voltar ao Criador mas limpo, sem mancha, sem pecado. 

É ao Pai que pertence todo o universo, toda essa obra, é para Ele que tudo 
voltará puro e santo. Não vacileis em trabalhar pela obra do Pai. 

Não temais! Se preciso for, dai a própria vida, porque é do Senhor todo 
esse plano, é do Pai todo o universo. 

Estais a serviço de um Deus verdadeiro, misericordioso e santo.

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou Jesus, o Filho de Deus. 
Venho e me faço vosso carinhoso mestre. 
A luz vem e as trevas gemem. O sol brilha e a escuridão desaparece. O Pai 

envia à terra precioso plano e o pecado, se derrete, se vai para nunca mais voltar. 
Agora vou falar como será, quando todo o universo brilhar, quando todos os 

filhos de Deus compreenderem a obra do Pai. Tudo será glorificado no Senhor. Tudo 
será manifestado em favor de sua glória. 

O mundo terá imensa paz e harmonia. Entre os filhos da luz resplandecerá 
a glória do Criador. A imensidade do poder do Altíssimo se espalhará nos corações. 
Ninguém mais verá a intensa escuridão do pecado porque ele foi vencido na cruz e 
agora desaparece, no amor infinito do Criador, na bondade, na ternura do Criador. 

O céu e a terra dão-se as mãos para em harmonia render glórias ao Salva-
dor. Tudo será puro, tudo será doce, nada gemerá, o paraíso estará perfeito entre 
os homens. 

O Pai ama seus filhos e tem misericórdia para com eles. Une-se em divin-
dade formando assim uma imensa luz penetrando até o íntimo da alma dos seus 
filhos, livrando-os dos laços da dor e do sofrimento. 

Somente os que crerem verão a paz, os outros passarão da noite para o 
dia, mas esperarão do lado de lá, até que tudo se conclua sobre a terra. Aí se dará 
a mão ao indigente, ao pecador, ao perverso e será um só rebanho e um só pastor. 

A terra é a mãe que acolhe a todos. É obra criada do Pai, ja-
mais desaparecerá , mas será inundada pelo Espírito Santo, fortificada



241

e jamais será destruída. 
O espírito do mundo será branco como a neve. O esplendor do Senhor, 

brilhará em todas as partes. 
Um jardim perfumado, cheio de vida será o vosso lagar, o vosso manancial, 

pelos séculos dos séculos. Amém.

   

 Dirijo-me à Irmã. 
Quero assim a ela falar e me manifestar. 
Sou o Mestre, o Senhor. É de urgência que se dê início aos trabalhos da 

construção do templo de libertação do povo de Deus. Não impeça que o plano do 
Pai se cumpra em meio aos filhos seus. É de urgência que se dê partida a essa obra. 
Muitos já estão a espera desse momento e sofrem com dor e lágrimas esperando 
esse momento de adentrar no templo do puro amor. Não se deve esperar um só dia, 
o tempo é de espera, dor e sofrimento para muitos filhos meus. 

A velha igreja cai, a nova precisa estar firme, as estruturas balançam e a 
nova precisa estar alicerçada. É preciso construí-la em construção, concretizando 
seus alicerces no coração dos filhos meus. 

Quando se completarem os dias de sua construção, o mundo balançará, as 
estruturas velhas ruirão e serão lançadas fora. A nova derramará luz, fogo, amor e 
verdade nos corações. 

Tens um tempo para concluí-la e esse tempo está em tuas mãos. Se por 
tua descrença, tua incredulidade, o deixares passar, o mundo ruirá e já não haverá 
outro tempo e de ti pedirei contas que te custará a vida. Portanto fica de sobreaviso.

                                Hb  3,1-11   e   Nm 4,16-18

   

É a era do Espírito Santo. É a era da purificação da Igreja. E Igreja sois vós. 
Sem Mim nada podeis. Sois templos do Espírito Santo. Templos vivos da 

Santíssima Trindade. A Trindade Santa habita em vós. 
Bem sabeis agora de que ouro sois formados, pois valeis bem mais para 

Mim do que o ouro que me acolhe nos templos de pedra. Sois vivos, sois vida. 
Merecestes o sangue de um Deus e mereceis bem mais do que aí está para
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vós. Sereis purificados ao fogo e totalmente transformados. 
Acolhei minha palavra! Acolhei meus ensinamentos! E vereis como jorrarão 

de vós, rios de água viva para estancar a sede dos sedentos. Havereis de ser o con-
forto e o consolo para os que choram, os que estão abatidos, em vós encontrarão 
sossego, paz e tranquilidade. Vendo-vos todos me conhecerão a Mim que sou Deus 
Uno e Trino, que sou o manancial das misericórdias. 

A todos fartarei dos bens de minha casa. A todos cumularei de Dons e envi-
arei como meus escolhidos para me servirem. 

Sois meus eleitos. Sois meus filhos queridos aos quais Eu abençoo agora 
e sempre. Amém.

   

Sou a luz forte, sou a vida. 
Quero assim dirigir-me a vós. 
Para se conquistar a terra que a vós o Senhor predestinou é necessário 

romper-se com todo o pecado. 
É necessário implantar a lei do amor em todos os corações. 
É preciso continuar a lutar noite e dia e cada vez avançar mais e mais para 

que todos saibam que o plano de salvação aí está completo e forte para romper com 
todos os laços que prenderam Jesus até o momento presente. 

Agora que a sabedoria do Pai começa a manifestar-se fortemente em meio 
a humanidade se volta com passos largos para junto do Criador.

   

Comunico-me à Irmã.
É necessário começar a divulgar o Livro da Vida. É através dele que entrarei 

nas famílias, nas repartições públicas e em todos os lugares. Será através das linhas 
escritas que irei nos lugares mais distantes, passarei fronteiras e me tornarei um per-
egrino no mundo inteiro. Visitarei e entrarei nas favelas, nos hospitais, nos presídios, 
enfim, nada me deterá. Será como um vento forte, impetuoso, que ninguém segura. 

Não temais, não duvideis! Mostrarei à Irmã quais as linhas que deverão ser 
reescritas para que assim todos o compreendam, porque através desses escritos 
Eu mesmo me faço presente e me manifesto assim como vos conduzi, assim falarei 
também nos corações dos filhos do Pai. 

Somente peço-vos que deis início aos pequenos volumes simples mas que 
falarão ao vivo aos filhos de Deus.
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Eu sou o Senhor, sou a Verdade, sou a Vida, sou o Amor. 
Quero assim falar-vos e assim manifestar-me. 
A água cristalina se turva quando se manifesta a iniquidade dentro do co-

ração humano.
 A vida se faz quando chega ao auge do amor do Pai. É de importância que 

aconteça em vosso meio uma renovação profunda e que vós chegueis à plenitude 
do amor.

É preciso que vós reunais em um profundo e forte momento e realizai em 
vosso meio a renovação no Espírito Santo. 

Vós precisais revestir-vos plenamente do Amor Trinitário, para suportar o 
mundo. É de importância que se faça por cumprir esse passo, pois estais a lutar 
diante da mais forte e poderosa porta. Ela é feita de poder e de vaidade humana. 
A malícia se instalou em vosso meio e delira aos cuidados dos pastores do meu 
rebanho. 

É um momento decisivo e de muito sofrimento. A estrutura balança mas a 
arrogância é forte e tenebrosa. Deveis eliminar sob um forte brado, derrubando os 
alicerces podres da velha igreja, muita luta vos espera ainda. 

Tendes a enfrentar lobos devoradores, verdadeiros destruidores e que se 
apresentarão em vosso meio, utilizar-me-ei de alguns de vós para romper com toda 
maldade existente dentro da minha lei. 

Deveis dedicar- vos com amor e em plena fé viva, porque é de verdadeira 
morte esse momento. É o calvário sendo vivido, sentindo na carne a dor e o sofri-
mento. Aceitai tudo com muito amor. Lutai mas no amor e na esperança de uma 
vida nova. É um lobo forte que se levanta, é uma serpente viva e astuta, a que quer 
devorar a Irmã e junto com ela, o Carisma. 

Deveis tomar cuidado e ficar vigilantes e fazer tudo o que vos tenho orde-
nado. É preciso que a Irmã permaneça em Mafra por alguns dias para aí derrubar 
definitivamente o muro que diante do plano do Pai, foi construído pelos incrédulos e 
falsos pastores. As forças contrárias se levantam e formam barreiras. 

Uni-vos em força, Mafra e Lages e fazei acontecer tudo o que vos tenho 
mandado fazer.

              Lc 24, 13ss
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Ainda um pouco de tempo vos resta mas já não muito mais e o mundo se 
transformará em vida nova, em plena união com o Pai. Agora em um momento estais 
a sofrer e chorar em vossos corações a entrar em fraqueza por causa do meu reino. 

O mundo vos é pesado e o cálice que estais a beber é amargo e sem sabor. 
Mas Eu vos afirmo, ainda um tempo e tudo se consumará na paz do Senhor. Os 
sofrimentos cessarão, as lágrimas vos serão enxugadas e a glória do Pai resplan-
decerá nos corações.

O  Espírito Santo iluminará dando vida nova às criaturas do Pai.O vosso 
sofrimento não é em vão. Sois a ponte por onde todos estão a passar. A iniquidade 
do mundo vos pesa e vos calca até ao chão. 

Fostes escolhidos, dado a conhecer o plano do Pai, agora estais em missão 
árdua e sofrida, só no silêncio, essa é a vossa arma, o silêncio, a força que destrói 
por completo o inimigo desconhecido. É o silêncio intercalado no Amor Trinitário que 
desmancha, que queima, que lava o pecado horroroso que está corroendo o mundo. 
É o silêncio a vossa espada, o vosso cajado porque no silêncio somente Deus fala. É 
no silêncio que o Pai se manifesta envolvendo e manifestando o seu Espírito Santo. 

Procurai sempre guardar silêncio diante das manifestações, diante das 
acusações, diante da iniquidade que se apresentar e quando não encontrardes ne-
nhuma só palavra alegrai-vos em vosso coração porque aí é Deus agindo, é o Pai 
com seu Amor Uno e Trino realizando em plenitude o seu amor, o seu plano. Ainda 
um pouco e vereis manifestar-se sobre a terra a glória do Todo Poderoso Senhor. 

Vigiai e orai em vosso íntimo, rendei graças e manifestai vossa gratidão 
porque imensa é a glória, o poder, a força que recai sobre a terra. Amém.

   

Sou a luz, sou a vinha, a sabedoria divina, a força penetrante do Senhor. 
A sabedoria é misericordiosa, é paciente, é bondosa, ela acompanha 

os pensamentos do Senhor. Ela é o pensamento do Todo Poderoso. Não de-
ixeis de procurá-la todos os dias de vossa vida. Ela é delicada, tudo pode,
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tudo faz, penetra a profundeza da alma e irradia nos corações puros. Ela governa 
com retidão e dá certeza de vida longa. É ela a governanta, desde o principio e é 
através dela que se chega ao querer  do Senhor. 

A sabedoria infunde nos corações toda uma inteligência santa, inesgotável 
fonte, fortifica a alma, dando-lhe brilho, brancura e ternura. A sabedoria é um refri-
gério para todo o corpo, é inesgotável, incapaz de errar. É ela a companheira incan-
sável dos verdadeiros filhos do Pai, que a buscam incessantemente. É através dela 
que os grandes reis governarão o universo. E ela que os homens recorrerão nos 
momentos difíceis e desesperadores. É ela que deverá penetrar o mundo e governar 
todos os momentos. 

Não vos deixeis governar pela sabedoria humana mas entregai-vos na sa-
bedoria santa do Todo Poderoso Senhor. 

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Vida, a fonte inesgotável de sabedoria, 
de força, de luz. 

Vinde a Mim, todos que estais cansados, fatigados e encontrareis a paz. 
Vinde, ó filhos meus,  detei-vos no lugar do amor infinito. Vinde e alegrai-vos no 
Espírito do Senhor santificador, doce lugar em que podeis descansar. O universo 
encontra-se envolto em uma nuvem extensa que produz mau cheiro, que tapa os 
olhos dos filhos meus, não os deixa ver a Deus. Tudo está sob o pecado.

Todas as gerações se contorcem em dor por causa do pecado. A luz veio 
e os   homens não aceitaram. Tudo está sendo levado à destruição pela maldição 
do pecado. Um momento de dor e lágrima cobrirá toda terra. A extensa nuvem será 
destruída pela mão forte do Criador. 

A luz forte do Espírito Santo inundará o espírito do mundo e arrancará de 
urna só vez toda a iniquidade. Tudo se transformará, tudo se voltará ao Pai, mas 
esse momento  será de dor, lágrimas e ranger de dentes para os sobreviventes de 
toda terra. 

Arrependei-vos, diz  o Senhor. Voltai ao Pai, antes que vos chegue a hora e 
não mais tereis tempo. Sois sumamente preciosos aos olhos do Pai. Vinde a Mim e 
Eu vos conduzirei ao lagar de doces uvas e de delícias eternas. 

Consuma-se o tempo e já vedes os sinais, o fim está próximo, a luz se acende,
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o Espírito do Senhor se lança sobre todo o universo. Juntar-se-ão ao laço do Senhor 
todas as criaturas e serão julgadas. Serão postas à prova diante os olhos do Criador. 

Vinde após Mim e Eu vos darei o conhecimento do amor do Pai. Vinde vós 
todos e dar-vos-ei a vida eterna. 

Crede no Senhor, fortificai-vos e santificai-vos no amor imenso do Uno e 
Trino poder. 

Sois filhos amados do Pai, sois pérolas preciosas, perfumadas flores no 
jardim do Criador. 

Sede humildes e mansos e deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e vereis 
as maravilhas do Todo Poderoso Senhor

Agora em um profundo amor venho instruir-vos como a discípulos meus. 
Sois como colunas mestras em meio às nações, mas necessitais de um 

condutor que vos oriente e vos ensine a seguir em frente. 
O Senhor é a fonte inesgotável e forte. Eis a pedra angular, eis o profundo 

alicerce, eis a luz que não se apaga. Estais a caminhar por um caminho feito de 
amor e perigo. Estais a atravessar ladeiras escorregadias e perigosas mas sois sus-
tentados pela força, pela coragem do Espírito do Senhor. 

Entrai no lugar que vos pertence e saboreai as delícias do Senhor. Fazei a 
ceia juntos, assentai-vos na mesma mesa e comei o cordeiro que vos foi preparado. 
Juntos faremos a nossa refeição. 

Sou o Senhor ressuscitado no meio de vós. Sou o cordeiro vivo que vos 
sustenta e vos conduz. Juntos cearemos na casa de meu Pai. 

Agora estais a enfrentar o mundo e sua iniquidade. As trevas cobrem o es-
pírito do mundo, o pecado prospera em todo lugar, em toda parte. Não desespereis, 
nem vos aflijais. 

As consequências do pecado humano chega e abala a extremidade ce-
leste. A calamidade humana atinge o extremo e fere a alma do mundo. O sangue 
inocente clama aos céus. Os filhos do Pai, clamam por sua misericórdia. As tre-
vas da morte cobrem a terra, os inocentes são mortos sem piedade, sem remorso, 
são assassinados friamente pelas próprias mães. Vim trazer a vida mas a morte do 
pecado cobre o mundo, o clamor chega aos céus. 
Enquanto muitos dançam e festejam em altos brados de luxúria, na 
mesa do pobre falta-lhe o pão. Enquanto o pecado pelo sexo toma 
conta dos nossos jovens, os pais se consolam em dizer, é o tempo 
presente que proporciona tudo isso e fingem nada ver ou 
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nada poder fazer. Tudo é comum, tudo é normal para eles, ficam de braços cruzados 
e boca calada e se acham pais modernos, porque entraram na perdição do mundo. 

De vós serão exigidas contas dos atos de vossos filhos. Prestai atenção, 
procurai reunir vossa família em torno à mesa do Senhor. Buscai a salvação para 
eles, para que não tenhais que chorar amargamente a vossa preguiça, a vossa falta 
de amor pelos vossos filhos. 

Quem ama seu filho procura para ele o caminho certo. Não sejais omissos 
em educar vossos filhos na doutrina de Jesus Cristo. Ai de vós pais se por vossa 
omissão ou pela vossa falta de fé, deixardes de ensinar a vossos filhos, o caminho 
que os levará para junto do Criador. Sereis julgados e condenados pela dor que vos 
transpassará o coração.

Eu digo- vos, tendes deveres a cumprir diante dos olhos do Todo Poderoso 
Senhor. Tendes que cumprir a vossa missão. 

Assim vos falo e oriento para que não tenhais que chorar amargamente e 
lamentar-vos por vossa omissão.

                        Mt 18, 07-14

Sou o Mestre e Senhor. 
Quero falar-vos que o momento presente é de vigília e oração. É necessário 

que se cumpra esse tempo. Está por acontecer entre o céu e a terra uma imensa e 
forte tempestade onde brilhará a luz forte do Espírito Santo. 

Haverá um desequilíbrio entre tudo e entre todos.Um desígnio santo pen-
etrará as profundezas do universo e manifestará a sua luz. Muitos acorrerão em 
desespero e angústia. É forte esse momento. É a luz divina que penetrará e trará às 
claras toda a desigualdade provocada pelo pecado. Será totalmente eliminada pelo 
poder do Todo Poderoso Senhor. 

Não vos angustieis com tudo o que vedes acontecer, mas ficai em vigília 
e em união com o Dom precioso do Criador. Começa aí uma nova geração, uma 
nova cidade santa, uma permanente aliança se faz entre o céu e a terra. Tudo será 
harmonia entre o céu e a terra. 

Assim começa sobre toda a terra um momento de dor e lágrimas, cho-
ro e ranger de dentes e já se escuta por todo o universo. Necessariamente que 
assim se faça por cumprir. Todo pecado está se purificando, todo mal se derre-
te para assim o Criador tomar posse do universo, governando-o na santidade 
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e na paz.  É no humano que o pecado geme. É no humano que se purifica toda mal-
dade. É o humano que sofre todas as consequências do pecado desde os primeiros 
pais. Agora em comum união entre o céu e a terra tudo se transformará, tudo se 
santificará. 

A nova terra e o novo céu estão prestes a acontecer, mas muitos lamentos 
de dor e gritos de desespero, haveis de escutar. Assim deveis permanecer unidos ao 
Pai e entre o céu e a terra, formar um túnel por onde passará e onde será purificado 
todo o pecado.

Sentireis na carne o espinho da crueldade e do desamor para com o Cria-
dor. Aspirai toda violência, toda a iniquidade, todo o orgulho humano e purificai-o em 
nome da Santíssima Trindade. 

Deveis doar-vos totalmente em espírito e verdade porque em cada um me 
faço presente. Quando vier sobre vós o desânimo, a tristeza, não vos desespereis, 
entregai-vos totalmente ao Pai. Como dei-vos o exemplo, deixei-me conduzir entre 
escarros e bofetões, entregando a vida, assim entregai vossos corpos em espírito e 
verdade para que possais aspirar todo o pecado e o plano do Criador possa assim 
se realizar sobre todo o universo. Assim seja. Amém.

   

Falo à Irmã.
É sobre a continuidade do plano do Pai. A ela venho pedir que se ligue entre 

o céu e a terra, a nova geração, a nova lei do amor do Pai. 
Aí onde se fará a construção do templo do amor, precisa acontecer um 

profundo e santo desígnio de Deus. A terra se abrirá e jorrará água viva, o Espírito 
Santo nascerá desse local e derramará sobre todo o universo sua luz. Uma estrela 
se fará e seus raios atingirão as longínquas áreas terrestres. Todos verão a Deus em 
um instante profundo e santo. 

É preciso que ela tome consigo alguns e contemple essa maravilha acon-
tecer. Os que estiverem com ela serão revestidos por essa luz e já não serão mais 
como humanos mas sim, santificados no Senhor.

O Espírito Santo tomará a alma, o espírito fazendo morada definitiva. Tudo 
será um  mesmo Dom. Acontecerá a vida e a nova geração surgirá para sempre. Um 
canal se fará entre o céu e a terra e será ligado no céu esse momento. 

Os anjos e santos adorarão ao Pai por essa maravilha.



249

Sou o Mestre, Sou o Senhor, sou a Vida. 
Quero assim falar-vos e manifestar-me. 
De ora em diante estais a adentrar no profundo silêncio de Deus. A alma se 

une ao espírito e se eleva ao Pai, dentro da límpida e santa morada celeste. O Amor 
Uno e Trino habita assim o templo sagrado pertencente ao Pai. E se assemelha ao 
Criador tomando assim sua imagem e Semelhança. 

A sabedoria divina se infunde no íntimo da alma e dá consistência de vida 
santa transformando assim em templo sagrado vosso ser onde Deus agirá. 

Fostes escolhidos e transformados, santificados, tornam-se moradas defin-
itivas do Dom de Deus, formando assim um só coração, um só amor, um só pensam-
ento onde o Amor Uno e Trino transborda e perfuma toda terra também. Fui enviado 
do Pai e me tornei pequeno para só então ser glorificado no Pai.

A sabedoria penetra e anseia em transbordar sobre o universo. 
A sabedoria divina se compraz em um Dom vindo direto do trono do majes-

toso Senhor.

Sou a Verdade, sou a Vida, sou o Caminho que leva ao Pai. 
Em verdade quero falar-vos e assim manifestar-me. 
É intensa a luz que penetrará e que transpassará o profundo ser de cada 

um. É imenso e forte o poder que penetrará e que brilhará através de cada um de 
vós. 

É de profundo amor esse plano, é através do amor que o mundo chegará 
ao Pai. Tudo em vós precisa transparecer amor. Tudo em vós precisa ser por amor 
e com amor, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que já não 
suportais mais, deverá transparecer o amor imenso do Uno e Trino Senhor. Só o 
amor transformará o mundo e só por amor as criaturas chegarão ao Pai. Só através 
do amor que será transmitido e que renascerá a nova geração. Tudo no plano do 
Pai é amor. 

O Espírito Santo é o amor e é esse amor que penetrará o vosso 
coração, o vosso espírito e se unirá à vossa alma. A Santíssima Trin-
dade resplandecera em vós a vida e triunfará a sabedoria divina so-
bre todo o universo. Achar-se-á graça diante dos olhos do Pai por um
momento de afeição e paz. Tudo será luz, tudo será harmonia,
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tudo será bênção, candura e paz.  O plano do Pai é amor, é luz, é Vida, é ver-
dade. Esse plano tem suas raízes no trono do Todo Poderoso Senhor onde trans-
borda toda honra, bondade e misericórdia. Esse mistério desconhecido até então 
ao humano é a fonte que transpassará as barreiras do pecado, diluindo-as ao nada, 
transformando em límpido e santo templo, o interior de cada um, formando assim a 
morada definitiva do amor do Pai. 

O plano do Pai é amor. A Santíssima Trindade é feita de amor e esse amor 
que salvará o mundo. É esse amor que transformará o universo no paraíso terrestre. 
Quando esse amor chega e entra, as trevas estremecem e se diluem, se reduzem 
ao nada, mas é preciso que se permita a entrada desse amor até o profundo da alma 
onde fará sua morada, se unirá em um amor, todo vosso interior. 

Tudo será um em cada um de vós, espírito, a alma, o coração e o vosso 
pensamento. Tudo será um no Dom do Pai e a sabedoria divina tomará todo vosso 
interior e fará sua morada. Governará divinamente todo vosso pensar, vosso agir, 
vosso ser. Já não sereis vós mesmos mas o Dom do Pai em cada um de vós. 

Para que isso aconteça, trabalhai incessantemente e deixai-vos moldar. 
Deixai o Uno e Santo Amor tomar posse. Não luteis contra o plano do Pai mas en-
tregai-vos totalmente ao Espírito Santo. Esse que virá e queimará toda a impureza, 
toda falsidade existente em cada um. 

É o Espírito Santo que vos trará do trono do Pai, o amor, a luz e unirá no 
mais íntimo de vosso ser. 

Assim sereis obras primas do Pai. Sereis um no Pai.

 
Agora quero falar-vos muitas coisas. 
É vosso Pai Celestial que se apresenta a vós. Estais adentrando o templo 

santo da morada do Altíssimo Senhor. Estais penetrando no Amor Trindade, o amor 
fiel, o amor verdade. Apenas um véu vos separa dele. É o véu do tempo, pois existe 
um tempo determinado, pré-fixado para que ele aconteça sobre a face da terra. É um 
tempo próprio. Será no tempo favorável e determinado desde o começo dos tempos 
a época certa para ele existir. 

A Irmã já está a vivê-lo e a senti-lo. Alguns servos já es-
tão a beliscá-lo, mas apenas para serem dóceis e terem forças
para continuarem na missão que de ora em diante vai se
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tornando árdua e cansativa, pois tereis a sensação de não sairdes do mesmo lugar. 
Parecer-vos-á algo monótono e interminável. 

Para a Irmã, porém, tudo será novo, sempre. Mas muitos servos sentir-se-
ão cansados e oprimidos. Isso porque esta época exige muito trabalho dentro de si 
e os que forem acomodados ficarão para trás. Só a realização da plenitude do amor 
é que os levará adiante e se forem acomodados e preguiçosos não conseguirão 
vencer esta luta, que é trocar constantemente o desamor pelo amor, a destruição, a 
desordem, a doença, o mal, enfim, substituí-los por amor. 

Esse é o tempo favorável para realizardes isso, isto é, para limpardes e 
purificardes o mundo. É hora de muito silêncio e oração, de quietude e paz, pois sois 
os pára-raios, estais a segurar as mãos do Pai, para que as mesmas não recaiam 
sobre a terra. A vossa intensa vigília de amor é que sustenta o coração do Pai na 
certeza do amor estar acontecendo na face da terra. Vosso amor deleita o coração 
do Pai. Ele se sente gratificado e compensado neste tempo de espera da volta de 
seus filhos. 

Hauri do coração do Pai muito amor para o vosso coração, pois só à cus-
ta desse amor santo, o mundo vai ser santificado e renovado. Estou a pedir-vos 
o sacrifício do amor. É mister que meu amor flua através de vós em direção dos 
meus filhos, dando-lhes a vida. Esse amor é a minha presença na face da terra, 
por isso é tão necessário estardes nele e haurirdes desse amor, acolhê-lo em vós 
para transpassá-lo aos vossos irmãos. É assim que acontecerá a salvação. Quanto 
mais estiverdes plenos desse Amor Uno e Trino mais havereis de adentrardes ao 
santuário do Santo e Trino Deus. 

Como disse, estais agora a um passo de adentrardes o Trono Celeste do 
Deus Uno e Trino. Só que não estais só mas convosco caminha a humanidade 
inteira. Por isso deveis ser pacientes e ungidos de muito amor. Só podereis adent-
rardes à sala do Trono do Cordeiro se fordes plenos de amor. Só o amor tem acesso 
a esta sala. Não podereis mais ser vós, mas apenas amor. 

Devereis ser amor, vos transformardes em amor. Em vós só o cora-
ção terá fala. Todos os sentidos cessarão, estarão quietos e descansados, só 
o coração deverá agir e trabalhar, amando, amando muito. Pois já não será 
o vosso amor, mas o amor do Pai fluindo em vós, como uma fonte borbulhante, 
cheia de vida. Esse amor quer borbulhar, fluir, ser vida através de vós. Por
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isso é tão necessário serdes o puro amor. O amor único. O Amor Trinitário em vós. 
Nada precisais fazer, vós mesmos. Só acolherdes esse Amor Trino que 

quer ser através de vós. O Deus Trindade se apresenta a vós com todo seu poder, 
para convosco limpar a face da terra, varrê-la de todo mal. Esse poder, é o poder do 
amor, que está vos sendo dado, paulatinamente, à medida da vossa disponibilidade, 
à medida que sentirdes coragem para ir adentrando à sala do Trono, à medida que 
vivenciardes o Amor Trindade em vós. 

Não peço agora de vós, missão outra, mas apenas vivenciar esse Amor 
Trino que se vos apresenta em todo seu poder. Estai certos de que é assim que a 
humanidade será salva, pelo amor, acolhendo o Amor Trino. Para isso escolhi como 
baluartes, como as primícias de todo o rebanho, para serdes os primeiros, os mais 
fiéis servos e soldados à minha disposição. 

O Deus Trino repousa sobre vós e a humanidade inteira. O Deus Trino 
anseia e deseja ser acolhido. O amor deseja ser amado. Dai vosso tempo a Deus. 
Amai-o intensamente. Que vosso sim seja um sim verdadeiro e eterno. Que para 
todo o sempre o vosso coração se una ao Meu, num eterno matrimônio. Que nossos 
corações se encontrem, num idílio de amor e paz, perene, constante, caloroso e 
eficaz, que aquece e vivifica a alma. 

Aonde penetrardes ouvirão a canção do amor, sentirão o calor do amor, 
brilhará a luz, tudo será calor, brilho e cores e o amor efervescerá. Tudo será eterno 
e sem fim. O amor não findará jamais. Será um elo se entrelaçando em outro elo, 
numa corrente sem fim de amor que vem do Todo Poderoso e se une aos fiéis da 
terra, numa canção perene de amor e paz. O mundo será salvo por vosso amor, pois 
sois meus eleitos. É difícil aceitardes isso, pois são revelações que fogem ao vosso 
entendimento. 

A Irmã Gertrudes me compreende bem. Por isso digo-vos, apenas, aceitai 
esse Carisma, essa marca que está sendo imprimida em vosso coração. É o selo 
da Trindade que vos está sendo dado e que ficará impresso em cada coração para 
salvar, para lutar e ajudar na missão de salvar vossos irmãos. 

Por isso explico-vos bem e vos oriento para que sejais meus fiéis e eficazes 
servidores. Esse elo vai sendo impresso em vós, à medida que amardes, que fordes 
adentrando em meu amor, como expliquei acima. 

Esse Carisma uma vez selado e plenifi-
cado em vós, será uma força extraordinária de cura,
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libertação e salvação para os irmãos. Mas repito, só tereis acesso a ele pelo amor. 
Por isso é que me manifesto assim, falando tanto do amor e ensinando-vos como 
chegar a ele. Dai tempo a vosso Deus para que Ele possa ser em vós. Permanecei 
no meu amor noite e dia. Sede fiéis e constantes. 

Eu sou o amor. Sede meus imitadores. Para isso vos criei com a faculdade 
de amar, diferente dos outros seres, que embora sejam belos e magníficos, apenas 
conduzem ao amor. 

As únicas criaturas capazes de amar, sois vós que fostes criados minha 
imagem e semelhança. Coloquei em vós um coração como o Meu, que bate o mes-
mo compasso, que emite o mesmo som, a mesma música, que emana o mesmo 
calor, coração a coração, é assim que deveis permanecer, amando muito vosso Pai 
Celestial que ora vos fala e vos orienta com carinho e ternura de Pai. 

Adentrai no meu amor e hauri de suas delícias. Sede constantes e vereis 
como faço fluir de vós, rios de água viva. 

Quereis modificar o mundo? Amai-me. 
Quereis que o mundo se transforme num ninho de amor? Uni-vos no meu 

amor. Uni- vos. Sede um no Amor Uno e Trino e vivereis. Amém.
Vosso Pai Celestial que vos ama intensamente.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero falar-vos sobre o caminho que deveis percorrer diante dos olhos 

humanos.
Sereis humilhados e castigados com duras provações, com lutas, com sac-

rifícios, tudo por causa do meu reino. 
O mundo que vos espera é rebelde e cheio de violência e iniquidade. É gov-

ernado pelo poder opressor, idólatra e sem amor. As autoridades vos tentarão, vos 
oprimirão, vos porão à prova e prova de fogo. Sereis julgados e maltratados diante 
dos olhos humanos, pelos magistrados governamentais das bases estruturadas em 
leis humanas. 

As autoridades eclesiais farão com que sintais a vergonha diante 
dos olhos do povo por esse mistério que é a obra divina do Pai. Ficareis com a 
boca calada sem nenhuma resposta diante das acusações. Somente o silên-
cio falará, muito vereis acontecer, muito haveis de presenciar mas o silên-
cio de Deus falará por vós.Enquanto que tudo isso acontecer o mundo recebe



254

de graça e por graça a luz do Altíssimo. Eles se ocuparão convosco mas sem sa-
berem que por toda parte, a salvação penetra e atinge com força e poder, tudo é 
necessário, tudo isso está nos planos do Pai, tudo vem do Pai. 

Cumpre-se assim a última queda da lei humana para que a lei do Altíssimo 
se renove e viva em meio a tudo e a todos. É esse um momento forte e que vos 
trará dor, sofrimento e lágrimas. É um cálice amargo que haveis de beber mas que 
passará e se tornará a glória do Senhor. 

Tudo deveis suportar por amor e com amor. É de esperança e de amor o 
caminho que permanecerá. A luz vem e começa a mexer no lixo que está na velha 
estrutura e tudo se torna ofusco aos olhos humanos. A luz da divina lei do amor está 
a penetrar nas profundezas da estrutura antiga e a nova lei começa a se sentir. 

Como sois os alicerces, a ponte entre o céu e a terra deveis estar prepara-
dos para suportar todo lixo que vem à tona e que será jogado, atirado fora e onde 
cairá? Será em vós que devereis dissolvê-lo e transformá-lo em bênçãos divinas, no 
poder do Uno e Trino Amor.

Eis que se faz a paz. Eis que se faz o amor. Eis que se faz a luz. Eis que 
estou em vosso meio e saúdo-vos com muito carinho e amor. 

Sou vosso Pai e agora me apresento para falar-vos. O plano de amor está 
pronto. É hora de irdes anunciá-lo aos demais. É a linha da vida que se completa. 
Não tendes mais nada a temer, pois o meu plano de amor já se completou na face 
da terra. 

Estais de parabéns e totalmente plenificados da minha graça. Minha graça 
vos revela minha força. A força e o poder do amor estão em vós. Estais totalmente 
ungidos pelo meu Espírito Santo e portanto podeis ir avante na missão, conforme 
vos for indicando. 

Este momento, em que estais a atravessar, é um momento de parada. 
É uma parada para descansardes e vos abastecerdes na minha paz. É um des-
canso merecido, sem preocupação. Apenas deveis aprofundar-vos na minha paz, 
no meu amor, em constante vigília de contemplação. Contemplai, sem cansar,
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o amor que agora está habitando em vós. Contemplai. Vigiai. 
Mantende a fé em vós, a mesma fé dos primeiros tempos. Comungai o 

amor que habita em vós e vos santifica e plenifica de graças.
A paz esteja convosco. Esteja convosco a minha paz. É Jesus que vos fala. 

Estou a vosso lado e desejo comunicar-vos o meu amor. Desejo que saibais quão 
intenso e forte é meu amor para convosco. Sou vosso Mestre e Amigo e habito o 
vosso coração dando-vos força e coragem dia e noite. Nada temei. Tende a paz em 
Mim. Refugiai-vos na minha paz. 

Buscai-me constantemente pois sou vosso guia e vos conduzo pelos 
caminhos santos. Asseguro-vos todo o meu apoio, todo meu amor no começo da 
missão. Ela é árdua mas necessária pois vossos irmãos esperam por vós. 

Sede meus imitadores na busca constante do Pai. Amai-O intensamente 
em vossos corações. Aproximai-vos Dele o mais que puderdes com todas as vos-
sas forças, com toda boa vontade e com toda força de amor do vosso coração, 
aproximai-vos do Pai e das delícias que há no convívio e no colóquio com Ele. Tende 
amor. Tende muito amor. Vigiai o amor em vós. Que ele seja pleno, incansável e 
verdadeiro. 

Suplicai que o amor se realize plenamente, cada vez mais intensamente 
em vós. Que ele seja uno em vós. Que esse amor se plenifique em vós. Que essa 
luz se acenda em vós e em vosso meio. Que a luz se faça em vós. Que se faça 
plenamente a luz em vós.

Tende fé, muita fé e crede, crede intensamente, profundamente. Que não 
vacile vosso coração. Mas tenha fé, muita fé. Fé viva. Asseguro-vos esta fé em vós. 
Amém. 

Agora vos fala a palavra da sabedoria. O Espírito Santo, o Deus amor que 
habita em vós. Juntos formamos a Trindade Santíssima que deseja ser conhecida e 
amada no mundo inteiro. Sou o Deus Uno e Trino e faço morada em vós, faço agora 
comunicação verbal convosco que sois meus discípulos escolhidos e que estais a 
levar à frente o meu plano santo de salvação. 

Asseguro-vos que para estardes totalmente prontos para a 
missão, deveis estar totalmente inebriados de amor, plenos de amor. Não 
podeis ser outra coisa a não ser amor. Será tão intenso e forte esse amor, 
que penetrará profundamente os corações que estiverem perto de vós. 
Haverá muita transformação mas tudo por obra do amor. Ele deverá ser
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pleno, forte, intenso, cheio de sabedoria e poder, caloroso, ardente, perspicaz e 
benfazejo. 

Esse amor é a vida em vossa alma, é a vida em vós. Se vos afastardes 
dele, sentireis a morte, o cansaço, o desânimo, o mal. Imbuídos desse amor, nada 
sentireis de sofrimento. Ele tudo sabe e tudo pode. Nada ficará oculto ante sua pre-
sença poderosa no meio de meus filhos. Com o amor, se fazendo na face da terra, 
o mal findará e a paz voltará para os filhos meus. Será como um toque de mágica. 
O amor preencherá totalmente os corações. A luz será em toda a face da terra. Será 
um brilho intenso e verdadeiro. 

O amor penetrará docilmente os corações e todos dirão: Amém! Amém. 
É a hora mais sagrada e mais proveitosa de toda caminhada. Não deveis deixá-la 
passar em vão. A graça chegará para todos igualmente. É o Pai que vos convida a 
adentrardes a sala do trono. Nesta sala, a paz é intensa, a luz é intensa, o amor é 
intenso, forte e poderoso. 

A sabedoria vos plenificará. Estareis totalmente à sua mercê. Ela será o 
vosso saber. Nela podeis confiar sempre. A sabedoria será em vós e em todo o uni-
verso. A  sabedoria verdadeira que o Pai tanto deseja dar a seus filhos. 

Ao penetrardes na sala do trono, do trono do Altíssimo e Santo Senhor dos 
Exércitos, do trono do Deus Uno e Trino, inebriai-vos do amor, acolhei-o, deixai que 
ele perpasse totalmente vosso ser. Ajudai-vos nessa hora, que será definitiva para 
toda a humanidade. O amor em toda a sua potência celestial deseja ser acolhido e 
aceito. Por favor, aceitai-Me. E ficai atentos ao dia e a hora e acolhei-me, mesmo 
que vos acheis indignos de tanta luz, de tanto amor, de tanta honra e glória. 

Acolhei-me pois é a hora definitiva e poderosa e esperada há séculos e 
que agora se faz sobre a terra. Ajudai-vos, repito. Estejam enquanto estiverem, com 
qualquer número, não vos preocupeis com isso e recebei- me. Sou o amor e bato à 
vossa porta. Hauri desse amor, bebei desse amor. Seja ele totalmente plenificado 
em vós. Acolhei-me. Estou à porta.

É agora o tempo. O tempo se completa. Urge que vos unais em vigí-
lia para me escutar. É urgente para a Irmã silenciar para adentrar à sala do 
trono do Cordeiro. É urgente que ela abra essa porta, a porta da luz, para ad-
entrar na sala. Essa porta será aberta pela fé viva, intensa e poderosa que bro-
tará do âmago do seu coração, do mais profundo ser, acendendo a luz para
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toda a humanidade. Maria será sua companheira incansável. Nada temei. Meus 
sinais serão bem visíveis para vós que me conheceis.

Irmã Gertrudes, és minha serva preferida, na qual coloquei toda minha es-
perança e toda minha complacência. Não temas entrar na luz. Comunico a ti a minha 
luz intensa e forte, fazendo-a adentrar nesta sala da perfeição e do silêncio. Uma 
vez plenificada dessa luz poderosa e radiante de beleza e esplendor, outros poderão 
segui-la. E assim outros e também outros, até que todo rebanho esteja inebriado 
dessa luz. Será um passo muito poderoso e de muita repercussão para o mundo, 
mas deves ter todo cuidado, para que a luz não seja rejeitada. 

A luz levantará o que ainda é treva e que precisa vir às claras. Por isso 
haverás de ter cuidado, calma, sossego e muita paz. Após as três adentrarem: (a 
Irmã, a Alice e a Lúcia) para os servos será fácil, com calma e muita profundidade 
de alma, muito silêncio e paz. Havereis de adentrardes na luz, paulatinamente. Não 
haveis de ter pressa. É um passo muito sublime e de muito compromisso. Se acol-
herdes a luz, o mundo inteiro acolhe, se a rejeitardes, o mundo inteiro rejeita. 

Portanto, a luz depende de vós para ser aceita ou não, no mundo. Ela é 
definitiva, para sempre ela se fará no mundo. Assim como foi a vinda de Jesus, 
um marco, um sinal definitivo para todo sempre, assim será com a vinda agora da 
Santíssima Trindade para habitar no meio de vós. Será a vinda definitiva, esperada 
e preparada a séculos e que agora se concretiza. 

Irmã, este será o grande momento. Uma vez a Trindade Santíssima acol-
hida e recebida por vós, automaticamente, o mundo a receberá. Preparei assim este 
plano, para que não haja sofrimento para a humanidade, acima de suas forças. Pelo 
merecimento do vosso sim, desvio da humanidade o que estava preparando para si 
mesma. O mundo será salvo, em todo sentido. A paz reinará em todos os corações. 
As crianças, os jovens voltarão a ter esperança com a vinda definitiva do amor para 
junto deles. 

Por isto, nesta hora, Irmã , Eu te abençôo e te unjo com meu Espírito Santo, 
dando- te sempre mais e mais força e poder para conduzir o rebanho. Nada vos im-
pedirá de completardes todos esses passos. Tudo será tranquilidade. A paz será em 
vós. Haverá um momento de luta, a seguir a paz reinará para sempre. A paz esteja 
em vosso coração. Amém.
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Filhos meus !
É vosso Pai Celestial que vos fala. O Pai é, no meio de vós. Estai confiantes 

e permanecei no meu amor que Eu também permaneço em vós. É o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo em uma mesma pessoa que se manifesta no meio de vós e em vós. 
Portanto, estai firmes, não vacileis, nem titubeeis com o que vier a mostrar os acon-
tecimentos que se sucederem ao vosso redor. Mantende a calma e a paz e tende a 
certeza de que sou Eu que estou ali a romper com as cadeias injustas e semear a 
justiça e o amor. 

Tende um mesmo coração e uma só alma. Vivei sempre unidos, partilhando 
a vida do amor e da graça. Vosso Pai tem sede de vós e de vosso amor. Vinde para 
mais perto. Aproximai-vos mais de Mim, que sou vosso Senhor e Mestre, que tudo 
vos ensino e vos guio. Estou a orientar-vos como continuar e seguir na caminhada. 
Cada dia é um novo dia, com novos acontecimentos e mais esclarecimentos sobre 
vosso plano. É minha luz que vos guia e vos dá a certeza da missão cumprida. 

Novamente me manifesto a vós com todo carinho de Pai. Tende conhe-
cimento de toda a minha vontade para assim realizá-la no meio de vós e em vós, 
isto é, o amor que desejo que reine no meio de vós e em vós. Esse amor é minha 
presença verdadeira. Quanto mais estiverdes imbuídos deste amor, mais forte será 
a minha presença entre vós. A medida que adentrais o meu coração provais com 
mais intensidade esse AMOR PRESENÇA SANTIFICADORA em vós. 

À medida que adentrais à sala do trono, experimentais essa atmosfera de 
luz, vivificante e pura. Ali sois lavados e preparados para adentrardes à minha pre-
sença e ser instruídos, é quando me apresento mais fortemente no meio de vós. 
Quando estamos nesta sala, somos todos envolvidos no mesmo amor, coração a co-
ração num grande e envolvente abraço e vós sois perpassados e inebriados desse 
amor, o qual devereis mais e mais, provar com intensidade, sempre mais deixar-vos 
envolver por ele que será sempre o elo que nos ligará, que nos unirá. 

O meu coração de tal forma envolverá o vosso 
coração que seremos uma unidade perfeita. E minha paz habitará 
para sempre o vosso coração. Portanto, buscai-me de todo 
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coração. Buscai-me com muita intensidade. Estai sempre em Mim, bem próximos de 
Mim pois vos amo muito e preciso do vosso amor. Meu coração de Pai anseia por 
vosso amor, filhos meus. Desejo receber o amor de todos os meus filhos. 

Estamos a um passo da realização desse meu desejo. Mas ainda não é o 
tempo favorável e oportuno para que isso aconteça. Quando todo plano ficar pronto 
e os acontecimentos previstos se sucederem, então estareis de Mim bem próximos 
e provareis a delícias que há na morada desse Deus que e Pai. 

Atentai para os últimos acontecimentos que realizo no meio de vós. É uma 
encenação do que acontecerá no mundo em maior amplitude, mas já vos faço con-
hecer pare penetrardes na magnificência do meu plano e não desanimardes nunca. 
Nesta encenação já realizo e faço por cumprir a salvação sobre a face da terra. 

Os acontecimentos atuais ainda não são os últimos. Vossa missão continua 
ainda e assim será por mais um tempo e outro tempo. É a paz verdadeira que desejo 
implantar e derramar sobre a face da terra, por isso não tenhais pressa. Sede sem-
pre dóceis e obedientes e emprestai vossa colaboração tão necessária agora e de 
tanta valia para a salvação do mundo. 

Pensais que estais a sonhar? Subi a montanha e cumular-vos-ei da minha 
substância, das minhas delícias, das minhas riquezas. Sempre vos darei a recom-
pensa por serdes dóceis e obedientes, dando-vos a conhecer as delícias que há em 
Mim. Amo-vos muito e anseio dar à terra essa paz esperada. Meu coração se abre 
para vos receber, filhos amados meus e desejo que façais parte do meu reino de 
amor.

Irmã Gertrudes, esteja firme, que a conduzirei pela mão. Não vacile. Estes 
últimos acontecimentos requererá muita determinação de sua parte. Não vacile, re-
pito. Pois o mal precisa ser derrubado completamente e a paz implantada. Realizo 
através de você e já o mundo recebe automaticamente. Por isso esse plano é tão 
sublime. E você é minha serva escolhida. Permaneça sempre no meu amor, bem 
unida a Mim pois sempre estou a seu lado: orientando-a e conduzindo-a pois sou 
o Pai que muito a amo. Acolho-a no meu coração noite e dia, para a fortalecer no 
meu amor, coração a coração, fazendo-a haurir da minha força, do meu amor.  Filha 
querida, não desanimes nunca. Pois virão etapas pesadas sempre a fortalecerei
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com meu amor. Empresta todo o carinho e cuidado a este plano que é santo e 
conduz à santidade. O mundo precisa ser santificado para acolher-me acolher o 
Deus Trino. Meus filhos estão dispersos, eles precisam voltar a Mim. Por isso esteja 
serena, tranquila e confiante que meu amor jamais a abandonará, minha paz jamais 
cessará e meu plano de amor jamais terá fim. Nunca jamais se extinguirá essa me-
cha que fumega e abrasa seu coração de amor ardente e santo. Mantenha o espírito 
firme e o coração erguido em suave e espontânea contemplação noite dia a meu 
lado, filha querida e amada. 

