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JESUS VOS FALA.
Dou-vos este mandamento agora. O meu mandamento é perfeito. 
É o mandamento do amor. Que vos ameis uns aos outros é o mandamento 

de agora. 
É a lei para agora. 
Nas bem-aventuranças vos conclamava a acolherdes o amor, a aceitardes 

a perfeição, o Pai. 
Agora vos conclamo a viverdes o amor, viverdes o Amor Uno e Trino.
A vossa alegria será perfeita se estiverdes inseridos no meu amor e na minha 

paz. Eu sou a luz que vem ao mundo. Acolhei-Me. 
Sou a paz e a verdadeira misericórdia. Sou caminho, verdade e vida e vos 

abençoo no meu amor.
Filhos meus, é o Pai que vos fala. Venho a vós em um grande amor. Nesse 

momento que adentrais o coração do Pai, precisais vivenciar a unidade. 
A vivência da unidade seja perfeita entre vós e em vós. 
O Pai vos acolhe num grande amor. Só imbuídos desse amor pleno no cora-

ção do Pai é que estareis aptos a enfrentar o mundo, sem sofrimento. 
É o amor que vos dará segurança. E esse enlaçamento, vós em Mim e Eu 

em vós, que vos dará segurança e tranquilidade, pois em Mim tudo podeis. 
Em Mim havereis de ser pura alegria e felicidade.
Basta ser em Mim e o mais tudo se faz por si. A missão é calma, no silêncio 

e na tranquilidade. Havereis de ser muito verdadeiros e simples. 
Estando em Mim havereis de ter plena segurança, mas precisais estar Mim, 

no meu coração. 
Essa hora é a hora da verdade, ou estais Comigo, com minhas leis ou estais 

contra Mim. Deveis manifestar o vosso sim e aderir ao meu plano. 
Sendo dóceis e obedientes e seguindo a minha lei, estareis cada vez mais in-

seridos em Mim. Realmente o Pai precisa de vós nessa hora para instalar o seu plano. 
Sou Eu que vos peço o dízimo, o resgate e as comunidades nos marcos. 

Será muito importante que essas comunidades se desenvolvam nos locais dos mar-
cos, pois eles representam o mundo. 

E o que acontece ali, se faz no mundo todo. É um pequeno território em que 
percorro na pessoa da Irmã, mas a repercussão do que aí se realiza é mundial.

É para o mundo todo o amor que aí derramo, a justiça com o dinheiro do 
resgate, a partilha através do dízimo. 

Sede fiéis e estai atentos, vós que realizais o trabalho nos marcos, pois 
o mundo depende de vós, de vossa fidelidade, de vosso sim, de vosso amor. Não 
titubeeis, nem vacileis,  sede firmes, pois tudo é necessário. 

Necessito de vós, foi assim que prescrevi o meu plano, purificando o mundo, 
as coisas do mundo, o dinheiro do mundo, as pessoas do mundo, isso para não ter 
que destruí-lo. 

Para não destruí-lo, tive que limpá-lo, lavá-lo. Não fiz isso convosco tam-
bém? 

Por acaso não vos purifiquei primeiro? 
Não trabalhei com vosso físico, vosso psiquismo, vosso espírito, vossa alma, 

lavando e purificando tudo? 
Se fiz isso com cada um de vós, foi para mostrar como será no mun-

do. Se purifiquei a pessoa, não posso por acaso, purificar o ambiente onde ela 
vive, seus negócios e trabalho? Por que duvidais do resgate? Por que o achais 
pesado demais? E para Mim não foi pesado doar-vos meu próprio Filho 
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Unigênito? E o que fizestes com Ele? E achais muito pagar o resgate? 
Queríeis que o mundo fosse destruído, assolado pela peste? 
Devíeis, sim, bendizer vossa geração que foi escolhida para fazer justiça na 

face da terra e não ficar praguejando e fazendo tumultos pelas costas. Devíeis pagar o 
que vos fiz? Com que dinheiro pagaríeis a libertação e a paz que vos dei? 