Receba com amor a instrução de seu Pai que a anima a prosseguir sempre 
mais e melhor, rumo à meta prometida, à Jerusalém Celeste, o reino de Deus na 
face da terra, o coração do Pai aberto a seus filhos. Com especial carinho e gratidão 
animo a todos, a prosseguir rumo à Jerusalém Celeste. 

Perseverai em intensa vigília de amor. 
Quem está a falar- vos é vosso Pai que vos ama muito. Amém. Desejo-vos 

todo bem e toda graça !
Vosso Pai Celestial
Formai unidade cada vez mais maior entre vós. É a respeito da unidade 

que desejo falar-vos. 
Como gostaria que já, entre vós, reinasse a unidade. Mas ainda estais 

longe dela. Essa unidade que falo é a unidade no amor. Buscai viver essa unidade. 
Por ora no meu plano isso é a coisa mais importante: viverdes unidos no 

amor, na contemplação, coração a coração. Buscai viver essa unidade. É muito 
importante para que meu plano se realize. Amém.

 

Eis o que fala o Senhor, eis o que diz o Mestre. 
Sou como a oliveira que estende seus ramos em todas as direções. Assim 

me estendo sobre o universo para o remir, para o lavar, para o purificar de todo 
pecado. Meu sangue jorra com amor e penetra as profundezas da alma lavando e 
purificando a cada uma. 

Carrego em meus ombros como ovelhas, a cada pecador, para que ao 
encontro com o Pai estejam limpos, sem nenhuma mancha. Assim peço-vos que me 
ajudeis nesse caminho a levar os filhos de meu Pai com amor, carinho e dedicação, 
sem queixas, sem lamúrias.
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Cada pecador precisa de carinho e de cuidado especial, ponde-o em 
vossos ombros e carregai-o com imenso carinho, cuidai de suas feridas, tratai-o 
com afeto de pai para que reencontre o sentido da vida. Mesmo que para isso ten-
hais que sofrer, não importa. Sois os alicerces do mundo, sois os meus seguidores. 
Sereis perseguidos, sereis incompreendidos por muitos, mas não desanimeis, ide 
em frente, levai a boa nova a todos com dedicação, amor e paz. 

Convosco estou, convosco permanecerei. Já dei a minha vida pela salva-
ção de todos, já remi a todos, só falta que Eu viva no meio de todos. Meu sangue 
lavou a terra e purificou o pecado, mas não fui aceito quando me fiz homem e hoje 
não sou aceito ressuscitado em meio às nações. Estou morto nos corações huma-
nos, não há quem me viva ressuscitado no meio de vós. 

Agora preciso ser aceito vivo, forte e poderoso nos corações para que a 
humanidade conheça quem é o Pai. Sou o Filho do Deus verdadeiro uno e santo 
amor. Em vossos corações persiste a morte, mas me faço vivo. Preciso ressuscitar 
em cada um, em cada coração, sem que Eu possa ressuscitar em vossos corações 
não nascerá a nova lei, a nova vida. 

A nova lei, sou Eu unido no Uno e Trino Amor. Vivo realizando em vosso 
meio as maravilhas do Senhor. Não compreendeis porque sois fracos, mas habitará 
em vosso meio o mais sublime mistério do Pai. 

Repito, para que não endureçais os vossos corações, sede mansos, hu-
mildes e deixai-vos envolver em meu amor. Desejai ardentemente a minha vida em 
cada um de vós, não duvideis, crede, estou vivo, aceitai-me em vossos corações, 
não deixeis que a dúvida me mate novamente.

Quero assim falar e me manifestar. 
A luz profunda do Espírito Santo vem lavar e purificar toda alma, todo ser. É 

necessário partir em busca dos irmãos com o espírito limpo e sem mancha para que 
assim possais dar testemunho de Mim. 

Lá fora deveis encontrar diversos tipos de gente, todos com dificul-
dades, sem vida, sem rumo certo, todos precisam da vossa dedicação, 
do vosso amor e principalmente do vosso testemunho. Deveis dar teste-
munho de que sois meus discípulos, meus seguidores, que vosso falar 
seja sim,  sim, não, não para que todos saibam que sois
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verdadeiros, para que vossos irmãos tenham confiança e firmeza em seguir os 
vossos ensinamentos. Que vossas palavras não se contradizem que vosso gesto 
seja de testemunho e de verdade.

Chegará um momento em que encontrareis obstáculos e linhas fortes, con-
trárias ao que estais ensinar. Que nesses momentos não vos falte a fé viva, que não 
seja contrária a vossa linguagem, que vosso gesto seja de verdade e de amor. 

Vereis muitas coisas acontecerem, vereis muita tristeza atingir o coração 
de vossos irmãos, mas deveis permanecer firmes e confiantes no plano do Pai. 
Verdadeiros milagres irão vos acompanhar, muitos acorrerão como no tempo que 
passei pelo mundo, alguns procurando verdadeiramente o caminho certo, outros por 
pura curiosidade, outros ainda para vos provar e para vos inquietar, mas que nesse 
momento o vosso coração, o vosso pensamento seja um no Amor Uno e Trino. 

Se algum de vós vier cair que se faça uma união entre os servos e ressus-
citai-o, restituindo-lhe a vida. Para isso nunca segui só mas sempre em união, entre 
dois ou mais para que possais suportar as duras e fortes tempestades. Meus filhos 
estão a espera, ansiosos para receber o plano de meu Pai. 

Agora deveis em missão recolher as ovelhas para o aprisco do Senhor que 
é o coração da Santíssima Trindade.

Filhos meus,
É vosso Pai que vos fala. 
Conservai minha alegria permanecendo unidos de corpo e alma. Mantende 

a vossa fé inabalável. Nada vos faça cansar ou desanimar mas prossegui sempre 
em frente rumo à cidade celes¬tial, à Jerusalém celeste e que é a morada eterna, do 
eterno Deus, dentro de vós. 

Estais a um passo de adentrardes ao trono do Pai. Agora nada mais vos 
impedirá, pois tudo já foi feito, só resta o vosso comprometimento final com o meu 
plano. Meu plano é um plano santo e de santidade destinado a toda terra. Minha 
morada eterna acolherá todos os meus filhos. Comunicarei minha santidade aos 
meus filhos, pois seremos um no amor. 

Esse elo de amor e unidade é o que mais desejo. Esse encontro amo-
roso, permanente do filho com o  Pai é o que mais quero que aconteça. O filho
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temente ao Pai, o filho saudoso do Pai, o filho amoroso que volta a toda hora dizen-
do-me Pai, paizinho eu te amo. 

Ó Como esperei essa volta dos Meus filhos. Ó quão feliz estou ao ver que 
muitos dos meus filhos já estão de volta, já me encontraram. Sou um Deus amoroso 
e só que tenho é amor. Sou rico de amor para dar e distribuir a todos. E com meu 
amor dar-vos-ei todas as coisas necessárias para serdes felizes. 

Buscai primeiro todas as coisas que desejais. Buscai primeiro a Mim! Apa-
ixonai-vos por esse Deus que é vosso Pai e que vos ama muito. Vos ama incondi-
cionalmente. sem medida. 

Nessas linhas que ora vos escrevo, desejo extravasar esse amor do meu 
coração e manifestá-lo a vos para que ele vos contagie, vos soerga e vos sustente. 

Ireis agora enfrentar o unindo e só o conseguireis, se estiverdes perman-
entemente nesse meu amor. O amor será o elo que nos ligará.

O Amor Uno e Trino fará morada em vós, é o amor do meu coração que vos 
guiará. Nem palavras muitas vezes serão necessárias, mas amor, esse sim, terá que 
ser grande, intenso, poderoso e eficaz. Só o amor renovará  o universo, só o amor 
vos fará poderosos em obras e em virtudes. 

lnebriai-vos desse amor, hauri desse amor, bebei desse amor que vos ofe-
reço. Sou vosso Pai Celestial e estou feliz de terdes voltado a mim. Agora trazei os 
meus filhos que estão longe para juntos celebrarmos a festa. Meu amor é intenso em 
vós transbordará para os vossos irmãos. Enchei-vos de amor até transbordar vossa 
medida para assim chegar aos vossos irmãos. Será assim a forma de Eu chegar até 
eles, através de vós, dos vossos esforços, trocando o mal pelo amor. 

Eu comunicar-me-ei a eles através de vós. Estarei tão poderosamente em 
vós, que não tenho dúvidas e me reconhecerão e me aceitarão. Assim será salva 
toda a face da terra, assim será remido todo gênero humano. 

Assim meu reino de amor se concretizara e celebraremos juntos a implan-
tação do meu plano que será sustento e vida para todos, tanto física como espiritu-
almente.

 Falou convosco vosso Pai que vós ama intensamente e sempre está a 
vosso lado.

   

Sou Vosso Pastor e Mestre. Sou vosso guia e Senhor. 
Venho comunicar-me convosco e na força e no poder do Pai, do Filho e do 

Espírito
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Santo. Venho traze-vos a minha paz e o meu amor. Desejo comunicar-me convosco 
neste dia e nesta hora em que se aproxima o tempo da grande luz se derramar sobre 
toda a terra, sobre a humanidade inteira. Haverá um momento de sofrimento e luta, 
depois tudo será paz. 

É nosso Pai que chega, envolvido no amor da Santíssima Trindade. Pai, 
Filho e Espírito Santo se apresentam ao mundo, numa Unidade Santíssima numa 
manifestação fulgurante de luz, força e poder. O Deus Uno e Trino quer ser aceito e 
acolhido por toda a humanidade. 

Cada filho seu, por mais pecador, por mais humilde e simples, por mais 
indigno que se julgue, por mais longe que esteja de Mim, afastado do meu nome em 
outras crenças, tem lugar no meu coração e a todos desejo atrair com meu amor. 
Nenhum só deve perder-se pois a todos gerei com muito amor. 

Sou um Deus apaixonado por seus filhos e quer vê-los todos felizes e real-
izados. Por isso estou aqui, agora, com grande força e poder, realizando prodígios 
em vosso meio pata testemunhar que estou convosco e a todos quero atrair para 
Mim e salvar. 

Sim filhos meus, vosso Pai é amor, por isso, só tem palavras de amor e 
atitudes de amor. Se quereis viver em Mim, vivei no amor. Cada minuto de amor que 
dispensardes ao meu coração, a Mim, será eterno e trará retorno de amor, bênçãos 
e graças para vós e vossos irmãos. 

Por isso, nessa força, a comunidade inteira deve unir-se no amor, profun-
damente e seriamente sabendo da sua repercussão para o mundo na sua salvação. 
Todos devem dispensar tempo, momentos, para vigiar comigo pois somos amigos, 
participantes do mesmo plano e me compreendestes nos apelos que vos fiz e assim 
Eu quero compreender-vos nos apelos que me fazem. 

Por isso é tão importante estarmos juntos, unidos, mergulhados no mesmo 
amor, na mesma afeição, na mesma amizade e ternura filial. Meu coração bate forte 
em vosso peito, testemunhando minha presença. Agora somos um no amor e que 
cada vez mais se firmem esses laços de unidade entre nós: Vossa humanidade e 
minha divindade.

Agora posso transparecer através de vós. E cada vez mais minha di-
vindade em vós se faz com poder e força. Quanto mais tiverdes fé viva e 
me acolherdes, mais a minha transparência será poderosa, cheia de força 
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transformadora e curadora. Falo-vos estas coisas para esclarecem a minha mani-
festação e apresentação entre vós. Não tenhais dúvidas sobre minha apresentação 
na humanidade, será de humildade, pobreza e simplicidade. Pois se vissem a minha 
glória encher-se-iam de medo e fugiriam. Assim me apresento na mais extrema po-
breza e simplicidade para ser aceito e acolhido. 

O mistério que se vos apresenta é grande e magnífico, deslumbrante, mas 
não pode ser apresentado como tal, senão o mundo o rejeitara. Por isso a força de 
o conquistardes, será a força do amor. A garantia de adquirirdes e conquistardes a 
participação no mistério da Santíssima Trindade será o amor. Amor puro, desinteres-
sado, sem julgamento, sem preconceito, sem espera de recompensa. 

Amor como o meu amor, unicamente interessado em salvar meus filhos e 
reconduzi-los a Mim. Sem pensar em projetar-se pessoalmente amar, unicamente 
amar para salvar. Quanto mais leal, intenso e forte for vosso amor, mais forte se fará 
o mistério poderoso da Trindade Santa em meio a vós. 

Assim será vossa missão. O amor vos arrastará, vos conduzirá para frente. 
A força da contemplação, conhecereis os caminhos que desejarei que sigais. Será 
uma missão santa. Será a cruzada do silêncio e da santidade. Vossa santidade 
comunicando aos vossos irmãos, força e poder para saírem dos vícios e adentrarem 
no amor do Pai.

Seremos um, esta é a promessa que vos faço, para nada temerdes e 
serdes dóceis e obedientes. Sereis meus enviados mas irei a vossa frente e estarei 
junto convosco. Será uma cruzada santa, uma caminhada santa na salvação do 
mundo. Adentrareis por todos os lugares, os mais santos e os mais sórdidos para ali 
realizarmos a salvação. 

Necessito imensamente de vós para estes momentos. Mas, por hora, o que 
desejo mesmo é que vos fortifiqueis na vossa fé e no intercâmbio de amor comigo. É  
necessário fortalecer este elo que nos liga e nos une. Pois isso será minha vida em 
vós e vossa vida em Mim, se estiverdes perfeitos no amor. 

Serei Eu na face da terra, seremos um no amor, realizando, sal-
vando. Este é o mistério de amor que desejo que entendais, o fortalecimento 
deste elo de  ligação entre nós para que Eu possa ser. E assim: meu cora-
ção se faz em vós, amando com Amor Trino, meus olhos se fazem em vós, 
meus pés, minhas mãos, meus ouvidos, minha boca, enfim SOU em vós, para
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salvar e libertar. 
Por isso é tão importante que acolhais este mistério e o frutifiqueis em vós. 

Desejo imensamente ser em vós. É mister que me acolhais e a forma será essa: 
amor intenso, contínuo e forte, esquecendo vos completamente de vós e  unindo-se 
a Mim como se nos déssemos as mãos, com muita ternura e confiança, coração 
a coração se dessem as mãos, existindo um só bater, um só pulsar, um só amor 
intenso e forte, sublime e misterioso, duradouro e eficaz. 

Por isso, batei e se vos abrirá. Buscai-me e me encontrareis, pois estou a 
vossa espera. Sou O Deus Trino e vos amo muito. Sou a luz que vem ao mundo 
eliminar toda treva. Sou o que é. Sou o mesmo ontem. Sou o Deus Único Verda-
deiro, que estou a vosso lado e desejo que haja no mundo um só rebanho e um só 
pastor, por isso quero salvar a todos, quero reconduzir a todos. Aos mais distantes 
de Mim, maior será a minha misericórdia. A todos reconduzirei, a todos mostrarei a 
minha salvação e meu amor.

Irmã Gertrudes.
Sei que estás apreensiva, aguardando os últimos acontecimentos... mas 

asseguro-te que serão os mais suaves. Nada temas. Que não haja insegurança e 
medo. Esta etapa que te espera será simples, toda ela no amor. Será como um par-
to. Só que de fora para dentro. Será um mergulhar na luz intensa e forte que sou Eu. 

O teu trabalho será abrir a porta desta sala que está toda em luz. Uma vez 
tu, adentrando, outros te seguirão. Será um passo de fé e amor, muito amor. Mesmo 
que para ti seja difícil nesta hora, ter fé e amar.. mas haverás de lutar, pois de ti 
depende toda a humanidade. 

Humanamente não queres acreditar que és tão importante para Mim mas 
é essa a verdade. Pois o teu Deus, o Pai precisa de tua humanidade para que sua 
divindade possa transparecer. Precisas entregar todos os momentos de dúvida pois 
o mistério que se faz se cumpre sobre ti é muito sublime, poderoso e cheio de vida. 
É gerador de vida sobre a terra. Compreendes? 

Esse mistério de amor que se cumpre entre nós, é gerador de 
vida sobre a terra. A vida novamente é na face da terra, a luz novamente 
é, o amor novamente é. Assim sendo, minha presença santa é  toda  hu-
manidade. Quer os outros creiam ou não, agora necessito de tua fé. 
Uma fé viva e eficaz, transparente e segura que possa comunicar-se a
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todo rebanho que conduzes. 
É a hora santa que se aproxima, onde criatura e Criador se dão as mãos 

pela mesma causa, se unem no mesmo amor, vivificante e salvador. Mesmo que não 
entendas tão sublime mistério, peço que o aceites. Peço que me acolhas, peço que 
acolhas a luz que chega ao mundo. 

A Trindade Santíssima, precisa ser acolhida e aceita. Vós adentrais a Trin-
dade e a Trindade adentrará em vós. Será um momento de muito amor, um momen-
to muito forte e poderoso para toda a humanidade. Só pela tua aceitação, muitos se 
salvarão. Teu sim terá muitos merecimentos. Por isso, Eu te abençôo e convido-te, 
serva querida, a continuares firme como tens sido até agora, sem pestanejar, deci-
dida e destemida pois tua hora é chegada, assim como é chegada a hora para toda 
a humanidade. Marchas em direção à luz.

Teu Pai e Mestre. Amém.
Ó vinde filhos meus, Eu vos espero! 
Vosso Pai e Mestre Vos espera, para este encontro profundo, coração a 

coração. Vinde à Luz.

Vou te falar em que perigo se encontra o universo. Tudo está em destru-
ição, o mundo se perde, as vidas se perdem, tudo está sendo destruído. Haverá uma 
grande dor que cobrirá toda a terra. 

Em menos de meio ano acontecerá uma terrível e forte dor sobre todos. 
Acontecerá mortes e desespero, um manto de luto cobrirá os corações. Desespero 
e lágrimas, o mundo conhecerá a força maligna do poder do homem. A sabedoria 
que Deus lhe deu foi para fabricar armas de destruição e de dor. 

Um Irmão, contra outro. Um grande momento cobrirá a terra. Jovens e cri-
anças cobrirão a terra com seus corpos sem vida, sem esperança. Gritos de dor se 
elevarão até o céu em desespero e angústia. O poder do homem se lança sobre toda 
humanidade. O Pai permite que isso aconteça para que se volte ao seu caminho. 

Eu a vós peço, uni-vos em oração e clamai ao céu que se afaste 
de vós esse manto de dor e lágrimas. Meus filhos precisam de con-
versão. Não podem sofrer sem que conheçam toda verdade, sem que con-
heçam esse caminho que os leva de volta ao Pai. Eu estou a vos proteger e
interceder junto ao Pai por vós, mas também da parte de sua
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criação precisa sair uni grito de perdão e misericórdia, para assim ser poupados 
desse cálice de dor, lágrima e sangue. Se assim não acontecer, haveis de chorar, 
vossos filhos e filhas, vossos amigos e vossos entes queridos que perecerão e que 
jamais voltarão trazer-vos alegria. 

Portanto, a vós envio esse aviso, para que tenhais conhecimento do perigo 
que vos rodeia. A vós dei poder e força para vencer o mal. 

Façais o que a vós peço para que não tenhais de vos arrepender. 
Sou o Senhor e Mestre, caminho carinhosamente a vosso lado.

Irmã Gertrudes,
Estás caminhando em direção à luz. Digo isso de ti e dos servos que te 

acompanham. 
A vossa peregrinação agora é em direção à luz. Estais a caminhar agora 

em total claridade, tudo é novo e está a descoberto. Nada há de oculto ou por se 
revelar. Conheceis agora até o fundo, o mistério desse plano que Eu vosso Pai dese-
jei instalar e revelar à humanidade. Conheceis agora todo o meu programa de amor 
e comunhão recíproca de unidade e paz. Sabeis agora que este plano é a salvação 
da humanidade e que será instalado e acionado totalmente no amor e na paz, na 
tranquilidade. Conheceis agora os mecanismos para eliminar o mal através do amor. 
E deveis cada vez mais pô-lo em prática. 

Agora ides para o mundo, sem palavras mas com o Amor Trinitário instalado 
e presente em vosso coração e que será a vossa força. Conheceis agora até o fundo 
a minha alma, que é onde estais a penetrar, adentrar para serdes envoltos nesta luz. 
Estais a adentrar numa grande profundidade de amor do vosso Deus. Ele se abre 
por inteiro para vos acolher. É o encontro com a luz, que é envolvente e gratificante. 
Minha luz será para vós como um bálsamo que vos envolverá inteiramente. E é 
por graça que essa luz se fará em vós plenamente, serenamente, gratuitamente. 
Por bondade do Altíssimo, sereis totalmente plenificados na luz, assim como desejo 
plenificar todos os filhos meus. 

Quero e anseio que todos participem da mesma graça, que todos me con-
heçam e me amem. Assim é o coração do Pai aberto a todos, à espera de todos, 
ansioso por acolher, recolher e salvar a todos. 
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Anseio muito por vós e pela humanidade inteira. Minha alma se abre para 
vos acolher, para vos receber. Meu coração bate forte de amor por vós, pequeno 
rebanho, que conduzo pela mão. 

Estais a adentrar na sala da luz e não vos assusteis se vossas pequenas 
imperfeições aparecerem. É justamente para serem eliminadas e atingirdes a per-
feição, pois estais a caminho de uma luz fulgurante e forte que dominará a todos 
vós. É a luz da vida, a luz do Amor Trindade em vós, que agora se manifesta e que 
quer ser acolhida.

Tende em vós o amor e a paz e acolhei-me. Sou vosso Deus e desejo 
cultivar essa profunda amizade convosco. Falo em linguagem normal e corriqueira 
para que me entendais. Toda a humanidade precisa ser inserida nesse amor, pois 
a mesma está a beira de um caos. A humanidade dorme na treva, sem o conheci-
mento da luz. É o sono da morte, na escuridão. É mister acordá-la e trazê-la à luz, 
à vida e ao amor. 

Toda a humanidade sofre o caos, pelo desconhecimento de seu Deus e Pai. 
Por isso digo-vos que desejo tanto ser conhecido e amado. Assim como vos trouxe 
das trevas à luz, desejo trazer todos os meus filhos à luz, ao amor e para isso neces-
sito agora de vós, pois dei-vos todo o meu ensinamento.

Irmã, minha serva querida, desejo que estejas em profunda contemplação, 
silêncio e abandono em meus braços, pois esses momentos te serão muito pre-
ciosos para as tarefas posteriores que se seguirão aos últimos acontecimentos. É 
necessário te fortificares, te fortaleceres no Amor Uno e Trino e Verdadeiro, para 
haurires força do meu coração para o teu coração e a salvação aconteça. Estejas 
em profunda paz comigo que sou o teu Mestre e amigo. 

Cada passo que te peço é necessário e mais o amor se faz comigo, Eu em 
ti e tu em Mim, perenemente. Quanto mais esse amor envolvente se realiza entre 
nós, tanto mais ele se realiza nos servos e na humanidade inteira. 

É um Deus amoroso e apaixonado que se aproxima das suas criaturas. A 
medida que adentrardes Nele e o encontrardes totalmente, vereis rios de água viva 
de graça e santidade jorrarem em vossa direção. É o amor que deseja ser amado, 
aceito e acolhido. Como uma criança nos braços do pai, assim quero que vos sintais 
em meus braços ternos, como crianças que dependem totalmente do pai para cuidar 
delas e decidir as coisas por elas, assim quero que estejais em Mim, totalmente e 
serenamente.
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Bênçãos de vosso Pai Celestial.

Nesse tempo, a maior força é se erguer, sair do caos onde vos coloco, para 
o mundo ser purificado no amor.

Cada pessoa para se salvar devia ficar a vida toda contemplando. Só o 
amor, o poder do amor e a vida deviam fazer parte de seu ser. O ser humano, a pes-
soa, foi feita unicamente para a contemplação do Criador, para ficar a olhar para Ele 
dia e noite, para estar sempre Nele, a contemplá-lo em louvor e vibração de alegria 
e paz dentro de sua alma. 

O Pai dotou a pessoa de uma alma, diferente das outras criaturas, em per-
pétua glorificação. A pessoa inserida na criação foi dotada do maior poder que o 
Pai dispensou às criaturas criadas, o poder de comunicação com Ele, alma a alma, 
coração a coração. Imergidos e inseridos nesse amor sois força e poder. Força de 
amor e poder de salvação. 

Quem vos fala é o Espírito Santo, orientando-vos e vos fazendo entender 
o que se passa convosco e onde estais nesse plano de amor. Em que dimensão 
estais a viver. Estais no mundo mas sois cidadãos do infinito, herdeiros do céu e 
co-herdeiros da graça santificante. 

Estais possuídos do poder de salvar e por isso deveis ajudar vossos ir-
mãos. Já conheceis as formas de levar vossos irmãos à salvação, de trazê-los para 
junto convosco viverem esta nova dimensão de vida no amor. É o paraíso na terra. 
À medida que for se ampliando e crescendo, esse paraíso tomará conta de todo o 
universo. À medida que o plano de amor for instalando-se e fortificando-se em vós, 
mais e mais ajudareis vossos irmãos a entrar nele. 

Só a força e o poder do amor, a vida e a paz reinarão na face da terra. Agora 
é só o começo e já podeis ver os frutos. Tendes nas mãos uma grande missão e não 
podeis desanimar, mas deveis trabalhar incansavelmente, para purificar o mundo 
através do amor. 

Dou-vos palavras de incentivo e força aguardando a minha hora 
de agir. Agirei com grande majestade e poder, transformando a face da ter-
ra, num ninho de amor. Só o amor vencerá tudo, só o amor salvará o universo 
e preciso do vosso coração para que o Amor Trinitário tenha onde repou-
sar. Aí, no vosso coração é a gruta de Belém, que recebe o amor do Pai, que
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acolhe e faz vida dele e nele. 
O Pai deseja consagrar todos os seus filhos nesse amor. É o Amor Maior 

que deseja ser o conhecido e amado. O Pai anseia ser conhecido em todo o univer-
so. Os filhos afastaram-se do Pai e por isso sofrem. Inseridos no Pai e mergulhados 
Nele, não há sofrimento. 

O sofrimento, a dor, não existem. Não existe doença e dor. É o homem 
quem a cria, por sua constante vivência no pecado. A doença foi sendo gerada pelo 
pecado, pela não observância das leis do Pai, pelo afastamento dos filhos, de seu 
Deus e Pai. 

O mundo não precisava estar como está. Não é esse o desejo do Pai. Se 
assim está é por pura obra humana. O homem ocasionou e persiste viver no pecado, 
no mal, no caos, por falta de conhecimento do que é o bem. O homem reduziu-se 
e enganou-se a si mesmo durante séculos, pelo seu orgulho e insensatez. E por 
teimosia também, não quis chegar ao conhecimento da verdade. 

Mas, agora o Pai vem para salvar a todos, apresentando um plano capaz 
de transformar todo o universo. A humanidade inteira precisa acolhê-lo e segui-lo. 
Se este plano não for aceito, a terra se transtornará num caos, não por obra de Deus 
ou iniciativa Dele, mas pelo próprio honrem. O próprio homem gerará o caos na 
humanidade e o Pai não poderá salvá-la se não for aceito pelos seus filhos, pois só 
haverá transformação e o Pai só poderá recriar a terra por obra do amor. 

Só haverá vida e vida em abundância, se o coração humano for o presépio 
da Santíssima Trindade. Deus é amor e se faz humano, através do amor em vosso 
coração. O amor do vosso coração é a transparência Dele. E é esse amor que 
realiza, que salva, que cria, que transforma e renova. Ninguém queira ficar sem 
esse amor. Ninguém queira desviar-se desse amor. Ele é santo, três vezes santo e 
traz santidade à pessoa. E é totalmente gratuito. Todos receberão, todos poderão 
recebê-lo. Ele é igual para todos. sem distinção, havendo só a liberdade pessoal 
para a decisão. O homem é livre para optar: ou viver nesse amor e na lei do Pai 
ou fora dele. Ou estar no paraíso ou viver fora dele. Haverá a hora da decisão para 
cada um. Todos são chamados, todos são esclarecidos, todos tem a mesma chance. 
Basta querer, dizer sim, amém.

Agora é o Pai que fala. Nele, no amor e no poder do amor todo o mun-
do será transformado e salvo. Aceitai o amor é vosso Pai que pede. Aceitai
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o amor... o amor não é encenação nas igrejas, o amor não é bolinha, luzes e cores, 
roupas novas e presentes... o amor não é essa tradição de séculos que aí está nas 
igrejas e no povo. O amor é algo muito profundo que quer e precisa acontecer na 
vida de todos. O amor é a própria presença do Pai na humanidade. E é Nele que 
deveis adentrar. 

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que desejam ser em vossas vidas, acol-
hei-o e amai-o. 

É o Pai que pede acolhida. Recebei-me.

Eis que se faz a paz, eis que se faz o amor.
Irmã Gertrudes, minha gentil serva, minha querida amiga e mensageira. 

Desejo amar-te muito durante este ano que será de muita ação e também muita 
quietude e contemplação. Muito silêncio e amor. Silenciai muito, muito mesmo. 

É necessário nesta etapa que chegastes, ser mais coração e amor do que 
consciente físico. Só no amor podereis acolher sem dor os sofrimentos do mundo. 
Porque o amor, sou Eu em vós, salvando, purificando e renovando o mundo. 

Agora vai começar um tempo muito especial para toda a comunidade e mui 
especialmente para ti. É que o amor em plenitude deseja se derramar, deseja SER 
em ti e em toda a comunidade para posteriormente ser em toda a humanidade. Um 
mar de amor deseja derramar-se sobre o mundo e precisa ser acolhido pelo coração 
humano. 

É o Batismo Trinitário que deseja ser na alma humana. É o Batismo do 
Amor Santo e Verdadeiro que quer se fazer de uma maneira plena e total. É um 
preparo específico, especial que desejo dar a ti e a todos na comunidade. Só depois 
de ser acolhido, vivido e plenamente vivido por ti ele se derramará sobre os da co-
munidade e só a seguir o mundo recebe. 

Não precisais temer nada, nem vos assustar de nada. Já vos preparei sat-
isfatoriamente e muito bem me entendeis. Tendes total e plena condição de acolher-
me, acolher este forte Batismo Trinitário que é no momento um novo poder dado 
para a igreja viva que sois vós, meus filhos. 

Quem vos fala é vosso Pai que vem especialmente nesta data que vos 
é agradável, comunicar-se convosco para sempre mais firmar os laços de amor, 
confiança. fé, obediência e fidelidade que nos unem. Esse amor pleno que desejo
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derramar vos envolverá totalmente numa planificação total. Sereis totalmente imer-
gidos nesse Amor Trino. É um amor tão grande do meu coração que quase não 
podeis aguentar. Com esse amor absoluto e total completareis a purificação da hu-
manidade, filtrando todo o desamor que ainda resta. 

Haverá um tempo para esta purificação que é o agora. Depois, novo tempo 
se fará só para vós, aí será de recolhimento e oração. Depois haverá um tempo com 
todos, onde todos receberão e a seguir novo tempo começa. Um tempo novo, de 
muita paz e realização na paz. 

Devereis entrar nesta paz que é a minha e permanecer nela, envolvidos por 
meu amor, coração a coração. Nesta paz deveis adormecer e nela devereis acordar, 
deixando- me SER em vós, deixando em vós o espaço livre para Eu SER total e 
pleno em vós. 

Ireis pelos caminhos que vos mandar e andareis pelas sendas da justiça, 
da paz e do amor, que vos tracei. Sereis meus fiéis servidores, uns aqui, outros ali. 
Não haverá grandes concentrações, mas apenas pequenos grupos, pequenas co-
munidades, novas, formando-se no novo. E o novo céu e nova terra. 

Devereis manter-vos firmes e unidos no amor, em torno desse Carisma que 
vos apresento como o único recurso capaz de salvar a terra, salvar a humanidade 
e reconstruir a minha igreja. A minha igreja, a igreja que amo e que quero tanto 
recuperar é o coração humano, é o coração do jovem, é o coração da criança, é 
o coração do homem e da mulher. Essa é a “minha igreja”, Irmã Gertrudes, que te 
encarreguei de salvar. Minha casa é o coração humano, templo do Espírito Santo, 
templo de Deus Pai, templo da Trindade Santíssima. Podes estar certa de que a tua 
missão diante de Mim, já fizeste, a salvação desta minha igreja viva, pois agora a 
vejo, totalmente recuperada e salva. 

E é muito de meu grado a tua disponibilidade total, pois continu-
arei a servir-me de ti para a implantação do meu plano de infiltrar-se  espal-
har-se como a água, matando a sede de todos os que buscam a Água Viva do 
verdadeiro amor, do verdadeiro Deus. Irei manifestar-me, a ti, aos poucos 
conforme a minha vontade, irás aqui ou ali, conforme a minha vontade, re-
alizando tudo no silêncio. Não te assuste se te pedir para infiltrar-te um pou-
co mais nas estruturas. Não é tu que vais, sou  Eu que preciso ir e necessito 
de ti, do teu amor, do teu coração. Por isso, deves ser corajosa
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e simples e deixar-te levar por Mim, para irmos aonde for necessário. Esse tempo 
é de muito trabalho no silêncio. É o novo tempo que te falei. Não irás só. Haverás 
de ter sempre alguém do teu lado, deverás ter segurança e coragem. Acolher no 
amor, no meu amor que é tanto e neste tempo que é agora se derrama eficazmente 
e solidamente sobre ti e a humanidade. Mais especialmente ainda sobre ti. que és a 
vanguardeira deste plano de amor e salvação para toda face da terra. 

Por isso nesta data muito especial e de muito merecimento para vós que 
fostes durante o ano todo de 92, exemplos de coragem, fidelidade e amor, quero 
abençoar-vos merecida mente, cumulando-vos de alegria, paz e amor. 

Havereis de ter o coração mui aberto para receber a minha bênção de Pai, 
Irmão e Amigo, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, Vosso paráclito e companheiro. 

É a Trindade que vos abençoa neste dia e durante todo o Ano Novo! 
Muita paz e muito amor, Amém.
Alegria! Alegria! Alegria!

   

Filhinhos queridos! 
É vosso Pai Celestial que vos fala. 
Estais a adentrar na luz, no amor e no louvor. Eu sou a luz, Eu sou o amor, 

Eu sou o louvor. 
O louvor diz santo, santo, santo. Entoa hinos e glórias ao Santo, três vezes 

santo. Estais a adentrar na luz e o Santo, três vezes santo toma posse de vós. É o 
amor e o louvor sempiterno a Mim que sou vosso Pai e vosso Deus. Coabito com 
Jesus e o Espírito Santo, formando uma unidade de amor imenso e cada vez maior 
a medida que envolve o mundo. 

Esta unidade de amor reside, dentro de vós e fora de vós. É a presença do 
Deus Trino vos envolvendo totalmente. É a força e o poder do amor que chega até 
vós e quer voltar ao Pai em hinos de louvor à sua glória.

Glória ao Pai! Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. 
Hosana! Hosana! Hosana! Que o Pai seja bendito agora e para todo sem-

pre. Amém.
Irma Gertrudes, filha querida! Trabalhaste incansavelmente. Agora senta
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e descansa. Repousa na minha paz, que te dou e entra no lugar do meu repouso 
pala juntos, Eu em tu e tu em Mim, haurires força, luz e poder, para te tornares cada 
vez mais forte, mais sábia e corajosa.

Em Mim está a força e o poder, em Mim está a vida, o eterno, o teu bem-
amado. Vem para perto de Mim para acolheres todo o meu amor. Sou o eterno 
humanado em ti, que quer fazer unidade contigo e com os teus. Sou o Deus Uno e 
Trino que habito em tua presença, ao teu lado e em ti. 

Sou o Deus verdadeiro, aquele que era e que e Sou a presença do divino  
humano, sou a presença do divino na face da terra. Estou sendo totalmente acolhido 
por ti, em toda minha divindade. É minha santa presença em ti que estás a adorar. 
Sou em ti uma luz fulgurante e bela, essa luz perpassar toda face da terra para que 
o mundo inteiro creia.

Essa luz imanente em ti e de ti fluindo partirá em raios de luz, com hinos de 
louvor que partem da terra e chegam ao trono de Deus. É um louvor sempiterno que 
sai do teu coração e chega ao meu, é um louvor tão intenso, um agradecimento tão 
sublime, que chega até o santo, santo, santo. 

Esse louvor de amor chega ate o trono onde estou assentado. Louvor e 
amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hinos de louvor e amor, subam até Mim, 
cantados por teu coração que é leve como a pluma e doce como o mel. Hinos de 
louvor e amor à minha gloria, à minha unidade absoluta que repousa dentro de ti, 
subam até Mim vindos de ti e dos teus. 

Recebo a todos igualmente. Todos me louvem, todos me glorifiquem, todos 
exultem no amor e no louvor. E um louvor tão intenso e forte que vos dou, que é 
minha própria presença em vós. 

Eu acolho esse louvor e sou esse louvor  em vós. Pelo louvor tudo será 
curado e salvo. É a chave do reino dos céus que já vos entreguei mas que só agora 
revelo-vos: o segredo. É o segredo da salvação pelo amor. O louvor à trindade 
Santa. 

É a própria Trindade em vós que realiza. É um novo, muito novo que chega 
à terra. A alma acolhe a luz e sendo luz ela é só louvor. E esse louvor emana da alma 
sobe aos céus, ao trono do Pai que é santo, santo, santo.

Trono este que está dentro de vós, no vosso coração. É o 
trono de Deus Altíssimo que acolhe toda a criatura.  A todos amo 
e a todos salvo, a todos busco e a todos acolho na minha luz, no 
meu amor. Sou um Deus terno e santo,  sou um
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Deus amor e verdade, sou um Deus vida e paz, sou um Deus luz. Sou a presença 
trina na face da terra. Amo-te imensamente e desejo acolher- te no meu amor, no 
meu louvor, cada vez mais intensamente. 

Meu reino é um reino de alegria e de louvor perpétuo. Meu reino é pureza, 
santidade e amor, é paz, é confiança. Acolhei o meu louvor em vós, vivei o louvor, 
vivei na alegria e na paz. 

Sede dóceis, sede santos e estai vigilantes, tudo me entregando no louvor 
e no amor. Sede mensageiros do amor e da unidade, sede luz no mundo, força, 
graça e poder.

Buscai-me e buscai vossos irmãos sem cessar, noite e dia. Anseio pela sal-
vação de todos, a todos quero salvar, a todos quero manifestar-me e manifestar meu 
reino. Em todos os corações quero repousar, assim como quero SER em cada um. 

Sou vosso Pai amoroso e espero cada um com o coração aberto. Entrai, 
Eu vos recebo. Entrai, Eu vos acolho. Meu coração está em festa. É a glória do Sen-
hor que se manifesta a vós. É a luz, a força e o poder chegando até vós para ser a 
salvação da humanidade. O Deus da paz repousa em vós. O verdadeiro, o santo, o 
absoluto. Estou em vós e vós em Mim, numa união íntima e santa. Estais de posse 
de vosso Deus e Pai.

Repouso tranquilamente em vós. Chegue até vós a minha glória e salvação 
e suba até Mim vossos hinos de louvor e amor, ao santo, três vezes santo. É a glória 
de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que vos abençoa e vos unge ter-
namente. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos! Amém. Alegrai-vos! Alegrai-vos e exultai! 
Entrai exultantes em minha presença. Vos saúdo e vos acolho, vos recebo na minha 
intimidade, no sacrário vivo da minha alma. Vos recebo e resgato para sempre o 
gênero humano. 

Toda a humanidade está salva, toda a humanidade está absolvida e santifi-
cada. Todos serão UM. Haverá doravante unidade na face da terra. A vida foi salva, 
a vida divina foi resgatada para o gênero humano. O divino acontece na face da terra 
para todo o sempre. 

Agradeço-te, Irmã Gertrudes, pela lutadora que és. Te agradeço 
por tudo que tu fizeste em prol do meu reino e por te deixares usar por Mim. 
Sou teu Deus e te amo muito. Dou a ti como um presente de agradecimen-
to, o hino de louvor à minha glória selado em teu coração. Reparte este pre-
sente com todos os servos e dá-lo a quem quiseres. Se quiseres poderás 
entregar também este Dom à humanidade toda. Mas é a ti
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que vo-lo darei primeiro, por seres filha querida do coração do Pai. O que dou a ti, 
dou a todos tu sabes e já foste por Mim preparada para isto. Por isso, nesta hora que 
é santa para toda a humanidade, recebei o Dom maior. Recebei o amor, recebei o 
louvor, recebei a Trindade Santa, para todo o sempre. Amém.

Que se faça o louvor sobre a face da terra. Que se faça o amor. Que o Deus 
Uno e Trino habite totalmente em vós. Amém. 

Que o amor vença, que a vida se faça, que se celebre a unidade e a paz.
Abençôo e unjo a todos. Amém.

   

Meus irmãos,
Assim como Eu estou no Pai, o Pai está em Mim. Assim permaneço nele e 

Ele em Mim. Nisto está presente, isto é, neste mistério está presente a unidade de 
amor em que vivemos. Vivemos a unidade perfeita do amor. No amor somos um. 
Eu permaneço no Pai e o Pai em Mim. Nisto está nossa amizade, nisto está nossa 
alegria, nisto está a nossa paz.

Mistério do Deus Uno e Trino presente agora na face da terra para redimir 
todo o gênero humano. Assim também vós deveis viver, inseridos e mergulhados 
nesse Amor Uno e Trino. Na vossa obediência e simplicidade está a vossa alegria 
e a vossa paz. Deveis o mais possível, neste tempo de agora viver nesta unidade 
de amor. 

É a Família Trinitária Pai, Filho Jesus e Espírito Santo que acolhe a vossa 
família. Deveis viver nela e deixá-la viver em vós. Deveis acolher agora a Trindade 
Santa que chega até vossa família. 

A hora é agora, o tempo favorável é agora de permitir que a Trindade Santa 
entre no âmago de cada família. A família passa a viver o amor santo e verdadeiro. O 
amor de Deus Uno e Trino presente na família, transforma e santifica tudo. O  amor 
dos pais é santificado e o amor dos filhos se torna pleno também. 

E a família se une em torno de um mesmo amor, de uma mesma fé e de 
uma mesma esperança.

Paz e bem!
Jesus Cristo, vosso Irmão.
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É o amor do coração do Pai que vos saúda. 
Sede bem-aventurados no meu amor, meu amor em vós é perfeito. Sede 

constantes no amor e vigilantes em tudo. Buscai ser dóceis e fazer a minha vontade. 
A minha vontade agora é, que todos sejam Um. É a voz do Deus verdadeiro 

que vos fala, o Deus Uno e Trino se manifesta. É muito importante neste tempo viver 
a unidade na família. 

Cada pessoa precisa estar perfeitamente integrada em si mesma e vivendo 
a perfeita unidade na família. Assim espero que esteja toda a comunidade. É o Deus 
Uno e Trino que se comunica convosco para incentivar-vos a viver a unidade de 
amor no lar. 

Toda família da face da terra, precisa chegar a essa unidade, é urgente. 
Uma vez a unidade feita, a luz se acende para não mais se apagar nesta família. 
A luz só vai ser em sua plenitude dentro da família. Uma vez a família vivendo na 
unidade e no amor será luz para iluminar a muitas outras famílias. 

E uma vez a luz acesa, isto é, o Carisma selado no coração do pai da famí-
lia, essa unidade de luz jamais se apagará. É o amor pleno e perfeito do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo sendo família. 

Repito, filhos queridos, é muito importante neste tempo de agora viver o 
amor e a unidade na família. É o tempo favorável para que isso aconteça. Uma vez, 
a família salva e resgatada, toda sociedade, toda face da terra será transformada. 

Tudo agora, depende da família. Pois, individualmente, já vos plenifiquei 
com o amor e a luz. Já vos ensinei o louvor. Mas agora é mister que a família esteja 
una comigo. Que haja entre nós um só coração, que tenhamos os mesmos anseios 
e ideais. Que haja obediência e docilidade à minha vontade. 

Uma vez o plano instalado, é mister que se cumpra linha por linha. A todos 
plenifico com força, graça e poder mas preciso exigir obediência a minha vontade. 
para assim o plano ter sucesso e ter vida. O próprio plano simboliza o Deus Vivo na 
face da terra, portanto o plano deve ser vivo na pessoa, vivo na família. É um misté-
rio que se faz agora cada vez maior na face da terra. É o mistério do amor, redimindo 
completamente o gênero humano. Todas as famílias da face ela terra são salvas. A 
todas plenificarei igualmente com bênçãos e graça. A todas darei a conhecer o meu 
amor. A todas cumularei de bênçãos. graças, paz  e alegria.
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A família que for dócil, num abrir e fechar de olhos, será liberta e salva. Será 
simples o trabalho daqui por diante. Basta, reunir toda a família, para que seja sub-
metida à luz. Uma vez a luz se fazendo, a treva desaparecerá instantaneamente, por 
graça e amor do Deus Pai, do Deus Uno e Trino. A seguir a família é absolvida, aben-
çoada e selada com o selo da Trindade, na cabeça, no peito, nas mãos e nos pés. 

Aonde a família pisar, o lugar ficará marcado e abençoado. Uma vez a 
família santificada e abençoada, aonde ela entrar, será sinal de santidade. Sede 
vida e luz, queridos filhos, sede paz e amor: vivei a benção e a paz. Vivei a plenitude 
do meu amor em vossos corações. Sou pleno em vós, filhos meus. Vivei a alegria 
da amizade com vosso Deus. Gozai esse tempo que é de amor e bênção, alegria, 
colóquio amoroso comigo. 

Não deixeis passar em vão ao vosso lado a presença do Altíssimo. É Ele 
mesmo, que dá sua magnificência e grandeza, desce, para com humildade e doçura 
chegar até vós e orienta-vos e resgata-nos. Espero que deis ouvido a Mim, que 
sou o Deus Altíssimo, o santo, três vezes santo, o Senhor forte e poderoso. Não há 
sofrimento em Mim. Não há cansaço, nem dor. Só alegria, paz e amor. Buscai viver 
essa felicidade para todo o sempre. Amém.

Irmã Gertrudes, serva mui amada,
agora é um tempo de tranquilidade, paz, sossego e descanso. Procure re-

pousar no meu amor. Inspirar-te-ei o que fazer. Nada temas por hora. Estou a teu 
lado sempre, não descanso. Noite e dia te vigio e vigio o meu plano. Nada temas. É 
o Deus da paz que te fala. O Deus Uno e Trono que mora em tua alma. Tem paciên-
cia e descansa. Há um tempo pré determinado para tudo. 

Por isso, nesse tempo de agora estou a pedir-te calma, sossego, silêncio, 
descanso. Sê dócil e obediente. Teu Pai amado te pede. Amém.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero assim me manifestar. 
Sois dádivas preciosas em meio ao mundo. É chegado o momento exato de 

reunir o rebanho em um lugar de amor e paz. Cada coisa tem seu tempo, eis o tempo 
propício em que se une o amor fraterno em um Dom maravilhoso e vem revelar-se 
aos pequeninos, aos mansos e aos humildes de coração.
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Não há mais tempo para parar ou para pensar. É tempo de preparar, de 
cultivar, de limpar a eira do Senhor. É propício esse tempo, nem um minuto pode se 
perder, tudo precisa ser posto em ordem, tudo precisa ser limpo, purificado, lavado, 
para que a Santíssima Trindade encontre lugar seguro em meio aos filhos meus. 

O mundo precisa conhecer-me, os filhos do Pai precisam conhecer quem é 
o Pai. É urgente que se dê partida aos ensinamentos fecundos e santos e prolongar 
um tempo para o Senhor. Erguer uma tenda no deserto, ligar um paraíso eterno 
entre os filhos de Deus e dominar o mal para que a vida se complete e o amor reine 
entre as nações. 

Não vos acomodeis em vosso silêncio, em vosso bem estar, os vossos 
irmãos se matam e se destroem em ódio, violência e desamor. Eis o que o Senhor 
vos põe nas mãos, um poder imenso, um sinal de paz, um bastão inquebrável. 
Levantai-vos e ide porque o mundo se destrói, o mundo dos vossos irmãos está à 
mercê da morte. Tendes a vida em vossas mãos, tendes o poder do Altíssimo em 
vosso espírito e em vossa alma a imensidade de amor e paz. 

Sois o templo, sois a morada da Santíssima Trindade. Que triunfe sobre o 
pecado a vitória do plano do Criador. Mas para que isso se complete é necessário 
lançar as redes no profundo abismo das trevas e da escuridão da morte, arrancando 
assim o negro véu que cobre o universo. 

Sois o caminho, sois a luz. 
Ide, portanto, sem temor.

Este é o tempo propício. É o tempo da absolvição e do perdão. É o tempo 
do perdão. É o tempo em que tudo será absolvido e perdoado na face da terra. É o 
tempo em que toda face da terra será lavada e purificada pelo Amor Trino. 

A Santíssima Trindade vem pessoalmente purificar, renovar e recriar tudo. 
Tudo será transformado em amor. É um tempo muito especial o de agora. É o tempo 
de absolver todo mal. Tudo o que é treva, tudo o que é terror, tudo o que não é vida 
precisa ser absolvido, perdoado, purificado e transformado em amor, sendo elevado 
ao Pai hinos de louvor à sua glória. 

Nesse momento seja glorificado o santo, três 
vezes santo que é o Deus das alturas, o Trino Deus. Diante do
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trono do Altíssimo se prostrem todas as unidades de amor (famílias) e num hino de 
louvor e glória entreguem todas as potestades do mal para serem apagadas da face 
da terra. Tudo no amor e no louvor. Tudo é triturado no Amor Uno e Trino que habita 
em vós. A purificação será mais rápida do que pensais. No amor será fácil. 

Todas as catástrofes serão evitadas se trabalhardes no amor para purificar 
tudo. Estou instalando definitivamente meu plano de amor sobre a face da terra. Vós 
estais sendo selados com o Carisma da Santíssima Trindade, mas quero selar a 
todos os meus filhos. Todos poderão ter o mesmo amor, o mesmo poder. Meu plano 
veio para unir tudo e todos, em prol da vida, em prol da unidade e da paz. 

Nesse tempo em que o plano está sendo inserido em cada um e no mundo, 
o mal se levanta, isto é, como uma poeira que ainda ofusca a luz. Toda essa poeira 
precisa ser absorvida para não mais existir, porque qualquer raiz do mal não ex-
istirá mais. Nenhuma, nenhuma raizinha poderá perdurar. Tudo será definitivamente 
eliminado e purificado. 

O amor voltará a existir. O Amor Trinitário virá com todo seu poder. A Vida 
Trinitária tomará conta de vosso coração, de vossa alma. As crianças voltarão a sor-
rir, os jovens voltarão a cantar e os anciãos voltarão a ter tranquilidade e paz. 

É vosso Pai que vos fala e anuncia uma nova era de amor e paz sobre toda 
a humanidade. Deus vem vindo e não se calará jamais. A Trindade está assentando 
seu trono régio sobre a terra e nada mais a impedirá. Todas as portas foram abertas. 
A última porta era a do louvor. No louvor à Santíssima Trindade, tudo será salvo no 
amor e não na dor. Tudo será renovado, tudo será recriado, tudo é transformado. 
Haverá mais alegria, mais paz, mais amor. Ainda há um tempo, para a luz definitiva-
mente entrar no mundo.

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

É o Pai mesmo pisando a terra e realizando a purificação. Estai alertas e 
muito atentos à voz do Pai que quer reconciliar consigo o gênero humano através 
desse plano.
Nesse tempo de agora, Irmã Gertrudes, vosso Pai realiza a 
purificação da alma e a sua salvação. É a hora em que plano está 
sendo inserido no mais profundo do vosso 
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ser, na alma. A hora é de bênçãos. A alma uma vez absolvida e purificada recebe seu 
Deus. A alma acolhe o Carisma, a alma se compromete com o meu plano de amor. 
A alma se compromete com o amor, com a vida e a unidade. A alma diz sim à justiça 
e à paz, a alma uma vez selada com o selo da Trindade Santa, ela passa a ser sinal 
de luz para todos. Todos vendo a luz, desejá-la-ão. E num abrir e fechar de olhos ela 
será e se fará em toda a humanidade. 

O Pai é bom, repito-vos, o Pai é bom, boníssimo; por isso, idealizou todo 
esse plano e o colocou em prática, salvando toda a humanidade, sem dor, no amor. 
Crê, Irmã Gertrudes, que o mundo está sendo salvo pelo amor e no amor. Não será 
preciso nem dor, nem lágrimas porque o Amor Trino já se fez sobre a face da terra 
com grande magnificência e poder. O Deus Uno e Trino já foi acolhido e para sem-
pre perdura a paz. Por isso abriste a porta do louvor perene à Santíssima Trindade. 
Foste serva incansável e te agradeço. O mesmo Deus que está em ti e te recria, vem 
salvar e recriar toda a humanidade.

Quanto mais crerdes e fordes dóceis, mais bem edificado ficará o meu 
plano. Buscai somente a Mim, crede somente em Mim. Acolhei-me em vossa alma, 
no mais profundo de vosso ser, pois me revelo inteiramente a vós. Sou para vós o 
Deus Conosco, Emanuel. Tudo o que falo, faço por cumprir, e tudo o que prometo, 
cumpro.

Irmã Gertrudes, essa poeira que ainda subsiste e precisa ser eliminada, ela 
cobre toda face da terra. É a falta de unidade entre os povos. Há muita divisão que 
precisa ser absolvida e transformada em luz e amor. A unidade precisa ser restab-
elecida sobre a face da terra. Haverá um só rebanho e um só pastor. É o Deus da 
paz que vos fala, Pai, Filho e Espírito Santo. 

Não pergunteis como isso se fará pois no momento oportuno tudo se fará, 
por obra da graça. 

Crede, a unidade virá, crede, mais cedo do que se imagina. 
Louvai, louvai muito. 
É o Deus da luz e da unidade que vos fala e abençoa. 
Permanecei na luz. Amém.

É a alma humana buscando renovação e purificação nesse Carisma. 
O Carisma por si só fala, por si só age e se comunica. Ele se acende em luz
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sobre a alma da pessoa e ela é totalmente transformada. O Carisma incute-lhe a 
vida. Não a vida humana, mas a Vida Trinitária. 

A Trindade se reparte em Dom sobre a humanidade. A humanidade anseia 
por amor e o amor aí está agora. Basta acolhê-lo, recebê-lo na alma e no coração. 

O Deus Conosco se faz presente agora na terra para abençoar todo gênero 
humano. É o Deus da vida e da paz que pede acolhida e quer ser amado e adorado. 
É o Deus da vida e da paz presente em vosso meio e no vosso coração. É o Deus 
que salva, une e santifica. 

Buscai viver nesse Deus verdadeiro, buscai a verdade no Deus Uno e 
Trino. Fortalecei¬-vos na minha paz, no meu amor. Daqui para a frente, só o amor 
contará, nada mais, nenhuma riqueza terá valor, nesta virada de século, só o amor. 
Quem tem amor, tem tudo. Quem não tem amor, nada tem.

É necessário se romper com as duas linhas existentes, uma é a linha das 
doutrinas falsas das seitas, das religiões falsas; a outra linha é a da própria igreja 
que se diz verdadeira e assim o devia ser. 

Elas formam duas linhas fortes e inteligentes, é um espírito negro que per-
faz essas duas linhas, é chegado o momento de romper com as duas linhas abrindo 
caminho para que a Santíssima Trindade possa adentrar com sua luz, penetrando 
as suas profundezas e fazendo morada definitivamente na doutrina verdadeira. 

A lei de Deus deixou de existir para que as leis humanas viessem idolatrar 
os corações. Agora vem a lei verdadeira de Deus e adentrará as leis humanas para 
governar com força total. Haveis de ver grandes babilônias caírem, romperem-se os 
ferrolhos e as correntes que até os dias de hoje estavam postas entre o céu e a terra. 

Vim para trazer a boa nova mas não fui aceito, estava morto em meio às 
nações. Rompeu-se o véu do templo mas o véu dos corações permaneceu ileso. 
Agora em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo tudo se romperá, tudo se verá 
a olho nu, nada permanecerá escondido. 

Preparai o caminho porque os dias se aproximam em que um 
gemido de dor, lágrimas e sofrimentos atingirá o espírito carregado de cui-
dados. Será uma só a linha, um só pastor, em só rebanho, não ficará
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nada às escuras, tudo virá à luz. 
O Espírito do Senhor repousará para sempre nos corações humanos. 
Tenho pressa, rompei com as linhas adversas e segui a linha única da lei 

verdadeira do Pai.

Sou a fonte, sou a luz. 
Imensamente grande é o saber do Altíssimo inundando profundamente a 

razão, o coração, a alma de quem me procura. Sou a inteligência de Deus, sou 
Deus. Faço-me presente em meio a profundo silêncio, me comunico com a profundi-
dade de cada ser vivo, no templo sagrado que pertence ao Todo Poderoso. 

Sou o trono singelo em que mora o Todo Poderoso Senhor, exerço poderio 
sobre os pensamentos humanos e transpasso as linhas extremas e profundas da 
alma. Instalo-me no coração do simples, do pobre, do rei, do rejeitado, me faço um 
só em delírio profundo na alma de quem me procura. Vivo em harmonia e libero os 
sentimentos dos filhos meus. 

Sou imensa e profunda, fonte de sabedoria. Jamais me canso, jamais me 
esvazio, estou sempre como uma taça a derramar-me, a preencher o templo consa-
grado à Santíssima Trindade. Sou a luz dos que governam com retidão. Escutai-me, 
procurai-me sempre, sem cessar. Quero governar as nações, com o desejo imenso 
do Pai, no amor, na paz, na harmonia. 

Sou o cálice perfumado, forte, que deslumbra todo esse plano de salva-
ção. Sou a mãe que está a conduzir desde o princípio os vossos passos. Escutai-
me, provai-me todos os dias. Deixai-vos inundar pela minha fonte de água viva que 
transbordará do vosso espírito. Sou o pai que vos aquece, que vos acalenta nas 
horas difíceis pelas quais já passastes e que ainda tenhais que passar. 

Sou a imensa e forte luz iluminando todos os vossos momentos. Sou pro-
funda, santa, infinita. Sou generosa, procurai-me, vós todos que quereis fazer a von-
tade do Pai. Não rejeiteis a minha correção, pelo contrário, abraçai-me com firmeza 
para que jamais em vosso íntimo eu venha faltar. 

Quero governar-vos. Sede humildes em me receber, se venho ad-
entrar em vossa alma e me faço forte. Mostrar-vos-ei as vossas faltas, 
acolhei-me e deixai-me adentrar ainda mais para que possamos jun-
tos governar as vossas empresas, os vossos negócios, a vossa família
e assim atingir todo o universo. Sou a sabedoria de Deus,



285

a divina porta do céu, governarei o mundo pois ele me pertence. 
Sou a fonte, sou a luz.

Filhos queridos !
É vosso Pai Celestial que vos fala. 
Estais a atravessar o momento solene de acolhida da Trindade na face da 

terra. É o coração de cada filho que a acolhe. É um momento solene, é um momento 
santo para toda a eternidade, este em que a própria Trindade Santa vem a este 
mundo e faz morada no coração de cada filho seu. 

É o verdadeiro e absoluto Deus que se manifesta em verdade e amor, acon-
tecendo realmente dentro de cada ser que já está preparado. Preparei muitos para 
esse encontro definitivo, é o encontro do divino e o humano. É o Pai desejoso de 
celebrar convosco esse encontro tão alvissareiro, tão festivo, tão cheio de vida e de 
paz. 

O momento é agora, a hora é agora. Acolhei-me, sou vosso Deus e Pai e 
estou a adentrar convosco o mundo. Não vacileis, nesse instante, já vos dei todas 
as armas. Não haverá nenhuma perturbação. Vós sois os Apóstolos do Amor Uno 
e Trino e deveis dedicar-vos e estar disponíveis, pois a hora é oportuna para realiz-
ardes a purificação do mundo.

Estando só ou com outros, trabalhai intensamente nesta purificação que é 
vossa caminhada pelo mundo, vossa missão. Quanto mais estiverdes inseridos no 
Amor Uno e Trino, mais intenso será o vosso raio de ação e mais profundo também. 
Atravessareis distâncias inconcebíveis com vosso coração cheio de amor, absol-
vendo, abençoando e semeando a providência. 

Esse encontro do Amor Uno e Trino em vós, é um grande acontecimento. É 
o humano e o divino se entrelaçando para salvar a humanidade. Cada coração será 
atingido por esse amor. Desejo celebrar convosco esse momento. Desejo celebrar 
dentro de cada um esta acolhida. É muito importante para Mim. 

Para vós isso é um mistério, mas para Mim é um momento muito sig-
nificativo pois representa a instalação do meu plano de amor no mundo e o iní-
cio da minha atuação como Deus Absoluto e Verdadeiro dentro de vós e em 
vós. Significa o divino perfeitamente inserido no humano, sem choques, nem 
catástrofes. O divino se instala no coração do homem e começa a atuar e 
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começa a realizar a sua caminhada de luz, de glória e de paz.
Tereis momentos fortes, às vezes, quase queríeis desistir, mas sustento e 

vos animo sempre, pois sois meus filhos e meus servos queridos nos quais deposito 
minha confiança e esperança. 

O momento verdadeiro em que se instala o Carisma na face da terra é ago-
ra. É o momento solene em que adentro o coração de cada filho e dele tomo posse. 
É o momento em que vos acolho no meu coração de Pai amoroso e saudoso... É o 
momento do abraço do humano e o divino. O divino se faz em vós com toda a sua 
potência de amor, de amizade e de poder. 

Sois agora luz no mundo. Quero celebrar com cada um esse momento 
verdadeiro de amor. Celebrar na família e celebrar na comunidade. É a celebração 
do amor acontecendo na face da terra. É a Trindade Santa festiva, cheia de glória 
e aleluia que resplandece na terra. Cheia de alegria, de glória, de magnitude e de 
poder. Cheia de louvor em vós e por vós. 

É a Trindade Santa que quer ser glorificada por vós, louvada e agradecida 
por estar em Dom de amor em vós de ora em diante. Celebrai um louvor sempiterno 
ao vosso Deus e Pai. Celebrai dentro de vós um aleluia, um louvor sem fim ao Todo 
Poderoso e magnífico Deus. 

Cantai! Celebrai! Louvai! Adorai! Glorificai! No mais profundo de vosso ser, 
Hosana! Hosana! Hosana! Hosana! Hosana ao Pai! Hosana ao Filho! Hosana ao 
Espírito Santo! Hosana ao Deus Uno e Trino e Santo Senhor das alturas! 

Seja glorificado seu nome pelos séculos dos séculos. Seja glorificado o 
nome santo de Deus. Em coro levantai vossas vozes pois o Deus Uno, o Deus San-
to, o Justo e Verdadeiro já está na face da terra, já faz morada permanente em vós. 

Daqui para frente, a celebração do amor será eterna, dentro de vós e fora 
de vós. Dentro de vós, esse hino de louvor ao Pai cantará eternamente. Será a per-
pétua celebração do amor. 

Por isso vos dizia outrora que tudo mudaria, que tudo seria novo. É um 
novo momento para a humanidade. É um acontecimento novo. Tudo é novo de ora 
em diante. 

Reunir-vos-ei na família, para celebrar convosco. Em torno à 
mesa, Me manifestarei em amor e ungirei a cada um. Sempre que hou-
ver clima de acolhida e silêncio todos sentirão a minha presença aben-
çoando, curando, absolvendo. Estarei sempre em vossa companhia
para celebrar convosco todos os acontecimentos, tanto
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agradáveis como desagradáveis. Nada em Mim será em vão. 
Estarei convosco sempre, de dia ou de noite, podeis contar Comigo a 

qualquer hora, pois sou vosso Pai e amigo e amo a todos com igual carinho. A todos 
unjo e plenifico com muito amor, agora e sempre.

Vosso Pai Celestial
Dai vazão ao amor em vós. Deixai a Trindade ser em vós. Sede simples, 

humildes e dóceis. Permiti que o divino, o amor, seja em vós. Permiti que a Trindade 
Santíssima seja plena em vós. Possa transparecer através de vós, no silêncio, na 
humildade, no abandono.

Permiti que o amor seja pleno em vós, na mansidão, no silêncio. Estar no 
amor e celebrar o amor é o culto que mais desejo. 

Quero meus filhos de volta para inseri-los nesse amor pleno. 
Buscai viver a plenitude do amor em vós. 
É a luz querendo ser plenamente em vós.

   

Já vos dizia que é um novo muito novo, novíssimo. Um acontecimento muito 
novo, o qual não existiu ainda, extraordinariamente novo ao qual deveis acostumar-
vos devagarzinho e solidarizar-vos uns com os outros. Pois é a vivência do amor e 
no amor e só o amor contará. 

É a celebração da vida e do Amor Uno e Trino em vós e em vossa família. 
É a vivência no amor. É um descansar no amor e estando no Amado, deixar que Ele 
realize tudo. Alma a alma... coração a coração... 

E o selo da Trindade sendo impresso no mais profundo de vosso ser e Ele 
realizando tudo.

É na família que se celebrará o verdadeiro culto espiritual. A família é o 
sacrário vivo do amor do Pai. É na família que se curam todas as divisões. Todo 
o mal converge para a família e ali mesmo é destruído e esmagado, pela força do 
amor e da unidade.

 A obediência e a vivência da lei do amor, da lei do Pai deve ser seguida e 
obedecida. Do centro da família partem raios de luz que vão atingir a humanidade 
inteira. A família toda deve estar preparada para viver no meu reino de amor. Será 
um novo céu e uma nova terra, a partir da família.  A família solidamente unida no
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amor, com laços fortes e inquebrantáveis é que será a força e o poder de amor e 
união neste novo reino. O novo reino do Pai na face da terra se inicia a partir da famí-
lia coesa e unida em torno desse Carisma, vivendo o Amor Uno e Trino dentro do lar. 

É do coração do Pai que partem os raios de ação dentro da família. Pois é 
o Pai que governará e dirigirá os negócios da família. Ela deve estar vivendo plena-
mente a santidade, imergida na luz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

Do seio da família santificada pelo Pai, rios de água viva emanarão para 
outras famílias. A família santa ajuda outras famílias a se tornarem santas. É a lei do 
amor e da paz que se comunica de uns para outros. É a força do Amor Uno e Trino 
do Pai, auxiliando a criatura a salvar-se, a chegar mais perto dele. 

Por isso a família está sendo visitada pela Trindade Santa com especial 
carinho e ternura. A Trindade Santa acolhe todas as famílias em seu coração. Ela 
sabe o tanto que a família precisa do seu amor, da vida nova em Deus. Ela anseia 
acolher todos em seu coração. Ela sabe que só o amor maior, Dom especial, a 
Trindade Santa se derramando sobre a família é que poderá salvá-la do caos a que 
está submetida.

Por isso o Pai vem conclamar-vos e encorajar-vos a viver a unidade na 
família, viver o amor e a paz. Nada de exageros, mas na simplicidade, acolhei o 
amor, que ora se manifesta às vossas famílias. É o tempo da acolhida do amor 
e bem aventuradas as famílias que já estão preparadas, vivendo em seu âmago 
santo, três vezes santo, o Senhor.

Por isso, buscai-me que estou bem perto. Buscai viver a unidade familiar 
em vossas famílias. É o Deus verdade paz que se manifesta a vós. O Deus justiça 
e amor. Não temais nada, mas encorajai-vos a viver e testemunhar esse Amor Uno 
e Trino a todas as criaturas.

É o Deus que salva, o Deus Santo que se manifesta ora a vós, pedindo ac-
olhida. É o Deus amor, o verdadeiro e justo que está na face da terra e se manifesta 
a vós desejoso de ser acolhido pela família inteira. Mais do que nunca nesta hora 
deveis acolher-me pois é uma hora decisiva de salvação para a humanidade. É a 
hora em que a graça é derramada abundantemente sobre as famílias, trazendo-as 
de volta ao Pai. Tende a paz em Mim e vivei a unidade do amor em vós. O mo-
mento é agora. É agora que ides semear a unidade no mundo: vivendo a unidade
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em vossas famílias. A família toda em torno do mesmo amor, do mesmo Pai, comun-
gando desta vivência trinitária dentro do lar. É o culto que desejo celebrar em todas 
as famílias, o culto do amor e da paz. Desejo SER em vossas famílias, assim como 
SOU em cada um de vós. 

A família é a célula mãe, que gera vida e amor. A partir da família se con-
struirá um novo mundo, uma humanidade renovada. Só vivendo a unidade em famí-
lia, podereis levar essa unidade ao mundo. Só o que for concretizado na família, 
será concretizado no mundo.

Que tudo seja bendito e louvado no poder do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

   

Filhos meus !
Nesse tempo de agora deveis ficar em perfeita unidade de amor comigo. O 

que mais deveis fazer nesse tempo de agora é amar. A humanidade inteira está em 
vigília de amor à espera de seu Deus. 

Neste tempo de agora a humanidade é representada pela Comunidade 
Aliança Divina, a quem incumbe dessa vigília até o momento oportuno, o momento 
favorável, em que o Pai manifestar-se-á a toda a terra. Por enquanto desejo que 
haja uma perfeita interação de amor, Pai e filho e filho e Pai, coração a coração, 
batendo o mesmo compasso, falando a mesma linguagem. 

A comunidade representa para Mim, o povo escolhido que me dá garantia 
de acolhida na face da terra. A comunidade é que sustentará por um tempo, em suas 
mãos, esse amor que se derrama em profusão do coração do Pai. Deveis ser muito 
dóceis, mansos, simples e humildes. Um nada, para o tudo poder SER. 

Para poderdes acolher esse Amor Uno e Trino que se derrama sobre vós, 
haveis de estar muito esquecidos de vós mesmos, do vosso eu e totalmente ine-
briados desse amor que é simples e santo. O coração do Pai é todo luz para vos 
receber... É todo amor, é todo bondade, é paz, muita paz. O coração do Pai se abre 
para receber todos, a humanidade inteira, num grande abraço, que por muito tempo 
esperei. 

Como se fará isso? Não vos preocupeis em desvendar os mistéri-
os, que só a Mim pertencem. A vós cabe apenas ser obedientes, simples e dó-
ceis, o mais deixando a meu cargo, que realizo tudo no amor. O amor de ora
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em diante será a tônica, a tônica verdadeira e constante. Será o que conta como 
valor daqui para frente. Tudo o mais vai cair. Só vai permanecer de pé, o Amor Uno 
e Trino em vós. 

Não Vos preocupeis com nenhuma estrutura fora de vós, preocupai-vos sim 
com o soerguimento do Vosso homem interior, que  devem erguer-se na santidade 
e no amor. Vossos corpos precisam ser santos, para acolher o Santo, o Verdadeiro. 

O Deus Amor, o Deus que salva já está em vosso meio e em vosso cora-
ção deseja Ser em plenitude. O que mais quero de Vós é que percebais a minha 
presença de amor em vós. lsso é que e importante: perceberdes o amor, sentirdes o 
amor, acolherdes o amor, que sou Eu em vós. 

Desejo muito fazer do Vosso corpo a minha casa, do Vosso coração o meu 
templo santo, onde possa habitar em santidade, paz e amor. Desejo muito que não 
só vós da comunidade, mas a humanidade toda me perceba e volte para Mim. Estou 
ansioso para que isso aconteça. Estou desejoso de Vos acolher, meus filhos, meus 
queridos filhos, meus eleitos. 

Voltai para vosso Deus. E a hora do amor. Vosso Deus e Pai vos acolhe 
sem restrições, sem julgamentos ou condenações, incondicionalmente meu coração 
é amor por vós. 

Voltai a Mim! Abro-Vos os reservatórios do meu reino de amor, recebei em 
profusão. É o Deus Uno e Trino que pede acolhida verdadeira, sem mais demora. 
A época esperada é agora para a humanidade acolher o seu Deus e Pai que vem 
Vindo. Sabei, povo meu, que o tempo esperado é agora. É agora o tempo em que 
haveis de acolher vosso Deus. Vosso Pai. 

E para que a minha chegada fosse comemorada solenemente pela hu-
manidade inteira, faço chegar a vós, o Carisma da salvação, acolhido e desvendado, 
dado a conhecer ao mundo pela Comunidade Aliança Divina, que é só amor a Mim. 

Por vários anos já, estive a conduzi-la no entendimento desse Carisma 
e por ela sempre fui acolhido e entendido. Apresento, pois agora ao mundo esse 
Carisma que está pronto e é o sinal da minha chegada ao mundo. É um grande 
esclarecimento que a humanidade recebe, para voltar para seu Deus, para Viver a 
unidade e a paz. É como abrir os olhos, aos cegos, pois a humanidade inteira estava 
cega, na dor, no sofrimento e no abandono. 

Esse Carisma, que é minha Santa Presença na face da terra. 
Veio abrir os olhos de todos como uma luz aclarando tudo. É a chegada,
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verdadeira, da luz na face da terra. Praz aos céus, que ela seja acolhida, pois é a 
última chance que a humanidade vai ter de voltar para seu Deus. Ou a luz é aceita, 
acolhida e recebida, por cada filho meu ou ele se perderá para sempre. 

Repito, ó humanidade inteira, ó povo meu, não haverá outra chance para 
voltardes a Mim, mudando vosso modo de agir, vosso proceder. É agora o momento, 
é o tempo de agora que me manifesto e lavo tudo, no amor, mas deveis dizer o SIM 
e acolher a luz, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, pois não haverá outra 
chance para o amor ser, na face da terra. 

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

Abri vossos olhos, pois, ó humanidade inteira! Desejo salvar a todos, de-
sejo receber a todos no amor. Sou um Deus poderoso e justo para salvar. Mas 
desejo que sejais santos para acolherdes a minha presença santa. E tudo o que não 
é santo em Vós precisa sair, por isso disse, que voaria para os ares, o que não me 
aceita em vós, o que não é santo em vós explodirá e voará, ante o fogo devorador 
que se aproxima, que é a chama de amor do meu coração, que quer adentrar no 
vosso e necessita ser aceita. 

Não vos assusteis! O amor tomará posse de toda terra, pois sou suficiente-
mente poderoso para isso. Por isso necessito do vosso sim, irei adentrando aos 
poucos, sem barulho. 

Meu coração é só amor, luz e verdade. 
Acolhei a minha paz, recebei a minha paz que vos dou agora e sempre. 

Amém.

Eis que se faz a paz! Eis que se faz o amor! Eis que se faz a vida, a fé! 
Eis o Dom do Amor que se derrama sobre vós. É um tempo, tempo novo. É 

o tempo do amor e da amizade, da reconciliação com o Pai. 
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se derramam em Dom sobre a 

terra. É o tempo do amor. É o tempo de acontecer o amor na humanidade. Vosso
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Pai vem vindo e não se calará. É precedido por um fogo devorador que tudo con-
some. 

É o fogo do Espírito Santo que queima tudo o que não é amor em vós. É o 
fogo do amor que se acende para vos purificar. Nada escapa à sua voz. Ninguém 
escapa ao seu chamado. 

É vosso Pai quem está no comando, à frente de seu plano de salvação. 
Vosso Deus está perto, muito perto. Já adentrou vossos corações e vossas famílias 
e vos faz um apelo insistente em prol de o amor acontecer em vós e em vossas 
famílias. 

Vossas famílias são os elos de ligação entre o céu e a terra. A família unida 
no amor é o próprio céu na terra. Vossa família abençoada por esse plano faz a liga-
ção do céu à terra, do divino ao humano. Ainda estais a aprender como viver nesse 
novo tempo. Isso é muito importante. 

Haveis de vivenciar muito o Amor Uno e Trino em vós e no seio de vossas 
famílias. Vossas Famílias são centelhas de luz nas mãos do Pai. Vossas famílias 
devem viver a docilidade do amor do Pai, a segurança que esse amor vos dá é a 
tranquilidade quanto ao futuro que esse amor santo proporciona. Estando nesse 
plano, estando nesse amor, não há preocupação quanto ao futuro, nem dos pais, 
nem dos filhos, pois a Divina Providência cuida de tudo, se viverdes conforme a sua 
santa vontade. 

É pois suave e gratificante estar inserido nesse plano, a ele sendo dócil, 
deixando-vos conduzir unicamente pela magnânima vontade do Todo Poderoso 
Senhor. Ele era, é e sempre existirá. Não teve começo e nunca terá fim. É este o 
Deus que vos fala, não há outro afora de Mim. O Deus Eterno e Verdadeiro, é Ele 
que vos comunica estes ensinamentos, desejoso de ser entendido e obedecido por 
vós, a fim de viverdes tempos felizes de paz e abandono em seus braços. 

O Pai que vos fala, só vos deseja a paz. Só quero o vosso bem. Estou a 
dialogar convosco, como um pai que está muito perto... coração a coração... estou 
muito próximo de vós, desejoso de assumir as rédeas do governo deste mundo. Meu 
governo será totalmente no amor. Sabei, já estou muito perto, lado a lado, estou 
próximo de vós, muito próximo...

Por isso vos disse que era um tempo novo, em que estareis totalmente 
sendo guiados por meu Espírito Santo e dócil à minha vontade, obedientes às 
minhas leis, inseridos no meu plano de amor. Havereis de ter muita fé e não vac-
ilareis. Pois agora é um tempo novo, totalmente novo, em que a Trindade realiza
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tudo. 
Sede pois, homens fortes. Criaturas fortes. Criaturas de fé, porém submis-

sas às minhas leis e vivereis o paraíso na terra. É a boca do Pai que vos fala desse 
modo. Há anos vos conduzo e oriento para viverdes cada vez mais esse paraíso na 
terra. Já quase estais a vivê-lo. Já estais bem próximos da perfeição. Se chegardes 
à perfeição do amor em vós, chegareis no paraíso, que nada mais é, do que a per-
feita unidade de amor comigo, vosso Deus e Pai. 

Essa perfeita sintonia de amor entre o Pai e seus filhos e que é o paraíso. 
Assim como muitos de vós já o vivem, muitos estão longe precisam de vós para 
começarem a vivê-lo. Só vos digo nessa hora: vivei em perfeição, isto é, vivei a per-
feição do Amor em vós, do Amor  Uno e Trino em vós. Vivei esta bem-aventurança. 
Se viverdes esse amor, coração a coração, Ele extravasará para vossos irmãos, Ele 
se comunicará. 

Mas é preciso que o cultiveis em vós, que sejais fiéis a esse amor, no silên-
cio, na pobreza de espírito, na simplicidade. Assim estareis me ajudando a construir 
um mundo novo, mais bonito e que Eu possa dizer, sempre mais: Enchei-vos de 
amor! Enchei-vos do meu Espírito! Inebriai-vos do Amor Uno e Trino que derramo 
sobre vós em profusão! 

É o Espírito do Pai que vos fala. Bebei do amor! Mergulhai nesse amor e 
lavai-vos! Purificai-vos! Um minuto nesse amor, vale mais que uma vida toda fora 
dele. Sede portanto, homens e mulheres de fé e testemunhai essa amizade que 
tendes comigo, esse colóquio, coração a coração. É muito importante, nosso co-
ração bater no mesmo compasso, no mesmo ritmo. Vós em Mim e Eu em vós, no 
mesmo compasso. É muito sublime, é muito divino. 

Estais a viver em uma nova atmosfera de amor, em um novo plano, em uma 
nova dimensão, onde o divino e o humano se entrelaçam, se comunicam, onde o 
humano acolhe com simplicidade o divino que nele reina para sempre. Deus reina 
para sempre pois criatura e Criador se reencontram nessa nova dimensão que é o 
paraíso na terra. 

O Pai fala e é ouvido e entendido. O Pai usa meios de comuni-
cação e é aceito e obedecido. Instala-se pois novamente na face da ter-
ra, o paraíso. Novamente começa a existir a unidade de amor sobre a ter-
ra. O Pai e os filhos se amam e os filhos se amam entre si. As famílias 
formam uma unidade de amor, profunda e forte, inquebrantável e eterna, 
perene, duradoura. É a fé que vos sustentará. Tende fé, muita fé. Minha paz
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vos acompanhará e meu amor em vós será como um fogo abrasador que atinge a 
distância, os que se aproximam de vós. Meu Amor Uno e Trino é o sinal com que 
estais sendo “marcados” para esse novo tempo, essa nova era que surge. 

Só os que estiverem totalmente plenificados por esse amor, vão resistir, 
vão aguentar ver surgir esse novo tempo, essa nova era que é a era da purificação, 
da peregrinação, da volta dos filhos ao seu Deus e Pai. Esse é o novo tempo de 
que estais a vos aproximar cada vez mais. Muitos já estão a beliscá-lo, isto é, por 
momentos o vivem. 

A Irmã Gertrudes pisa solenemente a entrada nesta nova era. Ela é a primei-
ra criatura da face da terra, a saborear estes momentos de amor e paz que dão início 
a esta nova era. Nesse plano de amor que ora instalo sobre a humanidade, ela é a 
vanguardeira em vivê-lo e entendê-lo. Assim a escolhi e assim a preparei para estes 
momentos solenes em que o Pai chega à terra e faz morada no coração humano. 

Esse novo tempo, essa nova era acaba de ser instalada sobre a face da 
terra. É um novo começo em que o Pai retoma a amizade com seus filhos. Graças 
a essa filha, pude nesse tempo de agora, retirar a humanidade do caos a que tinha 
se submetido, oferecendo-lhe de um modo especial, de novo, a salvação a que fazia 
juz pela morte de meu dileto Filho Jesus. 

A Irmã soube ser dócil para me ouvir e entender e continua sendo. A ela 
pois meus agradecimentos e meu abraço afável de Pai. É e será sempre para Mim, 
uma filha mui querida. A ti toda minha afeição, todo meu reconhecimento e a minha 
paz. Amém. Assim seja.

Quem falou convosco é o Deus Santo, o verdadeiro.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Assim quero que prossigais a linha profunda do governo, ela é forte e pen-

etra os alicerces pecaminosos do esquema opressor. Essa linha se encontra fixada 
em uma rocha profunda e que até os dias de hoje permanece ilesa, desde o tempo 
de minha condenação até os dias de hoje não foi tocada. 

É uma linha pesada e que oprime. É necessário que se lance 
mão sobre essa forte e pesada porta para que se rompa e caia os ferrolhos. 
É necessário se ligar pontilhando e a encontrando no coração 
da Santíssima Trindade, assim se fará acontecer
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sempre sob o governo do Altíssimo, mas para que isso se faça é preciso que se ligue 
profundamente nos corações.

Ainda a lei humana é mais forte que a lei de Deus, é necessário absolver 
todo contingente, desde o princípio, desde minha condenação até os dias de hoje. 

Ainda é necessário que a Irmã permaneça mais algumas horas em Mafra 
para que isso se torne verdade. Tenho pressa e é de urgência que isso se faça. 

Vou tocar nos corações de alguns servos que sentirão na carne a força, o 
poder para libertar essa profunda linha.                               

                                                              Jr 3, 18-25  e  Is 12

Filha querida, é a salvação da alma que quero. 
A vós estou dando todos os meios de conduzirdes meus filhos à salvação 

da alma. É a alma que precisa ser salva. É do coração do Pai que  partem raios de 
luz para atingir as almas e levá-las à santificação. Esses raios de amor penetrarão o 
âmago dos vossos corações, transformando-os em centelhas de luz que iluminarão 
e brilharão na humanidade inteira. 

Vossas almas salvas, introduzirão no coração de Deus e serão um hino 
de louvor à glória do Pai, intercedendo pela humanidade inteira. Um hino de louvor 
e glória será cantado dentro do meu coração pela celebração das almas salvas. 
Quando tiverdes adentrado ao meu coração, estará assegurado ao mundo inteiro 
a salvação. 

Assim que penetrardes em meu coração, um júbilo de glória se levantará, 
pois toda a humanidade está salva do caos, reintegrada no meu plano de salvação. 

É muito importante  adentrardes. É muito importante dardes esse passo, 
que é o último passo, na confecção do Carisma: trazer os filhos de volta ao Pai. Por 
isso  ao completardes esse último passo, haverá uma grande exultação de alegria 
no mundo inteiro, pois a humanidade inteira está de volta ao Pai. Sim, o mundo 
inteiro, todas as criaturas estão de volta ao Pai. 

É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que vos acolhe, ó povo meu. Vinde! 
A Trindade Santa vos acolhe, vos recebe no amor. É o amor santo do Pai que vos 
recebe.
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É o coração do Pai que se abre em amor para vos receber. 
Vinde, filhos queridos  Eu vos recebo a todos, Eu acolho a todos. Vosso 

Pai está ansioso para vos receber, está saudoso de vós, está desejoso de reavivar 
a amizade com seus filhos, de reacender a chama do amor nos vossos corações.

É a boca do Pai que vos fala, é o seu coração que se comunica convosco 
através dessas linhas. São linhas de amor que estais a receber pois o amor está 
prestes a acontecer na face da terra. 

Crede em Mim, povo eleito! Sou Eu mesmo que vos falo. Não há outro 
Deus afora de Mim. Sou o Deus verdadeiro, o Deus que salva, que quer habitar 
convosco, gerir vossos negócios, dar-vos força e poder para viverdes o amor em 
vossos lares, dirigir e governar todos os vossos passos. 

É um Pai cheio de amor e cheio de poder, que quer ser poder em vós, quer 
ser amor em vós, que quer conferir-vos novamente o título de “rei da criação”. O 
homem novamente assume a responsabilidade de cuidar da natureza e zelar por 
ela no amor. 

Novamente as criaturas se harmonizam entre si, um servindo ao outro no 
amor e pactuam a paz. O Pai vem restabelecer o seu reino de amor e paz na face 
da terra e nenhuma criatura ficará fora dele. Tenho pressa! A todos acolherei com 
muito amor.

Falou convosco, o Senhor dos Exércitos, o Forte, o Poderoso, o Deus de 
Jacó e de Abraão, o Deus conosco, Javé.

O mundo começa a passar por verdadeira transformação. Uma luz muito 
intensa penetra por toda parte e perpassa todo o vosso ser. Estais sendo impreg-
nados pela luz infinita do amor do Pai, que vos está ungindo com seu poder e seu 
amor. Todos os olhos estão fitos no céu, de onde descerão as bênçãos e graças 
sobre toda a humanidade.

A terra inteira ergue um grande clamor e se faz um rumor por toda 
parte, velhos e adultos, crianças e jovens, todos tomam conhecimento do plano 
do Pai, que é um plano santo, que é um plano de limpeza e organização. Lim-
peza da alma e organização da vida familiar e social. O grande rumor se ergue 
pela limpeza que se está a fazer. O Espírito Santo passa e limpa toda a sujeira. 
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É mister que se cumpra o que vosso Pai está a pedir-vos, pois acontecendo 
a limpeza e o amor nos escolhidos, acontecerá na humanidade toda. Eis a sabedoria 
deste plano que procede do Pai que é santo, três vezes santo. Se conseguirdes 
dar cabo de minhas instruções com relação às minhas leis e a implantação do meu 
plano, atingindo as linhas determinadas sem nenhuma pessoa desequilibrar, assim 
também será no mundo.

Não haverá desequilíbrio algum para se instaurar esse plano de amor, é a 
boca do Pai que fala. Ninguém poderá acusar-vos de desequilíbrio, pois Eu, vosso 
Pai vos cuido pessoalmente e estais perto de Mim, cada vez mais perto e no perfeito 
equilíbrio e assim será no mundo. 

Vós sois uma pequena amostra mas em vós está representada a humani-
dade inteira, desde o recém-nascido até o idoso, todos fazem parte dos meus escol-
hidos para através de vós fazer perpassar meu amor. Já estais de Mim bem perto. 
Já adentrais meu coração, Eu vos acolho com amor. Lanço sobre vós o meu poder, 
pois vos fizestes merecedores por perseverardes até o fim e crestes em Mim, em 
minhas palavras, em meu plano santo de salvação da humanidade do caos a que 
tinha se submetido. 

Vós verdadeiramente fostes grandes na fé,  grandes no amor, firmes na 
coragem e fortes na adversidade. Vencestes todas as ciladas. Sois mais que vence-
dores. Estais sendo coroados de pleno êxito, pois trabalhastes incansavelmente 
durante anos, em busca de fazer minha vontade, em tudo o que vos pedi e ordenei. 

Digo isso da Irmã, minha serva, de um modo especial, sempre foi dócil e 
obediente e hoje agradeço a ela e a todos vós. Estais portanto de parabéns, pois já 
adentrais no meu plano, vitoriosamente, sem sofrimento, como sempre vos prometi, 
o mundo será salvo no amor, num abrir e fechar de olhos, é a boca do Pai que fala. 
Tende confiança e conservai-vos firmes e inabaláveis na fé e no amor. 

Partistes para a conquista da terra prometida e já estais a adentrar nela. O 
mundo vos pertence. Purificai-o. É vossa missão, realizai-a, no amor. Tende fé, mui-
ta fé, não vacileis, mas abri vossos corações para acolher o Amor Trinitário que ora 
se apresenta e deseja tomar posse de vós. Vinde, vinde, filhos meus. Vosso Pai vos 
espera. Vinde, vinde, adentrai no meu reino de amor, onde só existe alegria e paz. 

Buscai vivenciar o Amor Trinitário, que é a for-
ça poderosa de transformação do mundo. Um minuto



298

neste amor, vale mais que uma vida toda vivida fora dele. Um segundo neste amor, 
atinge e converte milhares de almas. Estai portanto conscientes, de que só me 
ajudareis a transformar o mundo, se estiverdes neste amor, inseridos no meu plano 
e mergulhados no meu Amor Uno e Trino. A graça e a paz vos pertence. Fazei uso 
disso.

Fazei uso do poder do amor que vos dou gratuitamente. Renovai-vos e 
transformai o mundo. Sede meus soldados, batalhai pela causa do bem. A todos 
recebo com muito amor.

A vós e à humanidade inteira, o meu abraço de boas vindas. Sois meus 
filhos queridos. Sou vosso Pai celestial e a todos abençoo carinhosamente. Amém,

Irmã , minha serva querida,
Estás sendo um instrumento muito dócil em minhas mãos. Cada vez mais 

tu permites que Eu seja através de ti. 
É o Pai que te fala. Tenho por ti, grande admiração, pois perfazes todas as 

linhas que ora estou a pedir. A cada dia mais desapareces para que o amor seja. 
Agradeço-te imensamente. Tu és minha serva querida. Não te desampararei jamais. 
Confia sempre. É mister inserires o mundo na vivência do meu plano santo.

Virão sobre ti graças sobre graças, para que possas trabalhar em paz. Virão 
sobre ti as luzes do Espírito Santo para que possas distribuir a todos. A todos gover-
na com muito amor. A todos ensina lições salutares. A todos conduze, para glorificar 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sê minha mensageira. A ti, filha querida, abençôo 
com muito amor.

Vosso Pai Celestial

   

Entrai em um outro juízo santo e puro. É a hora da verdade. 
É Deus que fala. É a promessa de ontem, para hoje. É o Pai que vem, é 

o Filho Jesus que vem, é o Espírito de Luz que vem, é a Trindade Santa que aqui 
vem reger os negócios de todos os povos, dirigir as famílias, santificar cada pessoa. 
Torná-la livre e santa à imagem do Criador. 

Só Deus é paz, só Deus é amor, só Deus é santo. E Ele veio recriar cada 
criatura à sua imagem e semelhança. É a luz que vem iluminar o vosso interior, é um 
fogo de amor que abrasa vosso coração e o torna santo, o transforma no sacrário 
vivo, no templo santo da Santíssima Trindade. É deste sacrário santo inserido
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em vossa alma, que vos fala o vosso Deus. É ali que Ele se assenta em seu régio 
trono e é dali que Eu vos falo. Sou um Deus clemente e santo, misericordioso e bom. 
Sou o Deus Trindade, o Deus amor que vem para perto de vós, vos amar, vos dirigir, 
vos governar e vos santificar. 

Acolhei o que vos digo, fazei o que vos peço. É a luz do amor que se 
acende em vós para iluminar e clarear a todos. De vós que sois os primeiros, parte 
essa luz. Como um farol deve estar no alto e iluminar a todos. Estais de posse dos 
segredos de vosso Deus, guardados desde toda a eternidade. 

Agora se abre para vós os tesouros de sua graça, se abre o coração de 
vosso Deus. Agora Ele se abre e se reparte em Dom sobre vós. Vós todos que 
habitais a terra e que tendes condições de acolher-Me, acolhei-Me! Sou vosso Pai 
e desejo habitar o vosso coração. Ao mesmo tempo vos acolho no meu coração 
exultante de alegria e pleno de amor por vós. 

É a hora da verdade. É um momento de clareza que o ser humano recebe, 
para entender quem ele é e onde se encontra no plano da criação, no plano do 
Pai, no plano de amor para recriar a humanidade. Vosso Pai é um Deus dinâmico e 
santo, um Deus felicidade e alegria que quer transformar esse mundo em felicidade, 
alegria e bem estar.

Vosso Pai não quer que sofrais. Não deseja para vós o sofrimento, pelo 
contrário, vos deseja ver felizes, realizados e santos, tal qual Ele é. Toda criatura é 
chamada à santidade, à felicidade e ao amor. Toda criatura pode desfrutar do prazer 
de viver bem, de viver a saúde, a felicidade, a alegria e o prazer, o bem estar. Para 
todos dei a terra e que tem condições para isso. 

Só que os homens precisam aprender a ser irmãos, voltar às origens, ser 
filhos queridos do mesmo Pai. Sentir-se filhos queridos do Pai. Por isso esse plano 
de amor visa reconquistar os filhos de volta para o Pai. Meus filhos estão se per-
dendo aos milhares, longe de Mim. Oxalá possa recuperar e trazer a todos de volta 
para meu coração. Meu coração é morada dos meus filhos e vede onde eles estão. 
Trazei-os de volta. Trazei-os para os mananciais da minha misericórdia. Trazei-os 
para a sua morada em meu régio trono, onde haverão de encontrar a paz. 