Haveria algum ouro no mundo que vos pague a libertação que recebestes? 
Tolos que sois. Com que dinheiro compraríeis a salvação de vossas almas? 
E estáveis todos condenados ao inferno, pois vossas obras eram do maligno. 
E agora que o Pai se apresenta a vós, que encontrastes o Pai e tendes com Ele 

amizade, diálogo, colóquio, achais pouco. 
Não pensais nos vossos irmãos que estão longe de Mim? 
Não pensais que sois usados para resgatá-los? 
Também usei os apóstolos e vós sabeis como testemunharam a meu favor. E 

vós resmungais porque estou a exigir-vos o resgate? 
Mas que servos sois? 
Mas se vos preparei durante anos e anos para essa hora e vos afirmava que 

seria hora difícil, por que vos espantais agora? 
Quem, pois, está a meu favor?  Quem está por Mim? 
Que direito tendes de reclamar se abro os reservatórios do céu sobre vós, em 

graças, santidade e amor? 
Mas que filhos sois?  E Eu que em vós depositei tanta confiança!
Por favor, voltai a Mim. Largai a resmungação. Olhai para o amor. É o Pai que 

encontrareis, é o Pai que o mundo recebe. É a Trindade que se derrama e isso não há 
dinheiro que compre. 

Todo o ouro do mundo é apenas pó, pois o Amor Trinitário que está prestes a 
se derramar sobre o mundo em plenitude, não há dinheiro que compre. É de graça. E é 
para o mundo todo. 

Todos receberão gratuitamente e vós fostes escolhidos para pagar o resgate 
em dinheiro. Os apóstolos tiveram que pagar com a vida e vós achais muito quando vos 
conservo na saúde, em vossos lares, na abundância e na fartura.

Filhos queridos, tende paciência, muito pior estáveis antes. De onde vos tirei? 
Por que agora estais assim murmurando, quereis que o meu plano pare? 
Quereis comprometê-lo? 
Assumis o risco de deixá-lo parado e que o mundo se dane?  
Será um mau negócio, pois meus filhos estão se perdendo, se matando e se 

destruindo e só do alto virá a força para salvá-los. 
Portanto, aderi ao bem. Fazei as obras do bem. Não pagáveis para fazer o 

mal?
Aderi, pois ao bem e participai do meu plano em sua totalidade. Apenas começo 

a sua instalação e já vos assustais?
Confiai em vosso Pai. Sou Eu mesmo que me apresento a vós. É vosso paiz-

inho, que tanto buscáveis, que ora vos fala e se apresenta na humanidade. Confiai, 
filhos meus, sou Eu vosso Pai. 

É desta forma que instalo o meu plano. Estou no mundo convosco. Confiai! Es-
tou em vosso meio e em vós e Me apresento e vos falo. Sou Eu, o Pai. Acreditai! Confiai 
e amai-Me, pois necessito de vosso amor. 

Quero que todos os meus filhos Me amem, Me conheçam, conheçam a minha 
providência, a minha constância, o meu coração.

Tende a paz em vós. Vosso Deus e Pai, que vos abençoa. Amém. 
Eis que vos dou a verdadeira paz.
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Filhos, prestai atenção ao que vou falar-vos. É o Pai quem fala. É sobre o tem-
po de agora que estais a atravessar, a troca do mal pelo bem, a implantação do novo. 

O mal se derrama e é transformado em amor. Nisso deveis ser bem conscien-
tes e maduros. É a celebração do amor. É como a missa. 

O mal é derramado e é transformado em amor, em bênçãos e graças. Tudo 
pela fé no Carisma.

É agora a troca do velho pelo novo. É a contagem progressiva da nova era que 
se inicia. A era do Espírito Santo, do fogo de amor. Só pelo amor o mundo será salvo. 
Nada temais. Basta Eu estar do vosso lado sempre. Serei vosso Deus vós sereis minhas 
testemunhas. 

Não vos importeis se o mal se levanta como poeira em redemoinho. Apenas ol-
hai calmos e ele se dissipará. À medida que o divino acontece em vós, tomai consciência 
disso, tereis missão pela frente. 

Não fostes preparados para bonito, não estais vos santificando por acaso, mas 
porque precisais realizar a missão na face da terra que é justamente, acolher os frutos 
do mal e devolver em amor. Transformar o mundo, eis a questão. 

É bem para isso que fostes chamados, para ser centelha de luz nos caminhos 
escuros tenebrosos, para brilhardes como luzeiros no mundo.

Lembrais, quando vos disse: Ide e sede luz? 
Pois a luz clareia e se irradia e ilumina tudo o que é mau. Mas, não fora, mas 

dentro das pessoas. Por isso, sede fortes, nestas horas em que se inicia o Pentecostes 
sobre a face da terra. Em que o Espírito Santo vem, mas vem mesmo para agir. 