Vinde, filhos meus. Voltai para vosso Deus. Voltai para vosso Pai. 
Do meu trono de glória vos falo e vos recebo. Vinde todos. Eu, vosso Deus 
e Pai vos acolho. Acolho a todos de igual maneira, com muito amor, com



300

muito carinho e ternura. Desejo que todos sejam agraciados com meus Dons e a 
minha graça. Não há privilégios para uns e outros, mas a todos acolho com igual 
amor e compaixão. 

Sou o Deus que chega e está bem perto de vós, o Deus Trindade, que 
sempre se manifestou através dos tem¬pos e que escolheu esse momento de ag-
ora, no tempo dito hoje, para a sua grande manifestação em toda a humanidade, 
mostrando-Me a toda a face da terra em poder e majestade, através do meu plano 
santo de amor que desejo instalar em todo mundo. 

No meu plano de amor, meus filhos viverão como irmãos. Todos. E é esse 
o meu maior desejo, a unidade dos meus filhos, de todas as raças e credos. Fazer 
todos irmãos pois são filhos do mesmo Pai. Fazer todos irmãos, é o meu maior de-
sejo. É o grito e clamor de vosso Deus e Pai. Que todos sejam irmãos. Vinde, filhos 
meus, sois todos irmãos. Sois todos meus filhos e a todos dou igual amor. A todos 
desejo recriar no Amor Uno e Trino. Todos! Todos!

Desejo a unidade. Anseio por ela. É vosso Deus que vos pede, uni-vos. Que 
não haja mais credo ou raça vos separando, mas uni-vos em torno do vosso Deus e 
Pai. Quero e anseio ver todos os meus filhos de mãos dadas, em torno do vosso Pai. 
A todos desejo presentear com o Dom da unidade e da paz. Quero derramar sobre a 
face da terra, o Dom da unidade. E o tempo é agora. Todos serão plenificados deste 
Dom, num abrir e fechar de olhos, da noite para o dia, o Dom Pleno do Amor Uno e 
Trino se derramará e todos serão plenificados da graça. 

O coração de vosso Deus se abre e a hora já está bem perto, em que vai 
jorrar do meu seio, rios de água viva de amor e paz. Sereis todos plenificados de 
graça e paz. O Dom será imenso, unindo a todos, tornando-os plenos de graça e 
paz. Já estais bem perto... Vinde filhos meus, Eu vos espero e vos recebo. Amém. 
Vinde, filhos meus. Vinde, filhos meus. Eu vos recebo, vinde todos, Eu vos recebo... 
Vos espero em meu régio trono. Amém.

Vossa maior missão daqui para a frente é defender o Carisma e 
propagá-lo. Estais imbuídos de plenos poderes para exercê-lo. Vosso Pai 
Celestial está muito contente convosco. É no fundo da alma, no âmago de
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vosso coração que faço minha morada e é daqui que vos falo. Vos acompanho 
muito de perto. Estou muito próximo de vós. Estou no vosso meio, vos oriento e vos 
conduzo. 

A cada dia vos aproximais mais da escalada final, quando tomarei total-
mente posse de vós, dos vossos sentidos, do vosso coração e de todo vosso ser. 
Necessito muito de vós para implantar o meu plano de amor. Vós sois os vanguar-
deiros a vivê-lo e propagá-lo. Meu plano é um plano santo que salvará a humani-
dade e a santificará. 

Estais na cura da alma. Deveis ainda trabalhar em vós e ajudar também 
os vossos irmãos a adentrarem em meu coração. Vosso Deus é um Deus imenso e 
grande e está de braços abertos para vos receber. 

Vos acolho com muito amor em meu coração. Amém.

Irmã Gertrudes,

Tu és minha mensageira preferida. Já estás adentrando na missão. Estás 
a propagar o Carisma doravante. Mas haverá um tempo de espera e recolhimento. 
Cuida para não cansares desnecessariamente pois não é preciso. 

O Carisma por si só falará. O que é preciso nesta época que adentras, é 
aprofundar-te no meu Amor Uno e Trino. Viver esse Dom em plenitude. O mais a 
Trindade Santa realizará. Estás de posse dos segredos de teu Deus, quanto à im-
plantação e realização deste Carisma. 

Esse Carisma é o amor em plenitude. Ele Já é do teu pleno conhecimento. 
Irei conduzindo te à medida que for necessário para aqui e ali. Em ti o Carisma, o 
Dom se fará em plenitude. Nada temas. Tu és minha filha querida. Em ti sou plena-
mente, nada temas.  Preciso ainda muito de ti. Por isso não te desgaste sem 
necessidade. Mas procura ficar o mais tempo comigo, dentro do meu coração, 
buscando forças para ir adiante. Mergulha no meu amor. Repousa nele. SÊ UNA 
comigo, que sou teu Deus e Pai que te abençoa muito, pois tu és minha filha querida. 
Reservo-te surpresas. Estou sempre a teu lado e com carinho te conduzo. 

Dou-te momentos de sofrimento para entenderes o mundo 
como está. Por isso acalma-te, que te conduzo com muito amor e es-
tás a fazer a minha vontade neste momento, que é a instalação do 
meu plano nesta localidade. Aqui precisa ser instalado definitivamente
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meu plano de amor. 
Estás a pisar em um local sagrado que foi escolhido por Mim para implantar 

o meu reino. Meu reino é de amor mas precisa de um espaço físico para florescer. 
Aqui, neste local em Mafra, florescerá a vida. A vida divina, a vida da graça, a vida 
no amor. Aqui será a fonte de vida, vireis buscar a vida, o amor, a paz. 

Por isso é mister que trabalhes nesta sementeira, que terá mais tarde uma 
finalidade específica. Agora o importante é ir gerando vida neste local, vida divina, 
ressurreição. 

Tu entendes o que falo. Fica com minha graça e apega-te cada vez mais a 
Mim, teu Deus e teu Pai, que te ama muito e te abençoa.

Paizinho.

   

Filhinhos,
Esse Dom da absolvição é um novo Dom que está sendo dado à humani-

dade. É um poder extraordinário de limpeza da alma que vosso Pai deseja derramar 
sobre vós. Esse Dom já havia sido derramado uma vez sobre a terra, mas ficou 
preso nas mãos de alguns.

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

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

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

Filhinhos, com o uso e a ajuda desse Dom, o ser humano vai dan-
do consentimento para Eu ser em cada um. Isso porque o pecado vai sendo
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vencido pela absolvição e a pessoa começa a aceitar Deus em sua vida. 
Por isso vos digo, fazei uso desse Dom da absolvição, que agora libero 

para a humanidade inteira. Curai-vos, libertai-vos e purificai-vos para poderdes 
aceitar a perfeição que sou Eu, vosso Pai. Tendes agora nas mãos todas as armas 
para vos tornardes, filhos puros e santos. Lutai, lutai. Trabalhai em vós como bons 
soldados, purificando-vos totalmente. Sede luz no mundo. Purificai-vos é o que mais 
peço. Uma vez que o amor está prestes a se derramar sobre toda humanidade. 
Purificai-vos!

Santificai-vos para poder aceitar a luz. Velhos, adultos, jovens e crianças, 
todos, trabalhai na vossa purificação. Sede filhos santos desse Pai que tanto vos 
ama e agora, nesse tempo se manifesta na face da terra. 

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

   

Agora venho instruir-vos em um tempo, onde deveis ficar atentos e a escuta 
das leis. Ser-vos-ão dadas em um tempo, não vos preocupeis como será, tudo se 
cumpre a seu tempo. 

A primeira lei, é a lei do amor. É necessário vivê-lo sem distinção de raça, 
sem ver no irmão a desigualdade. Todos têm o mesmo direito, todos são filhos do 
Pai e todos estão no coração do Pai. 

A lei do dízimo é a lei do amor ao Pai, o Pai é a providência, segundo o 
vosso coração. Abri a vossa alma e doai com amor e o paraíso se fará para todos e 
estabelece-se sobre a terra.

   

Venho falar-vos e em um amor divino trazer-vos a minha paz. É imensa a 
tocha que se acende, que se derrama sobre toda a humanidade. Forma-se entre o 
céu e a terra imensa torre, um elo de força, poder e glória se conclui e ramifica sobre 
toda a humanidade.

É a Santíssima Trindade cobrindo todo o universo, derramando assim o seu 
poder, a sua graça, a sua lei, a sua luz. Tudo ao homem é possível, tudo ao humano 
será dado pelo amor do Pai. 

O paraíso retorna à humanidade ao passo em que ela
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adentra o templo sagrado. Os filhos do Pai caminham com passos firmes ao en-
contro do lugar a eles dado por herança, esse lugar reconquistado pelo Filho Uno e 
Santo Senhor. Grande é a alegria no céu, grande é a gratidão do Pai para com os 
filhos seus, tudo a eles vem em conta de amor e paz. 

O Pai abre seu coração sobre toda a humanidade e lança assim sua bon-
dade infinita. É incalculável o amor do Criador para com os filhos seus, é imensa a 
sua bondade, a sua misericórdia para com os filhos seus. Seus olhos não se abrem 
para ver as suas faltas, mas sim para iluminar todo o universo. 

O passado já não é levado em conta, agora existe somente o tempo pre-
sente e o futuro que vos espera. Sede mansos, meus filhos, escutai a voz do Senhor 
e obedecei a sua voz. Contemplai como é imensa a sua misericórdia em abrir o seu 
coração e deixar-se fazer morada eterna. 

Ó meus filhos, vinde vós todos desfrutar desse paraíso que para vós foi 
feito com amor, que para vós o Pai se compadeceu e o devolveu intato e sem man-
cha. Nada mais existe do paraíso, somente o amor do Criador. Tudo está purificado, 
tudo foi lavado na cruz de Cristo. 

Agora em união forte se cumpre imensa e forte aliança que o Pai fez com 
o humano,

elo do Criador se faz, a luz divina se derrama sobre toda a humanidade. 
Vinde, meus filhos, aceitai com amor esse delicioso cálice que se derrama sobre 
todos vós. Eu vos digo, que para o merecer deveis unicamente crer e aceitar com 
amor e mansidão porque somente aquele que assim proceder é que provará das 
delícias eternas. Todos verão a salvação, todos terão o seu tempo mas nem todos 
terão forças para prosseguir. Mas não vos preocupeis porque a misericórdia do Altís-
simo se derrama em todos os corações, em todas as almas. 

De agora em diante tudo é novo, nasceu um novo, se fez um novo entre o 
céu e a terra e tudo se renova a seu tempo. A sabedoria venceu o mundo e já a sa-
bedoria do homem não mais governa o universo. Sede obedientes para não cairdes 
mais na desgraça mas permanecerdes na graça do Altíssimo. 

Sede livres no amor santo do Pai, tudo se transforma em alegria, em paz, 
em abundância, em unidade e amor. 

Uni cada vez mais o vosso coração ao elo eterno da Santíssima Trindade, 
à sabedoria divina.
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E com carinho de Mestre e Pai que venho vos falar e anunciar a boa nova. 
Eis o que se passa, eis o que estais a presenciar e a viver. O novo e santo 

templo se completa em divindade e amor. Adentrais em um templo sagrado e santo. 
Agora a humanidade se encontra sob o poder de um imenso e santo amor, 

reside no coração fraterno do Pai. Tudo está pronto, tudo pertence ao Pai, tudo é o 
Pai. A Ele pertence o passado, o presente, o futuro, tudo está em suas mãos de volta 
ao paraíso. Os filhos do Pai são como ovelhas amadas e felizes. 

Agora em um sublime e santo ensinamento revelo-vos a imensidade desse 
lugar. Completou-se entre o céu e a terra, um elo se fez, uma aliança justa inque-
brável, cheia de amor e paz. Todos são merecedores desse tempo, basta para isso 
se fazer por merecer.

Assim como o Pai formou o paraíso e nele estabeleceu a lei do amor, mas 
por desobediência as criaturas o perderam, assim o Pai estabeleceu esse plano 
que desde então estava a caminho. E só por obediência a Deus se reconquistou de 
volta, desde a caminhada de Moisés, a vinda do Filho de Deus e agora o plano de 
salvação. 

Tudo se cumpriu conforme a vontade do Pai sob a obediência, se uniu em 
um só caminho todo o tempo desde o princípio. Agora basta para a humanidade o 
querer, o aceitar e depois, o deliciar. O mal do mundo, o pecado perde o poder, nada 
mais representa diante do mundo. 

O paraíso abre as portas e os filhos de Deus podem dele desfrutar, tudo é 
puro, tudo é amor, tudo é delicioso neste lugar. 

Não vos preocupeis, basta uma só coisa, o querer, o aceitar e crer fiel-
mente.

Toma posse do universo e transforma a face da terra. 
A Santíssima Trindade une-se à terra e a faz nascer em um berço de frater-

nidade e amor. 
Quando na terra somente o amor do Altíssimo reinar, tudo será paz. Por-

tanto, ide com passos largos, caminhai com firmeza e desfrutai das delícias que o 
Pai a vós preparou.

A Santíssima Trindade se faz em vosso meio, confiai e acredi-
tai fielmente no Dom que é o Uno e Trino Amor. Sede gratos com vosso 
Pai Celeste, sede-Lhe agradáveis e escutai-lhe suas ordens. Permaneci 
unidos a seu coração, ele é gratidão, ele é amor, ele é e
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para sempre será .
A luz do Altíssimo se acende sobre toda a terra, tudo a Ele pertence, tudo 

a Ele se submete. 
O mal já não existe, a luz do Altíssimo queima toda iniquidade do humano, 

tudo se transforma em amor e paz. 
Ainda um tempo e todos chegarão ao paraíso.
               Ap 22, 13

Venho e trago-vos a minha paz, ovelhas limpas e meigas, sois as mais 
belas sobre a terra. 

Imensa é a minha bondade, grande é a festa que se realiza entre o céu e a 
terra. O que se encontrava nas trevas está sob o poder da luz, já não existe mais o 
poder maligno, mas a luz do Altíssimo ilumina todo o universo. Banha as profunde-
zas da alma dos filhos do Pai, se contempla aos olhos do Pai a mansidão da realeza 
celeste. Une o céu e a terra em um elo de amor e paz. 

Agoniza o mal, perdura a paz, a alegria, a certeza do reino eterno. As portas 
do paraíso se abrem e todos podem dele desfrutar. Foi longa a caminhada desde 
Moisés até o presente, mas foi envido pelo poder do Pai. Fostes fiéis e obedientes, 
amastes a verdade e o Pai pede realizar maravilhas. 

Ainda um tempo para que a humanidade se reconcilie com o Pai, mas já 
não muito mais. A Santíssima Trindade se faz em vosso meio, ela que é o brasão do 
tempo presente. Se realiza no universo as maravilhas do Senhor. 

Escudos fortes, sois vós, por onde der e passar uma imensa multidão. O 
lixo do mundo vos é dado e posto aos Vossos ombros como um pesado lenho mas 
com gestos de amor e verdade é eliminado para sempre. Suportai com amor porque 
a mão do Pai vos sustenta. Está sobre vossos ombros a escuridão do mundo, como 
um fardo imenso, mas é daí que a Santíssima Trindade queima com a luz divina e o 
mal perde suas forças. 

As trevas se transformam em luz e brilham no amor do Pai. Ag-
ora nesse tempo resplandece a face do Senhor, adentrais um templo sa-
grado onde a lei é o amor. Adentrais um Tabernáculo cheio de verdade 
onde a mentira, a falsidade não têm lugar. É sagrado o templo onde es-
tais pisando, é a terra que mana leite e mel. É o novo céu e a nova terra. 
E o novo e santo lugar, é a maravilhosa morada da Santíssima
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Trindade onde o Pai é o supremo Senhor. 
Deveis portanto, levar as ovelhas a esse lugar, é o campo sereno e sagrado 

pelo Altíssimo. É do novo tempo que deveis falar e instruir. É do novo e santo lugar 
que deveis falar aos filhos do Pai. É a Santíssima Trindade que abre seus braços e 
acolhe a todos num gesto forte e assim limpa e lava cada filho do Pai. 

Não duvideis em vossos corações mas crede fielmente nesse Dom do Altís-
simo. Não vos preocupeis mas sede obedientes e crede plenamente no Dom do Pai.

CÂNTICO DE LOUVOR À MISERICÓRDIA DO ALTÍSSIMO 

Bendirei ao Senhor porque Ele é grande.
Bendirei ao Senhor porque sobre a terra operou maravilhas.
Os meus lábios, Senhor, se abrem em um louvor e agradecem a sua mi-

sericórdia.
Bendito é seu nome, Senhor, porque imensa é a sua misericórdia. Bendize 

minha alma ao Senhor porque imenso é o seu amor.
Exulta a minha alma no Senhor e meus lábios não cessam de entoar hinos 

de louvor e glória.
Senhor, sua serva se prostra em alegria e se une aos anjos e santos em 

canção para bendizê-lo.
Bendito é seu nome, Senhor, porque imensa é a sua misericórdia. Abre-se 

meu coração e minha alma e exulta porque o Senhor é grande e imensa é a sua 
misericórdia.

Venham todos e louvem ao Criador porque grande é a sua misericórdia.
Um elo se faz entre o céu e a terra e minha alma glorifica o Senhor. Bendito 

seja o Senhor, porque seu poder é imenso, em um canto de amor e paz glorifico o 
Todo Poderoso porque sua misericórdia é grande sobre a terra.

Bendito seja seu nome e que todos os lábios o glorifiquem com intensidade 
porque grande é a sua misericórdia.

Bendito seja o Senhor porque atravessou seus filhos das trevas para a luz.
Bendize meus lábios ao Senhor porque seu coração se abre sobre a
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imensidade do universo e sua misericórdia é grande.
Maravilha-se minha alma e canta meus lábios porque o Senhor operou 

maravilhas sobre os filhos seus.
Canta meus lábios e meu coração unindo assim a voz dos anjos e santos 

em um só louvor ao Todo Poderoso Senhor porque imensa é a sua misericórdia.
Bendito seja o Senhor, para sempre se bendiga sobre a terra a sua mi-

sericórdia.
Bendirei ao Senhor porque cumpriu a sua promessa e se faz entre o céu e 

a terra a aliança eterna, um elo inquebrável se concluiu e se abre as portas de um 
novo tempo.

A terra se enche de luz coberta pela Santíssima Trindade e imensa é a sua 
misericórdia.

         Ap 12, 10-12

   

É num grande momento que o mundo recebe do coração do Pai a mi-
sericórdia divina. 

É o sangue precioso do Altíssimo se derramando e lavando toda superfície 
da terra, é como uma fonte de água cristalina que se derrama sobre os filhos do Pai. 
É o amor misericordioso do Altíssimo que se faz presente em meio ao humano. 

Agora que já estais bem achegados ao coração bondoso do Pai, o mundo 
adentra cada vez mais e penetra as instalações do reino do céu. Estais a experimen-
tar pequenos momentos de afeição, de carícia, de afago da Santíssima Trindade. 

Precisais ainda lutar e trazer os vossos irmãos para junto do delicioso e 
santo cálice, manjar perfumado e profundo, feito com carinho e dedicação de um Pai 
amor, bondade e misericórdia. 

É a paz do Senhor que dominará a terra, o que reinará eternamente nos 
corações. Mas enquanto isso não acontece, em vós se encontra a luta, a dor e o 
sofrimento porque a cruz do mundo é pesada. Quando muitos de vós adentrardes, 
cada vez mais se fará no resto da humanidade o silêncio de Deus e se cumprirá a 
promessa do Altíssimo. 

Quando adentrardes definitivamente na plenitude do coração do Pai 
todos verão a luz e se prostrarão para adorar e louvar o amor imenso do Todo
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Poderoso Senhor. Ide pelo mundo, buscai compreender o mundo, trabalhai com 
amor e dedicação com os irmãos.

Sede mansos como Eu fui manso, sede obedientes ao Pai como Eu fui 
obediente. Dai de vosso amor, da vossa bondade para que vosso coração se encha 
cada vez mais da bondade, do amor, da paz do Senhor. 

Sois luz e como tal deveis brilhar. Buscai viver a paciência, a misericórdia 
do Altíssimo. Fazei acontecer em vós a verdade, a fraternidade, a caridade para que 
todo o universo possa saborear as delícias do paraíso. Governai os vossos pensam-
entos e vivei na paz do Senhor. A glória do Senhor se manifesta em um tempo bem 
próximo. A luz divina penetra as trevas do mundo, as chagas do coração do Senhor 
curam as feridas causadas pela destruição, pela fome, pela desobediência dos filhos 
do Pai. 

Está diante do mundo um grande momento, um elo se concluiu e se fez a 
aliança eterna. As portas se abrem e a Santíssima Trindade se debruça sobre a terra 
de braços abertos para acolher, para renovar e limpar toda eira pertencente ao Pai. 

Limpai com carinho, com amor, onde vós sois como operários, a trabalhar, 
a vos dedicar, a vos prontificar dia e noite. O vosso salário será justo no amor do Pai. 
Não olheis o mal do mundo mas olhai somente a grandeza desse momento que se 
abre em união, em fraternidade, em poder com a Santíssima Trindade. 

A maldade do mundo é como que um punhado de palha diante da imen-
sidade do amor do Pai. Deveis acreditar fielmente no plano do Criador. Chegou o 
grande momento em que se queima o joio e se deixa a semente boa para que ela 
dê cem por um. 

Não podeis ter os vossos olhos a grandeza desse momento, isso só se vê 
com os olhos do amor, com os olhos do Altíssimo. Mas em um tempo bem próximo 
vereis a olho nu as maravilhas do Senhor. Ainda em vós falta a simplicidade de filhos 
queridos do Pai. Ainda falta penetrar mais profundamente no seio ida Santíssima 
Trindade. 

Adentrais ao coração do Pai mas deveis penetrar cada vez mais para que 
em vós somente haja o poder da Santíssima Trindade. Não podeis ver com os olhos 
do mundo, não podeis viver como o mundo mas sim como o Pai, sem ver a maldade, 
sem julgar, sem pensar como o mundo. Mas deveis ter olhos de amor e misericórdia 
como o coração do Todo Poderoso Senhor.

Preparais um grande banquete onde se assentará para sempre o Poderoso
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Senhor. Tudo está pronto, tudo está concluído, tudo está vencido, já não existem tre-
vas nem morte, mas somente a vida e vida em abundância. Vida no paraíso, vida nas 
delícias do Pai, um reino vos foi preparado e agora o recebestes pela bondade do Pai. 

A sabedoria divina vence o mundo e governa com delicadeza, com verdade, 
com amor. Ide, sede luz do mundo! Ide e dai testemunho de luz, de força, de poder. 
Sois sal para dar sabor aos vossos irmãos. Sois colunas para que possam passar os 
vossos irmãos. Sois a ponte para que as ovelhas passem e adentrem ao aprisco do 
Senhor. Abriu-se a porta e se vê um elo forte. Abriu-se uma fenda e passa por ela os 
filhos do Criador. 

O caminho foi endireitado e por ele o mundo pode chegar ao coração da 
Santíssima Trindade. Os pequeninos se achegam ao Pai e se acolhem na fraterni-
dade imensa do seu amor. 

O mundo volta às mãos do Pai. O coração da Santíssima Trindade se abre 
e abraça o universo inteiro. 

Os filhos do Criador estão de volta ao paraíso eterno onde só o amor é a lei.

Nada pode escapar à minha voz. É o Senhor que vos fala, é o Senhor dos 
Exércitos, o Deus da paz. 

Assim me comunico convosco nesta hora. É a hora da verdade. A verdadeira 
paz está chegando, a verdadeira justiça, o verdadeiro amor. 

Vosso Deus vem vindo e não se calará. De uma ou outra forma falará às 
nações.  Às vezes de forma clara, outras de forma subentendida, mas manifestar-se-á 
fortemente às nações. 

Um glorioso júbilo o precede. Todo o exército celeste entoa hosanas de lou-
vor à sua glória. 

É a glória do Senhor que chega à terra, seu majestoso esplendor. Por isso 
todo o universo celeste vibra e canta em hinos de louvor à glória do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

Filhos meus,
Agora quero comunicar-me convosco. 
É a hora da lei. A lei do amor quer se fazer sobre a terra. A lei do amor precisa 

começar a vigorar. É a voz de Deus que se comunica com os seus filhos, ensinando 
a nova lei.
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Na nova lei todos viverão como irmãos. Não haverá comandante, nem co-
mandados, mas irmãos, filhos do mesmo Pai. É a lei da vida, vida plena em Deus. E 
deixar Deus agir na vida de cada um e no comando de todos. 

Minha lei já está sobre a terra. Já é conhecida por alguns, já é vivida por 
eles. A minha lei já está implantada na face da terra. Ela teve início nesse Carisma da 
Comunidade Aliança Divina. É uma lei perfeita, na amizade no amor com o Criador. 

É uma lei que firmou suas raízes profundamente de dentro para fora. Essas 
raízes estão firmadas na maior profundidade do ser, no âmago do seu coração, no 
centro da alma, onde habita Deus, onde mora a Trindade Santíssima. No templo 
santo de Deus, ali firmei as raízes, dessa árvore do amor, que é a árvore central do 
paraíso. 

Essa arvore da vida, que é a lei do amor, a geradora de vida, está enraizada 
e ramificadas em meu próprio coração. Dali emana para vós a vida, a vida divina, a 
vida plena em Deus. 

Sois pois herdeiros da luz e co-herdeiros da graça santificante junto com 
meu Filho Jesus. Meu Filho Jesus vos mereceu esta graça do amor pleno. Meu 
Filho vos mereceu a vida divina. Gozais dessa plenitude em Deus, agora, porque 
meu Filho vos visitou e vos resgatou das trevas, sendo dócil e obediente até a morte 
redentora. Sua morte foi vida para vós. Merecestes a vida através do sangue de um 
Deus, pois Ele é minha própria divindade.

Falo-vos assim para vos inserirdes cada vez mais em meu plano, sem 
medo nem restrições. Falo a todos os povos, os que estão perto e os que estão 
distantes. Falo a todos.

Continuando, vos digo, a morte de meu Filho Jesus, meu amado Filho, não 
foi em vão, pelo contrário, foi a única razão da vossa salvação. Não fora pela sua 
morte e ressurreição, todos vós teríeis padecido nas trevas eternamente. 

A vinda de Cristo foi o início da vossa salvação. Hoje ela se completa plena-
mente nesse Carisma, que ora se faz conhecido pela humanidade. Falo para vós, de 
Jesus, nesta hora, porque desejo extravasar para vós o amor que nos une. Ele em 
Mim e Eu nele. É um amor muito intenso, muito caloroso, cheio de vida e santidade. 

É um amor que extravasa até vós nesse momento de agora, 
porque ele, esse amor é tão forte e tão poderoso e tão intenso, que não cabe, 
vivê-lo apenas em nós, mas ele flui intensamente para vós em num rio de 
amor, de vida e paz. Em nós o amor transborda, tão intenso e forte ele
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é, que chega até vós em raios de luz que aquece e ilumina. 
Eu estou nele e Ele em Mim e o amor em nós é perfeito. O amor em nós e 

tão perfeito, que se torna vida, vida divina que sopra para vós. É o meu Espírito,meu 
amor que envio até vós. 

É a vida divina que flui de nós e chega até vós. E a vossa herança no 
sangue de meu Filho Jesus. É a vida da graça, da graça santificante em vós. 

Vossa alma está repleta de luz. É a luz da minha graça que repousa sobre 
vós. É a minha luz verdadeira que vem a vós nesse momento presente, esse tempo 
de agora, é o tempo santo, é a era do Espírito de luz sobre a terra, é a invasão do 
Espírito Santo sobre a terra, é a chegada da luz plena sobre a humanidade. 

Por isso há um grande louvor sendo cantado no céu e na terra, porque a luz 
vem ao mundo. A luz vem e é recebida, é acolhida, é entendida, é aceita e frutifica. 
Os frutos da luz são um por mil. Espalhar-se-ão com muita facilidade. Frutificarão 
rapidamente e com muita facilidade porção para todos e são frutos de luz. A luz é.

Ela é plena e penetrante, ela penetra tudo, ela adentra em todos os lugares, 
sem pedir nem perguntar, a luz vai adentrando e  clareando tudo. O Amor Uno e 
Trino, como luz, vai adentrando mansamente, calmamente e clareando tudo e am-
orizando tudo e plenificando tudo. 

Meu mundo será completamente plenificado e envolvido pelo meu amor, 
minha graça, pela minha luz. Meu mundo será completamente renovado com  os 
frutos da justiça, da paz e do amor divino. Tudo será novo, tudo  será renovado, tudo 
será santificado e pleno de luz.

O mundo inteiro será renovado no amor, é a boca de Deus que fala. Na sua 
justiça e no seu amor ele será novamente reestruturado. O paraíso começa a existir 
na face da terra.

 É um tempo de esperança, de amor, de alegria. Não de desespero e dor. 
A humanidade sofre e está assim porque quer, porque afastou-se  de seu 

Deus verdadeiro, afastou-se de Mim, para viver suas filosofias, suas idolatrias. Até 
a igreja instituída por meu Filho Jesus, afastou-se de Mim para viver suas filosofias. 

Meu plano para o mundo e bem outro. É um plano perfeito, não criado por 
homens. mas que sai diretamente do coração do Pai para vós. 

Minha igreja foi longe demais em suas filosofias, estru-
turas e centralizações, por isso sofre tanto e não salva mais nin-
guém, pois todo rebanho está confuso e disperso a começar
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pelos dirigentes que não formam mais uma unidade  em  Mim. 
Muito pelo contrário, estão muito longe de Mim, estão muito afastados do 

Deus Uno  e Trino e entregues às suas próprias filosofias. Fizeram das suas leis  
verdadeiros ídolos que agora estão, voltando-se contra eles próprios, gerando mais 
morte do que vida. 

E sabe o que vou dizer para vós se persistirdes nos vossos planos? Afastai-
vos de Mim, malditos para o fogo que vos está preparado. Pois quando tive fome de 
pão, sede  de justiça e de amor, não me destes de comer e beber. 

Como quereis  vós mesmos, com vossas próprias forças dar de comer a 
todo esse povo? Quando a  fome e a sede que eles têm é a fome e sede do Deus 
Uno e Trino  em  suas vidas, em seu coração? 

Meu povo tem fome e sede de Deus. Meu povo tem saudade desse Deus 
que era para Moisés e que hoje é para ele, através desse Carisma. Meu povo tem 
fome e sede de Mim, Deus Único e verdadeiro, Deus Uno e Trino, não de vossas 
filosofias. 

Vossas filosofias, vossos  planos estão vazios, vazios de toda atualização 
sagrada e profética. Estais a rejeitar o próprio Deus e quereis ainda suas bênçãos. 

Como vou abençoar vossa divisão? Ou viveis a unidade? Que unidade 
estais a viver? A unidade das vossas conveniências que vos seguram em vossas 
estruturas que agora estão mais que falidas. Estrutura  nenhuma  prevalecerá  sem 
meu plano e  nele nenhuma estrutura existe, nenhuma  estrutura   ficará de pé a não 
ser a da família. 

Esta sim é a estrutura que permanecerá de pé e para a qual dou toda minha 
afeição.  O pai na família é o sacerdote perfeito que abençoará o pão e o partilhará. 
Só a família subsistirá como estrutura, o mais tudo ruirá, tudo cairá e se desam-
parará. Vivei, pois como família, inseridos na minha graça e no meu plano. 

É a boca do Pai que fala, quem tiver entendimento que entenda. Quem 
puder ouvir que ouça e  pratique, quem puder ler que leia, o que quero de ora em 
diante, é muita pressa para entenderdes e viverdes meu plano. 

Meu plano já está aí para ser aceito e vivido. Meu plano de amor já se fez 
na face da terra e o que quero e que ele seja aceito e vivido por todos. 

E vós, o que quereis mais? Quando um Deus manda seu Fil-
ho, dar a vida pela humanidade, suscita agora, nesse tempo a   comple-
mentação do seu plano de salvação insere seu plano, seu Carisma, suas 
leis na humanidade  isto é, faz tudo para que ele viva...Que tal?  Acho
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que deveis agora a Ele a submissão e a obediência, a aquiescência à sua vontade. 
Assim fiz, assim vos digo e assim me faço conhecer cada dia mais, como um Deus 
manso, um Deus amor, um Deus carinho e ternura, mas também como um Deus 
forte, santo, justo e bom, um Deus vigoroso, autoridade que fala aos homens, fala ao 
povo, fala às igrejas e lhes transmite sua força, seu poder, sua autoridade. 

Como Pai tenho todo o direito de vir limpar toda a sujeira, refazer minha 
casa, minha igreja. Quero lavar e purificar toda a estrutura e me manifesto com toda 
autoridade e poder. Como um trovão, ao soar minha voz, tudo desmoronará. Haverá 
o tempo. 

No meu coração, acolho todos vós, sacerdotes para inseri-los no novo, na 
nova lei. Estou saudoso de vós, estou ansioso para que isso aconteça. Acolho e 
recebo a todos com amor, mas a autoridade na face da terra, sou Eu, Deus Uno e 
Trino. Eu é que sou o despenseiro das graças, das bênçãos e do poder. 

Vosso Deus Uno e Trino já se faz presente na face da terra, para governar-
vos e governar a tudo e a todos. Governar todos os povos, fazer de todos os povos 
um só coração para me louvar e glorificar em plena unidade de amor. 

Para vós isso é impossível, mas para Mim, que sou o Deus amor, o Deus 
Trindade, o Deus santo, justo e verdadeiro, para Mim nada é impossível. 

Tudo posso e Eu quero ver em breve tempo, a unidade realizada na face 
da terra. Para Mim tudo é possível. O Pai tudo pode. Deus É. Abençoo e perdoo a 
todos. Amém.

Vosso Pai Celestial
                                                                                  Sl 143, 1-2

   

Filhinhos!
É um momento solene esse de agora em que estais a receber o Dom da 

Unidade.
Todas as famílias estão a receber nesse momento o Dom da Unidade. É a 

unidade perfeita no amor pleno da Trindade. É um novo Dom que derramo sobre as 
famílias. As famílias serão plenificadas de meus Dons, de minha graça. 

É a boca do Pai que fala. Filhinhos, desejo plenificar-vos ple-
namente com meu Amor Uno e Trino, com meus Dons, com meus 
frutos, com minha graça. Desejo fortalecer-vos completamente
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no meu amor, na vivência da minha graça, dos meus Dons. Desejo que sejais fortes, 
para viverdes sempre a vida divina em vós. 

Sem vós nada posso fazer, mas em vós e convosco sou Tudo. Com vossa 
aquiescência o Tudo pode ser em vós. Podeis viver plenamente a vida divina em 
vós. A graça vos está sendo dada. 

É só acolhê-la e frutificá-la. Estais a viver o Deus É em vós. É o Tudo no 
nada que sois vós. 

Por isso digo, plenificai-vos de Mim. Vivei minha vida divina em vós. 
Sou o Tudo, o que era e o que é.
Amém.

Filhos meus, de todos os povos, raças ou nações!
É o Deus da paz que vos fala. É o Deus do amor que se comunica con-

vosco. 
Estais a atravessar uma nova era. É a era da graça santificante, da graça 

que salva.
É o tempo de meu Espírito dominar a face da terra. É a era da verdade 

pura, nua, crua, onde tudo virá à tona, nada ficará encoberto. 
Em todos os povos ou nações haverá a hora em que a claridade será imen-

sa e tão penetrante, que nada escapará à sua luz. É a luz da verdade. É a verdade 
verdadeira que chega e que é. Ela vem ao mundo e é acolhida e recebida. O mundo 
agora a conhece e a recebe. 

Deus é na face da terra. É Deus que chega e que vem deslumbrante, glo-
rioso, de seu trono de glória julgar os povos. Ele julgará com justiça e equidade, 
julgará com retidão, conforme a sua lei e o seu plano. 

Sua lei é a lei do amor, do Amor Uno e Trino. Todos os que estiverem fora 
desta lei do amor, serão convidados a entrar e dela participar. Todos terão chance. 
Todos poderão entrar e cear Comigo e tomar posse da minha morada que é vossa, 
tomar posse do reino que vos preparei desde o princípio. 

Meu reino é o reino do amor, da justiça e da paz, é o paraíso terrestre. É o 
paraíso verdadeiro, a forma santa de viver e conviver com os irmãos. É a era em que 
vivereis o Deus Uno e Trino em vós. A divindade vem até vós e se faz em vós. Vós 
sois a morada e o templo onde habita Deus. 

Deus se revela e se manifesta a vós em sua plenitude. Revela a vós a 
sua glória. Sua glória é a vida plena no amor. O Pai e o Filho vivem a vida plena de 
amor. E esse amor tão intenso, profundo, vasto e infinito como luz, transborda desta
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unidade perfeita do Pai e do Filho, para chegar até vós. 
Esse amor pleno sempre existiu, mas não havia condições de ser experi-

mentado pela pessoa humana, que jamais aguentaria tanto amor. Foi preciso des-
vendar aos poucos esse mistério de amor e foi necessário derramá-lo aos poucos, 
lentamente, à medida da permissão da pessoa. 

A pessoa precisa permitir que esse amor entre, a penetre e a transpasse. 
É o amor divino penetrando no humano com toda a intensidade. É o amor divino 
plenificando-a totalmente. 

Em nenhuma época, o ser humano recebeu uma carga tão grande de amor 
como agora. A não ser Maria, nenhuma outra pessoa havia sido plenificada pelo 
Espírito Santo. Mas, nessa nova era, no hoje, quero plenificar a todos vós. Vós sois 
o templo do Espírito Santo, o seio onde mora Deus, a morada do Altíssimo. Em vós 
se realiza agora o mesmo mistério de amor que se realizou em Maria. 

O Amor Uno e Trino se torna pleno em vós, como o foi em Maria. É o misté-
rio do amor vindo ao mundo e se personificando na pessoa. Maria viveu a Trindade 
em si. Ela viveu essa plenificação do amor em si e gerou Jesus em plena graça. Ela 
foi a merecedora deste Dom que estais a receber agora. 

Desde aquele tempo foi revelado ao mundo esse mistério do Dom maravil-
hoso da Trindade, ao mundo. Só que a única pessoa que conheceu esse mistério e o 
viveu foi Maria. Ela disse Sim por vós, desde aquele tempo. Pelo favor e aquiescên-
cia dele, o mistério se realiza agora em vós, ó humanidade. 

Por esse mistério de amor, vos ergo do caos aonde estais e vos coloco em 
minha santa presença, Deus Trino e Verdadeiro. Vos plenifico no meu amor. Vos dou 
a vida, vida divina em vós. 

Vós sois herdeiros desta graça, da vida divina em vós, graça esta, merecida 
por Jesus e que nesse tempo de agora se torna plena sobre a humanidade. O Dom 
do Pai sobre vós é perfeito. É Ele que vos fala e se comunica convosco. É o Pai 
conseguindo SER nos seus filhos. 

É o caminho do amor que a humanidade começa a trilhar agora. Por isso 
precisará ter muita coragem abandonando tudo o que não é amor em si, despojan-
do-se de tudo o que a amarra e escraviza. 

É o êxodo de toda a humanidade, em busca de seu Deus. Precisará despo-
jar-se de todas as suas estruturas para viver esse Deus. Precisará romper com tudo 
o que é velho, para viver o novo. Precisará romper com todos os seus ídolos para
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viver o Deus Trino, o DEUS é. 
É o êxodo da humanidade em busca de seu Deus. É o divino vindo ao 

humano que proporciona toda essa movimentação na humanidade. Ela, por si só 
jamais sairia do caos, mas Deus vem em auxílio e a salva. 

A humanidade está salva do caos, por obra do Espírito Santo. Só o amor do 
Pai nesse momento presente pôde conseguir por fim ao caos e salvar a humanidade 
de perder-se totalmente, por não saber fazer uso dos bens espirituais, dos Dons, 
merecidos por Jesus. 

A humanidade parou na vida da graça e quase estava impedindo o amor 
ser, quase está desperdiçando a graça da salvação merecida por Jesus. Meu Filho 
vos mereceu a salvação, vos trouxe a salvação mas quase não estáveis usufruindo 
dela, quase o mal teria sido vencedor. 

Graças a essa Comunidade Aliança Divina abriu-se uma brecha e o Espírito 
Santo pôde entrar na humanidade e Deus pôde ser. Quase a humanidade estava 
sem a salvação. Quase a humanidade toda se perdeu, na ignorância, na treva, no 
pecado. É por graça que fostes salvos uma segunda vez, agora pela intervenção do 
Deus Uno e Trino sobre a humanidade. 

O Deus Uno e Trino vem com todo o seu poder e glória para lavar tudo e 
romper com todo o mal. Agora a humanidade já tem condições de me acolher pois o 
Carisma já está pronto. Por esse Carisma a humanidade foi salva. Foi através dele 
que a Trindade Santa pôde ser. Graças a ele a luz plena pôde ser na face da terra. 
Sem meu plano de salvação jamais a humanidade teria condições de me aceitar. 

Foi preciso todo um plano, toda uma convivência entre o homem e Deus, 
no decurso de mais de dez anos, para que o homem se acostumasse com o divino, 
se acostumasse com minha voz, se acostumasse a me obedecer e ser dócil à minha 
vontade. 

Foi preciso acionar todos os mecanismos do meu plano de salvação, um 
plano perfeito, para agora conseguirdes chegar onde estais. No decurso desses 
anos todos, a Trindade foi se inserindo, se apresentando aos poucos, se tornando 
conhecida. 

Hoje esse mistério imenso do Todo Poderoso Senhor já é entre vós, já 
estais de posse do pleno amor, é só vivê-lo. É só viverdes a vida plena da graça em 
vós e partilhardes com vossos irmãos. O Dom do Pai é perfeito e Ele está em vós, 
basta vivê-lo.

 A humanidade toda pode recebê-lo, bastando para isso dizer SIM. Para 
dizer o sim, que a compromete com o Pai, ela precisa estar preparada, com
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o coração receptivo para acolher o amor, para acolher o mistério do divino no hu-
mano, do Deus Uno e Trino sendo nela. 

Basta ser simples e abrir o coração. Quero reinar em todos os corações. 
Quero neles fazer minha morada santa e verdadeira. Venho até vós nesse momento 
como um Deus amor, através do diálogo, tentando conseguir vossa adesão ao meu 
plano. Não quero que seja pela dor, pelo sofrimento, pelas catástrofes que chegueis 
até Mim, mas pelo amor.

Sou um Deus amor e me desmancho em amor por vós, me derramo em 
amor por vós, o amor que há em Mim e meu Filho extravasa e chega a vós intensa-
mente. Sou o amor e desejo que acolhais esse DEUS AMOR e como Deus amor 
desejo habitar em vós.

Sou o puro amor, o Deus Uno e Trino que se comunica convosco e faz 
morada em vós.

Buscai-me, vós que estais sedentos! Acolhei-me vós que estais famintos! 
Vinde à luz, vós que jazeis nas trevas! 

Pois Eu sou o Deus Conosco, aquele que era e que é, o Deus de Israel, o 
Deus que salva. 

Comprometei-vos comigo e vivereis! Amém.

Filhos meus,
Estais sendo acolhidos em meu coração. Estais sendo envolvidos pela 

minha salvação. Estais sendo dóceis e aceitando o meu poderio sobre vós. Estais 
deixando-vos usar perfeitamente como meus instrumentos. Instrumentos de fé e 
crença nesse Deus e Pai que vos fala e no seu plano de amor. Instrumentos de vida 
e santidade, luzeiros para toda a face da terra. 

Sois a um tempo luz e sol para toda a terra. Vossa presença clareia, ilu-
mina, santifica. Sois plenos no amor comigo, vosso Pai Celestial. Sois vida plena 
de graça em Mim, estais agora perpetuamente firmados em meu coração, por isso 
sois fonte de luz e calor. Por isso sois paz, sois amor, sois vida, sois fé, sois justiça. 

Sois tudo o que o Pai é, pois Ele é em vós. Animai-vos, pois a viverdes o 
divino em vós. Acolhei com amor e docilidade e não vos assusteis. Acostumai-vos 
com minha unção sobre vós perpetuamente. 

É a boca do Pai que fala. Meu Espírito repousa sobre vós
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perpetuamente. A Santíssima Trindade reside em vós perpetuamente. Sois huma-
nos mas com o divino “sendo”  totalmente em vós, em sua plenitude.

Isso é um mistério, não merecido pelo ser humano mas que o Pai se dignou 
conceder-lhe completando a obra da criação. Assim como sou em vós quero ser em 
toda criatura. No mais pecador, no mais discriminado, no mais afastado, são bem 
esses que amo tanto e quero trazê-los de volta para Mim.

Acostumai-vos com minha unção, repito. Estais vivendo uma vida cheia de 
graça, plena de luz.

Maria, minha fiel serva, viveu essa unção. É a unção do santo, três vezes 
santo. É cada ser transformando-se num Santuário ambulante, onde toda a hora a 
alma se reclina para louvar, glorificar e agradecer o Senhor da vida, pela vida plena 
que está nela e a rodeia.

Agradecer pelo três vezes santo se fazer tão conhecido, tão real, tão pleno 
e verdadeiro na criatura, que quase pode tocá-lo. Com os olhos da alma o vê e o 
glorifica.

Seu corpo torna-se realmente morada do Altíssimo, templo onde habita 
Deus. Deus Uno e Trino, convivendo tão carinhosamente e tão de perto, de forma 
meiga e plena, suave e mansa, com o ser humano, que agora, nesse tempo que se 
completa a salvação O acolhe e O reverencia dentro de si e fora com uma conduta 
pautada conforme a sua vontade,  o seu plano de Amor.

Assim é e assim será para sempre. O divino e o humano se encontram nes-
sa época de agora para selar perpetuamente a Aliança Divina entre o céu e a terra. 
Perpetuamente o céu está unido à terra. Para todo o sempre o Pai se encontra com 
seus filhos, para não mais deixá-los, mas ser com eles amizade, diálogo e amor.

É a Aliança Divina entre o céu e a terra, entre o Criador e seus filhos. É 
o amor acontecendo em toda sua plenitude. É o Amor Uno e Trino sendo em toda 
terra. Uma vez o Amor Uno e Trino selado, completado, firmado no ser humano se 
estabelece entre o céu e a terra, um elo de amor tão forte, em elo de poder e força 
tão grande, capaz de balançar o universo.

Por isso nessa hora todas as potestades do mal gemem pois estão prestes 
a ruir. O mal deixará de existir, os frutos do mal serão completamente extintos. O mal 
não mais existirá sobre a terra. Cessará todo mal.

É a boca do Pai que fala. É seu coração que grita com en-
ergia e poder, com voz forte e aterradora. Que cessem para sempre
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todas as forças contrarias a meu plano de Amor. 
Que se extingam definitivamente essas forças contrárias a meu plano de Amor! 

Que cessem agora já, nesse dia, nesse minuto, agora, nesse tempo que é hoje, toda 
calúnia, engano, malogro, tudo o que quer atrapalhar a instalação do meu plano de 
Amor! Basta, basta! Isso não e uma brincadeira, não e uma besteira como muitos dizem 
e os que dizem assim se acham “Santos”. 

É o Pai, meus filhos é o próprio Pai que está chegando para Vos ajudar, para 
limpar toda a sujeira, pois transformastes a terra num caos.

Crede! É o próprio Pai que vos fala. É Ele que vos orienta que vos orienta. Não 
há outro Deus afora de Mim. 

Sou Eu mesmo que estou chegando para completar definitivamente minha 
aliança convosco. 

Se o que Vos peço e difícil de entenderdes, fizerdes e viverdes, é  porque  
fostes  muito  longe no mal. 

Fostes muito longe... Deixastes o mal reinar como um deus durante milênios 
em vossas estruturas, em vossa casa, no vosso coração. 

Agora, por esse plano, esse Carisma, fostes resgatados e toda essa distância 
entre  Eu e vós, já foi vencida. 

Estais a um passo da salvação, da santidade, do Amor pleno, bastando faz-
erdes a opção consciente, dizendo vosso sim sinceramente. 

Estamos a um passo, um do outro. Estou com o braço estendido a vossa es-
pera, aguardando que vós estendais a mão para segurar a minha. Toda a caminhada da 
humanidade rumo à salvação já foi feita e no tempo de agora, completada. 

O ser humano está a um passo de seu Deus. Basta fazer a opção é o bem será 
em sua vida, o Amor pleno, a paz, a vida plena da graça. 

Basta um sim como o de Maria e tudo se fará. 
A salvação é gratuita, é para todos e no tempo de agora se completa. Se une 

o Céu e a Terra. Criatura e Criador se encontram num grande abraço de Paz e Amor. 
O elo de Amor se fez, a terra está definitivamente salva. 
Os anjos e santos cantam hinos de louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 

Santo. 
O santo, três vezes santo, se manifesta à terra e rompe definitivamente o véu 

do tempo. 
A salvação se completa. Os mistérios do reino se abrem e se tornam claros e 

se revelam para a humanidade. Se abre o céu e se derrama em torrentes de Amor sobre 
a  humanidade. 

Toda a terra cantará o louvor ao Criador. Toda a terra vibrará, salmo dirá e 
cantará.

Não cessará minha unção sobre vós. Sobre todos vós es-
tarei perpetuamente, sem tirar ninguém. Vim para todos. O Deus
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Uno e Trino quer reunir todos, como a galinha reúne os pintinhos, assim quero agas-
alhar a todos sob minhas asas. 

Dentro do meu coração há um lugar para cada filho. Recebo todos. 
Desejo que a união se complete. Desejo ver reinar em toda a humanidade, 

a mesma unidade de Amor que há em Mim, Deus Uno e Trino. 
Desejo ver meus filhos todos unidos, felizes, em perfeito equilíbrio, na paz 

e no Amor, vivendo o verdadeiro paraíso tão esperado através dos séculos e dado a 
conhecer nesta época de agora. 

O paraíso e um estado de alma. É o ser em Deus. É a criatura aceitar o 
divino tão intensamente, que ele passa a reger sua vida, governá-la, dirigi-la. Deus 
é na pessoa. Deus se faz tão plenamente e tão perfeitamente em sua alma, que 
transparece através do físico.

Alma, Espírito e físico, tudo fica impregnado de minha santa presença. 
É o divino e o humano se encontrando em plenitude de Amor e graça. É 

o Pai e o filho se encontrando, de novo a amizade entre eles é refeita e é esse o 
paraíso que era e que agora acontece na face da terra novamente. 

Criador e criatura se encontram e se dão as mãos. O Criador firma a aliança 
de Amor com seus filhos no paraíso. O paraíso é aqui e agora. Nada ficará fora dele 
e sem ele nada terá efeito. 

É preciso pois, com urgência vos inserirdes no meu plano de Amor que é 
para o tempo de agora. A época atual. Não é para daqui a um tempo. É para já, agora. 

O Deus Uno e Trino já se faz presente e deseja ser em vós na época de 
agora. 

Falo as igrejas: Não vos assusteis, mas maravilhai-vos, não critiqueis, abrin-
do a boca com espanto. Mas, glorificai-ME, pois estou muito perto de vós, bem perto 
de todos.

Pois deveis formar, todos juntos, um só e mesmo rebanho em torno a Mim. 
Vim para unir tudo. Aconteça o que acontecer, doa a quem doer, vim para 

unir tudo, fazer de vós uma massa só, a fim de que meu povo comungue realmente 
o Pão da Unidade, que é o pão do Amor Uno e Trino que agora derramo sobre vós 
numa grande unção. 

Não subsistireis fora desse plano. Vos esvaziareis totalmente, sereis como 
aves empalhadas. Vossa voz não fará eco, vossa evangelização não será acreditada 
nem por vós mesmos. 

E isso Eu digo para todas as seitas e religiões, digo para o povo e digo para 
o governo, digo para o rico, para o pobre, o negro, o amarelo, o branco, o que está 
na estrutura ou fora dela. 

Vos esvaziareis, vos tornareis ocos, tolos, sem razão para viver.
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Vossa vida fora de Mim, não terá sentido algum, vosso governo fora de Mim, não 
conseguirá governar ninguém, vossa autoridade fora de Mim, não será autoridade 
para ninguém. 

Examinai-vos, pois, onde estais e como estais a viver. Se estiverdes a viver 
explorando outrem, oprimindo, vivendo de maneira indigna da salvação que vos 
trouxe e já está na face da terra, cuidado! 

Tende muito cuidado sobre vós mesmos. Pois sou um Deus justo e jus-
ticeiro e vim semear a justiça como água, ela penetrará tudo e se espalhará com 
grande violência e firmeza, lavando tudo e todos, por fora e por dentro. 

Minha justiça é plena sobre vós e agora tem pleno poder para agir. Minha 
justiça penetrará tudo, todos os parlamentos, fóruns e prisões. Penetrará as estrutu-
ras, os governos, os claustros. 

Tudo o que é injusto ruirá, cairá, se desmanchará, se desfalecerá. Nada do 
que é indigno do meu plano, ficará de pé sobre a face da terra. Nada escapará ao 
meu poder. 

Por dentro de vós e por fora, tudo o que não é Amor, ruirá, extinguir-se-á. 
Só o Amor Uno e Trino é que reinará daqui para a frente. Repito: Só o Amor 

Uno e Trino, reinará daqui para a frente. 
É a boca do Pai que fala. Nada do que é injusto, nada do que é impuro, 

nada do que é imperfeito ficará de pé. No meu reino de amor só haverá lugar para 
a perfeição, a pureza, a justiça, o Amor, a vida, a paz, a concórdia, a amizade, a 
alegria, enfim a felicidade do bem viver. 

No meu reino Eu quero ordem. Quero tudo em ordem: família, governo, 
comunidade, sociedade e mundo. 

Tiro a terra do caos e a organizo. Tiro a pessoa do caos e a organizo, a 
reintegro em si mesma, de consonância com seu Deus Pai. Capacito-a a viver a 
santidade em si, na família, no trabalho, no governo, na sociedade, no mundo. 

O princípio da santidade é a vida na graça. Desfrutai, pois, das graças e dos 
Dons que ora derramo sobre vós. 

Falou convosco, vosso Deus e Pai Celestial. 
Vos oriento e vos conduzo, porque vos amo. Continuarei a manifestar-ME. 

Sede propícios. 
Abençoo-vos hoje e sempre, Amém. Alegrai- vos.
Vosso Pai Celestial

Os frutos do mal na terra não importam o que importa é a criatura
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plena em Deus, integrada em si mesma. Onde ela está , não importa. O que importa 
é se ela está integrada em si mesma, na graça do Pai, em consonância com seu 
Deus. 

O verdadeiro, o justo, o santo, o Todo Poderoso, o bom, o que era e que é, 
esse é que vos fala e vos orienta, vos conduz para a plena vida da graça em vós. 
O Deus Uno chega até vós e faz morada em vós. É a plena vida da graça em vós, 
agora e para sempre, amém. 

Dizei vosso sim. Amém. Sim, ao Todo Poderoso, ao justo, ao santo, para 
que Ele tome posse de vós. É a hora da verdade. Ela soará para todos. Todos terão 
acesso à minha graça. 

O Deus vivo chega até vós. Acolhei-o! É Ele! O Deus vivo está convosco. 
Ele reina entre vós, na sabedoria e na graça. 

Vivei-o em plenitude. É o Deus do amor e da paz. Amém.

    Filhos meus,
     A alma é o templo, o santuário do Deus Altíssimo. Nela repousa a Santís-

sima Trindade. Ela é imensa, infinita assim como imensa e infinita é a Trindade San-
ta. Nela os coros dos anjos entoam hinos de louvor ao excelso Deus Trino. Coros de 
anjos e santos entoam sem cessar hinos de louvor à glória do Senhor. Ali na alma 
reside a Providência Divina, abundância de bênçãos e graças. Ali na alma, Eu sou 
Deus abundante e cheio de providência, ou não conforme o livre arbítrio da pessoa. 

A pessoa é livre para aceitar ou não a providência ser em sua vida, assim 
como a bondade, a caridade, a justiça, a saúde, a alegria, a fé, a força, o poder... 
A alma é esse reservatório de bênçãos e graças mas tudo fica na dependência da 
liberdade que a pessoa tem de optar. 

A pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, para viver esse Deus 
Pleno que reside nela. Só a pessoa, em toda a criação, foi dotada da alma que é o 
poder do Altíssimo em si. As outras criaturas não têm esse imenso e vasto mundo 
infinito dentro de si. Apenas o homem, como rei da criação, é que foi dotado desse 
Dom imenso e santo. 

Na pessoa, o Pai quis se unir à terra. O Pai está no céu, na 
terra e em todos os lugares, mas na pessoa Eu estou de modo es-
pecial. Cada pessoa é um santuário onde resido e onde posso ser 
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louvado e glorificado. 
Quanto mais a alma da pessoa estiver em estado de graça, estiver em luz, 

mais posso transparecer através desta pessoa. Quanto mais contemplardes a minha 
divindade, mais serei em vós, para que o mundo Me conheça. 

A alma da pessoa sendo plena de luz, essa luz se irradia para fora, para 
iluminar os outros. Porque Deus é luz e a luz não vem para ficar oculta, mas para 
brilhar e iluminar a todos os que estão em casa. 

Por isso a família onde habita Deus não há treva alguma, pois a luz vai 
mostrando toda treva para ser eliminada. Portanto, glorificai-me em vossa alma. Per-
miti que vosso Deus e Pai seja em vós. Aceitai-Me pois sou vosso paizinho querido 
e desejo fazer unidade convosco. 

Sou o Emanuel, o Deus conosco que chega à face da terra. Sou o Deus 
Trino que me apresento e peço acolhida. Aceitai-Me, ó povos da terra inteira, desejo 
fazer unidade em toda terra. Todos me acolherão, todos me aceitarão, a terra será 
UNA comigo, vosso Deus e Pai. Eu a levanto do caos onde se encontra e a trago 
para o auge da minha glória. 

Que a terra seja plena de luz, é o meu maior desejo. Que as almas todas 
da face da terra se unam num grande hino de louvor à minha glória! Que a multidão 
dos anjos e santos, em miríades de luz se una a terra para entoar louvores e cantos 
de gratidão à minha glória. 

Entoai, povos todos, hinos de gratidão ao vosso excelso Deus e Pai, pela 
salvação que fez acontecer em toda terra. Entoai hinos de gratidão ao vosso Deus e 
Pai! Cantai, exultai! Vibrai de alegria em torno de vosso Deus e Pai que era e que é. 

Agora sou a ressurreição em vós. Sou a vida. A vida da graça, a vida do 
amor verdadeiro, o Amor Uno e Trino. Sou a vida em vós. Agora vereis tudo a desco-
berto, porque sois luz e onde chegardes aparecerá a treva. Sou em vós porque a 
vossa alma está plena de luz, plena de amor. 

Por isso sou em vós. Apresento-me em vós de forma retumbante, triun-
fante. Fonte de vida e de luz. Sou Eu em vós e assim quero ser em cada irmão 
vosso. Quero que todos me conheçam, me amem e me glorifiquem. Quero ser em 
cada filho meu pois todos são a minha imagem e semelhança e quero ser cada vez 
mais pleno em toda a humanidade.

Assim como me aceitastes e me acolhestes em vossa alma, 
fazei com que outros me aceitem e me recebam. Conduzi a todos para o 
meu reino de amor, que é o meu coração translumbrante e santo. No meu 
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reino de amor, no meu coração Eu recebo todos. 
Todos vós, ó povos da terra, Eu recebo a todos nesse tempo de agora. 

Vinde! Vinde! Vosso Pai vos acolhe. Vosso Pai vos ama muito e vos recebe em seu 
coração, para desfrutardes dos tesouros de sua graça, para viverdes o seu reino de 
amor e paz, justiça e comunhão. 

Quero, no meu coração, unir toda terra. Todos os povos virão a Mim, pois 
sou vosso Pai Santo que vos espera saudoso. Humanidade inteira, estou saudoso 
de vós e de vosso amor. 

Voltai a Mim! Vinde! Vinde! Eu vos acolho com meu coração cheio de amor. 
Voltai a Mim, ó humanidade inteira! Todos os povos, todas as raças, voltai a Mim. 

Vinde, vinde, Eu vos acolho, Eu vos espero, vinde todos. Amem.

É o Pai Celestial que se manifesta em vosso meio. É o Dom por excelência 
que se faz na humanidade. 

Vinde a Mim, povos todos das Américas, povos dos cinco continentes. 
Vinde a Mim!

É a nova lei do amor que se instala em vossas famílias, gerando vida nova 
em vós e vossos filhos. Os frutos da graça se derramam sobre vós, povos todos dos 
cinco continentes. A mão do Pai se eleva para abençoá-los pois a hora é sagrada, é 
para toda a humanidade a salvação que se apresenta. 

Estai em paz. É vosso Pai Celes¬tial que vos abençoa com todas bênçãos 
do céu. Acolho-vos no meu coração, famílias todas da terra. Recebo-vos no meu 
reino celestial, na minha graça. Vinde a Mim, pois sois meus filhos e desejo partilhar 
convosco a herança conquistada para vós pelo sangue de meu Filho Jesus. 

Vinde! Vinde ! Partilhai de meus bens. Partilhai dos bens da minha casa. 
Recebei dos tesouros que vos tenho reservado desde toda eternidade. Os tesouros 
da graça, da paz, da alegria, da abundância, da fartura, da providência, desejo der-
ramar em vosso meio para que participeis das delícias do meu coração de Pai, do 
meu amor de Pai, que tudo quer dar a seus filhos, que quer ver seus filhos felizes e 
por isso quero atrair todos a Mim para que me conheçam, conheçam esse Pai amor 
e misericórdia. 

Estou vivo no meio de vós, a falar-vos e orientar-vos. Crede, 
pois realizo obras em vosso meio para provar que sou Eu que falo 
e me apresento e para que creiais em Mim e no meu plano de
amor que ora instalo em vosso meio. É a lei do Dízimo que
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instalo em vossas famílias, acolhendo agora esse MARCO no meu coração. Sede 
dóceis, pois uso-vos como instrumentos do meu plano de amor. Meu plano é per-
feito, vereis os frutos de vossa conversão e adesão. Passo a passo vos conduzo e 
vos oriento. Nada tendes a perder. Só a ganhar, vindo a Mim e sendo dóceis, pois é 
uma hora muito importante para Mim, para vós e para toda a humanidade. 

Por isso, fartai-vos dos bens de minha casa, do meu coração. Fartai-vos da 
graça. Pedi e recebereis o cêntuplo do que pedirdes. Pedi a santidade e tudo o mais 
vos darei por acréscimo. 

Sede sábios! Sede prudentes! Sede dóceis e afáveis, amáveis ao meu co-
ração de Pai. Sede um como meu Filho e Eu somos um. Sede santos, bondosos e 
justos. Sede filhos queridos do Pai, gerados no seu amor, recriados novamente pela 
sua graça. 

Sois herdeiros do meu trono de glória e paz. Mergulhai no meu amor.

Filhos meus,
      Acolher a ressurreição, acolher a vida, é deixar a vida e a ressur-

reição ser em vós. Acolher minha divindade é deixar que ela seja em vós. Acolher o 
santo, o magnífico, o Deus Trino é deixar que Ele seja em vós. 

O santo, três vezes santo, quer ser em vós em toda a sua magnificência. 
E precisa de vós para que isso aconteça. É um mistério imenso e magnífico que 
transcende ao vosso entendimento, mas o Pai precisa ser em vós. 

O Deus Uno e Trino quer tomar posse da pessoa em toda extensão, desde 
o físico até a alma e vice-versa, da alma até no físico. E esse mistério, esse Dom, 
essa graça não é só para vós, mas para a humanidade inteira. O Pai quer selar com 
a terra inteira um pacto de amor e paz. Todos na terra são bem-aventurados porque 
conheceram a salvação que meu Filho veio trazer ao mundo. 

E bem-aventurada é Maria que vos deu meu Filho Jesus. E bem- 
aventurada é esta que agora vos apresenta esse Carisma santo, abrindo de-
finitivamente as portas da salvação para toda a humanidade. Refiro-me à 
Irmã Gertrudes, minha fiel serva, dócil e obediente, que me acolheu com 
coragem como Maria outrora acolheu meu pedido, essa serva hoje acolhe o 
Dom por excelência, ela e toda a sua comunidade.  Por isso, digo e é Deus
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que fala, bem-aventurada é esta serva fiel e leal. A ela todo reconhecimento de um 
Deus agradecido à sua filha querida. Através dela, a humanidade inteira recebe 
agora esse Carisma santo, que vem santificar a todos. 

Por isso toda a terra deve alegrar-se, pois chegou até vós a salvação de 
vosso Deus. A obra de salvação, iniciada por Jesus, foi completada nos tempos 
atuais, por esse Carisma que vem resgatar toda a humanidade. Agora a obra da 
salvação é completada, é explicada, é entendida. Agora desencadeia-se sobre toda 
a humanidade chuva de bênçãos e graças, de amor e alegria, de Dons. 

O plano do Pai começa a ser posto em prática e desencadeia-se a salvação 
no mundo, no plano prático, nos negócios, no governo, nas estruturas. Tudo já está 
nas mãos do Pai, o homem já deu licença para o Pai agir, agora tudo já está balan-
çando, prestes a cair. 

E o Pai diz e é sua boca que fala, tudo o que é injustiça, desamor e 
opressão, tudo o

que está em desacordo com meu plano, vai ruir, vai cair e a hora está pre-
stes a acontecer. 

Haverá um grande desacordo. Bem e mal, não conviverão mais juntos, não 
coabitarão mais a treva e a luz. Haverá a intervenção divina, lavando e purificando 
tudo. Deus mesmo vem limpar a face da terra, remover toda eira, separar o joio do 
trigo. Deus mesmo vem purificar tudo. 

 O Pai está aqui e quer que todos os seus filhos o conheçam, o amem e o 
reverenciem. O Pai tem riquezas sem fim para todos os seus filhos, a providência 
não é limitada. O Pai pode encher todos os celeiros do mundo, num abrir e fechar de 
olhos. Não faltará mais o pão para meus filhos. 

  Meus filhos não comerão mais do lixo. Meus filhos não ficarão 
mais no submundo das prisões fétidas Meus filhos não ficarão mais engaiolados 
na droga e no vício. Venho à terra, pessoalmente, limpar todo o lixo, que vós, ó 
humanos, deixastes aumentar tanto que agora vos sufoca. Venho trazer a justiça ao 
mundo dos negócios e venho limpar esse mundo e torná-lo santo e irrepreensível. 

  Sim! O mundo dos negócios, o mundo do governo pode e deve ser 
santo. Sim! Digo e repito. Tudo deve ser pautado na santidade, na justiça, no Amor. 
De hora em diante, nada do que é imperfeito ficará. Mas tudo tenderá à perfeição do 
Pai. 

Meu plano é perfeito, é justo, é santo. Por isso deve ser aceito, ac-
olhido e posto em prática, pois de ora em diante, nenhum filho meu deve



328

ficar na fome e na ignorância e ausência de Deus. Nenhum filho meu poderá ficar 
sem me conhecer e participar do meu plano. 

Através desse plano quero igualar toda a face da terra. Todos serão um na 
minha amizade, no amor, no meu coração, no meu convívio. O Pai e vós serão um. 
É a boca de Deus que fala e é seu coração que pede. Todos seremos um. 

Por isso vos peço desapegai-vos das estruturas e desinstalai-vos, pois 
isso é uma exigência do meu plano. Total despojamento de si, total abandono na 
providência. Despojar-se de si para que o outro viva. É chegar ao nada, três vezes, 
no físico, no psíquico e no Espírito. É a pobreza de Espírito para que Deus seja. É 
deixar Deus ser em cada área de vosso ser. 

Assim peço que ajam e assim peço que acolham meus ensinamentos. Es-
tarei a falar-vos por um tempo ainda, depois agirão, com toda força e poder, com 
toda a prudência também, para que meus filhos não sofram. 

Mas agirei! Acionarei todos os mecanismos do meu plano desencadeando 
a salvação a toda parte da terra. O gérmen divino agirá por ora, de baixo para 
cima, de dentro para fora. É no âmago da alma, que por hora desejo desencadear 
a salvação. É ali que a planta está vicejando e ganhando vida. A árvore da salvação 
está crescendo dentro de vós e à medida que ela cresce dentro de vós, balançam 
as estruturas. Uma vez a árvore bem firme e frondosa, aí o mundo receberá os seus 
frutos. 

 Quem puder entender que entenda! É o mistério de Deus. É a boca de 
Deus que fala. Ainda não é a hora, nem o momento, mas já vos alerto. Agirei e agirei 
com grande fúria e poder. Pois será um instante e o alcance será vasto. 

Nada deveis temer, mas por um momento a sabedoria divina cobrirá toda a 
terra. E todos terão um instante de lucidez sobre si mesmo. É o julgamento na terra. 
Todos terão tempo para a conversão. Todos poderão optar pelo bem, pelo amor. 
A seguir haverá um grande torpor e a seguir a humanidade se levantará salva, se 
levantará no amor. 

Alguns parecerão bobos, tontos, achando-se tolos. Mas é que o mal será 
arrancado, ninguém mais poderá fazer o mal e os que estavam no mal achar-se-ão 
engraçados. Ninguém mais praticará o mal. 

O bem tomará conta de tudo. O mal não mais existirá. Esse torpor que falo 
acima, é um sono muito profundo. É a entrada da criatura na sua própria alma. E 
como é por graça que está sendo salva, receberá todo o resguardo para que possa 
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dizer sim ao Pai e salva-se. 
Por isto nada temais. Apenas vos preparo e explico. Nada há a temer. A 

providência divina está sobre vós e a prudência do pai vos acompanha. Confiai. Por 
hoje é assim que me manifesto. 

Logo tornarei a manifestar-me de novo, desejoso de ser cada vez mais con-
hecido e amado por vós. Sou vosso Pai que ora vos oriento e desejo imensamente 
ser acolhido por todo o povo. Sou vosso Deus e vosso Pai e vos abençoo. 

A hora é chegada em que estamos lado a lado na luta da salvação. A salva-
ção vem à terra e se une definitivamente o divino  e o humano. É uma hora magnífica 
para toda a humanidade, que ainda não compreendeu o seu alcance, o alcance 
dessa hora, o valor e o  poder desse elo que se forma e faz entre o céu e a terra. 

Por isso abençoo a todos vós, abençoo em especial a Irmã Gertrudes e 
toda sua família sem excluir nenhum. 

Que todos sejam um no meu amor. Amém

Filhos meus.
      Vivei o momento presente de Deus em vossas vidas. Vivei o Pai 

“sendo” em vós. Vivei a vida da graça, a graça em plenitude. Vivei esses dias como 
se estivésseis no paraíso que começa de novo. Vivei o diálogo e a amizade com 
vosso Deus. 

Estai em contínua adoração, reclinados em vosso santuário interior, estai 
em constante vigília de graças, isto é, o que pedirdes, seja feito conforme pedirdes, 
que desejardes assim o será. 

É realmente o paraíso na terra. Uma nova  era que começa. Já se vislumbra 
o novo céu sobre a terra inserido nela, não nas alturas. 

Aqui estou, vosso Deus e Pai para governar-vos e dirigir-vos conforme a 
minha soberana vontade. Inseridos no meu plano de amor, estareis em perfeita am-
izade comigo e vivereis a plenitude do amor, da graça e dos Dons. É graça sobre 
graça. 

E assim podereis colaborar com a salvação da humanidade. In-
seridos no meu plano de amor, tudo o que pedirdes ao vosso Pai Ce-
lestial. Ele vo-lo dará. Estou a falar-vos assim, para entenderdes e com-
preenderdes a grandeza do meu coração cheio de amor por vós. Sou
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pura doação. Doação para vós, filhos queridos. Sou puro amor, sou a vida em pleni-
tude, sou o céu. Sou tudo o que existe, o mar, as estrelas, o oceano, enfim, tudo sou 
e tudo posso dar a vós. 

Portanto, vivei a plenitude da graça e o mais se fará. Se fará em vós a vida 
plena do amor e da paz. Sois fonte de vida e santidade, agora que estais inseridos 
plenamente em Mim. Em Mim devereis chegar à perfeição total, pois desejo derra-
mar sobre vós a sabedoria plena à medida que fordes sendo fiéis ao convívio pleno 
comigo, no amor. 

Inseridos no Amor Uno e Trino recebereis a sabedoria que há em Mim. 
Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mantende a santidade em vós. 
Buscai viver a perfeição, a alegria, a santidade, a vida, o amor. 

Buscai viver em Mim a perfeita saúde do corpo e da alma. Vivei unidos e 
tende os mesmos sentimentos que tenho convosco. Vivei a unidade do amor em 
vós. É o que mais anseio e desejo. Vivei a unidade plena. Saboreai a unidade em 
vós e entre vós. Vivei integrados num perfeito equilíbrio. 

Desfrutai da felicidade que sou Eu em vós. Sede mansos, sede simples, 
solícitos no fazer o bem, humildes e santos. Sois meus filhos queridos e vos amo 
muito. Sois meus eleitos e vos dou toda minha afeição. 

Desfrutai das minhas graças, pois só existem em função de vós. Tudo o que 
foi criado e agora tudo o que recrio está em função do homem e para ele é direcio-
nado. A pessoa perante Deus tem muito valor, tem valor imenso, pois é o sacrário 
vivo, o templo santo da Santíssima Trindade e nela, na pessoa, Eu posso SER. 

Por isso valorizo muito a pessoa e acumulo de bênçãos e graças. A pessoa 
só não é feliz, se não quer. Pois de minha parte dou a ela todas as condições para 
sê-lo. Em convívio com a minha graça nada lhe falta. A pessoa só sofre, se está 
longe de Mim, afastada de seu Deus. Na luz não há treva, não há sofrimento. Se 
estiverdes em Mim, Eu estarei em vós e a vida em vós será plena de alegria e amor. 

Buscai, portanto, vosso Deus e Pai. Buscai-me e me encontrareis. Em Mim 
há riquezas imensas de sabedoria e de graças. Procurai conhecer-me e vereis que 
rios de água viva jorrarão de vós. Sem Mim nada podeis. Fora de Mim, não há vida, 
apenas morte. 

Por isso sou um Deus solidário e venho ao vosso en-
contro. Vinde! Vinde! Eu vos espero. Vinde haurir dos meus tes-
ouros, pois vo-los darei todos. Vinde, sou vosso Deus e Pai que
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assim me apresento, orientando-vos e aconselhando-vos, pedindo-vos que vos 
achegueis ao paraíso perfeito, que é a vida plena da graça em vós. 

Uni-vos a Mim, é o que mais desejo. 
Vosso Deus e vosso Pai. Amém.

Sou o Senhor, sou o Mestre. 
Quero assim a vós me dirigir e assim vos orientar. 
Deveis permanecer unidos em oração porque o tempo que vos espera é de 

dor e sofrimento. Só suportareis mediante a oração e o sacrifício. 
Paira sobre o mundo um momento de transformação onde vós sereis os 

escudos para que o mundo venha suportar. Deveis ficar vigi¬lantes e atentos à voz 
do Pai. Abre-se uma cortina no templo e a ruína do pecado se dissolve, mas muitos 
serão atingidos de muitas maneiras, entre elas a dor, o desespero, o flagelo, a fome, 
a ruína total. 

Tudo provém, para uma limpeza total, nada permanecerá às escondidas. 
Não vos assusteis com o que virdes ou ouvirdes, colocai a vossa mão sobre o vosso 
Espírito, onde reside a Santíssima Trindade e o vosso pensamento deve se ligar no 
amor, na misericórdia do Pai e tudo será purificado. Coisas horrorosas se suced-
erão, não vos ligueis no que estais a ouvir ou ver, ligai-vos somente no poder, no 
amor do Altíssimo e tudo será purificado. 

Entrais em um novo tempo de purificação para o mundo, nada poderá ad-
entrar o templo sagrado sem se purificar. Tudo será lavado e purificado na misericór-
dia do Altíssimo. O elo se fez, um canal se abre e os filhos do Pai experimentarão a 
sua misericórdia. 

Sois colunas por onde caminha a imensa multidão. Tereis momentos difí-
ceis e pesados, tereis momentos de descanso e de paz, tereis momentos em que 
experimentais as delícias do paraíso. 

Não podeis permanecer nesse paraíso porque o mundo precisa de vós. 
Fostes criados pelo amor do Pai para um plano perfeito de unidade, de amor, de 
paz. Se fôsseis criados somente para desfrutar do paraíso não teríeis em vós o so-
frimento mas tendes a missão de trazer todo o universo até a presença do Altíssimo. 

Sois a ponte entre o céu e a terra, portanto, deveis experimentar todo espé-
cie de sofrimento para que o mundo se torne luz, amor e paz.
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Como é grande e sublime a misericórdia do Pai. 
Vinde vós todos, ó minhas ovelhas e deliciai-vos no coração imenso e ab-

erto do supremo Deus. 
Estais em busca de paz, de amor, de fraternidade, Eu vos digo: adentrai no 

Tabernáculo do Senhor e tudo vos será dado. 
Na casa de meu Pai tem muitas moradas, há um lugar a vos esperar. Vinde 

e vereis quão imensa é a misericórdia do Senhor. Sou o Mestre, sou o amigo, sou o 
Filho do Deus verdadeiro. 

Quero a vós em um gesto de amor, enviar palavras de esperança, de fé, 
de amor. Sois ramos verdejantes em meio à seca das trevas do pecado, agora em 
um momento vos será dado a totalidade de uma ruína de dor, de flagelo, de pecado. 

É no coração da Santíssima Trindade que deveis depositar as folhas secas 
do pecado, das trevas. É de vós e por vós que o mundo receberá a luz da misericór-
dia do Pai. Alegrai-vos na dor, no sofrimento. 

Glorificai com vossos lábios a misericórdia do Pai porque sois canais de luz 
sobre a terra. Canais por onde passa toda miséria do mundo, canais por onde vem 
ao mundo a misericórdia do Altíssimo. Alegrai-vos no amor do Pai, dai-lhe graças, 
como Eu glorifiquei meu Pai porque é Dele que vos vem todo um imenso e santo 
poder. 

Ainda um tempo e já não muito mais e a glória eterna se fará por toda parte. 
Ide, não vos deixeis aniquilar ou abater por causa dos vossos pecados. Sede fortes 
e santos em meio às nações. 

Ide e lançai o grito de liberdade, de amor e paz. Sois escudos, sois a ponte, 
sois o canal aberto, ovelhas lapidadas e limpas pela mão do Senhor. Em vós se 
encontra o poder, a bondade, a misericórdia do Altíssimo. 

Agora em um tempo tendes em vossas mãos as trevas do mundo, eliminai-
as e transformai-as em luz, porque em vós se encontra a imensidade do poder do 
Pai, a lei do amor. 

Bani de toda terra as trevas porque o Pai é o amor igualdade, amor fraterni-
dade, tudo vem do amor. Que em vossos corações jamais se encontre lugar para o 
ódio. Sede sempre e cada vez mais abertos para o amor ao Todo Poderoso Senhor. 
Sede simples em compreender a vontade do Pai, sede mansos às suas ordens. 
Escutai-lhe a voz e deixai-vos conduzir pela bondade de seu Espírito. 

Sou o vosso Mestre e Senhor e conduzo-vos para que possais 
acreditar fielmente no plano do Pai. Estou de vosso lado passo a passo e
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caminho em busca das ovelhas de meu Pai. Experimentais em vosso coração a de-
scrença, a falta de fé, é necessário que assim se suceda. Estais provando o dissabor 
de um alimento sem sal, sem tempero, assim se encontra todo o universo, ninguém 
acredita em um Deus vivo e verdadeiro. 

Todos acreditam em deus ídolos, em deus falsos. Estais a saborear distân-
cia em que o Pai se encontra dos corações de seus filhos. Parece-vos impossível 
que possais alcançar a bondade e experimentar em vossos corações o amor do 
Deus vivo, mas Eu vos afirmo, bem logo ao amanhecer, quando ainda os pássaros 
fazem a sua seresta em louvor ao Criador, sentireis a presença do amor do Pai. 

Estais somente experimentando o fel amargo da descrença do mundo, o 
coração do mundo está frio e não crê no Criador, mas passo a passo, cada vez mais 
próximo se encontra a misericórdia do Pai. Estais a atravessar o longo caminho, 
quando estais no chão, Eu vos levanto e sustento. 

Caminhei e caí por muitas vezes porque o peso do pecado estava sobre 
meus ombros. Agora vos ajudo e juntos caminhamos em uma mesma direção, onde 
o amor do Pai será a vitória.

   

Venho e quero falar-vos. 
Sou o Senhor e Mestre. 
Quero enviar a minha paz a todos vós que são as dádivas do Altíssimo. 

Quero assim a vós, em um gesto de amor me manifestar. 
Sou amigo, sou mestre, sou a luz, ainda persevera em vossos corações a 

desordem, a falta total de renúncia, de desapego. É preciso que se contemple a face 
do Pai, sem que exista um só resto de idolatria em vós. 

O amor do Pai é constante e é o mais puro e simples Dom. É através desse 
amor que deveis depositar o mundo no coração do Pai. É só com a lei do amor que 
chegareis a totalidade, a maturidade de filhos herdeiros do reino celeste. É através 
desse amor que o mundo chegará purificado e limpo ao paraíso do reino de Deus. 

É o caminho do amor que deveis adentrar e nele purificar todo o univer-
so. Agora começa a vossa missão, a purificação, a santificação de todo um uni-
verso, de um mundo onde o mal é tido como uma verdade. É o momento exato 
de carregar em vossos ombros o pesado fardo de lixo.  Agora adentrais as linhas 
mais fortes e tenebrosas de uma cratera sem luz, sem
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vida, tudo está sob a morte do pecado. É de pés firmes e de corações limpos que 
deveis caminhar. Se vós já estais em um lugar seguro, mas vossos irmãos vos es-
peram e também precisam adentrar a casa do Senhor. 

Tudo está pronto, o caminho já se fez, agora é só atravessar o rebanho. 
Tudo está concluído em linhas, está ligado entre o céu e a terra. Tudo está sob o 
poder do Altíssimo, mas deveis trazer aos olhos do Criador a imensa multidão limpa 
e santa. Será uma caminhada de constante desafio entre o bem e o mal. Mas só a lei 
do amor vencerá. Essa é a lei desconhecida pelo inimigo. Ao passo que crescerdes 
no amor do Pai, o mal se derrete e desaparece já sem forças, sem raízes, sem rumo. 

Dentro dessas linhas o mal não sabe o rumo a tomar e fica à mercê do amor 
do Pai. É sublime esse tempo que tendes em vossas mãos. É o Dom do amor do 
Pai se derramando sobre toda terra. É a vida retornando à luz, é a morte desapare-
cendo, é a luz se acendendo nos corações. 

É preciso ser forte para vencer esse tempo, é o delírio do pecado, é a 
vitória da cruz sobre o mundo, é a desolação da mentira, é a verdade se firmando 
nos corações. É a luz forte do Espírito do Pai se acendendo e as trevas gemendo e 
desaparecendo para todo sempre. 

É um Deus vivo e verdadeiro se fazendo conhecer em meio a todos para 
que um deus falso, de ídolos e poder humano desapareça para sempre. É um Dom 
completo, em um plano do Altíssimo tomando conta de todo um universo criado pelo 
Todo Poderoso Senhor. 

É a imensa festa entre anjos e santos glorificando o nome do Senhor. Es-
tais a caminho com uma imensa multidão, muitos morrerão, outros permanecerão 
caídos, mas todos verão a luz. 

Quando se acender a luz no mundo todos serão atingidos. Será em uma 
hora exata, ordenada pelo Senhor. O coração do Altíssimo é imenso e há lugar para 
todos. 

A vossa missão é ir em frente com amor, com força, com poder, para 
atravessar o rebanho imenso do Senhor.

   

Eis que vou te falar e quero que assim escrevas e dê importância, que se 
tome por escrito estas linhas. 

A lei estrutura da igreja oprime a lei do verda-
deiro amor do Pai. É preciso que se mude a linha da lei estrutura
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para a linha do amor. As abominações existentes dentro de uma doutrina falsa e que 
não traz aos filhos de Deus segurança e esperança de vida eterna. 

É falsa a ideologia que se prega e que se ensina dentro da lei de Deus. É 
preciso dar um passo sob o ensino religioso para ensinar a lei verdadeira do amor 
do Pai, pura e simples com toda verdade e segurança. 

Ao longo do tempo foi desviada a doutrina verdadeira para se viver mais 
facilmente, sem compromisso de filhos de Deus. Agora vem o Pai pedir que se tome 
uma linha firme de verdades e de amor. Não se pode mais continuar enganando os 
filhos de Deus mas sim mostrando a eles qual o tamanho da misericórdia divina, 
quem é o Pai e como se chega a viver. 

Como é o desejo do Pai, qual o paraíso que o Pai criou para seus filhos. A 
lei verdadeira consiste em abraçar livremente a condição de filhos do Criador. O Pai 
deseja filhos que sejam autênticos no seu amor, no seu coração. De nada adianta 
pregações imensas mas de fundo falso. É preciso fazer conhecer quem é o Pai, 
como Ele é, qual a sua bondade, qual o seu amor. 

A cabeça do cristão se enche de palavras, mas o espírito se encontra vazio, 
quanto mais a alma, sem vida e sem sentido para Deus. É o momento de penetrar as 
extremidades do coração e encher-se do verdadeiro amor. É o momento de chegar e 
contemplar a face do Senhor fazendo-se morada da Santíssima Trindade. 

A estrutura da lei dos homens começa a cair. É a força da verdade do plano 
do Pai que faz morada em meio as nações. O Pai tem em suas mãos o mundo. Fez 
um elo inquebrável e banirá de sobre a terra tudo o que for falso e mentira. 

Haverá ruídos e lástimas, mas é do Pai e para o Pai que se volta a ex-
tremidade do universo. É a Ele que pertence toda criatura, desde o poente até os 
longínquos confins da terra. Tudo a Ele se submete, tudo a Ele pertence. É dele que 
vem o elo de amor. É Ele que faz renascer a esperança sobre a terra e é para Ele 
que os filhos voltarão sãos e salvos.

Tudo é do Pai, escutai-lhe a voz e fazei a sua vontade. 
Sou o Mestre e Senhor obediente até a morte. Ressuscitei e me encontro 

vivo em meio a vós. 
Faço-me pequeno e venho morar em vosso coração.
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O que quero não e vosso trabalho, vosso dinheiro. Quero é vosso coração 
inserido no meu. O que busco é vossa disponibilidade em me amar. O  que mais 
quero é partilhar essa unidade de amor convosco, em meu coração. 

O que quero é que vivais a vida plena no meu amor, inseridos em meu co-
ração, perfeitamente integrados em Mim, para que possais transbordar desse amor 
aos irmãos, ser minha transparência para eles. 

Só vós estando perfeitamente integrados em Mim é que posso ser em Vós. 
Só poderei ser através de vós se formarmos uma unidade perfeita. Eu em vós e 
vós em Mim, como o Cristo e Eu somos um, assim também, nessa unidade com o 
Espírito Santo, nós seremos um. 

O que busco de vós é o amor. É a doação total no amor. Só o que quero 
é sentir-me amado dentro de vós, em vosso coração, no santuário de vossa alma, 
onde resido. Ali deveis prestar-me culto ininterruptamente. Quanto mais fordes fiéis 
a Mim, amando-me seus cessar, de todo coração, com todas as Vossas forças, mais 
serei em Vós, mais derramarei sobre vós os Dons e as graças, mais perfeitamente 
vivenciareis o paraíso.

Minha vida divina em vós, se fará em plenitude à medida da vossa dis-
ponibilidade em me amar. Nessa hora, só o que conta é o amor. O amor perfeito. 
Essa sede de Deus em vós, sede de estar comigo, de dialogar comigo, de formar 
unidade de amor comigo. Só isso conta. Só essa busca apaixonada de Vosso Deus 
em vossa alma, só isso é que conta.

Esse intercâmbio de amor com Vosso Deus, essa amizade entre nós. Foi 
justamente isso que vim restabelecer. Vim restabelecer o diálogo entre o Criador e 
criatura. Vim refazer a amizade desfeita desde a época de Adão. Vim ser convosco 
na terra e peço que me acolham, me aceitem e me amem. 

Primeiro Jesus veio falar de Mim e apresentar-me a vós. Hoje venho Eu 
mesmo diante de vós e me faço conhecido e estou entre vós. Sou o Deus Trindade, 
o Deus que salva. Venho trazer-vos a purificação e a santificação. 

Sou solidário convosco, meu povo querido, meu povo santo. Sim, é assim 
que vos vejo, santos, assim como Eu sou santo, vós meus filhos, sereis santos, pois 
a graça santificante paira sobre vós e vos salva. 

Partilhai do meu amor, sede um comigo! Sede santos, sede hu-
mildes e dóceis! Sede afáveis e bondosos! Em Mim, sois mais que
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vencedores. Sois herdeiros da graça, herdeiros da luz, herdeiros do meu reino de 
amor na terra. 

Buscai formar-vos nesse amor, vivenciai esse reino de amor em vós. Viven-
ciai essa vida na graça, o Amor Trinitário em vós. Celebrai a unidade, de par em par 
com vossos irmãos. Sede solidários uns com os outros. 

Buscai a perfeição em Mim. Sede luz, brilhai como luzeiros no mundo. Ten-
dei à perfeição. Buscai ser perfeitos em Mim. 

Acolhei a paz. Buscai viver a vida. Buscai viver o amor.

Meus filhos,
Eu estou em vós e vós em Mim. Há uma perfeita interação de amor entre 

nós. Há um intercâmbio perfeito de amor entre criatura e Criador. Ambos se comple-
tam, se tornam uma unidade. Há uma transmutação, o eterno indo até o humano e 
o humano chegando ao eterno. 

Divino e humano se entrelaçam, se encontram. Há uma simbiose interior, 
há uma perfeita homogeneização dentro de vós, há uma interação do vosso eu hu-
mano com o Eu divino que sou Eu Trindade Santa em vós. 

Há um elo formado entre criatura e Criador. O humano e o divino se juntam 
numa plenitude de amor. Pai e filho se dão as mãos novamente. Há um perfeito 
equilíbrio no espaço porque há equilíbrio perfeito em vós. 

Todos os poderes do espaço estão controlados, porque o Pai pode contro-
lar o vosso interior, exerce sobre vosso eu pleno poder, o Pai pode governar seus 
filhos e por isso todo o universo se acalma e entra na paz. 

Por isso era tão urgente e premente essa volta da criatura ao Criador, para 
que todas as forças do universo se acalmassem, para que fosse restabelecido tam-
bém o equilíbrio exterior, para que as forças espaciais não desabassem. 

Agora há plenitude de paz no universo. Tudo está calmo. O equilíbrio está 
sendo restabelecido entre o céu e a terra. Há uma unidade de amor entre Deus e o 
homem, entre Deus e o mundo. Foi restabelecida a unidade entre o céu e a terra, 
entre o divino e o humano. 

Criatura e Criador se entrelaçam, ambos se completam. Há um 
perfeita unidade entre o céu e a terra, por isso há silêncio e paz. A lei do 
Pai é perfeita. É ela que está refazendo o equilíbrio na humanidade. É 
ela, que devolve ao ser humano a paz, a tranquilidade e a segurança,
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a certeza do amor e da fé. 
Sem Mim nada podeis mas em Mim sois poder e força, em Mim podeis 

tudo. Eu sou a força de amor. Em Mim sois poder. Poder de lutar, poder de vencer. 
Em Mim sois força. Força de fé, força de vida força de amor, de esperança e paz. 

A vida se plenifica perfeitamente em vós. A vida divina, a vida de amor, o 
Deus trindade em vós. O pai está perfeitamente integrado em vós. Eu e vós e vós 
em Mim, numa perfeita amizade, numa perfeita sintonia. O Pai sendo pleno em vós, 
numa unidade perfeita. O Pai sendo um com seus filhos. É o paraíso na terra. É a 
vida plena da graça em vós. 

É  verdadeira vida que sempre fez juz o homem, mas que não desfrutava 
dela, por ignorância, por desconhecimento, por estar afastado da luz. Hoje o homem 
volta à luz. Os mistérios do reino lhe são revelados e ele volta à amizade com Deus, 
volta ao conhecimento da verdade sobre a verdadeira vida, que é a vida divina em 
vós. 

No tempo hoje, no tempo de agora vos falo assim, porque vos recebo de 
volta ao paraíso, para compartilhar convosco das minhas riquezas, das minhas 
delícias, da minha força. Estais a adentrar no coração do Deus Trino. Eu sou o 
Deus Trino e me revelo a vós nesse momento, deste século, a época escolhida para 
minha grande revelação. 

Cheguei a vós de mansinho e hoje me faço presente na face da terra para 
espalhar entre vós a minha lei, para governar-vos conforme a minha justiça que é 
plena entre vós. Desejo governar o mundo conforme a minha justiça e desejo que 
ela seja plena entre vós, em toda face da terra. 

Conforme meu direito e a minha lei, assim governarei a face da terra. Colo-
carei nelas os meus poderes que a regerão e a governarão. Iniciarei com o poder do 
bem que se espalhará rapidamente já, agora. O poder do bem sobrepuja na face da 
terra e nada mais terá poder sobre ele. 