Todas as profecias se cumprirão. Só ficará de pé, o que tiver sido santificado, 
onde pairar a mão do Pai. 

Por isso, não vacileis, amai-Me de todo o coração e com todas as vossas for-
ças, para terdes força e coragem de transpassar esse amor divino para outrem.

O tesouro não pode ficar só para vós. Haveis de reparti-lo com os outros, pois 
ele é inesgotável e transborda para vós, diretamente do coração do Pai que vos ama e 
a humanidade inteira com infinito amor e quer que todos sejam felizes.

O Pai quer trazer todos à perfeição. O Pai quer estar em todos e que todos 
estejam Nele. O Pai deseja reunir todos para comungarem do mesmo amor. 

É a celebração, é a partilha que o Pai deseja. Partilhar o amor do seu coração. 
Partilhar suas delícias, suas bondades e doçura. 

Viver as bem-aventuranças e ter esperança e segurança no Pai, que é Uno e 
Trino e deseja manifestar-se cada vez mais a cada um de vós.

Mantende a fé, ainda que os momentos pareçam difíceis, mantende a fé. Não 
vacileis nenhuma vez. Mantende-vos unidos e coesos na mesma esperança. É o Pai 
que vos ama, que vos fala e vos orienta, vos conduz e vos ensina.

Acolhei-Me em vosso coração. Aprendei como é doce o convívio e o colóquio 
Comigo. Buscai os tesouros divinos da graça, da força e do poder, em meu coração que 
é todo amor por vós. Não limiteis a providência sobre vós. 

Acolhei-Me com lealdade e sinceridade.
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Buscai-Me, pois estou de vós bem perto. Partilhai do amor Comigo, Deus Uno, 
Trino e Verdadeiro.

Vivei felizes, que a minha paz vos acompanhe. Amém.

Filhos queridos do meu coração!
 É vosso Pai Celestial que vos fala.

Tende para com vosso Pai sentimentos perfeitos. É Ele o doador da vida que 
agora está em vós. 

Fostes resgatados das trevas para a luz e agora em vós repousa o espírito da 
paz. Estais a viver um tempo novo, quando deveis mergulhar no meu amor e na minha 
santidade, ser participantes do meu trono, da minha glória.

Por isso vos pedia, tende para Comigo sentimentos perfeitos. Quero-vos, filhos 
sinceros, honestos e leais. Quero-vos fiéis às minhas leis e aos meus preceitos. Nada 
do que vos falo é em vão. Mas tudo tem um sentido, um significado. 

Agora no mundo deveis ser luz para iluminar, não podeis ser treva, viver ainda 
o velho, viver a mentira. Não podeis mais acreditar no mal, ele já se extinguiu, acabou 
definitivamente. 

De agora em diante a humanidade não vai mais conseguir fazer o mal, apenas 
o bem e ela vai ainda consertar tudo o que estragou. 

O bem impera no mundo. Reina o bem. Está para todo sempre entre vós o 
Cristo Ressuscitado, o Cristo Rei. É Ele que no amor do Pai e do Espírito Santo reinará 
para sempre. O amor venceu. 

Deus foi a vitória sobre todo o mal. Nada mais há a temer.
O Cristo Ressuscitado está entre vós, aleluia. A vida venceu a morte. Para 

sempre impera o amor e as pessoas não vão mais conseguir fazer o mal, só o bem. O 
mal deixou de existir.

Agora estais vivendo um tempo novo. É a nova era que começa. Estais na con-
tagem progressiva desta nova era, deste novo tempo. Representais o mundo vivendo o 
bem, vivendo as bem-aventuranças, o eterno amor. 

É uma nova era que se inicia, podeis estar certos disso. Um tempo de amor e 
paz sobre toda a terra. 

Os homens voltar-se-ão para seu Deus. Haverá uma comunhão universal entre 
os homens e seu Deus. Todos conhecerão o Pai, grandes e pequenos e aprenderão a 
amá-Lo e adorá-Lo. Mergulharão na luz e tudo será santidade, paz e amor. 

O Deus Uno e Trino se faz presente em vossos corações, dando-vos toda 
segurança que careceis. E assim o será no mundo inteiro. 

Todos estarão inseridos, mergulhados no seu Deus e Deus estará presente 
em todos.

É o Amor Uno e Trino do Pai e do Filho, perpassando para os filhos queridos do 
Pai. É a unidade no amor, se fazendo em toda face da terra. É o grande desejo do meu 
coração, de unir todos os povos em um só coração, se realizando plenamente. 

Que a unidade se faça no mundo inteiro e que sobre ele
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      repouse o Espírito da Paz. É o meu maior desejo, que meus filhos se amem, sejam 
felizes, cheios de vida, de paz e amor e que Me conheçam, Paizinho querido, que só 
quer o seu bem, a sua felicidade. Que haja paz no mundo, sucesso, alegria e felicidade. 

Que Eu seja conhecido e amado e que se faça no mundo inteiro o amor.
Servos, já viveis esse tempo, que o mundo está prestes a conhecer. Inseri-vos 

cada vez mais profundamente no meu amor e na minha santidade. 
Adorai o santo. O santo três vezes santo quer ser amado e adorado por todos 

os homens. Buscai a perfeição. Aderi ao bem e à paz. 
Não tenhais medo. Vinde! O santo três vezes santo vos espera com o coração 

cheio de amor. Sou um Pai manso, misericordioso e bom. 
Aproximai-vos, nada temais. Sou a luz, sou a vida, sou o amor. Aproximai-vos 

de Mim que vos amo tanto. Meu coração arde de amor por vós, filhos queridos. Buscai-
Me. Penetrai-Me. Penetrai no lugar santo que é o meu trono de glória. 

Eu vos convido a entrardes nesta santidade, a entrardes em Mim e beberdes 
da fonte que jorra água viva. É o Pai. É o Paizinho que está aqui e se aproxima de vós 
com esse clamor santo, convidando-vos a ser santos.

 É o Pai. É Ele mesmo que se aproxima de vós para conquistar-vos para Mim. 
Quando mandei meu Filho, Ele falou sobre Mim, que Eu era o Deus amor, o Pai. 

Mas agora nesta nova era, sou Eu mesmo que Me apresento com o coração 
ardendo de amor por vós, inflamado de amor por vós e se assim vos falo e me apresento 
e me comunico e comunico a intensidade do meu amor, é para que creiais verdadeira-
mente que sou Eu, um Deus imenso e grande, forte e todo-poderoso que Me apresento, 
que aqui estou entre vós, unido a vós para todo o sempre, para toda eternidade. 

Sem Mim nada podeis. Deveis, pois, pôr toda confiança em Mim, único Deus, 
única fonte, única força e poder, único sustentáculo. Agora vos aproximais do tempo em 
que vossas palavras serão vida e verdade. 

Por isso é mister buscardes com destemor a santidade, tendendo à perfeição 
de alma, buscar, pensar, falar, só o bem, a vida e a virtude. 

Já vos dizia, tende para com vosso Deus sentimentos perfeitos, de amizade 
sincera e leal e também para com vossos irmãos. 

Já é a vivência no novo, já é a vivência no bem, já é o início da vivência do 
santo três vezes santo, inserido em vós; é um tempo de muita contemplação e silêncio, 
para o divino se realizar, se fazer totalmente em vós. Haveis de acolhê-lo, pois vós sois 
a morada do santo. 

O santo Senhor habita em vós e não as alturas. Vós é que sois a morada do 
Altíssimo. É dentro de vós que haveis de buscar o santo três vezes santo e com Ele fazer 
unidade. Vós sois o santuário do Deus amor. 

Haveis de buscá-Lo com intensidade, com fervor, de coração aberto e amigo. 
Não vos assusteis, nem vos escandalizeis. Sou Eu mesmo, sou vosso Deus e 

habito todos os lugares, sou uni-presente em todo o universo. 
Mas o que mais tendes dificuldade de crer é que estou em vós. Habito-vos. 

Sois minha morada. Preferis sempre fugir da luz, porque a luz vos incomoda. Mas é isso 
mesmo. A luz mora em vós. 

Sois o templo do Espírito Santo, em vós, abrigais
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a Unidade Perfeita, o Uno e Trino Deus, o Dom por excelência. 
Todo esse amor é em vós, tudo isso sois vós, templo, santuário, presença. Por 

isso valeis tanto. Por isso custastes o sangue de um Deus, pois sois muito especiais 
para o Pai.

Sois feitos à sua imagem e semelhança e colaborais com Ele na obra da cria-
ção e na obra da salvação, acolhendo agora o seu plano, estais sendo filhos queridos 
no meu coração. 