Imprimirei nos corações o meu sinal todos serão assinalados. O meu si-
nal é o sinal do Amor Trino nos corações. É a marca indelével, que nunca, jamais 
se apagará. Imprimirei nos corações a minha força e o meu poder. Todos estarão 
sujeitos a Mim, à minha lei, às minhas ordens, à minha justiça, ao meu poder. To-
dos serão regidos e governados por Mim, Deus Uno e Trino, presente na face da 
terra, com plenos poderes e com plena autoridade, para governá-la e recriá-la 
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conforme sua magnânima vontade. 
Eu sou esse Deus que era e que é. Eu me manifesto a vós para que me 

conheçais. E conhecendo-me, possais amar-me, apaixonar-vos por Mim, vosso Pai, 
Vosso paizinho querido. Eu sou esse Deus-Amor que venho restabelecer o amor na 
face da terra. Eu sou o Deus Trino que me manifesto a vós para que me conheçais. 
Desejo que o mundo inteiro me conheça e saiba da minha presença entre eles, pois 
desejo plenificar o mundo de amor.

Desejo tornar o amor pleno na face da terra. Desejo que esse amor tome 
conta de tudo e de todos, se espalhe por tudo, se derrame plenamente em toda a 
humanidade. Meu coração arde de amor pela humanidade inteira e está prestes o 
momento em que meu coração se abrirá plenamente e se derramará sobre vós. 

É a hora verdadeira da chegada do amor na face da terra com plenos po-
deres. É a hora do amor, do Amor Trino, do verdadeiro amor. Claramente vos falo 
para que me entendais. Deveis estar preparados, pois quando o amor chegar, tudo 
o que não é amor, se levanta. 

Por isso, estai preparados pois não sabeis o dia, nem a hora. Tomai con-
sciência da minha presença na face da terra. E aguardai a hora. Pois como um 
ladrão, o amor tomará posse do vosso coração e aí havereis de gemer se não esti-
verdes preparados, pois o amor é um só e se espalhará por toda terra. 

Vós sois meus filhos, povo meu. Minha vinha. Sobre vós construirei um 
lagar, para vindimar as uvas e sorvereis um delicioso vinho, o vinho do amor e da 
paz. Trabalhai pois em vós mesmos sob minha graça. Cuidai de vós, povo eleito. 
Cuidai de vos aperfeiçoar e vos aperfeiçoar a Mim. Mantende a paz em vossos cora-
ções e a perfeita unidade comigo. Tende um só coração com vosso Pai Celestial. Vi-
vei inseridos em meu coração, vivei a unidade com o Deus Uno e Trino. Vivei o amor. 

Aquecei-vos em meu calor, no calor do meu amor para convosco. Eu estou 
em vós. Desfrutai desse benefício, desfrutai dessa bênção em prol dos filhos meus. 
Pedi e vos darei. Pedi e buscai a força em Mim. Buscai bênçãos. Buscai graças. É 
a hora do amor e da salvação. Vosso Deus é pleno de poder entre vós, hauri das 
minhas graças, desfrutai delas em prol dos irmãos que ainda sofrem, que ainda 
jazem na treva do erro e do vício. 

Eu quero salvar a todos. Eu quero conduzir a todos. Eu 
quero trazer todos a Mim. Sou um Deus manso. Sou um Deus
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bom. Sou um Deus bondade e caridade. Sou um Deus fiel, simples. Sou um Deus 
convosco, que caminha ao vosso lado, sou o Deus da vida, o vosso paizinho, vosso 
paizinho querido, que se apresenta a vós para vos ajudar e ser ajudado na obra da 
salvação. 

Aqui paro minha comunicação hoje e vos previno que chegará a hora, a 
minha hora sobre cada um. 

A hora do amor soará e atrairei todos a Mim. Sou o Deus da vida, o Pai. 
Amém.

Cumprir-se-á sobre vós a lei do “ amai-vos uns aos outros... “

Estou me dirigindo a vós com palavras de amor e carinho. 
Sou o Mestre e Senhor. 
É grande a desolação nos corações humanos por falta de amor ao Pai. É 

imensa e fria a nuvem que cobre as almas dos filhos do Pai. É sem rumo que andam 
os herdeiros do reino. 

Agora o caminho está completo e se encontra aberto, é só adentrar cada 
vez mais e chegar ao reino sagrado e chegar no coração do Amor Uno e Trino, viver 
aí as maravilhas do Senhor. 

O Pai vos espera de braços abertos e tem lugar para todos. Não vos demor-
eis e vinde. Procurai intensamente conhecer cada vez mais viver o verdadeiro amor 
que é a realeza celeste. Vinde filhos meus, adentrai cada vez mais no templo santo e 
permanecei unidos no Amor Uno e Trino do Senhor. Sois herdeiros do reino de Deus. 

Sois ovelhas errantes e tendes um caminho a percorrer. A luz vos indica 
onde deveis chegar. O Espírito Santo que é o Espírito do Pai vos ilumina, vos conduz 
com força total. 

A sabedoria divina vibra em vós para anunciar as verdades do reino. O reino 
está próximo, já escutais a voz do Altíssimo. Tudo está pronto, a salvação chegou ao 
mundo. O Pai renova aliança com seus filhos. 

Firmou-se em um livro de amor e paz selando para toda eternidade a sua 
misericórdia para com os filhos seus. Vinde ó filhos, reencontrai-vos em um paraíso 
cheio de amor verdadeiro e santo. A luz brilha, as trevas tremem e desaparecem. 
O cordeiro vivo ressuscita em vosso meio, unindo- se assim em Dom precioso de 
salvação plena sobre toda a terra. 

O coração do Pai se abre em bondade infinita e se faz morada eter-
na aos filhos seus. Tudo está no amor do Pai, tudo é amor. O Pai é amor, 
vinde, ó filhos meus, glorificai as maravilhas do Criador.  Vinde, ó filhos, atendei
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o convite do Altíssimo e fazei o desejo do Altíssimo. Caminhai com amor no caminho 
do Senhor.

   

Filhos meus,
Desejais, filhos meus conhecer minha mensagem. Desejais conhecer o que 

meu coração vos fala nesse dia. 
É realmente vosso Pai Celestial que vos fala e é Ele que está em vosso 

meio. Estou convosco e em vós, em vosso coração e vos acolho no meu coração 
com todo amor. É vosso Pai Celestial que se apresenta para falar-vos dessa ma-
neira. 

Crede! Sois um povo eleito. Eleito para o bem, eleito para fazer o bem ini-
ciar na face da terra. O bem está sendo derramado na terra e é mister que alguém 
o acolha. Escolhi a vós para isso. Escolhi a vós para derramar o amor na terra, o 
Amor Trindade. 

Povo eleito! Acolhei o Deus Uno e Trino em vossos corações. Acolhei-me. E 
só o que peço. Em vós encontrei carinho, encontrei fé , corações pobres e despoja-
dos. Vós sois o campo certo onde posso derramar minha semente. Em vós encontrei 
corações abertos onde posso me derramar, onde posso ser. 

Amai-Me, povo meu, amai-Me. Só o que quero é o vosso coração cheio de 
amor, do Amor Uno e Trino. Repito: Só o que quero é o vosso coração cheio de amor 
por Mim, Deus Uno e Trino. 

Falo-vos a minha linguagem. A linguagem do amor. Entendei-Me. É o amor 
que Eu quero. Não é o vosso dinheiro, nem vosso bens, é o amor que quero. É o 
vosso coração que quero totalmente preso a Mim. É a minha vida em vossa vida. É 
a Trindade sendo em vós, a Trindade fluindo em vós e através de vós. 

É realmente Deus que está chegando. Por que vos admirais? Ele vem para 
governar a terra, recriá-la, apartá-la do caos em que se encontra. Deus vem recriar 
a terra. 

Uso-vos para me derramar na face da terra. Através de vós entro no mundo 
inteiro. É um mistério de amor. Por vós e em vós, transformarei o mundo inteiro. Vós 
sois as sementeiras onde jogo agora a semente. Essa semente dará frutos de um 
por mil. Haveis de frutificar, ó povo meu. 

O bem vai frutificar na face da terra, mais cedo do que 
pensais, é o Deus Trino que vos fala e vos promete. Derrama-
rei sobre vós a minha força para serdes as minhas testemunhas e
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propagadores do meu reino. 
Preferiríeis que o mundo fosse salvo através da dor, através das catástro-

fes, do sofrimento, da destruição? Não foi melhor a salvação chegar assim, de man-
sinho, no amor, sem alarido e desequilíbrio? Foi ou não foi melhor? 

Meus filhos, meu plano é perfeito. Tudo previ. Meu coração é cheio de amor 
por vós e só o que faço é vos amar. Como poderia querer que sofrêsseis? 

Por isso salvo o mundo, o recrio, através do meu plano perfeito, através 
do amor. Só o amor do Deus Uno e Trino reina. Só o amor do Deus Uno e Trino é. 

Falou convosco, vosso Pai Celestial que vos ama muito. Amém.

O Espírito Santo fala:
Abri vosso espírito para aceitardes e entenderdes a vida na graça. Abri 

vosso espírito para aceitardes viver o divino em vós. Abri vossos corações e vossos 
lábios para entoardes louvores e glórias ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo. 

Enquanto estais no espírito sois individualidade. Quando penetrais na alma, 
sois unidade com todo o universo e com a Trindade. Quando penetrais à alma sois 
infinito, sois plenitude em Deus, sois força infinita, poder infinito, providência infinita. 

Quando penetrais à alma, nada vos é impossível, pois ali mora Deus e para 
Ele nada é impossível. Ali sois força poderosa, em Deus, capaz de mover o universo. 
A alma é o templo da Trindade Santíssima, o santuário do Altíssimo.

O Pai fala: Na alma habita Deus e nela Eu sou força e poder na vida de 
cada um. Na alma sois um com Deus, um com o Pai e tudo o que pedirdes vosso 
Pai vos concede, porque formais unidade com Ele, formais unidade com o divino 
que há em vós. 

Há vida em plenitude habitando em vós. Há riqueza em plenitude dentro de 
vós. Em vós está o poder de gerar vida, gerar energia, gerar riqueza. A vida plena 
em vós é Jesus ressuscitado. A vida é Jesus. Ele é a luz que veio para o mundo. Ele 
é que vos move e realiza tudo. Ele é a fé em vós, Ele é a vida em vós. Ele é a luz em 
vós, Ele é o amor em vós. Jesus vivo é vida em vós. 

É meu Filho que vos apresento, como fonte gerado-
ra de energia em vós, fonte geradora de vida, fonte geradora de luz, 
de amor. Jesus é o Dom por excelência, que dou ao
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mundo. Sereis um com ele. Com seus pés ireis caminhar, com suas mãos abençoar, 
com seus olhos ireis olhar, com seu coração, ireis amar. É  o Deus é em vós. 

Eis que é o tempo. Ele se apresenta. Acolhei-o. Vivei esse Dom que dou a 
humanidade, que é o Dom por excelência, de Mim a vós. Vivei o Dom do Deus Uno 
e Trino. Vivei a vida de Jesus em vós. É  a hora, é o tempo. É o momento presente, 
no qual a humanidade vivencia a ressurreição em plenitude. 

O Deus uno e trino se reúne na face da terra para recriá-la no amor. Em 
Jesus é curada, no Espírito Santo é santificada e no Pai é recriada no amor. O Pai 
recria a humanidade no amor. Vosso Pai vos recria no amor. O Pai é amor, Jesus é 
amor, o Espírito Santo é amor. Tudo é amor. 

E é esse amor em plenitude que domina o universo, que recria a terra. A 
terra está sendo plenificada no amor, o Amor Uno e Trino como um Dom, o Dom por 
excelência, qual semente, se espalha sobre toda a terra, num rio de amor a penetrá-
la totalmente. Como a água, o amor penetra e cobre o universo. Nada fica sem Ele 
e ninguém fica fora dele, pois é a força de vida, é o principio da vida. O principio de 
vida divina em vós é o amor. O Amor Trino, O amor pleno Vivencias essa vida divina 
em vós, na plenitude da graça. 

A plenitude da graça em vós é a adoração contínua, é a alma completa-
mente rendida a Deus, é a alma em perpétua adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo. É a força de Deus Uno e Trino em vós, gerando amor, sendo amor. 

Sem Mim nada podeis. Mas em Mim sois força. A alma se unifica no Pai 
e se coloca a seus pés em constante vigília de amor, noite e dia, sem cessar. A 
alma não cansa. Ela é sempre vida, sempre força, sempre poder. A alma purifica é 
poder, na face da terra. É o poder do Deus Uno e Trino, o poder do Deus é. A alma 
purificada em Deus é como o sol que ilumina e aquece a todos, é como a água que 
dessedenta a todos, tal como um rio de água, a alma é um rio de graças e bênçãos 
divinas que corre para os irmãos. 

Se me amardes fielmente direis a esse monte, atira-te ao mar, e 
assim será, isto é, o sol de vossa alma, o amor que está em vós, a pen-
etrará e a alma tomará conhecimento de treva e será puxada para a luz. 
Quanto mais amardes e estiverdes fiéis ao meu amor, mais puxareis 
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almas para a luz. 
Preciso de vós, preciso de vosso amor, preciso de vossa fidelidade ao meu 

Amor Uno e Trino, foi para esse momento que vos preparei, para esse momento do 
amor, pois o mundo não consegue acolher o amor, o rejeita. Já vos disse que o que 
quero é o vosso amor, o vosso coração. 

Foi para esse momento do amor que vos escolhi, é o momento do Deus 
Trino chegar até vós. É preciso que O acolhais. Precisais acolher esse amor, ele é 
muito forte, muito grande, muito intenso e o mundo não o conhece e não o acolhe. 

Foi para esse momento que vos escolhi. Por favor, preciso de vós para 
acolher-Me. Foi para isso que vos preparei. Acolhei-Me. Amai-Me. Como sois duros 
de coração, após tantas revelações e tantos sinais ainda permaneceis longe do meu 
amor. 

Onde estais quando vos chamo? Onde estais quando preciso de vós? Que 
filhos sois, que no último momento me abandonais? No momento mais sagrado e 
mais necessário, me abandonais? 

No momento em que já preciso de corações santos, corações prontos, não 
os acho! Desertais das fileiras, com medo de Mim, quando chego. Com medo do 
amor, com medo de amar?  Mas, se sou o amor, por que temeis? Eu sou o amor, 
nada temei. 

Aproximai-vos da luz. Sou Eu mesmo que chego até vós. Sou o Deus Trino, 
o Deus é. Eu Sou é meu nome. Aproximai-vos de Mim e não desertai das fileiras. 
Vinde, Eu vos espero e vos acolho com o coração aberto. Sou Eu mesmo que chego 
até vós. Acolhei-me, sem medo. É o Deus da vida que se aproxima, o Deus da paz, 
o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus justo, Aquele que era e que É. 

Senhor, é o seu nome. Nada temei, aproximai-vos. Eu sou aquele que sou. 
O Deus é. Vinde, vinde, povo meu, vosso Pai vos acolhe com todo amor. Vinde, aos 
mananciais da misericórdia, vinde. Exultemos jun¬tos, cantemos hinos de louvor e 
glória. Vinde, exultemos de alegria pois é o momento da unidade e da paz. É o Deus 
da vida que se aproxima. Se me aceitardes e me amardes comereis excelentes 
manjares, entrareis na terra de delícias, a Jerusalém Celeste. 

Eu sou a fonte da vida. O amor perfeito está em Mim. A luz que elimina 
a treva está  em Mim. Buscai-me e encontrareis tudo isso. O tudo se fará em vós. 
Amém.

Este é o sinal visível da minha presença entre vós: minha vida divina se 
manifestando em vós.
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Meus filhos.
Nesse tempo de agora não interessa o que fazeis ou os títulos que tendes, 

não interessa a vossa profissão ou o que sois.
O que interessa é acolherdes o amor em Vosso coração, pois é o momento 

propício para isso. É o tempo em que o amor está se derramando sobre a face da 
terra e o que

mais quero é que o acolhais. Nada mais importa. 
Só isso tem sentido e significado na época atual: a busca do amor. Nada 

mais proveitoso para vós, do que buscá-lo. Não é tempo perdido, é tempo ganho. 
Tempo perdido é aquele em que passais longe do amor, sem conhecê-lo. Esse sim, 
é tempo jogado fora, numa era tão rica de Dons e graças do céu. 

E o que é a perfeição em Deus? O que é essa perfeição no Pai? Meu 
filho Vos diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito! O que é essa per-
feição que estais a buscar? A perfeição em Deus é a purificação da alma. É essa 
disposição da alma em ser fiel ao Pai. É a vivência do amor e no amor. É buscar a 
plenitude do amor de Deus por puro desejo de estar Nele e com Ele. 

Esse amor pleno da Trindade em vós, implica em trabalhardes na vossa 
purificação. Pois à medida que a perfeição chega, aquilo que não é perfeição se 
levanta. Quanto mais trabalhardes na vossa purificação e santificação mais es-
tareis sendo perfeitos, mais o amor em vós é perfeito, mais o Pai em vós surge 
como perfeição, mais sois a perfeição do Pai.  Também, à medida de vossa 
docilidade vos compromete muito. Deveis ser dóceis ao meu amor, ser dóceis na 
amizade Comigo. Quanto mais meu amor for pleno em vós, mais estareis chegando 
à perfeição. 

 Quanto mais vivenciardes o amor Uno e Trino em vós, mais estareis sendo 
perfeitos. E Eu quero de vós essa perfeição. Não só de Vós, mas da humanidade 
inteira, pois é a era, por excelência, de o Amor Trindade se derramar. É a era do 
Amor Trindade. É a era do Amor Trindade ser na face da terra. 

É, pois, uma época especial, uma época muita rica em Dons, bênçãos e 
graças e é preciso ter quem acolha, já que encontrei acolhida na face da terra, já 
que encontrei morada em vós, por favor, acolhei o amor e acolhei os Dons que der-
ramo sobre vós. É muito importante. É a era do amor. É o tempo em que escolhi
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para Me derramar em Dom sobre vós. 
Por isso desejo de vós a perfeição, pois concomitantemente, vou derra-

mando meus Dons sobre vós, para conseguirdes sê-lo. Repito: Sede perfeitos como 
Eu sou perfeito. Tende a minha perfeição em vós. A essa perfeição, só chegais por 
obra da graça. Por benefício e unção do meu Espírito Santo. Ele vos leva a essa 
santidade da alma, a essa perfeição. Ele que trabalha em vós para torná-los perfei-
tos. 

É obra do Espírito Santo, a perfeição em vós. É tarefa Dele. Vivei, portanto, 
a Unidade Trinitária em vós. Sintonizai-vos Comigo, que sou vosso Deus e vos amo 
tanto. Amém.

   

 
 Irmãos eleitos, filhos meus,
Haveis de largar todas as idolatrias, pois elas vos prejudicam e vos impe-

dem de chegar a Deus. Se esses ídolos persistirem, estareis adorando a eles e não 
ao Pai. São pequenas idolatrias, mas estão em todos vós, como erva daninha. 

É a hora da ceifa em que será separado o trigo do joio. Não há mais lugar 
para o joio em vós, só para o trigo. Há perfeita sintonia de amor em vós, por isso 
há tanta esperança e tanta confiança de que sereis vencedores, de que realmente 
o amor vai vencer. É o amor que escolhi para vós. Só o amor, fostes criados para o 
amor. 

Se o joio se intrometeu e vos apartou do amor, que agora toda essa má 
semente seja eliminada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

O amor do Pai em vós é perfeito. A perfeição do Pai mora em vós. Sois tem-
plo e morada do Altíssimo, o santuário onde habita Deus. Em Mim e no meu amor 
sois força e poder. O amor do Pai em vós vos compromete bastante. 

Em vós há riqueza de graças e bênçãos, riqueza de Dons, riqueza de amor 
e providência e precisam ser distribuídas. Não podem ficar paradas. Precisam fluir, 
ser distribuídas para os irmãos, pois todos devem receber. Mantende a fé em vós, a 
fé viva, que vos compromete bastante, Vos compromete Comigo. Deus Uno e Trino. 
Amém.
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Eis o que veio, eis o que vem, eis a vida, eis a graça do Todo Poderoso 
Senhor. Abre-se um coração imenso e se enche de esperança toda terra. Tudo se 
consome em um Dom maravilhoso e santo, em um forte e inquebrável enigma de 
Deus. Tudo está consumado em forte elo eminente e sagrado. 

O Deus de nossos pais se proclama e se faz sentir. É perpétua a sua mi-
sericórdia e grande é o seu amor. O coração se abre e se faz morada eterna, em 
abundância e força para todas as nações. Tudo está pronto, a aliança eterna se 
completou, a arca está concluída. Tudo está terminado sobre o céu e sobre a terra. 
Tudo se concluiu em total força, eliminando de sobre a humanidade a magia negra 
da morte. 

A vida resplandece e a morte do pecado se vai. Tudo se purifica, tudo se 
renova. A criação do reino se refaz e se achega ao coração do Altíssimo em honra, 
louvor e glória. Tudo se faz, o verbo vivo se encarna no coração humano e se faz 
vida. 

A ressurreição finalmente retumba sobre a morte. A vida se abre. A glória do 
Pai se contempla em abundante vigor. A vitória da cruz de Cristo sobre a morte tem 
um resplendor infinito e brilha em toda parte. 

Alegrem-se os corações abatidos e fatigados porque o Senhor é o rei do 
universo. O Pai abre seu coração, a arca está completa e é infinita. 

Vinde, ó filhos meus, adentrai e vede quão imensa é a misericórdia de meu 
Pai. Quão grande é sua bondade e maravilhoso é o seu amor. Vinde todos, deixai 
vossos afazeres, deixai vossas angústias, vossos prazeres para desfrutar das delí-
cias de um paraíso eterno, para um lugar santo onde perfuma os aromas celestiais. 

Vinde, ponde vosso coração à disposição do Todo Poderoso Senhor e de-
ixai-vos tomar posse pelo amor imenso do Altíssimo. Abri vossa alma e deixai-vos 
envolver pela sabedoria divina e santa. Deixai-vos fazer morada definitiva do imenso 
amor da Santíssima Trindade. 

Crede, ó filhos amados do Pai, não confieis nas coisas do mundo mas 
crede profundamente na sabedoria que emana do Espírito do Todo Poderoso Sen-
hor. Vinde e deixai-vos lavar pela água cristalina que desce da fonte de delícias do 
Senhor. Vinde, ó rebanho imenso que se encontra à mercê dos caprichos do mundo, 
sob a opressão da iniquidade e da falsidade.
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Dai um fim ao homem velho para que a criação nova do Senhor ressuscite 
e desfrute do manjar celeste. Dai um basta na vossa vergonha e segui o convite do 
Senhor.

                  Gn 4, 1-11

   

Eis as maravilhas do Pai, eis o Dom de um Deus vivo e verdadeiro. Eis as 
delícias de um paraíso criado por mãos magníficas e poderosas. 

Mansão celestial, morada definitiva de um Deus amor, bondade e realeza. 
Sabedoria infinita e santa,  templo habitado pelo Poderoso Senhor, Infinitamente 
grande é o seu amor, imenso e esplêndido o seu poder, a sua misericórdia para com 
os seus filhos. 

É a sabedoria divina invadindo profundamente o saber humano e transfor-
mando as profundezas da alma em templo sagrado e santo, morada definitiva da luz 
do Altíssimo. 

A vida renasce dentro de um manjar de delícias e de paz. A alma renovada 
se torna a vontade do Pai e se faz um no amor, no saber, no íntimo, sendo um no 
Dom do Pai, vivendo plenamente a santidade de filho de Deus. 

É no íntimo da alma que se encontra o manjar das delícias eternas. É no 
profundo ser que se instala a penetrante vontade de Deus e se forma um elo precio-
so. É um cálice de virtudes a se derramar e preencher o vazio de todo um universo. 

É através da santificação da alma que se entra em diálogo profundo com 
a Santíssima Trindade. É através da constante procura em Deus que encontramos 
a paz celestial. 

O paraíso eterno é o templo sagrado e perfeito habitado pelo perfeito e 
poderoso Senhor. A santificação da alma representa a volta total para o Pai. É dele 
pela sabedoria divina que se chega a uma totalidade de pureza, de amor, de delícias 
eternas. 

O templo renovado e limpo torna-se morada definitiva da Santíssima Trin-
dade. O Deus vivo e verdadeiro se instala no coração, no Espírito, na alma dos filhos 
seus, formando unidade plena e certa. É em uma santificação profunda que a sa-
bedoria divina se faz presente, se assenta e torna-se dona eterna do ser. É através 
de uma santificação total que se chega ao extremo do reino eterno e santo. 

O amor do bondoso Pai se derrama e se faz por entre o 
céu e a terra em um único e santo plano; em um único e santo poder



349

dando aos filhos seus a liberdade de escolha, a vontade de prosseguir e chegar à 
totalidade de filhos herdeiros perfeitos do Pai. 

É através de um esforço e da vontade de cada um, que se realizará a defini-
tiva obra do Senhor, obra infinita, perfeita e santa. Quando uma vez limpos e puros 
estaremos definitivamente de volta ao paraíso de Deus. Santificados estaremos em 
um só coração com a Santíssima Trindade e tudo se tornará unidade entre o céu e 
a terra. 

Não haverá mais dor, lágrimas, desespero, mas somente a vontade do Pai 
reinando sobre a terra. Tudo se completará aos olhos do Criador, formando defini-
tivamente a família criada pelo Poderoso Senhor. 

A sabedoria infinita do Pai envolve o crepúsculo do íntimo da alma e pen-
etra em sua profundeza raspando toda sujeira existente, em um verdadeiro mo-
mento de dor e lágrima. A sabedoria divina entra e lava as profundezas da alma. É a 
própria mão do Pai que faz acontecer a lavagem espiritual. Nada impuro e imperfeito 
permanecerá sem ser tocado pela força ilimitada do poder do Pai. 

É a sabedoria que se torna luz e se lança contra as trevas, destruindo-as 
por inteiro. Quem não der licença para que tal limpeza aconteça, será banido de-
finitivamente, dando um lugar perfeito ao Deus vivo. Deixai-vos visitar pelo Dom do 
Pai, ansiai por esse momento, mesmo que vos seja pesado porque através dele vos 
vem o reino eterno. 

É o próprio Pai renovando a sua criação. É o próprio Pai se fazendo amor 
verdadeiro em vosso meio.

                                                                                Cl 4, 17-18
   

Meus caros,
A verdadeira religião, na face da terra, está sendo implantada agora.
É a religião do amor. Não que ela seja nova, mas é um novo, um modo novo 

de ser igreja viva, templo santo de Deus, santuário do Altíssimo, igreja caminheira, 
ambulante, convertida, que acredita e vive o Deus é , o Deus Trino. 

Cada um de vós, sois essa igreja. Cada um de vós sois templo e presença 
de Deus. Deus é luz e vós deveis ser essa luz que é a transparência de vosso Pai 
através de vós. Nada, nem ninguém vos separará do amor, do Amor Uno e Trino que 
já se faz no meio de vós. Sois vencedores no amor.
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O  amor é em vós. A graça desceu do céu e foi acolhida. Deus está em vós 
e entre vós. Em vós reside sua força, sua coragem, seu poder. Em vós Deus é, o 
Todo Poderoso é, cheio de glória e magnificência. 

Viveis o Deus Trino em vós. Mantende-vos diante dele continuamente, em 
constante adoração. Só Deus é santo, só Deus é amor pleno e está entre vós e está 
em vosso coração, fazendo em vós, sua morada santa. 

Sede santos, como Eu, vosso Pai Celestial sou santo e verdadeiro. Sede 
puros, como Eu, vosso Pai Celes¬tial sou puro. Sede perfeitos, justos, amáveis e 
cheios de amor.

Assim vos quero, plenos de minha graça. Buscai-me e vivereis vida plena, 
cheia de graça, vida de amor e fé, de santidade e justiça. Sem Mim nada podeis, 
mas em Mim sois força e poder, fidelidade e alegria. Em Mim tendes a vida plena, a 
vida plena de amor. 

Por isto vos falo desta religião do amor. Não é nova mas é um novo que 
está sendo implantado na face da terra e que tem o objetivo de reunir todos em um. 
Não haverá mais dúvidas, nem divisões, não haverá outro caminho, outra opção, 
apenas essa que vos apresento agora neste plano de amor. 

De uma maneira ou outra o amor vai ser implantado na face da terra. E o 
amor unirá tudo, quer queirais ou não, a união acontecerá  por si, a unidade se fará 
tão logo chegue o momento, no mundo. É preciso ainda que se levante tudo o que 
não é unidade. E isso se fará, mais dia menos dia, tudo acontecerá. O Senhor, vosso 
Pai, tem poder bastante para tudo realizar, para tudo fazer acontecer no amor, pois é 
a força do amor, que rege o mundo agora. Não existe mais a força do mal, só a força 
do amor e esse é bastante forte para modificar, transformar o mundo. 

Agora caminhais no mundo. É necessário espalhardes a semente em todas 
as direções. Nesta nova dimensão do “ser”, em Deus, vossos passos estão percor-
rendo o mundo e vossos pedidos e desejos vão sendo satisfeitos, pois na Trindade 
tudo é possível.

Vossos pensamentos são os pensamentos do Pai, isto é, o Pai pensa em 
vós, age em vós, deseja em vós e torna possível os vossos pedidos. Portanto, de-
sejai a paz e ela se fará. Desejai a unidade e a unidade se fará. Desejai a vida, o 
amor, a justiça, a providência, a pureza, a perfeição e tudo se fará. Desejai a saúde, 
a alegria. 

Saúde, saúde, saúde, vida plena para o mundo inteiro e o Pai diz: 
Sim! Pois é a era do amor, da felicidade, da fidelidade e da paz. Fidelidade ao
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Pai, isso necessito de vós. Pois o mal acabou e com ele toda doença, toda tristeza e 
amargura, injustiça e desamor. E seus frutos desaparecerão apenas com um sopro. 
Sopro de vida. Soprai a vida sobre vossos irmãos e eles terão a vida, pois o espírito 
da pessoa se abriu e pode agora receber a vida, a saúde, a alegria, o amor. 

Agora a pessoa está livre, totalmente livre para viver o amor, para receber 
o amor. Há vida e vida em abundância na face da terra. Pois a vida é Cristo e Cristo 
vivo está entre vós. 

Meus filhos, selo convosco minha aliança do humano e o divino. O divino se 
faz plenamente em vós. Há força de vida, força de energia, força de amor em vós. 
Sois plenos no amor e plenificados na graça. Minha graça em vós é força e poder. 
Em vós Eu sou. Cristo é plenificado em vós. O Espírito Santo se faz e a luz está na 
terra. 

Agora ide a vossos irmãos e espalhai a verdadeira doutrina da unidade e 
da fé. Ide a vossos irmãos e amai. Ide e curai. Ide e abençoai. Ide e sede um com 
todos no amor. Ide e sede luz. 

Estai atentos, o espírito em prontidão, é a hora da graça. Recebei minha 
doutrina. Recebei minha paz. Deus é. Amém.

Eis que imprimo em todos vós o sinal do Carisma, pela bênção e o poder 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

   

Quero vos falar sobre o que é um Carisma. 
Um Carisma é uma força, um poder derramado do alto, sobre uma comuni-

dade para cumprir uma missão. 
Normalmente uma pessoa ou mais é marcada e assinalada para conduzir 

o Carisma. Toda uma força do alto desce sobre a pessoa que conduz esse Carisma. 
No caso da Comunidade Aliança Divina, o Carisma estava, no início, nas 

mãos da Irmã Gertrudes e Satomi que iniciaram juntos uma comunidade respon-
sável para acolher esse Carisma da Aliança Divina entre o céu e a terra. 

Essa comunidade desde então veio de Mim recebendo formação, sinais 
e ajuda para realizarem a minha vontade. Foram recebendo a minha intervenção, 
passo a passo, conduzindo-os para a concretização deste plano, advindo deste Ca-
risma, que é um plano santo partido de Mim para meus filhos. Acompanhei-os desde 
o começo ungindo-os com meu Espírito Santo, minha força e meu poder, passo a 
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passo, momento a momento. 
Aos poucos foram tornando-se dóceis e cada vez mais maleáveis, mais 

fáceis de serem conduzidos. Caminharam e caminharão sempre sob minha luz e 
nada os atingirá. Tereis sempre como guia, Eu vosso Pai, Jesus como vosso Pastor 
e Mestre, o Espírito Santo, como luz santificadora e vivificante. Fostes marcados e 
assinalados com minha marca, meu selo, meu sinal. Estais eternamente marcados 
como filhos amáveis e dóceis sobre os quais derramo toda minha complacência, 
toda minha afeição. 

Satomi e a Irmã Gertrudes, bem como toda a comunidade, filhos queridos 
com os quais pude contar na hora em que precisei instalar na terra o meu plano. 
Fostes destemidos e fortes, vencestes os desafios, lutastes aguerridamente em fa-
vor do bem e da justiça. Sois mais que vencedores, sois meus eleitos, filhos queridos 
do meu coração, por isso vos acolho todos os vossos pedidos. 

Agora dirijo-me à Irmã, dando um esclarecimento sobre a lei do dízimo. Tu 
deves fazer a instalação do meu plano com a lei do dízimo, apenas nos locais dos 
marcos. Agora tu deves ir e instalar o plano, instalar a lei do dízimo que é a lei do 
amor. 

Nada temas, pois é a instalação da justiça na face da terra. Cada local 
deste representa uma parte do mundo e meu plano e minhas leis precisam ser esp-
alhadas por todo o mundo. 

O dízimo vos compromete Comigo, que sou o Deus Uno e Trino e quero in-
stalar o amor e a justiça em toda face da terra. Nada temas, Irmã. Preciso do dízimo 
dos meus filhos para implantar na terra a minha justiça. Será um mundo novo, com 
uma nova justiça. Aos poucos tudo está sendo renovado na lei do amor. 

Conforme for se realizando na comunidade e nos marcos será realizado no 
mundo, a paz, o amor, a justiça e o direito. Haverá um novo modo de ser e um novo 
modo de viver, todos conhecerão o Pai e haverá pão para todos. Todos voltarão ao 
Pai e haverá um rebanho e um só pastor. 

Humanamente isto é impossível, mas para Mim, vosso Deus, tudo é possív-
el, apenas com um sopro, na hora certa, renovo toda a humanidade. Toda sabedoria 
humana cairá e só terá poder a sabedoria divina. 

Nessa hora, cuidai e velai para estardes na minha lei e nos meus camin-
hos. Sou um Deus amor e estou a avisar a todos e chamar a todos. Irmã Ger-
trudes, através da tua docilidade, evangelizando nos marcos, o eco de tua voz
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eclodirá no mundo inteiro e todos receberão a minha graça. 
Desejai sobre eles a paz e a paz se fará. Desejai o amor e o amor se fará. 

Desejai a justiça e a justiça se fará. Sois canais receptores do bem sobre a humani-
dade. Estais encarregados de receber o amor e espalhá-lo. Foi para essa hora que 
fostes convocados.

Irmã, tu e os que estão a acompanhar-te: o mais importante, agora é, espal-
har o bem, do que, como no passado, eliminar o mal. Pois agora o bem, o Amor Uno 
e Trino recairá sobre vós e haveis de acolhê-lo e transpassá-lo para vossos irmãos. 

Digo mais uma vez: Foi para essa hora do amor que vos preparei, para, 
na hora certa, saberdes acolhê-lo e distribuí-lo. Já estais a colher os frutos madu-
ros e haveis de distribuí-los. O amor está sendo derramado em profusão sobre a 
humanidade, qual semente aos milhares são jogados e é mister que haja solo fértil, 
preparado para acolhê-lo. O Amor Uno e Trino quer encontrar acolhida nos corações 
e o tempo é agora. 

Satomi e Irmã, o tempo é de muita responsabilidade. Não desvieis vosso 
coração do meu, noite e dia, vigiai e estai atentos, porque só o amor salvará a hu-
manidade e precisa encontrar acolhida entre vós. Já meu Filho Jesus veio preparar-
vos para esse momento, apresentando-Me a vós. 

Agora venho Eu, com meu plano, instalo-Me no meio de vós, pedindo ac-
olhida. Sou Eu mesmo, vosso Deus e vosso Pai; acolhei-Me no meio de vós, terra 
inteira e acolhei a minha lei. Sou o Deus Uno e Trino e me apresento.

Para os empresários: Não incrimineis a Irmã Gertrudes pela lei do dízimo. 
Sou Eu mesmo que venho fazer justiça junto a meus filhos. Não imiteis os hipócri-
tas, mas sede homens justos e homens de fé . Sede fervorosos no bem e puros de 
coração para acolher o amor.

Filhos meus, 
É vosso Pai Celestial que se manifesta agora, aos povos do mundo inteiro. 

Eu chamo todos, que todos venham a Mim. Eu quero unir todos em torno a Mim. 
Quero que todos tenham vida e vida em abundância. 

É a hora verdadeira, é o momento certo para acolherdes o vosso Deus. 
É o momento certo para escolherdes entre o falso e o verdadeiro, de optardes
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entre certo e o errado. É  o momento certo, dividirei em dois o mar Vermelho e todos 
poderão passar. 

É o exército do bem que está avançando e todo o mal será tragado pelas 
águas. Não sobrará nada, não ficará nenhum que possas fazer o mal. Farei justiça 
com minhas próprias mãos. 

É a hora do bem se fazer e o mal cair como um raio. Ninguém mais quererá 
pecar. A santidade, tomará posse da terra, dominará a terra. A santidade do Pai será 
visível, todos quererão ser como o Pai, todos cultivarão a amizade com Ele e por 
nada no mundo quererão perdê-la. 

Todos conhecerão o Pai e o louvarão. Todos serão um com o Pai, Deus uno 
e Trino, o verdadeiro, o santo, o Justo, o bom. 

Haverá um só rebanho, um só pastor. Todos serão um com o pai.

Filhos queridos,
      Ouvi as palavras que vos digo. São palavras de amor de agora. 

São palavras de paz e bem-aventurança para o mundo novo. Nova aurora surge, 
novo tempo. 

Sede solidários com vosso Deus que vos resgatou das trevas. Agora bril-
hais como luzeiros no mundo. 

O que vos digo, digo para esse tempo e agora. Não é no futuro, é agora 
que ides renovar o mundo  sendo canais de amor para a humanidade.  Absorveis o 
mal e o trocais por amor. 

Os frutos do mal estão já sem argumentos e sem nenhum poder. Apenas 
com um sopro o dissipais no  tempo de agora, dominais pelo amor. O Amor Uno 
e  Trino em vosso coração é que é poder. Sois força e poder no Amor Uno e Trino. 
Apenas esse sopro de amor vindo de dentro de vós, dissipa as trevas. 

Por isso tende confiança em que sou vosso Deus e Pai. Se assim falo é 
para vos orientar, para que me entendais. Nesse tempo presente, não é  tanto a 
estrutura mate¬rial que me  interessa mas a  estrutura interna, a vossa casa interior, 
a morada do Altíssimo Deus. É essa estrutura interior que Eu quero encher de amor. 

É o Deus da vida que se apresenta e quero gerar a vida e nada há 
mais que me atrapalha. Venho em amor e faço tudo o que não é amor ex-
plodir e voar para os ares. Sou  o Deus forte, o Deus santo e venho in-
undar os vossos corações e vossa alma com a minha santidade. Toda a
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vossa morada será repleta do Deus Altíssimo, pois é Ele quem fala e assim será. 
Nada do que é impuro ficará, pois a minha pureza tomará posse de tudo. Todos 
verão a Deus, pois incutir-lhes-ei o meu Espírito e se tornarão puros e Me verão e 
Me reconhecerão e, conhecendo-Me, Me amarão. Assim é e assim será. 

É o Deus da vida que vos fala. Venho no tempo de agora fazer-vos um 
pedido: que sejais justos, santos e dóceis, que acolhais os meus ensinamentos e as 
minhas leis. Nada do que vos ensino vos confunde ou vos atrapalha. Pelo contrário, 
tudo é claro como a luz.

Meus ensinamentos só vos conduzem à verdade e tornam vossas vidas 
transparentes. Nada há oculto que não venha às claras, nada há escondido que não 
venha a ser descoberto. Assim é a lei da justiça. Tudo será posto em pano branco, 
em pano limpo. E toda sujeira será lavada pela água vivificante do meu Espírito 
Santo. 

Agora quero fazer-vos um esclarecimento, por escrito. Nada do que foi dito 
ou exigido partiu da Irmã Gertrudes, mas apenas a usei como canal para minha 
sabedoria chegar até vós. Nada foi feito ou dito para confundir, apenas para clarear 
vossas vidas. Sou Eu mesmo, que desde o começo guiei e dirigi tudo. Tudo está em 
minhas mãos. É o meu reino de amor que instalo na face da terra e faço da Irmã a 
minha mensageira e a precursora deste reino. 

Repito: Meu reino é um reino de amor e dinheiro algum pode comprá-lo. 
Não o comprareis com dinheiro. Vosso dinheiro não me interessa, o que quero é 
o vosso coração cheio de amor por Mim. Quero-vos despojados de tudo, apenas 
cheios de amor por Mim, vosso Deus e Pai. Assim vos igualo a todos. Sendo nada, 
tendes tudo. O Tudo em vós, é o amor por Mim. Minha marca em vós é o amor e 
assim todos vos conhecerão, se estais em Mim ou contra Mim. 

Esse Carisma é o amor em plenitude que vos está sendo apresentado e 
só por ele podeis passar para chegar até Mim. Não existe outra forma e não haverá 
outra chance para vós. É agora a hora da humanidade voltar-se para seu Deus. É o 
tempo em que vim resgatar a todos e os conduzir de volta para Mim. 

Pagais o preço do resgate, da justiça. Sou um Deus justiceiro 
e amo a justiça e o direito. Ou pensáveis que estava cego e não via o 
sofrimento dos filhos meus? Pensáveis que estava surdo e não 
ouvia  os seus gemidos quando os maltratáveis?  Mas,
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agora venho para prensar-vos contra a parede e cobrar o resgate que deveis, por 
espezinhar e maltratar meus filhos. Minha caminhada agora é gloriosa, é vitoriosa, é 
para fazer justiça, é para impor minha lei, quer queirais ou não, ela vai ser instalada 
e toda a terra será renovada por ela e com ela. 

Nada ficará escondido, nenhuma letra deixará de ser cumprida, das coisas 
que vos escrevo, tudo será posto à prova e nada do que não é puro, santo e justo 
ficará de pé. É a boca do Pai que fala e Ele se aproxima cada vez mais de vós, ó 
falsos doutores, ó hipócritas, vestidos de púrpura, que arrecadais para vós todo o 
ouro, que tudo compra e escorregais para vossos empregados apenas as migalhas, 
o vosso resto, apenas o necessário para não sucumbirem de fome. 

Ó homens hipócritas, quem sois vós contra vosso Deus? Que força pensais 
que tendes? Sois apenas um sopro de morte, um sepulcro caiado que é o que vos 
espera se tentardes viver sem vosso Deus. 

Ó homens, a que vos reduzirei, se me enfrentardes. Ficareis bobos e tolos 
ao redor de vossas riquezas que jamais poderão comprar-vos o coração de um 
Deus, que é manso, que é amigo, que é bom e vem ensinar-vos a justiça, o amor. 

E vós não quereis ouvi-Lo? Que tipo de pessoa sois vós? Até quando que-
reis nadar na treva da mentira, do logro e do engano? Mas é a vós mesmos que 
enganais! É contra vós mesmos que lutais, pois a arma que apontais para outrem, 
contra vós mesmos se voltará e comereis o pão do lixo se não vos converterdes! 

É a boca do Pai que fala. Nada ficará de pé. Comereis no lixo o pão se 
não vos converterdes e voltardes a Mim. Se não sois a meu favor, sois contra Mim. 
Se assim vos falo, é porque vos amo e se vos oriento como fazer é porque quero 
preservar-vos da queda, vós e vossas firmas e vossas famílias. 

Tomai cuidado, portanto. E despojai-vos, não há outra alternativa. E não 
haverá outra chance. Só esta, para tudo ser organizado conforme a lei que vos 
apresento e vos imponho, pois de vós depende que minha lei se espalhe sobre toda 
terra, que minha justiça se implante e que todos sejam um em torno a Mm. 

Toda a terra conhecerá minha justiça, a partir de vós. Es-
colhi um território para implantar minha lei e tivestes a sorte de es-
tar dentro dele e receber, diretamente de Mim, toda a orientação para 
vos organizardes. Vereis se faltará o trigo nos vossos celeiros, vereis se 
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faltará o pão para um de vossos irmãos. Amo a todos com igual amor. Sois todos 
meus filhos queridos, a todos recebo em meu coração, a todos acolho e abençoo. 

Sou um Deus santo e quero santificar a todos. A todos quero lavar com a 
água viva do meu Espírito Santo. Infundirei em vossos corações a minha graça. Im-
primirei em vós o meu sinal, o sinal da nova aliança no meu amor, o sinal do Carisma 
da Aliança Divina entre o céu e a terra. 

O divino e o humano se unem e se faz a paz na face da terra. Pedis um 
sinal, pois vos é difícil aderirdes, ele vos será dado. Manifestar-me-ei a cada um de 
vós, pessoalmente. 

É a boca do Pai que fala e Ele o promete, sereis um Comigo, vosso Deus e 
Pai, se cumprirdes minha aliança e meus preceitos forem aceitos por vós. Acenderei 
em vós minha luz divina e tereis força e poder para fazerdes o bem reinar em vossa 
casa, em vossas firmas. 

Que adiantará a vós vosso dinheiro, se fordes carcomidos pela doença? 
Por isso, coragem! Mantende a vossa identidade de cristãos e semeai a paz. Mas a 
paz verdadeira, essa que vem de dentro de vós. Não a que buscais através do vício 
e da ociosidade, mas a paz de Deus em vós, essa que é a verdadeira. 

Comprometei-vos, Comigo. Comigo sois responsáveis pela instalação do 
meu reino, da minha justiça na face da terra, pois estou passando por vós e é esta 
a minha hora na face da terra e nada pode furtar-se à minha voz. Todos Me ouvirão, 
grandes e pequenos e todos Me conhecerão. 

É o Deus da vida que vos fala e é dele que recebeis esses ensinamentos. 
Agora que optastes por Mim, recebei a minha paz, a minha justiça, a minha doutrina 
e o meu amor. Esses ensinamentos são a água viva que vos lava. Acolhei-os. Vinde 
a Mim, vós todos e vos aliviarei.

A formação vos está sendo dada no amor para o tempo que há de vir, que 
serão dias difíceis e só Comigo conseguireis vencer. Somente na unção do meu Es-
pírito Santo tereis o discernimento, somente com Ele tereis força para enfrentardes 
os tempos vindouros. 

Assim vos falo e assim vos oriento. Só com a força do alto e o poder do 
amor vencereis. O mais tudo passará, só terá força e poder o divino em vós, o Deus 
é , pois as leis humanas não terão mais voz, nem vez e só Deus sendo em vós, 
sereis poder. 

À medida que avançardes e penetrardes na ciência divina
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do Amor, tomareis conhecimento daquele que é a perfeição em vós. O perfeito sen-
do em vós, o imperfeito desaparece.

Mais ainda, vos tornareis  semelhantes ao Pai, pois O conhecereis como 
Ele é, pois o mesmo Pai se manifesta a vós agora e vós instrui, criados que fostes 
à sua imagem e semelhança, sois mais que amigos, sois filhos queridos e estais 
sendo recriados no amor, isto é, o humano em vós está sendo aperfeiçoado ten-
dendo ao divino. 