Pois este plano não tem falha e todos o aceitarão, pois ele vos resgata para a 
luz. Ele vos dá o direito de viverdes a santidade. 

Meu plano é perfeito. Há perfeição e unidade em Mim. Por isso meu plano vos 
conduz à perfeição e à unidade e gera o amor. Há perfeição, harmonia e paz em Mim. 
E tudo isso é meu plano. É luz, é vida, é amor pleno, é o próprio Dom se fazendo em 
meio aos homens.

É o Deus É, é o Deus conosco, Emanuel em meio a vós. É o tudo em todos. Ele 
é em vós e vós sois Nele. É uma simbiose de amor. É uma transformação, o que estava 
dentro, vem para fora e o que estava fora, entra em sua alma. 

É o Eu Nele e Ele em Mim, que Cristo vivenciou na sua humanidade e esse “ser 
em Deus”, perpassa para os homens.  

É o humano vivenciando o divino. É o segredo desta nova era que se inicia. 
Deus se fazendo presente na terra, tão fortemente, através do homem. Isso porque o 
homem recuperou a amizade com Deus. 

Não é o homem que é Deus, mas há agora neste novo tempo, uma amizade 
tão perfeita, tão serena e natural, entre o Pai e o filho homem, que há esta transubstan-
ciação, esta apresentação do Deus É em cada um. 

Esse poder, esse Dom não é só para alguns, mas para todos. O Dom é em 
todos igualmente que aceitam. Esse Dom é tão presença, é tão forte que só aceita e 
acolhe quem está preparado. 

O mundo inteiro precisa conhecer, acolher o Pai, mas é mister estar preparado, 
para então vivê-lo plenamente, para acolhê-lo em plenitude.

O mundo está tão longe desta verdade que ora vos falo, que em vez de acolher-
Me, o Dom supremo se fazendo em meio a todos, é capaz de rejeitar-Me novamente.

Por isso não revelei esse plano por inteiro de uma só vez e a muitos ou a todos. 
Mas revelei primeiro a uma pessoa, que por sinal assustou muito e correu horas de Mim. 
A irmã Gertrudes para a qual dei o Carisma e fiz todas as revelações iniciais. 

A seguir fui revelando tudo aos poucos, para não ferir nem assustar ninguém 
na comunidade, passo a passo e assim mesmo muitos se assustaram e fugiram, isso 
que usei de toda a cautela. 

É que o plano que ora vos apresento é ousado mesmo, é imenso, santo e muito 
cheio de poder. Por isso só os fortes estão tendo o poder e a força de ir adiante. É um 
plano maravilhoso, mas que desafia vossa fé e vossa visão de mundo. 

Realmente, por esse plano, Eu venho governar o mundo e fazer de todos os 
povos um só coração e uma só alma, aderida a Cristo, meu Filho, única rocha e susten-
táculo com o qual haveis de contar.

Por ora é o que vos escrevo. Tenho outras coisas ainda a falar-
vos através de cartas. Peço-vos agora, tão somente, aderi ao meu plano 
santo, ele é santo porque gera santidade.  Acolhei-o, pois acolhendo meu
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plano estais acolhendo a Mim e aceitando o meu governo que será inteiramente na 
providência. Aceitando meu governo, estareis aceitando que a providência seja em tudo 
e em todos. 

A providência se fazendo, tudo será abundância, alegria e felicidade. 
Os dons se farão em plenitude e os sacramentos serão o elo de amor que nos 

une. Eu a vós e vós a Mim. 
Os sacramentos celebrarão nossa unidade perfeita, Eu em vós e vós em Mim, 

Deus Uno, Trino e Verdadeiro. 
Eu serei o sacramento presente em vosso lar. Eu celebrarei convosco, a uni-

dade e a paz. A paz sendo. Deus é. É o Pai, o Pai que celebra convosco. É o Deus 
invisível, se fazendo visível através de vós, em vossas famílias. 

Por isso, vinde a Mim todos vós. 
Tomai parte no meu banquete, fazei parte do meu reino de amor, da minha 

casa, que é o meu coração, ardendo de amor por vós que ora vos acolhe e acolhe 
igualmente a todos. 

Quem vos ensina e vos fala é o Pai e sua sabedoria criada e que sempre 
existiu.

Assim Me apresento a vós, meus filhos queridos, cada vez com mais poder e 
força.

À medida de minha presença em vós será o vosso preparo na santidade e a 
vossa acolhida. Aceitai-Me todos vós! Acolhei o meu grito de amor, através destes escri-
tos, é a hora verdadeira, é a hora da verdade em que mergulhareis na luz.

Vinde a Mim, filhos queridos!

Poderosos do mundo, ouvi!
É vosso Deus Pai que vos fala.

Como a galinha reúne seus pintinhos, venho reunir todos os povos agora. Que-
ro reuni-los em um só coração, em uma só alma. Quero que todos voltem a ser irmãos. 
Quero que todos se amem e, unidos, amem a um só Deus e Pai Celestial. 

Venho realizar a unidade no mundo, acolhendo todos os povos no meu cora-
ção. 

É a hora da unidade, é a hora da verdade. Todos devem ser um, assim como 
Eu e meu Filho Jesus, somos um, sede também vós um só coração, um só amor e vivei 
em um mesmo espírito de paz e solidariedade. 

Vivei o amor. Vibrai com esse amor. É o amor Uno e Trino que se apresenta na 
face da terra e quer fazer dos povos um só coração e uma só alma.

Povos todos da terra, vinde a Mim. Vinde a Mim todos vós, todos, sem faltar 
ninguém. Vinde a Mim. 

É vosso Pai Celestial que se apresenta em vosso meio para se deixar amar e 
conhecer por vós.

Amai-Me de todo coração, pois é assim que desejo que aconteça. Uni-vos a 
Mim, povos todos da terra, pois é isso que Eu desejo que aconteça. 

Todos unidos em um só coração, em uma só alma, em um mesmo
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espírito de paz, solidariedade e amor. Uni-vos em um só espírito de amor solidário, 
pacífico, vivificante, transformador e santificador. Haverá um só coração e uma só alma. 

Todos os povos serão um. Haverá uma unidade perfeita em toda a face da terra 
e muita paz, muita paz. 

Chega até vós, para ser cumprida, a lei perfeita da unidade e da paz, que é a 
lei do dízimo. Ela precisa ser conhecida de todos e cumprida por todos. Todos precisam 
conhecer-Me, amar-Me e seguir a minha lei. E a lei perfeita da unidade e da paz. 

Em torno dessa lei, todos serão um.
Através das minhas leis, desejo ardentemente realizar a unidade na face da 

terra e que todos Me conheçam e Me amem. Sou um Deus bondade e misericórdia. Sou 
um Deus bom. Sou um Deus ternura e amor. 

Só o que desejo, de todo meu coração, é amar-vos. Amar igualmente a todos e 
a todos preencher com meus dons, com minha caridade imensa e santa. 

Através das minhas leis, haverá um só rebanho e um só pastor. É o seguimento 
do meu plano que unirá os povos. 

Esse plano não é algo da terra, inventado por mente humana, mas é algo de 
Deus. E Deus mesmo que vem à face da terra, instalar o seu plano de amor, concebido 
desde a criação do mundo e posto em prática vagarosamente através dos séculos. 

É neste século de agora, século XX, que este plano de amor recebe a cul-
minância, quando é trazido e apresentado ao mundo pela própria Trindade Santíssima e 
deseja que esse plano seja aceito e passe a vigorar e que ela seja acolhida, conhecida 
e amada, por toda a face da terra.

“Sim, Pai! Todos vós deveis dizer.”
“Sim, ao vosso plano de amor e paz.”
“Sim, para que todos tenham o que comer, o que vestir e onde morar”. 
“Sim, para que todos tenham no espírito a paz, a tranquilidade, para viverem a 

vida dos dons, a vida da graça, a santidade, o amor”.

Crede, é vosso Pai mesmo que vos fala, não duvideis. Quero que todos vós 
vivais a vida, plenificados e santificados no meu amor.

Vinde! O caminho está pronto e a hora é chegada. A hora verdadeira, do verda-
deiro amor se fazer na face da terra. Voltai a Mim, enquanto há tempo. Eu vos previno, 
como já vos preveni outras vezes. 

Voltai a Mim, enquanto há tempo. Tendes tão pouco a pedir e muito para agra-
decer, pois o plano agora está pronto, bastando ser colocado em prática, por si só vai 
realizando. 

Por isso, apressai-vos e vinde a Mim, é vosso Paizinho que vos chama, nesta 
hora verdadeira em que o Espírito do Senhor dos Exércitos se derrama sobre a face da 
terra e converterá a todos. 

Haverá sinais no céu e na terra, na hora em que for para se instalar, definitiva-
mente, este plano na face da terra.