O divino está tomando posse de vós. Fostes integrados a essa estatura por 
Cristo, vosso Irmão, que vos mereceu esta graça, sendo divino tornou-se humano 
como vós, para integrar-vos em sua divindade, lavando-vos da culpa original, com 
seu próprio sangue.

Fostes lavados pelo sangue de um Deus, por isso mereceis esta graça 
de serdes integrados na santidade do Pai. Sois, pois, eleitos para a graça e co-
participantes da instalação do meu reino de amor. Meu reino é um reino eterno. Da 
morte vos trago à vida, isto é, estáveis nas trevas e vos trago à luz. 

Nada fazeis por vós mesmos mas é puro Dom de Deus. É o Pai, como 
Dom, se manifestando a vós neste tempo, é a luz chegando ao mundo, é uma at-
mosfera de amor envolvendo a terra. 

A terra está plena de amor. Amém.

   

Filhos meus,
Falo-vos da verdade. Ainda poucos a conhecem, ainda poucos a vivem. 
Sois testemunhas do amor do Pai que se derrama sobre vós. Sou um Pai 

bom, um Pai justo e faço-Me conhecer por vós, cada dia mais intensamente, der-
ramando sobre vós a minha providência em profusão. 

É o Pai que se apresenta com sua nova lei. E o fato, de crerdes Nele e 
obedecer-Me é o que pesará muito em favor deste Carisma, deste plano, pois quero 
instalar-Me na face da terra, pelo amor, não pela força. 

Sou um Pai amoroso e venho a vós, filhos meus, apenas pedir amor. 
Não mais ficareis preocupados com o que comer, o que vestir, pois a providên-
cia será visível no meio de vós. Desejo cumular-vos com minha graça. Sois 
testemunhas deste Pai que se apresenta no meio de seu povo para conduzi-
lo, tal como aconteceu outrora com Moisés e o povo hebreu. Agora venho
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de novo fazer uma grande intervenção na face da terra salva-la do caos, para livrá-la 
de perecer por suas próprias mãos, pois as águas do mundo inteiro estão ameaça-
das de serem contaminadas e a catástrofe seria inevitável. 

Chego na hora certa para afastar-vos da miséria e da peste. Chego na hora 
para afastar-vos do caos. Isso porque, a  raiz da contaminação está dentro de cada 
um. E cada um deve despoluir o seu interior, suas águas interiores, seu rio de água 
viva, para que ele possa fluir livremente em busca de seu Deus. 

Só Eu posso salvar-vos de toda essa situação a que fostes reduzidos. Só 
Eu posso com um sopro apenas purificar tudo  descontaminar-vos por dentro e por 
fora. Pois cheirais a lixo e esgoto, é lixo tudo o que está dentro de vós e precisa ser 
jogado fora. 

Que quereis vós e onde pretendeis chegar com todo esse lixo dentro de 
vós? Pretendeis evangelizar alguém converter alguém? Se vós mesmos não tendes, 
condições de eliminar o lixo de vós mesmos, como podeis querer conduzir  a out-
rem? Ireis cair, ambos, na mesma fossa. 

Pretendeis ir contra vosso Deus? Pretendeis lutar contra vosso Deus? Não 
quereis subjugar vos à minha lei, ao meu plano? Tendes dúvidas se sou Eu mesmo 
que me apresento e vos falo? 

É hora de acordardes deste sono que já dura séculos e abrirdes vosso co-
ração, vossa cabeça, para receber e acolher meus ensinamentos, para entenderdes 
meu plano e aceitardes minha manifestação. É a minha hora na face da terra. Sou 
Eu, vosso Deus, que Me apresento  para conduzir-vos, passo a passo, como fiz 
outrora com vossos antepassados, hoje vós sois o meu povo eleito sobre o qual Me 
manifesto. 

Estais boquiabertos pois jamais pensáveis receber a visita tão de perto de 
vosso Pai, tão efetivamente Ele vos fala, que quase não acreditais. Filhos meus, Eu 
sou o Deus Amor.  Meu Filho já apresentou-Me assim,  como um Pai Amor,  um Pai 
Providência, um Pai

justo, um Pai que é vida em abundância.
Por que duvidais, então, em acolher-Me e fazeis pouco caso do meu pla-

no, do meu Carisma, das minhas manifestações? Quereis porventura consertar o 
mundo como está com vossas leis? Por que não o consertastes até agora? Tivestes 
séculos a vossa dispor. É tempo suficiente não o consertastes até agora ? Tivestes 
séculos à vosso dispor. 

É tempo suficiente, não achais? Por que o mundo está como está, 
se estais com a verdade nas mãos? Quereis prova evidente de que vossas
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filosofias não convertem ninguém? Quereis prova mais evidente do que esse mundo 
doente dos pés à cabeça que aí está, cada dia mais quebrado, cada dia mais partido 
e dissipado? 

Vereis, pois, se não faço brotar água da rocha e figos maduros da figueira 
estéril! Nada é impossível a vosso Deus, mas só Deus para consertar o mundo como 
está. Só Deus para salvá-lo do caos e reintegrá-lo no amor. Só Deus para fazer a 
vida fluir de dentro de vós. Ninguém mais. 

E nada, nem ninguém, se salva e sobreviverá, se estiver fora de minha 
Unidade Trina. Nada subsistirá se não estiver imerso em meu amor. Só o amor, só 
o Amor Uno e Trino, dominando a face da terra, poderá salvá-la, poderá reintegrá-la 
novamente. Só a força do amor vencerá. Nada mais. Desconfiai de vossas filosofias, 
que não levam a nada.

Falo às igrejas: Comprometei-vos Comigo. Comprometei-vos com o verda-
deiro amor. Renunciai as vossas filosofias, o que importa é o homem no seu todo, 
mergulhado no amor do Pai. Isso é o que interessa. Essa imersão no amor divino. 
O homem voltará a amizade com seu Deus e Pai. Isso é o que interessa, o homem 
escutar a voz de seu Deus.  Sim, pois Eu falo e falo claro às criaturas e Me 
manifesto muito claramente, não levando ninguém à confusão, mas, pelo contrário, 
faço-as chegar ao conhecimento da verdade que sou Eu, abandonando toda con-
fusão e desordem que está dentro de cada um.

Deus não se manifesta para trazer confusão ou fazer confusão. Estou a 
manifestar-Me para tirar a confusão que está em vós e no mundo em que habitais. 
Estou limpando a face da terra, isto sim. Sou o Deus Misericórdia e o Deus Clemên-
cia e ouvi os vossos rogos e vossos gemidos. 

Muitos filhos meus, sacerdotes e homens santos e de paz, morrem claman-
do por justiça e unidade. Ó filhos meus, como desejei a unidade dos meus filhos. O 
como desejei que a justiça do Pai se fizesse entre vós. E aqui estou Eu, para levá-los 
à justiça e à unidade. A quaisquer preço a unidade se instalará e a justiça também. 

Se fordes dóceis, será pelo amor, se resistirdes, pagareis o preço
da desunião e ficareis fora do meu plano, fora do meu amor e não tereis 
condições de aguentar o que vir sobre vós mesmos.
É a hora do Justo, do Verdadeiro, se manifestar e deveis acolhê-Lo. 
Nada pode furtar-se à sua voz. É o Deus da vida que se apresenta
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para eliminar toda a morte, toda a miséria. 
O mal já não tem poder nenhum em toda a face da terra, o Bem preval-

ecerá. É só questão de esperar. O mal se levanta, apenas para o Bem tomar posse. 
Por isso sei que todos sereis subjugados pelo amor. Sei que o Bem tomará posse de 
tudo. O Bem dominará todo o universo. Toda terra será tomada por meu amor. Ele 
será intenso, vasto e poderoso e cobrirá toda terra. 

Ninguém ficará fora dele, pois todos, ouvindo a minha voz, Me recon-
hecerão e entenderão que sou Eu, vosso Deus, que chego e Me apresento para 
comprometer-vos Comigo e dominar a face da terra. 

Repito. Nenhum mal restará. Mas todos virão a Mim. E haverá um só re-
banho e um só pastor. O que é impossível a vossos olhos, não é impossível ao meu 
coração e ali realizo a unidade em cada um. 

A terra está plena do meu amor. Faço recair sobre ela chuva de bênçãos 
e graças. Lavo a todos na água vivificante do meu Espírito Santo. A todos dou igual 
amor. Com todos, reparto-Me em Dom. Sou o Deus Uno e Trino e desejo ser ac-
olhido por vós. Desejo ser em vosso coração. Desejo ser em vossa alma. Desejo 
instalar-Me no santuário do vosso ser.

Cada pessoa é importante para Mim, desde a mais simples à mais culta, do 
bebê de colo ao ancião, todos têm igual valor para Mim. Se morais na favela ou se 
estais nos palácios, tendes o mesmo valor para Mim, pois por dentro sois iguais e 
todos tendeis ao mesmo fim que é serdes pó. 

Por isso é que venho resgatar o divino em vós, o eterno em vós, que é 
o que tem valor. Por fora sois apenas pó. Não sei porque fazeis tanta distinção 
convosco mesmos, para Mim sois todos iguais, filhos do mesmo Pai, apenas uns 
vestem, calçam e comem o que falta na mesa do irmão, nada mais. Nada mais feio 
e sórdido do que a desigualdade entre vós. Uns tendo tudo, outros não tendo nem 
o mínimo para viver com decência. Uns pisando em tapetes luxuosos, outros não 
tendo de onde tirar o pão para seus filhos ou perecendo em cadeias fétidas. 

Repito: Nada mais feio e injusto do que a desigualdade e a falta de união 
entre vós. Como vosso Pai e vosso Dom, fico perplexo ao ver onde chegastes e até 
onde descestes. Descestes realmente ao inferno. Nada mais. Inferno é isto aí que 
viveis. Uns no nada na saúde, na mesa, na moradia e outros com tudo, em tudo. 

Que vida leváveis? E ainda quereríeis merecer o céu? A que escravidão 
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chegastes! Que tipo de homens sois? Que tipo de autoridades sois? 
E quereis ser “homens”, com letra maiúscula, com toda a autoridade e pom-

pa e sois ocos, vazios, sem Deus e sem fé. Sois pó, nada mais, apenas matéria, que, 
como lenha, só serve para ser lançada ao fogo. 

Enchei-vos de vosso Deus, enchei-vos de amor. Largai vossas posições 
sociais, vossos títulos de honra e buscai o bem maior, que sou Eu, que bato à vossa 
porta e desejo entrar em vosso santuário e ali fazer minha morada. Só o divino sub-
sistirá em vós. O mais tudo se tornará pó. Nada subsistirá sem Mim. 

É a boca do Pai que fala e Ele está adentrando em vós para em vós fazer 
sua morada. A minha morada verdadeira é a vossa alma. 

Jesus - Por muito tempo estive preso, longe de vós, nos sacrários, enquan-
to vós definháveis cada vez mais. Hoje, sois meu templo, templo santo de Deus, sois 
hóstias vivas no meio do povo, o Deus é, no meio de vós. Deus se faz pleno em vós. 
Deus Uno e Trino, o verdadeiro. 

Sois o santuário do Deus Altíssimo, o templo santo da Trindade Santa. Pois 
Eu, vosso Deus, dou esta estatura para vós, elevando-vos até onde estou, filhos 
meus, por pura obra da graça que é abundante e atua em vós e através de vós. 

O mundo, por esse Carisma, está sendo salvo. A Deus não se engana. 
Abaixo vossas filosofias, elas não me são necessárias para salvar o mundo. Posso 
salvar o mundo apenas com um sopro. Salvo-o e recrio-o conforme a minha vontade 
e nada escapará à minha voz. 

É a boca do Pai que fala às empresas. O justo não se assentará com o 
injusto.

Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça, quem quiser entender que en-
tenda. Haveis de devolver o que usurpastes, pois vos retribuirei frutos de um por 
mil. Não tendes condições de entender agora tudo o que tenho a vos falar. Mas, 
chegará a hora, mais dia, menos dia, em que Me manifestarei a vós com todo fulgor 
e majestade e vos aterrorizareis no vosso erro e na vossa injustiça, mergulhados 
que estais nesse lixo, nesses destroços de uma sociedade vazia e injusta, que come 
e bebe lixo noite e dia e só o que faz é praticar o mal, porque vê o mal, bebe o mal 
e está cheia de mal por dentro. 

Gente fétida, de baixa espécie, que prefere adorar o lixo a amar o Pai. Gente 
sem Deus e sem lei, cujo único deus é o dinheiro, desses, o mundo está cheio. Não 
tendes a mínima consideração com as coisas que criei, saudáveis, para todos, as
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águas, a natureza. Poluíeis as águas, envenenais tudo, sem a mínima consideração 
por aquilo que gratuitamente é do irmão e lhe mataria a fome. 

Sois o pior tipo de gente, pois por causa da ganância, enfrentais o próprio 
Deus, destruindo o que há de mais sagrado no mundo, a própria água. Ah, se não 
vos converterdes imediatamente, sorvereis vós mesmos o veneno mortal que atirais 
nos rios...

Pensais que podíeis furtar-vos ao meu olhar? Pensáveis que podíeis es-
capar à minha cólera? Pois digo-vos: Nada mais fétido e podre do que vós. Fossas 
imundas sois por dentro. Cheirais, por dentro, qual cadáver fétido. Sois nojentos, 
mais sujos por dentro do que a sujeira que atirais às águas. 

Melhor para vós se vos atirásseis, junto com o lixo, às águas e já não ex-
istísseis mais, do que continuardes no vosso erro, na vossa falta de conversão, 
distantes de vosso Deus, Pai vosso e de vossos irmãos. 

Minha justiça se inflamará contra vós. Que tipo de lobo sois e quereis ser 
irmão de alguém? Irmão envenena a água de irmão? Irmão mata o peixe, envene-
nando-o, que é a providência na mesa do irmão? Em vez de pão para vosso irmão 
faminto comer, lhe dais uma serpente? Que irmãos sois? 

Sois lobos, isso sim. Sois lobos vorazes que armazenais ouro em cima de 
ouro, tesouro em cima de tesouro, à custa do sangue de vossos irmãos, meus filhos 
queridos. E o vosso ouro, que valor terá quando me apresentar diante de vós e pedir 
que presteis conta de vossas ações?! Que valor terá o vosso tesouro, na hora do jul-
gamento, quando só o divino em vós terá valor? O que Me oferecereis, se estiverdes 
completamente vazios? Que ciência vos está enganando e vos escravizando desta 
maneira? A que deus estais servindo? Se é o Deus da vida, o verdadeiro, por que 
matais e destruís? Até onde irá o vosso poderio? Até penardes lentamente sobre 
um leito, com doença incurável, causada por vós mesmos, deteriorando as águas? 

Como sois tardos em entender! Até onde o mal vos levou! Só espero que 
acolhais minha verdade e aceiteis a minha proposta. Minha proposta é vida e vida 
em abundância para todos. É semente de vida, é semente de amor. É abundância 
de vida para todos. Sois templos do Altíssimo, o santuário, onde habita Deus, a 
morada do Deus-Amor, a morada celestial. 

Em vós está a força e o poder. Em vós o 
amor é perfeito, pois sois o santuário do Deus Trino,
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que é perfeito, que é perfeição em vós. Em vós habita Deus. Sois o templo do Deus 
Uno e Trino, o verdadeiro, em vós o amor é perfeito, há abundância de amor dentro 
de vós. A providência está dentro de vós mesmos. 

Acordai para esta realidade. Despertai do longo sono a que fostes submeti-
dos e entrai na realidade do Deus-Amor, do Deus-Vida em abundância, vida plena 
de graças e amor. Só esta realidade é que conta. Só a realidade do amor em vós. 
Nada mais. 

Enquanto não chegardes a esta realidade do Deus Uno e Trino em vós, não 
tereis nada e ao encontrá-Lo, achareis tudo. 

Só Ele é perfeição, só Ele é vida, só Ele é amor.
Que assim seja. Amém.

   

Há um mistério para se revelar no meio de vós. O mistério da presença do 
Deus santo, do Deus justo, do Deus presente no meio de vós. 

Esse mistério aos poucos vos está sendo revelado. Mistério de amor nunca 
antes revelado ao homem e dele se fazendo conhecido com tanta intensidade. Mis-
tério da vida e do amor. Vida divina presente em vós. Amor Uno e Trino presente 
em vós. Mistério este escondido através dos  séculos e só agora revelado à humani-
dade. 

O mistério do Deus é em vós se faz agora conhecido por todos e se per-
petua através dos séculos, perenemente ele está revelado para todas as gerações 
vindouras. É a grande manifestação de Deus, prevista através dos tempos, é a sua 
santa presença em cada um e em toda a humanidade, vindo para todos e igualando 
a todos. 

Nada sois, sem seu amor e só o seu amor é valor no homem daqui para 
frente, quer conheçais essa sabedoria ou não, o Amor Uno e Trino está se fazendo 
sobre a terra e só Ele é valor em vós, sem Ele nada sois e dinheiro algum poderá 
comprá-lo. 

Portanto, não armazeneis dinheiro algum para comprá-lo, quando chegar 
vossa hora, pois não tendes esse poder por dinheiro e não adquirireis o poder Trini-
tário em vós por preço algum, não há poder nenhum em vós que possa comprá-lo. 
Apenas pela vossa obediência e adesão ao meu plano de amor, será colocado para 
vós, nesse momento. Nele encontrareis, gratuitamente, a vida, a felicidade, o amor e 
a paz. É o divino sendo em vós, que vos dá essa tranquilidade.  Agora sois cegos, tolos



365

e surdos! À medida que acolherdes a sabedoria divina, vereis, ouvireis e sereis 
sábios, assim como vosso Pai é, assim sereis vós pois sois criados à sua imagem e 
semelhança, ó homens de pouca fé. 

Ó homens estultos e tolos, até onde ireis com vossa sabedoria humana?  
Ela se voltará contra vós mesmos e vos esmagará. Estão aí os rios poluídos, os ali-
mentos envenenados de droga química, a televisão poluindo vosso Espírito e vossa 
alma, a bomba atômica aguardando ser acionada e tudo o mais. 

Sois piores que insetos. Tolos que sois, se ficardes sem vosso Deus. Sereis 
esmagados aos milhares, de uma só vez, se permanecerdes na sabedoria dos ho-
mens.

Voltai enquanto é tempo. É a boca do Pai que fala. Voltai, filhos meus, para 
vosso Deus e Pai. É Ele mesmo que vos está chamando e se apresenta a vós. Vol-
tai enquanto há tempo. O quanto antes, não discutais minhas propostas, pois são 
propostas de vida, partilha, amor, união. São do bem e os frutos são bons. Antes, 
curai-vos, vergai-vos ante minha face. 

É o Pai que se apresenta para ser amado e adorado por vós. É o Deus Uno 
e Trino que em vós é vida e providência, inesgotável, abundante, infinito e bom. Ele 
é a bondade em profusão sobre vós. Desde que chamei a Irmã Gertrudes para este 
Carisma, não cesso de dizer-vos isso através dela. Eu sou bom. Eu sou bondade, 
generosidade, providência.

Quereis ou não acreditar em mim? Preferis acreditar naquilo que vos agra-
da, naquilo que não vos delata e aceita vossos erros, vossos crimes e vossos rou-
bos, vossas sonegações e usurpações. Sim, sois usurpadores do que não é vosso. 
Embolsais o que, de direito, pertence a outrem. 

Pagais os impostos ao governo para vos mostrardes honestos e usurpais 
do vosso operário aquilo que de direito lhe cabe, aquilo que ele vos ajuda a adquirir. 
Sonegais também do governo e isso vem contra vós. 

Mas é conforme a minha lei que vos julgo, conforme a minha lei que torno-
vos transparente o que escondeis de vós mesmos. Vós mesmos sois os fantasmas 
que vos perturbam. Vossa consciência vos censura e por isso não tendes paz e cul-
pais os outros, quando é em vós mesmos que está o que vos atrapalha e confunde, 
o que vos escraviza e afasta do Deus Altíssimo e do seu santuário. 

Não quereis entrar dentro de vós mesmos, por nada deste mundo. Preferis 
passeios, festas, diversões, distrações que vos façam apenas olhar para fora, porque
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dentro de vós está aquele que rouba, que engana, que dilacera o irmão e esse não 
quereis ver. Fugis de vós mesmos. Sois tardos em entender. Por isso vos dizia que 
até aquele momento não tínheis condições de entender o que vos tinha a falar, mas, 
quando chegasse a vossa hora, haveríeis de ranger os dentes e gemer. 

A vossa hora é agora, ó homens do governo, ó empresários, ó donos do 
poder, nada podeis contra a verdade. Ela se estampará em vosso rosto, apenas 
chegado for a vossa hora e ela está perto. Convertei-vos, geração perversa. 

Fostes vós que matastes meu Filho querido, que a vós entreguei como 
instrumento de salvação e é contra vós é que me volto, pois dois mil anos não foram 
suficientes para vos converterdes. Custastes o sangue de um Deus e mesmo assim 
permaneceis duros, rijos, corações empedernidos. Tardos que sois, tolos que sois. 

A verdade da vossa conduta virá às claras, nada sois sem Mim, sem minha 
verdade, sem minha justiça, sem minha lei. Nada fareis em favor de vós mesmos 
pois nada podeis.

Sois o fruto do pecado original e aí frutificais como semente maligna ge-
rando o joio da concupiscência, do prazer, do logro, do roubo e da mentira. Penareis 
e mendigareis, pagareis caro por vosso desamor, se não optardes e não vos con-
verterdes enquanto é tempo. 

A salvação não se compra, repito. Já meu Filho disse isto e não crestes 
Nele e não aceitastes o meu Espírito Santo e permaneceis nas trevas, cegos, surdos 
e nus, pois, na hora final, tudo vos será tirado e nada levareis a não ser o Amor como 
Dom em vós.

Nesta era nada mais interessa para vós, a não ser chegardes ao Amor Uno 
e Trino, verdadeiro. Tudo o mais tê-lo-eis por acréscimo. Só o que for santo, justo 
e bom deve contar em vossas vidas. Nada mais. Toda sabedoria humana cairá, 
findará, só permanecerá o que é sábio, justo e bom no Senhor. Só permanecerá o 
divino em vós, só Ele será perfeição em vós, santidade em vós, só Ele vos guiará 
e sereis chamados filhos de Deus e entrareis em sua presença, já aqui na terra, já 
nesse tempo de agora e por toda eternidade. 

Não conheceis Aquele a quem rejeitais. Se o conhecêsseis, 
não seríeis como sois e o procuraríeis obstinadamente. Mas não con-
heceis o Senhor da vida e por isso não fazeis caso de suas palavras e 
sua manifestação. “ São meras palavras “, dizeis e não me fazem eco,
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só que com elas chega também até vós o vosso Deus, para governar a terra e fazer 
justiça. Ele vem para purificar a humanidade e nada, nem ninguém, se oporá ao seu 
plano.

O Pai vem e já está aqui, para instalar na terra o seu plano, a sua justiça, 
a sua lei, e ela será impressa em cada um, ricos ou pobres, todos terão meu sinal 
e a todos governarei com justiça e poder. A todos conferirei minha lei e meu sinal 
e sereis chamados filhos de Deus, pois o sois de fato e vim resgatar-vos com meu 
próprio punho, vim resgatar-vos com meu braço forte, a salvação vos será gratui-
dade total, já estais na graça, já estais salvos gratuitamente, alguém já pagou por 
vossa santificação, vossa salvação, para serdes recriados no amor. 

Já estais sal¬vos, santos e na graça, de graça, inteiramente de graça, sem 
esforço nenhum para vós, viveis a plenitude dos tempos, o Dom se faz na humani-
dade e é para todos, sem distinção alguma, desde o santo até o pecador, do pobre 
ao rico, do grande ao pequeno, todos recebem o Dom, pois ele se faz no humano e 
é para todos vós, gratuitamente. 

Alguém pagou vosso preço. Estais pois de plena posse de vosso Deus. 
Deveis acolhê-Lo e deixar que Ele governe a pessoa, governe a família, a empresa, 
a terra toda. Acolhei, vosso Deus, terra inteira. Acolhei o amor, acolhei o Deus Uno e 
Trino que bate em vossa porta, pois é chegada a hora para vós. 

Tal como se deu com Maria quando foi visitada pelo anjo, haveis de dizer 
vosso sim, sem querer entender e compreender nada. Deus sabe tudo, Ele é a 
sabedoria. E isso vos basta. Basta crer e dizer sim e o divino se faz em vós e vos 
guia, vos orienta, vos conduz. Nada ficará do que sois. Só ficará em vós minha lei. 

Tudo findará : As leis humanas, a sabedoria humana, o poder humano. É 
a volta ao Pai. Os filhos estão voltando ao Pai e só isso interessa. Os filhos recon-
hecem o Pai, conhecem sua voz e O buscam, buscam seu amor, buscam entrar em 
seu coração para mergulhar na perfeição, na vida, no amor. 

Vencestes, filhos queridos. Chegastes ao eterno. Mergulhastes no Deus 
amor, no Deus Trino. Ele é em vós. Amém.

   

Filhos meus,
Já estais atingindo a atmosfera do Santo três vezes santo e tudo o
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que tocardes será santificado. 
Quem não chegar a esse estágio de graça não poderá entender-vos, pois 

esse poder ou milagre, como queirais dizer, só era reservado aos santos. Só que 
agora Eu desejo santificar a todos. Desejo conduzir-vos todos à santidade, santificar 
toda face da terra. 

É uma purificação muito intensa que está acontecendo e por onde andardes 
é o Santo três vezes santo que caminha, é o Rei dos reis que caminha, é a água viva 
do Espírito Santo que flui e penetra tudo. 

Até agora não pensáveis que ia ser tão forte e poderosa minha intervenção 
na humanidade e que minha presença entre vós ia ser tão marcante e poderosa. Só 
agora percebeis que o que vos falei Eu cumpro e que realmente estou entre vós. 
Sou a presença da santidade em vós. Entre vós está o Três vezes santo e, à medida 
que mergulhais Nele, sua santidade vos contagia. Estais mergulhando no Amor Uno 
e Trino e por isso atraís graça sobre graça para toda a humanidade. 

Esse intercâmbio de amor, vós em Deus e Deus em vós é que vos dá força, 
vos contagia da santidade do Pai. É a vossa inserção no novo, que vos proporciona 
esta santidade, não por merecimento vosso mas é puro Dom de Deus sobre vós. 
O Pai se derrama em Dom sobre vós e sobre a terra inteira. Não só vós estais a 
recebê-la neste momento, mas toda face da terra. Só que a vós, preparei de modo 
especial, para serdes meus intérpretes e receptores da graça que ora derramo sobre 
vós e vossos irmãos. 

Sois apenas instrumentos escolhidos e dóceis nas minhas mãos. Por isso 
provais tão rapidamente a beleza da vida no amor, a entrada na graça, a doçura da 
santidade fluindo de vós, vinda da Trindade Santíssima em vós. 

Repito: É para toda a humanidade esse favor, essa graça, esse Dom. Toda 
a humanidade o recebe nesse momento. É para todos vós, pois sois todos meus 
filhos, filhos queridos do meu coração. Minha graça vos é mais preciosa que a vida. 
Haveis de ter muitas surpresas. Nessa dimensão de amor que estais entrando, no 
Amor Uno e Trino não existe sofrimento e dor, só o amor, a felicidade pois o Pai não 
quer que seus filhos sofram. 

O Pai não quer o sofrimento para seus filhos, apenas a felicidade. 
0 Pai quer que vivais na graça, que celebreis o Dom do amor, a vida, dia-
riamente e perpetuamente. Ele quer que vivais no mundo, desfrutando de 
suas belezas e riquezas, haurindo a graça de graça. Neste estágio, a beleza da
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vida é partilhar, ser irmão, ser uno em Cristo com o irmão. O Deus da vida vos salva, 
vos recria e vos conduz. Estais plenos de seu amor, de sua santidade. O Deus da 
vida, que vos conduz, vos orienta, passo a passo, caminhais na luz. Repousai na 
minha santidade, na minha plenitude. Aceitai a vossa inserção no meu plano, aceitai 
ser conduzidos por Mim. Repousai no meu amor e na minha graça. 

Vinde a Mim, pois vos chamo, filhos queridos do meu coração. Se a vós 
preparei é para que a graça entre mais velozmente no mundo e com rapidez se es-
palhe, pois vossa comunidade é uma grande luz, um grande sol a iluminar o mundo 
inteiro. Ides evangelizar o mundo com vossa luz. Espalhar-se-á rapidamente essa 
nova ciência da sabedoria divina, a ciência do conhecimento em Deus. 

Estando em Deus, sendo conduzidos por Ele, participais do seu plano e 
permitis que Ele governe vossa vida. Estar no seu conhecimento, na sua sabedoria, 
estar inseridos Nele e com Ele na vossa inteligência, sendo Ele o regedor de vossas 
vidas. Não falo a homens sábios da sabedoria do mundo, falo a ti, filho querido, que 
me acolhe como Pai, me aceita e mergulha no meu amor. Os que já estão cheios, 
não precisam de mais nada, a si mesmos bastam. Mas a ti, que estás vazio de amor, 
de inteligência formada, vazio de tudo, a ti que falo, para te preencher, pois meus 
celeiros são fartos, inesgotáveis, intermináveis e em Mim encontrarás a verdadeira 
sabedoria, essa que ninguém te tirará. 

Nela mergulhais gratuitamente, através de meu Espírito Santo que ora 
vos derramo gratuitamente, por pura graça. Enchei-vos do meu amor, da minha 
sabedoria, pois a entrego em profusão. Sois filhos queridos do Pai, povo eleito do 
meu coração, escolhido para acolher minha graça, minha providência divina sobre 
vós em fartura, em saúde, em sabedoria, em amor. 

Me derramo inteiramente sobre vós, povo eleito do meu coração, povo es-
colhido para haurir a graça, haurir a seiva que sai do meu coração e se derrama 
sobre a humanidade inteira, regando- a e nutrindo-a dos bens da minha casa. 

Estais aqui para uma missão, estais aqui para resgatardes com 
vosso amor a humanidade inteira que se afastou de Mim. Pagais o resgate 
dos filhos pródigos que me abandonaram por outras filosofias, esqueceram 
do verdadeiro Deus, do Deus da vida, abandonaram o Pai e se 
agarraram a filosofias vãs que não levam a nada.
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Onde estais, filhos queridos do meu coração? Onde vos levou a vã filoso-
fia? Até quando penais longe de Mim, no vosso desvario? Abandonastes o Deus 
da vida, o verdadeiro Deus e longe de Mim sofreis e não sois felizes, pois vossas 
filosofias voltar-se-ão contra vós, até acordardes e a vomitardes inteiramente. 

Esvaziai-vos do que sois, esvaziai-vos do que preocupou e perturbou vosso 
espírito até hoje, esvaziai-vos do humano em vós e encher vos do divino, que é a 
força e o poder de Deus em vós. Até quando vos aturarei, filhos pródigos que deixais 
os bens da minha casa e vos lançais no mundo desperdiçando vossa saúde em 
nada? Até hoje nada fizestes por Mim. Quero-vos, de volta em torno a minha mesa, 
filhos queridos do meu coração.

Quero abençoar vossa família reunida e chamo-vos de onde estais. Pre-
ciso de voós agora, pois é um momento solene para toda a humanidade e quero 
abençoar toda vossa família, quero uni-la no amor, abençoando assim, através dela 
a humanidade inteira, selando com a humanidade, o pacto da benção, o pacto da 
unidade. 

Ainda bem que meus filhos estão em Mim e repousais no meu Amor, ainda 
bem que voltastes e vos acolho em meu coração. 

Filho querido o que é meu, é teu. O que tenho te dou, que nada te falte e 
aos teus. Pede e receberás. Conforme quiseres assim o será ele te seja feito con-
forme a tua vontade. Eu quero que tenhas vida longa e saúde Eu te recrio no amor. 

Meu amor te enche de energia e te faz viver, até chegar a tua hora, que não 
é agora, ressuscitarás para ver o novo florescer. 

Assim  prometo. É a boca do Pai que fala. Abençoo a todos vós no meu 
amor.

 Filhos,
Participais da minha vida divina. O meu amor está em vós. Buscai-Me e 

estou de vós bem perto. É a força do meu amor que vos conduz. É a força trinitária 
que vos soergue e orienta. É o meu amor, é o meu amor pleno em vós. 

Estou de vós bem perto, participo de vosso trabalho, da vida co-
tidiana, estou em vosso coração. Intensificai a amizade Comigo, pois 
sou vosso Deus vosso paizinho querido e nada faço para desagradar-
vos, mas pelo contrário, tudo faço para serdes felizes e participardes do 
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meu amor. 
Minha casa é a vossa morada. Vossa morada é em meu coração pleno de 

amor por vós. Sois humanos mas abrigais o divino, até agora carregastes o estigma 
da miséria e o divino não se fazia em vós, mas agora fostes resgatados das trevas 
para a luz, da morte para a vida. 

Custastes um alto preço. O sangue do cordeiro foi imolado por vós, res-
gatando-vos de volta para Mim. Só agora, neste tempo, nesta era, a salvação se 
concretiza totalmente.

A salvação vos foi merecida por Jesus, meu Filho querido que vos entreg-
uei, permitindo que assumisse a natureza humana e vos resgatasse das trevas à luz. 
Em Cristo, pois, sois mais que vencedores. Sois co-herdeiros do reino e herdeiros da 
graça que vos é imposta. Ele que está, junto a Mim, sentado em meu trono e reina 
Comigo na minha glória. Ele que está sentado junto a Mim, é o Cristo, rei da eterna 
glória, que vive e reina pelos séculos sem fim. 

Não permitais que a salvação passe por vós. Mas que ela em vós se faça 
verdade. Pois é a hora da graça para a humanidade. Soou a trombeta, o machado 
já está posto a raiz e toda a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. É 
a hora da ceifa. Vim colher o que plantei, fostes regados com o sangue de um Deus 
que é clemência e misericórdia por vós. 

Estais sendo convocados, todos vós, por graça, a participardes da minha 
natureza divina que se faz em vós nesse momento por puro Dom do Deus, que é 
Pai amoroso. É a veste nova, anel no dedo e calçado aos pés... É o presente que o 
Pai vos está dando nesse tempo. Achais impossível e inverossímil, tão mergulhados 
estais no vosso mal, que Deus chegue tão perto, fale tão perto e vos assuma, como 
sois, no seu coração. 

O Pai está acolhendo os filhos pródigos, que o abandonaram. Jesus, como 
falei acima, já pagou vosso preço, por isso a salvação é gratuita. Não é uma nova 
salvação, é a salvação em Jesus Cristo que se concretiza na época de agora, se 
fundamenta em sua totalidade. Ela foi iniciada por Jesus que pagou o preço desta 
salvação. 

Esse Carisma da Aliança Divina é que é a fundamentação da salvação 
para a época de agora. Cada tempo é um tempo. Em cada época, marco minha pas-
sagem, minha intervenção. Nessa época estou plenificando a salvação com esse 
Carisma, que é algo totalmente novo para vós. É algo novo para vós. É o novo. 

Passais de um estágio de vida para outro, passais do pecado para a graça,
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das trevas para a luz. Passais a viver vosso cotidiano, inseridos na luz, mergulhados 
no seio da Santíssima Trindade e o amor divino em vós se faz plenitude. Amém.

   

Filhos queridos do Pai,
Todos os medos do mundo foram gerados pelo pecado. O pecado vos ce-

gou e andastes nas trevas todo esse tempo. Navegastes num abismo sem fim, de 
desolação e sofrimento. 

Só agora vos entrego a paz, só agora vos devolvo a paz, que é o Cristo vivo 
no meio de vós. A humanidade inteira pagou o preço do resgate de seu Deus, mer-
gulhada que esteve por todo esse tempo nesse mar de sofrimento e dor, opressão 
e injustiça. 

Matastes o vosso Deus e Ele agora de vós vem pedir contas. Justos e in-
justos, todos vós pagastes o preço da injustiça cometida pela humanidade, matando 
seu Deus. É o pecado da injustiça que vem ser punido. É o pecado do desamor. 
Todos vós críeis estar salvos de graça, não é? 

Sim, salvos estais, mas juntos, unidos, pagáveis o preço da condenação, 
o preço do resgate com vossas próprias vidas sendo ceifadas pela dor, pela morte, 
pelo sofrimento, fome e miséria. Pagais o duro resgate, ó humanidade inteira. 

Só agora conhecereis a salvação que quis vir trazer ao mundo. Só agora 
entrareis em minha casa e ceareis Comigo. Só agora conhecereis o meu reino de 
amor e paz, justiça e fidelidade. Só agora, neste tempo. 

Se fostes solidários na dor, no sofrimento... se formastes uma unidade no 
mal e na mentira, por que não quereis agora formar uma unidade no amor e na paz? 

Todos juntos, unidos vivíeis no sofrimento... Por que todos juntos não que-
reis viver no amor? Ainda quereis permanecer na dor? Ainda duvidais da minha 
proposta? Que quereis que vos faça se estou dando-vos todas as condições de 
voltardes a Mim pelo amor, pela alegria, pela vida? Quereis provar a morte nova-
mente? Quereis as catástrofes? 

Voltai a Mim, todos vós. Voltai a Mim pelo amor, filhos queridos do Pai. 
É Deus que vos fala. É a unidade que vos fala. Estais a receber a visita de Deus, 
crede, crede ao menos pelas obras que faço em vosso meio. Crede, ó meu povo!  
Crede em Mim. Estou de vós bem perto. É a minha hora. É a hora de acolherdes
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novamente vosso Deus, pois faço-Me presente em meio a vós. Eu sou o amor, o 
Amor Uno e Trino que vive no meio de vós e deseja ser acolhido e amado. Voltai a 
Mim, povos todos da terra. Voltai a Mim e formai a  unidade Comigo, vosso Deus e 
Pai.

É o Deus unidade que se apresenta gerando unidade entre vós. Acatai-Me, 
acolhei-Me vinde a Mim, vós todos povos das Américas, povos da Ásia, povos dos 
cinco continentes. Quero celebrar convosco a unidade e a paz. 

Tudo está pronto. Tudo está consumado. Agora é só trabalhar para espal-
har o meu reino de amor e paz.

É a Lei do Amor, a Lei do Pai que quer se fazer. 
É o Marco-família, em Curitiba, que está se instalando. 
A lei do dízimo, é a lei do amor Uno e Trino se implantando em toda a face 

da terra. Hoje instalarei o dízimo em todas as famílias da terra, sem faltar ninguém. 
Quero que todos venham, que todos participem. Que todas as famílias recebam 
essa lei. 

Por isso rompo com todo o mal de todas as famílias da terra, num desejo 
desesperado de que o amor comece a reinar. Que cesse o reinado do mal sobre as 
famílias e que entre o bem. Que o bem comece a reinar, não ao mal. 

Repitam: Não ao mal! Não ao mal! E que o bem vença e reine. 
Que o bem se espalhe em todas as famílias. Que reine o Amor Uno e Trino 

em todas as famílias da face da terra. 
Filhos amados meus, a terra está preparada, é só lançardes a semente. 

Essa noite de sexta-feira para sábado, é como se fosse a noite de quinta-feira santa 
quando estive no Getsêmani, acolhendo todo mal da humanidade.

Todo o mal das famílias está sendo transformado em amor. Não tenhais 
medo. Agi! Agi com bravura e destemor. Sede valentes nesta hora, que é a der-
radeira hora da humanidade, das famílias. O mal parará de respirar daqui para fr-
ente e findará, morrerá. Só o bem receberá oxigênio do amor, tomará vida. A vida 
renascerá. A vida re viverá. 

Só o amor infinito e verdadeiro terá condições de curar as doenças daqui 
para frente. Só o Amor Uno e Trino terá condições de curar, de governar, de agir. 
Nada mais, ninguém mais, só o amor. 

Deponde pois, vossas riquezas, pois 
elas de nada valem sem amor. Deponde pois, as
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armas pois não é necessário lutar, só amar. Só amar, só amar. É o exército do amor 
que se aproxima e está vencendo. O exército da paz que vence pelo amor. Lutai 
destemidamente. 

É a hora do amor se derramar na face a terra, se derramar nas famílias. 
É a hora do amor que se aproxima. Não é a hora da dor. A dor já está convosco há 
séculos. Agora é a hora do Amor Uno e Trino, o verdadeiro e santo, o justo, o bom. 

É a hora do bem. Acolhei-o e tudo está consumado. Tudo está pronto.

Filhos queridos do Pai.
A vós me apresento para falar-vos como vosso Pai, Mestre e Senhor. 
Sois meus filhos queridos, nos quais coloco toda a minha afeição. Mergul-

hai no divino, filhos amados meus. 
Tende a minha presença em vós. Tende em vós a presença da Trindade 

Santíssima que em vós é força de amor, vida e alegria, alegria verdadeira, alegria de 
louvor ao Pai que é santo, três vezes santo. 

A alegria do Pai é louvor, no Pai só há louvor. Louvor e muito amor, muito 
amor, muito amor. Mergulhai nesse Amor, divino e santo. Mergulhai em Mim, Deus 
Uno e Trino e verdadeiro. Eu sou a presença divina do Santo, três vezes santo, no 
meio de vós. 

Estou em vós, estou em cada um de vós. Estou naquele que geme e sofre 
e come o pão do lixo. Estou naquele que explora os outros, estou no encarcerado, 
na meretriz, estou no aidético, no canceroso. É, estou em todos. 

Em todos está a minha santa presença, sois feitos imagem e semelhança 
do Pai e que fazeis da minha imagem em vós e vossos irmãos?

Que tipo de imagem Eu Sou? Que presença Sou Eu na humanidade? Em 
uns, oprimido, noutros, opressor.

Que fazeis da minha imagem em vós? Que fazeis da imagem do Deus Uno 
e Trino em meio a vós?

Abro-vos todos os canais da graça, para receberdes a cura e a 
libertação e em Mim buscardes forças de amor e paz. Em Mim o amor
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é perfeito. Há abundância de vida em Mim. Estais sendo introduzidos na luz e breve, 
logo, logo, me vereis face a face. 

Mergulhai na luz, que é a presença da minha santidade em abundância de 
amor em Mim.

Oh, Senhor !
Sois a fonte divina da graça !
Sois o Deus Uno e Trino que vem a Mim e me acolhe na minha, pequenez 

e fragilidade.
Eu me entrego a vós.
Sou vosso filho querido, que resgatais no Vosso amor.
No vosso coração me guardais, pronunciando meu nome e eu fico dizer-

vos palavras de ternura.
Paizinho querido, guardai-me em vosso amor
Eu vos acolho, Deus Uno e Trino, única fonte de sabedoria e amor Deus é 

em mim.. Amém.
Eu posso lutar, eu posso ser feliz. Eu tenho vida, vida em abundância.
Eu tenho saúde, energia, vibração, entusiasmo, força e fé
O amor de Deus mora em mim.
Meu coração é o templo da Santíssima Trindade e eu aceito o poder da 

Trindade Santa em mim, gerando saúde, vida, felicidade, fé, justiça, amor, abundân-
cia, fartura, providência.

Todos os bens vêm a mim, pois eu sou um filho querido do Pai.
 Louvo, bendigo e glorifico a Santíssima Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos os dias o amor do Pai me acompanha e eu sou muito feliz. Sou muito 

feliz.
Cheio de vida, alegria, felicidade e amor
Nada me atinge porque perdoo a tudo e todos, não julgo e nem condeno 

ninguém e também me perdoo.
Absolvo no nome da Santíssima  trindade todas as situações de
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desamor  que  me rodeiam.
E, no nome da Trindade Santíssima, eu abençoo a todos... Amém.

Pai, em vossas mãos entrego toda minha vida, toda minha existência, todo 
o meu ser, tudo está em vossas mãos, guiai-me por onde quer que seja. Amém.

A salvação foi para a humanidade inteira.
Repito: a salvação foi para a humanidade inteira. Todas as famílias agora 

participam do meu amor e são acolhidas no meu seio. A salvação vem e se instala 
no meio de vós. Já não estais sozinhos, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão 
no meio de vós. 

Porém, o Espírito Santo que é o amor ainda não é pleno na face da terra. 
Por isso haveis de trabalhar aguerridamente, não pareis, mas andai, andai. Pois a 
salvação de toda terra se faz em vosso meio. A salvação que meu Filho veio trazer, 
se concretiza na atualidade. 

A humanidade está salva pela misericórdia do Pai, por pura graça, não por 
merecimento de homens mas pelo sangue de um Deus que é vosso Pai e se der-
ramou por todos vós, no seu Filho Jesus. 

Crede pois, filhos meus, é a hora verdadeira da salvação se concretizar na 
face da terra. Não haverá mais o mal, só o bem, que sou Eu, vosso Pai e mestre e 
que já estou na humanidade recriando-a no meu amor. 

É vosso Pai que vos fala. Eu Sou um Deus bom, um Deus justo, um Deus 
Santo e quero que todos venham a Mim. Vinde a Mim, filhos meus. Eu vos amo e 
vos espero de braços abertos. Eu amo a todos, vinde a Mim. Meu reino é para todos. 

Convosco acolho as famílias da humanidade inteira. O grande dragão 
que durante séculos ameaçou as famílias, foi extinto totalmente. Dele não res-
ta mais nada. Haveis de receber agora em vossas famílias a santificação do 
Pai. O Santo, três vezes santo habitará vossas famílias gerando vida, saúde,
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paz e alegria. 
Em vós, todas as famílias da terra são abençoadas no meu amor. Santo, 

santo, santo é o que se apresenta agora e que reina em todas as Famílias que foram 
redimidas por meu Filho e abençoadas no meu amor santo. 

O santo, o justo, o verdadeiro se faz no meio de vós e se apresenta agora 
para curar, libertar, santificar a cada um. O Deus amor se faz em vosso meio. 

O Espírito Santo se plenifica em vossas famílias, gerando o amor, a uni-
dade e a paz. 

Filhos meus, é a hora santa que recai sobre a humanidade. A hora do amor 
Uno e Trino que se faz no meio de vós e atinge todas a gentes, toda a terra. 

Uso-vos como canais para acolher o amor que se espalhará rapidamente. 
Sois plenos no meu amor. 

Acolhei- me, é só o que peço. Sou Eu mesmo, sou vosso Pai, é o Dom que 
se faz. 

   

Filhos meus.
Vosso Pai celestial deseja falar-vos sobre esta etapa que estais a cumprir. 

Que o nada não vos faça esmorecer, mas que tenhais força de ir avançando passo 
a passo em direção ao mundo.

Vos envio como meus mensageiros e participantes do meu reino de amor 
que é um só, indelével e indestrutível. Comunico-vos a minha paz. Estais a fazer a 
minha vontade, nada tenho a queixar-me de vós. Estais entendendo perfeitamente 
minha mensagem e meu plano. É assim mesmo, é pela fé que atingireis o mundo. 
A fé será tão poderosa e marcante entre vós, que por ela e nela vencereis o mundo. 

O mundo vos pertence, endireitai-o. A fé como Dom vos pertence, remov-
ereis montanhas. É isso que vos peço, que não tenhais medo de suplicar a Mim, até 
as coisas que achais impossíveis para vós, pois para Mim tudo é possível. 

Nada façais pela vossa vontade, mas pela minha vontade soberana. Tende 
a fé em Mim, pois estou de vós bem perto e satisfaço todos os vossos pedidos. Amo-
vos e estou muito perto. Sou vosso Deus e Pai e em toda esta caminhada, não vos 
deixei um minuto, velando noite e dia sobre vós. 

Sois meus filhos diletos e muito necessito de vós agora que o
amor se derrama como Dom sobre vós. É hora decisiva esta. 
Há de ter quem acolha o Dom sempre que
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ele se manifestar. Por isso estai sempre alerta pois não sabeis o dia nem a hora. 
Ele chegará, isto vos afirmo. Já está chegando devagarzinho para que não vos as-
susteis. E Ele mesmo. Não tenhais medo de vosso Deus e Pai. Acolhei-O. Ele é só 
amor. E só o que deseja é amar-vos e manter íntima comunicação convosco, cora-
ção a coração, numa constante vigília de amor, num encontro de amizade, carinho e 
ternura, abri vosso coração ao vosso Deus. 

Estais de novo diante de passos muito importantes para inserir o plano no 
mundo. Estais diante do governo e das empresas. Usai de toda vossa força e destruí 
todo poder humano, instaurando o poderio divino em todo território escolhido. E meu 
reino de amor se espalhará e repercutirá pelo mundo. 

Meu plano de amor se instala, a lei do dízimo se instala e cai a lei humana. 
Tudo o que é divino permanece e o que fica no humano cai. Nada subsistirá por si, 
nem governo, nem empresas. Só subsistirá, só conseguirá governar e prosperar 
aqueles setores que estiverem inseridos no Carisma, vivendo a lei do amor. O que 
não estiver sob a mão divina vai cair, desmoronar, perderá o efeito e o sentido, a 
razão de ser. 

Haverá para toda a terra, a passagem do humano para o divino, isto é, a 
vida vivida no conhecimento e obediência ao Todo Poderoso aceitando e acolhendo 
em si, encarnando o Dom por excelência, que sou Eu, vosso Deus e Pai. Por isso 
disse acima que de vós estou bem perto, pois estais me acolhendo e me enten-
dendo e Eu em vós já posso ser, não ainda em plenitude, mas passo a passo. 

Como dizia, haverá para toda a humanidade, um novo tempo. E uma nova 
era, de mudanças radicais, pois passareis de uma etapa em que convivestes com o 
auge do mal e passais a viver uma etapa em que conviveis com o bem, lado a lado, 
a falar-vos e orientar-vos. Passais de um governo humano, totalmente voltado para 
seus interesses e passais a um governo divino, onde o Pai vos governa, Ele é que é 
o Todo Poderoso que vos guia. 

O Deus de Moisés está agora a vosso lado, o Deus de Abraão está agora 
a pedir-vos os gestos decisivos da fé, para que seu plano se concretize no mundo 
de hoje. 

Vosso Deus vem vindo e não passará em vão ao vosso lado. Deus Pai se 
faz presente na face da terra para governá-la na verdade e toda mentira cairá, só a 
verdade terá poder e valor. 

Por hora subsiste em vós a fé e ela não cairá jamais.
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Realizareis coisas impossíveis a olhos humanos, só para que vendo vos-
sas obras, acreditem que sou Eu que estou a vossa frente e vos falo, oriento, guio 
e ensino. 

Sois meus eleitos para levar avante esse plano. Para vós me revelo como 
única verdade, imutável e intransferível. O tempo é agora e o momento é este em 
que ireis instalar no mundo o meu plano e romper com todas as cadeias injustas. 
Sois, em Mim vencedores, pois estais a crer no vosso Deus e Pai, estais a acolher 
sua lei e seus preceitos estão sendo infundidos em vosso coração e em vossos 
filhos. 

Celebrai a unidade, vivei a harmonia e a paz. Estou bem próximo de vós e 
vos amo muito. Guardo- vos no meu coração, noite e dia velo por vós. 

Quero toda a humanidade de volta para Mim, ela já se afastou de mais, já 
foi longe demais no mal, na treva e na escuridão. Agora, basta. Quero-a de volta à 
luz. Quero-a inteiramente livre das amarras injustas que a prenderam e a cegaram e 
totalmente voltada para Mim, Senhor e Mestre. 

Agora ainda haverá um tempo e outro tempo. Depois não haverá mais ne-
nhum e meu reino começará a acontecer na humanidade. Agora ainda é um tempo 
de espera e vigília, mas depois será o tempo marcado para o Deus É acontecer na 
humanidade, para Eu ser em cada um. 

Bem aventurados os que já estiverem preparados e me acolherem. Pois 
não haverá outro tempo favorável, não haverá outra chance. Só esta. Em nenhuma 
outra época o amor se derramou com tanta intensidade e profusão, como nesta 
época vai se derramar. E não haverá outro tempo, só este, para a humanidade dizer 
“SIM”. 

Repito, Oh humanidade inteira, é este o tempo oportuno de acolherdes o 
vosso Deus e Pai, de acolherdes meu Filho Jesus, de acolherdes o Dom Trinitário 
por excelência, de acolherdes o amor. Não haverá mais outro tempo, nem outra 
chance, esta é a época e não tereis outra saída a não ser, renunciar ao mal e aderir 
ao bem, senão desequilibrareis. Pois só Eu, Sou a verdade, o equilíbrio, a paz, o 
amor, a vida, a abundância, a providência, a fartura na face da terra.

Por vós mesmos, morrereis todos envenenados nas vossas águas sujas, 
imundas, contaminadas. Por vós mesmos cavastes o caos.

Vos armastes até aos dentes para combaterem-se mutuamente numa 
terceira guerra mundial. Irmão está totalmente armado, da cabeça aos pés, para 
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combater irmão.
Países estão na miséria, mas o pouco de recurso que têm, investem em 

armamento.
O mal vos tinha conduzido a um passo da destruição em massa, total ca-

tástrofe de vós mesmos. Só que o mal acabou, cessou de existir e não há mais razão 
para armas escondidas. 

Ninguém mais quererá matar. Irmão não se levantará contra irmão. O mal 
não existe mais, a guerra não terá mais razão de ser, as armas não precisarão ex-
istir, todo o arsenal de guerra precisa ser transformado em pão para meus filhos que 
estão morrendo de fome em todo o mundo. 

Os homens para armarem-se levaram o mundo à fome e à peste. Agora, só 
há uma saída, a intervenção divina, cobrando o resgate por este mal. Nenhum filho 
meu precisaria passar fome, mas todos pagaram o preço da desordem vinda desde 
o primeiro homem. 

Por um homem entrou o mal e por um homem entra o bem. Por uma mulher 
entrou o mal e por uma mulher entra o bem. 

Na humanidade mesmo, agora, se paga o resgate pelo não e pelo sim. 
O sim resgata o não recebido por Deus pela humanidade. Que a humani-

dade inteira diga “SIM” agora neste momento deste plano. Que todos estejam arma-
dos no afã de salvar o mundo do caos. Não são as armas que destruiriam o mundo, 
mas as águas contaminadas que o pestearia inteiramente. Vossas armas podem se 
transformar em pão. Deponde vossas armas.

Para nada servem. Com um sopro apenas posso destruir o mundo e com 
um sopro lhe devolvo a vida. Com um sopro vos dou vida novamente e vos tiro da 
sepultura. Com um sopro vos tiro da morte para a vida, para que creiais no que vos 
digo para que acrediteis no meu plano e aceiteis vir a Mim. Acreditai! Crede! Tende 
fé em Mim!

Sou Eu, vosso Pai celestial que me comunico convosco e estou a vosso 
lado, vos orientando e ajudando nesses momentos decisivos para toda a humani-
dade, para que ela não caia, mas se erga do caos e viva. 

Sou a voz da verdade, estou a falar-vos com todo o amor. Meu coração se 
abre para vós, filhos meus. 

Vinde. Acolhei-me, sou vosso Pai.
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Está aqui Aquele que é maior do que todos.
Um mundo cheio de homens, fica a dizer dia e noite: o que fazer? O que 

fazer? O que fazer para sair deste caos, desta miséria toda em que está o mundo? 
Nos hospitais é uma carnificina, ninguém cura ninguém: nas periferias, o 

submundo do crime, do vício. Isso é o mundo. Quem tem dinheiro tem tudo, compra 
tudo, o pão, a casa, a roupa, o estudo. Quem não tem, não compra nada e tem que 
viver à margem de tudo, sem nada ter. Quem tem dinheiro, não tem amor, quem 
não tem dinheiro, não tem amor também. Quem pensa saber tudo, não sabe nada. 

Assim está o mundo. Nada nem ninguém pode consertá-lo. Só pela inter-
venção divina do amor. Só o Amor Uno e Trino acontecendo nos corações pode 
salvar o mundo do fim. Só o amor pode salvar esta situação. Só o amor devolverá 
a vida às pessoas, fá-las-á ressuscitar, pois é o Espírito que ora está enfermo, é a 
alma que está enferma, é o Espírito que está carcomido, envelhecido, sem vida. 

Cumpre-se a profecia de Isaias 1, sobre a terra. Só haverá dias melhores 
pela intervenção do Senhor. Quem vos fala é o Deus Espírito Santo. Cessai de fazer 
o mal e aderi ao bem. Povos todos, aderi à justiça. 

Quem vos fala é a ressurreição e a vida, no meio dos jovens. É preciso res-
suscitar a juventude. O mundo está como está por falta de ressurreição, por falta de 
vida e vida em abundância. 

Eu preciso ressuscitar em cada pessoa, em cada jovem, em cada criança, 
no adulto, no ancião. A ressurreição precisa ser em cada um. E aí não existirá mais 
problema, pois todo problema se resume na morte que acompanha cada um. Eu 
preciso ressuscitar na pessoa. 

Farão então as obras que Eu faço e fareis ainda maiores, porque Eu e o Pai 
somos um e em nós há perfeita unidade e o amor em nós é perfeito e há perfeita sin-
tonia em nós. Por isso tudo o que pedis ao Pai Ele vos atende, porque Eu estou no 
Pai e o Pai está em Mim e se estais integrados nesta unidade, há perfeita comunhão 
de amor Comigo e satisfaço todos os vossos pedidos. 

Estar em Mim, estar em nós, estar nesta unidade de amor, ser per-
feitos no amor, isso é o que necessito de vós. Essa unidade conosco e 
esta perfeição no amor. Quanto mais estiverdes integrados nessa unidade
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perfeita de amor, mais o Espírito Santo, o amor, manifestar-se-á em vós e através 
de vós. 

Quanto mais estiverdes inseridos no Santo, três vezes santo Senhor, mais 
forte se manifestará em vós a unção do Santo. E ela é santa e verdadeira. Ela lib-
erta, alivia, cura, renova, revive, salva, santifica. 

É a unção do Todo Poderoso Senhor que está por se manifestar e é toda 
pura, toda santa, indelével, imaculada. Estar em nós, é estar nesta unção plena de 
amor. Estar no divino é estar em contato com esta unção que tudo pode e realiza. 
Nela tudo é possível, porque não fazeis por vós mesmos mas é a unção que está em 
vós que tudo realiza. Nela o amor é perfeito. Repito: Nela o amor é perfeito. 

Enquanto não atingirdes a perfeição no amor, não mergulhareis nela. A 
perfeição no amor é pura graça e misericórdia, por vós nada podeis mas só pela 
graça e misericórdia do Pai. Quem vos fala assim e a unidade perfeita do Amor Uno 
e Trino que está em vós, está em cada filho meu. 

Somos a perfeição no amor e estamos em vós e em cada irmão vosso. Vi-
vemos a perfeita unidade de amor em vós e satisfazemos todos os vossos pedidos, 
pois sois feitos e criados à imagem desta unidade de amor e esta mesma unidade 
trina de amor quer transparecer através de vós, sendo em vós, chegar aos irmãos, 
para convencê-los de que a obra do Pai é perfeita, que o plano do Pai é perfeito e 
que em vós habita a perfeição do amor. 

O mundo esqueceu desta verdade e irmão não trata irmão como irmão 
porque não vê nele refletida esta imagem santa do Pai, isso porque os homens 
afastaram-se do Pai e foram longe demais no pecado e na ignorância do sagrado, 
no desconhecimento do Santo, três vezes santo que habita em cada um, É em cada 
irmão, em cada filho. 

Aonde chegou esta imagem santa do Pai? Nos prostíbulos, nas prisões 
fétidas onde até crianças são lançadas, no crime, no vício, na fome, na descrença 
total do amor. 

O homem afastou-se demais de Deus e endureceu o coração. Por isso o 
Pai quer todos de volta rapidamente.

O Espírito Santo fala: É urgente que o mundo se converta e volte 
a Mim. Que fazeis com um arsenal tão grande de armamentos nucleares, 
quando diante de vós tendes um exército de homens, mulheres e crian-
ças, faminto, cuja única arma é a barriga vazia e o corpo doente?  Quereis
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combater quem, com todo este armamento nuclear? Vede, o que tendes diante de 
vós, ó nações hipócritas e endurecidas! Tendes um mundo que caminha para a 
peste e para a fome e ainda quereis matá-los à custa de vossas armas, pois se 
morrem de doença e fome, subnutridos e na miséria diariamente aos milhares, que 
quereis mais?

Quereis destruí-los todos de uma vez? Não é soberba demais? Não é 
orgulho demais? Nem Deus faria isto! Quereis ser deuses? Quereríeis por acaso 
matar o demônio? Acháveis que com vossas armas o mataríeis? 

Mas vos enganastes e bem, pois vosso armamento vai mofar nos depósi-
tos, vai apodrecer e enferrujar e não realizareis a saga da vingança assassina que 
planejáveis para vossos irmãos. 

Sim, o demônio foi destruído e com ele todo seu exército, mas não com 
vossas armas, mas pelo Pai, através de seu plano, na obediência, na humildade e 
no amor pelo exército da salvação, que é o exército que crê no Pai e no seu poder, 
crê no Amor Uno e Trino vencendo e derrubando tudo, o exército do amor. 

Sim, filhos de todas as nações, o amor sempre vence e vosso exército foi 
vencido pelo exército do amor. Sim, filhos, o amor sempre vence e Comigo sois mais 
que vencedores. Triunfou o bem sobre o mal. Vitória! A paz reina, o amor se espalha, 
é vitória.

É vitória no céu e na terra, os anjos e santos cantam alegremente, aleluia, o 
amor venceu, a paz triunfou, é alegria, é aleluia, é Hosana no coração do Pai, todos 
são acolhidos, a unidade reina, o amor vence!

Vossa mão e vosso santo braço lhes deram a vitória, aleluia, Pai. É o coro 
dos anjos e santos que vos louva, Pai. Aleluias e hosanas sem fim, vos cantamos, 
Pai. 

A paz reina, o amor venceu. Amém.

 

Interiorização:
Deus mora em mim. A santidade do Pai mora em mim. Em mim o amor do 

Pai é perfeito. A perfeição está em mim. Minha alma acolhe a perfeição, o Pai. O 
amor Uno e Trino habita minha alma e sou pleno no amor de Deus. Sou pleno no 
amor do Pai. Em mim habita Deus que é santo, três vezes santo.

Santo, santo, santo é o Senhor. A Unidade Trinitária habita minha alma e
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eu sou plenificado nesse amor. Eu vivo a unidade do santo, três vezes santo em 
mim. Sou pleno deste amor. Deus é em mim. Deus é em mim. Na santidade, na 
presença do Deus Trino, na alegria, na vida, no amor, no carinho, na ternura, na res-
surreição, por graça e misericórdia do Pai, porque o Pai me ama. 

O Pai me ama muito, muito, muito. Deus é a ressurreição em mim. Ressur-
reição. Deus é em mim.

Ressurreição. Vida. Dom. Amor perfeito. Sim Pai! Amém.
Sede santos, como Eu sou santo!

Vim espalhar o amor na face da terra e ele se alastrará mais cedo do que 
pensais.

O amor, o bem, a paz, a justiça reinarão na face da terra e haverá um só 
rebanho e um só pastor. 

O Deus Uno e Trino reinará na face da terra, implantando o seu reino, o seu 
plano, a sua lei e a sua justiça. Tudo está sendo consertado pelo amor, pois o amor 
está encontrando acolhida, está sendo aceito. Se o amor não encontrasse acolhida, 
não fosse aceito, o mundo precisaria chegar ao amor pela dor. 

Mas Me entendestes muito bem, Irmã Gertrudes e Comunidade inteira e 
estais a trabalhar bonito, apresentando-Me, noite e dia, como o Senhor da glória, o 
Senhor do amor.

Agradeço-vos e nada tendes a temer, apenas estai atentos para acolher e 
distribuir o amor em  profusão, que faço recair sobre vós. Ele será derramado aos 
poucos, pois ninguém aguentaria acolher o Amor Uno e Trino de uma só vez. É 
muito vasto, é muito intenso, é muito sábio e é partilha por excelência, com todos os 
irmãos. É de todos e unirá a todos. Todos, ouvindo a voz do Pastor, o reconhecerão. 

Sede, portanto, meus fiéis servidores. Toda sabedoria humana cairá e a 
sabedoria divina prevalecerá. Não haverá nada que resista à minha voz. Ao som da 
minha voz, todos se calarão e ficarão mudos de espanto ao encontrarem o Deus da 
vida, o Deus da paz. Nada pode resistir à minha voz. 

Tendes Deus por guia, pequeno rebanho, nada temei. Sede minhas fiéis 
testemunhas nesta hora, como o fostes outrora. Tende paz, muita paz, é o Deus da 
vida que vos fala. 

Comprometei-vos Comigo, que sou o 
Deus Amor. Não acheis difícil o meu plano e a
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minha lei. Meu jugo é suave, faço tudo para compensar-vos na vossa obediência. 
Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. 

Imprimi em vosso coração a minha obediência. Sede luz. Sede amor. Sede 
paz e justiça. Ouvi a minha voz. Sois filhos. Sois herdeiros. Herdeiros de tudo o que 
é meu. Herdeiros do meu amor e da minha paz. Herdeiros do meu reino de amor e 
paz, da minha graça. 

Sede constantes no amor Comigo. Sede perseverantes e vigilantes. Man-
tende a amizade com o Deus Uno e Trino, o vínculo que liga o céu e a terra. O elo 
que une o humano ao divino. 

Assim é, assim será, para todo o sempre. Amém.
Neste dia em que falo sobre o Carisma, abençoo em especial, a Irmã Ger-

trudes e todos,  dando-vos minha paz e a minha bênção.

Filhinhos meus e Amigos meus,
Eis a verdade que vos fala e que sai direta do meu coração!
Eu vos amei, amei, acima de minhas forças, até que meu prolongamento 

chegasse até vós em forma humana, a Luz que se fazia sobre a terra. 
O prolongamento do meu AMOR era a luz que  vinha  à terra  e se fazia 

VERDADE
E VIDA. Porém, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as tre-

vas do que a luz. A luz não foi aceita entre os homens. Os homens não perceberam 
a luz. Era a luz e estava no mundo, mas os homens não perceberam a luz, não 
amaram a luz, preferiram as trevas.

A luz não foi aceita entre os homens. A luz veio para todo o universo, mas 
o universo jaz ainda nas trevas, os homens não compreenderam a luz, não a en-
tenderam, preferiram ficar na cegueira, no abafamento. Mas agora, de novo, soou a 
hora para o mundo.

Irmã Gertrudes !

De novo, é a HORA da LUZ para o mundo, de novo os homens precisam
acolhê-la e amá-la. A luz se faz como testemunho da verdade. É a hora
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verdadeira da luz ser sobre a terra. E os homens a acolhem, os homens a percebem 
e a amam. 

A luz é bem aceita entre os homens, graças ao teu trabalho, à tua dedica-
ção e Eu te agradeço imensamente. Não foram as trevas que venceram desta vez, 
mas a luz venceu definitivamente e felizmente. Agora, graças à luz, tudo está claro, 
iluminado. 

O centro da vida é DEUS. Deus é Pai do universo, o santo três vezes santo. 
Deus é a luz e vem ao mundo e o mundo acolhe. A luz verdadeira é aceita entre os 
homens. Os homens a percebem, a sentem, viva, real, positiva e bela. 

O que prendia os homens às trevas, era o pecado. Uma vez extinto e 
apagado da humanidade, ela de novo se faz digna da luz e a recebe e convive com 
ela porque ela é a verdade. A luz é benéfica e salutar. Sara tudo liberta tudo, purifica 
tudo. Nada subsistirá fora da luz. A luz envolverá  tudo purificará tudo. Será um 
momento solene e santo, sobre toda a humanidade. Será um momento de paz para 
que os que estiverem preparados, pois as trevas vão gemer e os homens sentirão 
estranha dor, para estas trevas se romperem. A dor pertence ao humano e a luz 
pertence ao divino. Agora, sobre a terra, o humano encontra o divino dentro de si, a 
igreja viva, o tempo santo de Deus.

     Cada pessoa na humanidade inteira, voltar-se-á para si mesmo 
e as trevas se romperão e brilhará a verdadeira luz sobre a terra. A pessoa se inte-
grará em si mesma em completa paz, na volta para seu Deus. 

A pessoa, ao voltar-se para si mesma, encontrar-se-á com o divino em si, 
o que justifica as palavra bíblicas, o homem foi criado à imagem e semelhança de 
Deus. É a era do divino sobre a terra. 

Até agora, foi a época em que o homem ficou entregue a si mesmo, ao seus 
conceitos e leis porque desobedeceu a Deus. Entregue a si mesmo só fez estragos 
até chegar ao ponto de quase destruir a humanidade. 

O homem estava nas mãos do homem.  A não ser por intervenção divina, a 
terra se tornará um caos e se destruirá. O ego querendo ser Deus, pesquisa, estuda, 
trabalha. De nada adianta tudo  isso, tanta ciência, tanta pesquisa, tanto estudo. 
Longe Deus não são nada. 

Sem Deus, sem luz o homem é um nada. É a luz que abrirá todo en-
tendimento e toda ciência. A ciência da verdade sobre os homens e sobre os 
seres criados, será dada pela luz. A luz é que revela a verdade das coisas e dos
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seres, do próprio homem. O homem, na criação é o rei e por isso ensoberbeceu-se 
tanto. 

Mas agora, já foi vencido o pecado da desobediência. Os homens têm mais 
é que paulatinamente à medida do possível, aceitar a luz. Em, sendo aceita a luz, ela 
própria fará o trabalho de limpeza interior, tornando o vosso corpo um templo santo 
onde habita o Altíssimo Deus, o Senhor dos senhores, o Rei do universo, o Santo 
três vezes santo. 

No universo da alma se assenta o trono do Altíssimo Deus, o Santo dos 
Santos e é para esse trono que o homem deve voltar-se. Ali encontrará os tesouros 
da graça e da magnificência de Deus Pai, Uno e Trino, reinando na alma. É o Deus 
É em vós, que se faz agora sobre todo ser vivente que tenha alma.

A alma se tornará em luz, para acolher o Uno e Trino, Deus que chega até 
vós. A alma se enfeita e exulta para viver o divino em si. A alma estremece de amor, 
quase não aguenta tanto amor, mas deve dizer SIM” e acolher Deus Uno e Trino, 
que deseja habitar cada ser. 

É o divino e o humano se encontrando. Até hoje, o véu do tempo os sepa-
rava, porque esta é a era da verdade, quando a verdade não mais morrerá mas 
será viva e eficaz, será vida em abundância para todo o ser. O homem até hoje, não 
viveu o divino, não conheceu o divino, não se apercebeu do poder em si. Apenas 
buscou o podei fora de si e armou-se até os dentes para proteger-se e defender-se 
de seus próprios irmãos. Mas era de si mesmo que tinha medo, era a si mesmo que 
não aceitara e se armava contra os outros. O homem não aceitou ser imagem e 
semelhança de Deus e a si mesmo estragou e danificou. O homem está perdido no 
seu próprio caos.

Irmã querida, cada alma ainda é um caos, um caos verdadeiro onde reina 
a discórdia e a competição, a inveja e o ciúme, o egoísmo e o desamor. Cada alma 
precisa ser luz para aceitar a luz que tem.

Cada alma precisa ser luz para acolher luz, o divino, o verdadeiro vem a vós 
nesse momento. Parai para pensar, refletir, ensimesmar-se e voltar a Mim. 

Ó humanidade, até onde fostes afastada de vosso Pai! Por que me aban-
donastes?

Por que vos afastastes tanto, ó humanidade infiel?!
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Voltai a Mim! Voltai ao Pai !
Sede fiéis, já fostes longe demais! Parai, parai um instante e refleti! Até 

onde chegastes, o quanto vos afastastes de vosso Deus e Pai. Se venho a vós e vos 
falo assim é porque vos amo muito. Vos amo imensamente e vos acolho com a maior 
alegria no meu seio. No seio da Santíssima Trindade, no âmago do meu coração 
acolho cada filho meu, desde o menor ao maior. Todos! Todos! Todos!

É a salvação para todos, quero unir todos, quero todos de volta a Mim. 
Quero que todos venham a Mim. Não haverá mais divisão, nem separação. 

Por isso, Irmã Gertrudes, te chamei três vezes, para que acordes bem. A 
ninguém entregarás este Carisma. Ele subsistirá por si, pois é um novo que se apre-
senta para o mundo, é uma nova solução para tudo e para todos e não pertence a 
ninguém pois é de todos. Não quero rótulo nenhum diante dele. Apenas o Carisma 
como fonte de vida e salvação. Não guardes nada, não escondas nada, mas dize 
tudo e clareia tudo, a todos. Muitos virão procurar-te. Cuidado!

A todos falarás só a verdade. A verdade ressuscitada. A vida em vós, falará 
mais alto. A vida divina em vós será o poder contra tudo. Não admitas um pingo 
de sentimento. Fala a verdade e acolha a todos. Todos virão a Mim, através deste 
Carisma, que é, por excelência, unidade, dentro e fora da pessoa. Por isso nada 
pode corromper-se, se esvair, deteriorar. Todas as verdades precisam ser aceitas e 
vividas neste novo plano, na entrada desta nova era, que é uma nova dimensão de 
vida no divino.

É como se o grão de trigo tivesse sido semeado e só agora nesse tempo 
brotasse, germinasse. Todo esse tempo o grão ficou sob a terra, no escuro, sufo-
cado, esperando a hora de receber a água viva e germinar. Só agora o grão verá 
a luz e só agora o grão atingirá a idade adulta, a maturidade em Deus. O homem 
até agora, não viveu, vegetou sob a terra, preso nas trevas. Só agora vem à luz. O 
homem desde Adão, só buscou, sem nunca encontrar.

Quando veio Jesus, já foi a tentativa do Pai, para reconduzir de volta 
seus filhos. Jesus já iniciou a instalação deste plano, apresentando-me como
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Pai, Paizinho de todos os homens. No tempo oportuno a luz veio ao mundo, fazendo 
uma gloriosa intervenção, garantindo para esta era, que se inicia, a aceitação da luz. 

Deus já marcou sua presença real humana, uma vez sobre a terra. Agora 
volta de novo, numa segunda intervenção, continuando o plano de salvação iniciado 
por Jesus. Jesus foi vencedor, no alto da cruz, venceu o pecado. Com sua obediên-
cia esmagou o pecado da desobediência e alcançou para os homens a salvação. 

Vivos ou mortos, todos são salvos por este plano, na hora em que ele com-
pletar-se sobre a terra. O inferno extinguiu-se, o mal deixou de existir, sufocaram-se 
as trevas exteriores e todo o mal causado pelo homem Adão, foi cancelado e defini-
tivamente esmagado. 

Vivos ou mortos todos verão a luz. A luz será na humanidade inteira, dentro 
e fora de vós. Também os que morreram na esperança serão salvos. O Pai trans-
forma de novo, toda a terra num paraíso de alegria e amor onde os homens voltarão 
a ser irmãos e prostrar-se-ão diante de seu Deus e Pai. A providência se fará em 
todo o universo, gerando vida em abundância. 

A busca dos prazeres afastou o homem de Deus. Agora de novo o homem 
retorna solidário e a amizade é refeita. De novo, Deus é em cada um. Esse Carisma 
garante para o mundo a aproximação com seu Deus. Agora, nada, nem ninguém 
poderá impedi-lo ou destruí-lo. 

Já é a caminhada vitoriosa sobre os marcos, selando a nova aliança na 
Trindade. É o arco-íris que vos acompanhava no início, agora ele se faz sob vossos 
pés. Ao percorrerdes essa trajetória, toda terra está sendo marcada com minha pre-
sença. Selo com a humanidade, a nova aliança no amor, através deste Carisma que 
é a apresentação de todo o plano de salvação de Deus Pai, à humanidade.

É a hora, amigos !
Vosso Deus vem vindo e não se calará e não abandonará sua cólera até 

que tenha consertado toda injustiça, até que tenha implantado sua lei e seu Carisma 
sobre todo povo fiel. Vinde a Mim povos todos da terra. Vosso Pai vos convoca. É 
a hora derradeira, do Deus verdadeiro ser em vós. É a hora, repito. Vinde a Mim !

Acolhei-me, no vosso caos, na vossa miséria e Eu serei para vós, fonte de
vida e salvação. Sirvo a todos e venho a todos e a ninguém expulsarei da



390

minha face. 
Todos serão bem-vindos. A todos acolho no meu coração. Num abraço ap-

enas, num olhar apenas, numa respiração apenas, desfaço toda uma vida de mal, 
recrio e refaço a pessoa, renovando a sua saúde, a sua fé e o seu amor. 

Eu Sou o Amor. E diante de Mim, todo o mal se ruirá. É o fim dos tempos. 
Dos tempos de trevas exteriores, do ranger de dentes. É o fim dos tempos maus.

 Agora é a era da luz. Um novo dia se aproxima, com mais amor, com mais 
vida, com alegria e felicidade. 

É a era do Espírito Santo que chega, para derrubar aquilo que não é sa-
bedoria em vós. Os Dons do Espírito Santo se fazem vida em vós, os sacramentos 
se tornam vida verdadeira em vós, se tornam vivos e eficazes, gerando vida em cada 
um de vós. 

O sacramento do batismo vos dá a fé viva. A penitência vos leva de volta 
a vós mesmos. A eucaristia é a ressurreição em vós. A unção do Santo três vezes 
santo vos cura e liberta. O matrimônio vos torna sacerdotes do lar, templos vivos 
da Trindade Santa. Matrimônio e ordem se completam, gerando sacerdotes santos 
para santificar a família. 

O sacramento da ordem em si só tem razão de ser, se for vivido em família, 
numa unidade de amor. Todos vós sois chamados a ser sacerdotes em vosso lar. 
Todos. Os filhos são santificados pelos pais. Pais e filhos se completam no amor Uno 
e Trino. O sacramento da ordem se faz no próprio lar, ao celebrarem, pais e filhos, 
o Santo três vezes santo. 

Nesta hora da unidade na família, quando a família humana celebra com a 
Família trinitária o amor pleno da Santíssima Trindade, céu e terra se encontram, o 
humano e o divino se encontram, a paz se faz e o amor é. 

É o amor Uno e Trino em vós e na vossa família que deve ser celebrado. É 
encontro do Santo Senhor em vós e no vosso lar que deveis celebrar. Só a família 
subsiste como estrutura, por ora, nada mais e esta lei devereis viver. Só a família 
humana acolhendo a Família trinitária tenha valor diante de vós daqui para a frente 
e isto deveis viver e a isto deveis chegar. Não é preciso muita estrutura nem muita 
instituição, quando se vive o amor.

É a hora do amor, vivam amor.
Celebrai o amor, celebrai a verdade. Os que caminharam até agora 

e se afastaram estão deixando de receber o melhor, o presente. Ficaram para 



391

trás sem merecimento algum, pois fugiram do amor, não aceitaram  o amor. Nenhum 
merecimento terão, pois não acolhem o amor na hora em que ele quer ser em cada 
um de vós, filhos e amigos meus.

Nada vós  faça parar! Nestas horas finais da instalação do Carisma sobre 
a terra, deveis ser fortes  pois nenhum momento é maias importante que este em 
que o amor Uno e Trino precisa ser acolhido para se solidificar sobre a terra, isto é, a 
precisa ser em vós, o divino precisa ser acolhido pelo humano pois é a chance última 
e definitiva de salvação para a humanidade.

Esse grande derramamento de amor, já foi previsto séculos e só agora 
neste tempo se faz. A Trindade Santa vai se derramar, não importa o número de 
pessoas que a acolham. Mas se  uma pessoa apenas estiver preparada, não terá 
condições de aguentar e morrerá de amor e de amar! É o que já aconteceu com 
Maria. 

É preciso permanecerdes unidos e coesos, fortes e solidários para acol-
herdes, pelo mundo e para o mundo este amor. 

Não desanimeis agora que viestes até aqui. Esta próxima e perto de vós a 
hora em que o amor será em vós totalmente. 

A unidade Trinitária precisa ser  na vossa unidade familiar. E a súplica que 
vos faço agora. Amém

O PAI DO CÉU.

   

O corpo e a inteligência humana para nada servem, a não ser para ser 
jogado fora pois atrapalha a vida divina em vós. 

Vosso corpo, vossa inteligência e vosso espírito  atrapalham o divino em 
vós, não deixam Deus ser em vós, resistem ao divino. O espírito do homem é o 
espírito do mundo. Só adquire valor e poder revestido pelo Espírito de Deus. Só 
adquire identidade divina se é santificado pelo Santo dos Santos. Só é elevado até 
ao Pai, diante dos Santo Senhor, se for totalmente imergido na água pura da fonte 
divina de amor. 

Vosso Espírito só será  purificado se  apresentar-se  diante  do trono  do  
Santo  três vezes santo. Ali alma é  santificada  e salva, a luz se faz. O divino se in-
tegra na pessoa. E o corpo e a inteligência são  resgatados para viverem essa nova 
dimensão do ser em Deus.

O humano para nada serve a  não ser  para 
acolher o divino.  O humano  nada é em
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Deus. É pura miséria, cheira mal. Com Deus nele, o humano se reveste de luz, de 
força e poder. O humano pára de existir para o divino ser. É como uma morte, só 
que é em vida. Deus se faz na pessoa em tanta plenitude que ela precisa estar total-
mente preparada para não desequilibrar. 

Deus sendo na pessoa, tudo passa a ser diferente pois ela se torna pro-
priedade do Senhor, templo e morada do Altíssimo. O corpo se torna santo porque 
abriga o trono do Santo Senhor. Corpo, espírito e alma, tudo é santificado diante da 
presença do Santo três vezes santo Senhor. 

O céu é em vós. A vida é em vós. E passais da morte para a vida. Só tem 
sentido a vida, se ela é inserida em Deus. Deus é Pai e é Senhor, o único Senhor 
de tudo.

A fonte da vida, a fonte divina da graça, o Deus é em vós. O trono do Santo 
três vezes santo se faz em vós e na presença Dele se cantem louvores e hosanas, 
aleluias sem fim.

É a luz que chega ao mundo.

O que torna o sacramento do matrimônio indelével e indestrutível perante 
Deus, não é a cerimônia, nem o relacionamento amoroso, mas é a cura e libertação 
dos traumas, é a purificação do Espírito e da alma, é a santificação dos cônjuges 
que os leva a amarem ao Pai acima de tudo e amarem-se mutuamente gerando 
filhos que são os frutos deste amor.

O sacramento do matrimônio é indelével e indestrutível não por assinar 
papéis ou por ser realizado com cerimônias pomposas. O que o torna assim, é a 
fidelidade dos cônjuges para com Deus. O que torna um matrimônio puro, santo é 
a vivência do Amor Trinitário em vós, é a purificação de vossas almas, para viverem 
esta santidade. 

Em nenhum momento haverá infidelidade dos cônjuges entre si, se forem 
primeiro fiéis a Deus, totalmente lavados pelo Espírito Santo e cheios do amor da 
Santíssima Trindade. O que quero de vós, ó pais, é a fidelidade a Mim. É a unidade 
comigo, Deus Uno e Trino na face da terra.

Vivei o verdadeiro, é o tempo. A caminhada é agora e mal começou. 
Agora é que se iniciará a partida, rumo à cidade santa, Jerusalém celeste, den-
tro de vós. A caminhada é dentro. Dentro de vós e na vossa família. A estrutura
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que deveis derrubar, é tudo o que é velho em vós e na vossa família, para o novo ser. 
Tudo o que não é unidade e amor, precisa cair, para o divino ser em vós. 

Uma vez o divino sendo acolhido em vós e na vossa família, se fará o novo. Instalar-
se-á o plano e o Carisma em vós e no mundo. 

Uma vez, o Carisma, se fazendo em vós, o amor sendo em vós espalhar-
se-á com o vento, tão fortemente como uma tempestade. Ninguém poderá segurar, 
uma vez liberado por vós.

Que o divino seja em vós, no tempo e no prazo certo. Que se faça a vida, 
que se faça o amor. 

Que se celebre a Trindade Santa em todas as vossas famílias. 
Que a unidade Trinitária seja. Amém.
DEUS PAI.

Queridos filhos,
A ciência do bem e do mal vos está sendo apresentada. É a ciência da 

sabedoria, do conhecimento de Deus em vós, que vos possibilita uma perfeita inte-
gração convosco mesmos e com vossos irmãos. 

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

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

A verdadeira ciência da sabedoria vos revela a Deus que se levanta dentro 
de vós, empurrando para cima e para fora todo o caos existente em vossa alma. Se 
ergue o Pai, diante de vós para vos salvar definitivamente.

É esta a hora, de unir a todos a um só rebanho. É esta a hora de 
o pastor juntar suas ovelhas, reuni-las todas no aprisco, que é o meu cora-
ção, o trono do Santo três vezes santo. Todos falarão a mesma língua, haverá 
uma só linguagem que é a voz do Espírito Santo em vossa alma louvando
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e glorificando o Pai, em uníssono esse louvor chegará ao Pai. É a glorificação do Pai 
por toda a humanidade, numa só voz, numa só linguagem, todos unidos. 

Eu Sou a unidade e quero ser em cada filho meu. A unidade Trinitária sendo 
em cada filho meu, não haverá mais oprimido nem opressor. Eu Sou a unidade 
Trinitária e me apresento diante de vós para realizar essa unidade dentro e fora de 
vós, para que não haja mais escravo nem feitor, mas homens livres, irmãos entre si, 
filhos queridos do Pai.

O que faz um homem oprimir e escravizar a outro homem é a ausência de 
Deus na alma, é a ausência dos Dons no espírito, é a ausência do RESSUSCITADO 
em vós. Uma vez vivendo o amor da Trindade Santa em vós não haverá mais neces-
sidade de oprimir e subjugar o irmão bem como não haverá mais importância em 
amontoar e esbanjar bens, pois tudo é de todos, tudo o que foi criado por Mim é para 
o bem de todos. 

Não há necessidade de haver a separação “Rico e Pobre”, pois este con-
ceito mudou: Pobre é aquele que não vive a Trindade, este sim é pobre e está na 
mais profunda miséria, na mais extrema pobreza.

Rico é aquele cheio de Deus dos Dons da graça, inundado pela Trindade, 
esse tem TUDO, mesmo não tendo nada, a providência divina cuida dele. O amor de 
Deus é perfeito nele e ele é a imagem e semelhança do Pai, filho querido resgatado 
a preço de sangue e que faz juz a esse sangue que foi derramado por amor e que é 
o amor se derramando sobre a humanidade. 

O sangue de meu filho Jesus corre vivo ainda hoje sob vossos pés. É se-
mente plantada gerando os filhos na graça.

O  clamor de meu filho Jesus:
- Pai, que todos sejam um como Tu e Eu somos um.
Chega vivo ainda hoje aos meus ouvidos. Tudo que meu filho Jesus viveu 

e falou, é perene, é eterno, é vibrante e eficaz e é para toda a eternidade o eco de 
salvação ecoando pelo universo. 

Deus é ontem, hoje e sempre não há começo nem haverá fim, por toda a 
eternidade haverá um só em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, Amor 
Uno e Trino perpassado e derramado sobre a face da terra.

PERPASSADO ! PERPASSADO ! PERPASSADO !
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O amor de Deus, o amor Uno e Trino perpassou pelo humano para chegar a 
vós. E isso deveis aceitar. Se não houvesse preparado, primeiro uma pessoa, depois 
uma comunidade, não teríeis aceitado vosso Deus, teríeis preferido a vossa miséria, 
no vosso nada que são vossas riquezas e vossos ídolos.

Esse Amor pleno foi sendo perpassado durante anos, para a pessoa da 
Irmã Gertrudes, para a Comunidade e para o mundo, com a finalidade de ser aceito 
e acolhido definitivamente. 

É todo um plano que elaborei desde Moisés e Jesus para chegar até vós. 
É um plano que é unidade e gera unidade pois não distancia os irmãos, mas une-os 
em torno dele. 

Esse Carisma é muito forte, pois é o único plano de salvação para a hu-
manidade. Essa revelação atual é o complemento desse plano, que é insubstituível, 
único, indelével, forte e santo. Deus através dele se apresenta vivo e real, curando, 
apagando e recriando cada pessoa e a humanidade inteira. 

Deus é um só e esse Carisma é a unidade na face da terra. Através dele, 
todos serão um, porque todos o aceitaram, porque todos serão atraídos por ele. 
Esse Carisma é o próprio Cristo voltando glorioso, se levantando na cruz gloriosa: “ 
Eis que atrairei todos a Mim”.

Esse Carisma é a própria Cruz de Cristo que se levanta vitoriosa para atrair 
todos a si. Cristo vivo se apresenta, vitorioso ao lado do Pai na unidade do Espírito 
Santo se revelando para a humanidade. A humanidade não me conhece porque não 
conhece o Pai.

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

É o próprio Pai que vos chama e vos convida, vinde a Mim, todos vós que 
estais sedentos e bebei da água pura da fonte que sou Eu em vós!

Vinde a Mim pobres e peregrinos que vos fartarei dos bens de minha casa. 
Minha casa é meu coração que se abre para vos receber filhos queridos de meu 
coração. Não faço distinção alguma, acolho a todos, não olho crença, nem posição 
social, nem títulos de honra. 

Todos são iguais, nem maior nem  menor e todos filhos do mesmo Pai. Que 
caia toda rotulação que ainda possa existir entre vós e que vos distingue entre si, 
como o fulano e o beltrano.
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É nada, nada, nada. Aí chegareis ao tudo, que é a fonte verdadeira, Eu Sou 
em Vós,  o Deus É, o Eu Sou Santo em vós, que está em vós e quer em vós ser 
plenitude de bênçãos e graças.

O “Deus É “ e “Eu Sou” em vós agora. Há plenitude de bênçãos e graças 
em vós servos. Em vós os Dons se completam e os sacramentos se tornam vivos. 
Há vida em abundância em vós. Os sacramentos são a vida em abundância em vós. 

Por isso, que há plenitude de vida em vós, porque os Dons e os sacramen-
tos são vivos, são a vida e atuam através de vós. Deus é em vós e através de vós, 
por intermédio dos sacramentos que são a força e a vida da igreja viva que sois cada 
um de vós, o Cristo Ressuscitado em cada um, pleno de vida, de graça e amor. 

E toda essa vida divina em vós, de Dons e sacramentos, sendo por vós 
aceita e acolhida, vivenciada e amada, é perpassada para vossos irmãos, pois sois 
o receptáculo da centelha divina, que se acende em toda a humanidade. 

Em vós recebendo, toda a humanidade recebe. Em vós acontecendo, em 
toda a humanidade acontece. É a justiça divina se fazendo no universo, ela é dife-
rente da justiça dos homens, que é egoísta e divide. A justiça divina atrai todos os 
homens a si. Não há vencido nem vencedor, todos são iguais entre si. Só Deus é o 
Vencedor!

Só Cristo é vencedor e com ele todos vós sois vencedores também.
O sangue de meu filho Cristo Jesus é a semente que gerou este Carisma.
Este Carisma se levanta e é todo vitorioso, é a Cruz vitoriosa. Esse Carisma 

Une, Liga, Cura, Liberta, Ressuscita. É a própria cruz caminhando redentora no 
século atual sobre a terra. O século abençoado, ó século abençoado que acolheu a 
cruz vitoriosa!

Ó humanidade abençoada voltastes para vosso Deus!
Ó humanidade abençoada como desejei este momento, de unir todos em 

torno a Mim!
Ó Cruz vitoriosa do meu filho Jesus, Aleluia!
Deus é, em vós plenamente!
Ó Cruz vitoriosa, Aleluia!
Aleluia! Hosanas! Aleluia! O Cristo ressuscita em vós, aleluia! 
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A vida renasce, o bem surge, cessa o mal, a paz se faz, aleluia, hosanas !  
 Amém.

 Quanto mais caminhardes na minha vontade, mais rapidamente o Carisma 
triunfará sobre a humanidade. Quanto mais for perfeito vosso amor, mais perfeita será 
a instalação do meu plano. 

Quanto mais viverdes a vida Trinitária em vós, mais rápida ela se espalhará 
sobre o mundo, mais ela será verdade no mundo, quanto mais for verdade, realidade 
em vós. 

O amor do Pai é perfeito, seu plano é perfeito. Há perfeição absoluta no Pai 
que é Deus e Senhor. No amor do Pai se une todas as coisas criadas e tudo que o Pai 
fez é perfeito como o Amor por vós. 

Há vida plena, graça plena, felicidade plena, há pleno Amor nele e com ele. 
No Amor do Pai e do Filho estão todos os Dons, toda a alegria, toda a graça e singe-
leza. 

É a hora da verdade que está no Pai e no Filho, é a hora do Espírito Santo 
sobre a humanidade, é a hora da luz ser em todos. 

É a hora do Amor ser e a graça se fazer em vós. 
Por vós e em vós a amizade plena e verdadeira do Pai e do Filho desce sobre 

vós. 
Deus acampa em redor dos que o temem e os salva, cura e liberta. Há vida 

plena em vós, é esse o plano de Amor em vós. 
O Espírito Santo em vós é esse Amor pleno, atuante, vivo e eficaz. É a reali-

dade que se faz sobre a face da terra no século atual. 
Deus se apresentando como Pai recriando toda a humanidade, se apre-

sentando como Jesus, curando e libertando todos igualmente e o Espírito Santo se 
apresentando como Deus santificador e eterno. 

É Unidade Trinitária se abrindo como fonte de vida, graça e santidade. Na 
Trindade Santa sois poder.

Poder  gerador  de  vida  e  santidade.  Os  Dons  perpassam  através de vós 
e chegam aos irmãos,  bem  como  a  vida da graça, parte de vós atingindo o irmão.  

Não por merecimento humano mas por puro Dom do Pai. 
 É o Dom que se faz entre os homens. 
 O Dom Divino é cada ser, quando é renovado, purificado e santificado.
 O Dom é sobre a humanidade inteira. 
 A Vida Plena em vós.