Por isso é que falo: “Vinde a Mim enquanto há tempo”.  Amém.
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Filhos amados meus, é a voz do Pai que vos fala.

Estais a viver um tempo novo, de saúde, paz e tranquilidade. É o início da 
nova era. É um caminho novo que estais a percorrer, agora na paz e na segurança, na 
tranquilidade e no amor. Estais a vos revestir da luz. 

A luz não se apresenta de uma só vez, mas gradativamente, paulatinamente, 
pois não aguentaríeis se vos fosse derramada de uma só vez. 

Assim agireis como se estivésseis a subir uma escada, degrau por degrau. 
Quanto mais subirdes mais perto estareis da perfeição, porém quanto mais vos aproxi-
mardes da luz, mais aparecerão vossas imperfeições. 

Na medida de vossa santidade, o Deus da paz se fará em vós, não por mer-
ecimento, mas por puro dom do Pai, pois quanto mais fordes santos e tenderdes à 
perfeição, mais vós acolhereis a luz, acolhereis o Santo, três vezes santo.

É a luz, a verdade e a paz se manifestando na humanidade. É o próprio Deus 
e Pai fazendo unidade com o homem. 

Só agora o homem tem condições de acolher a ressurreição, de ser templo e 
morada do Deus Espírito Santo. Isso porque durante todos esses séculos, o homem se 
manteve ligado ao mal, distante do Pai, sem sua amizade. 

Agora o Deus Uno e Trino se apresentando, limpa e lava todo o mal e o homem 
de novo é resgatado para a luz, ele de novo tem condições de santificar-se, de novo 
está apto a viver as bem-aventuranças, a ter amizade com o Pai, a dialogar com o Pai e 
seguir com docilidade suas instruções e ensinamentos. 

É o próprio Deus vindo ao mundo salvá-lo, resgatando para o homem sua 
condição de ser imagem e semelhança sua, templo vivo do Deus É, santuário do Altís-
simo. Pelo Pai e com o Pai, lhe vieram todos os bens, todos os dons. 

Será uma nova vida, é uma nova alegria, é a santa presença do Pai em cada 
um de vós. Agora assim vos falo, dando testemunho da minha presença em vós.

Sede fortes o suficiente para em meio às trevas testemunhareis a luz. Já não 
sois servos, mas filhos amados do Pai, herdeiros do trono da graça, herdeiros do meu 
reino de amor e paz. Testemunhai a verdade.

Testemunhai meu amor por vós, dai mostras da minha presença entre vós e em 
vós. Sede unidos, sede santos. Dai provas da minha força em vós, sendo fortes, cada 
vez mais corajosos e persistentes, erguendo a cabeça e indo adiante. Não desanimeis 
nunca.

A Irmã busca sempre o auxílio de alguém. Não te sinta sozinha, pois sempre 
estou contigo. Busca viver cada dia mais minha presença em ti.

É o Carisma se fazendo na face da terra. O Deus É, convosco e em vós. De-
fendei o Carisma contra toda divisão e propagai-o às nações. Ide, passo a passo, com 
prudência e tranquilidade, na obediência, tendo como proteção o escudo da justiça que 
vem do Pai e que não vos deixará sofrer qualquer dano.
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Assim como acontecer nos marcos, acontecerá por si na humanidade.
O importante é realizar com sabedoria e prudência a caminhada nos marcos, 

sabendo que esta caminhada é para o mundo e no mundo.
Então não vos preocupeis tanto em atingir o mundo, mas em caminhar passo 

a passo, por onde a conduzo, nesta caminhada do amor e da unidade. Onde a levar, 
ali quero realizar. O Carisma acontecendo no mundo, ninguém mais poderá causar-lhe 
danos.

O Carisma é o “Deus É” no meio de vós e em vós. À medida que avançardes na 
contagem progressiva, mais e mais o Deus Conosco se faz em vós, o governo do mundo 
cai e reina o governo do Pai, na paz e na unidade. 

Cada vez mais vai se evidenciando sobre a face da terra, a autoridade do Pai, 
Todo-Poderoso e cheio de clemência e misericórdia, providência e amor. 

O Deus Uno e Trino quer governar a terra e à medida que Ele é aceito e acol-
hido, mais o seu plano se realiza e o Carisma adquire poder para salvar. Assim, já está 
plantada e dando fruto, a semente de um mundo novo, cheio de vida e paz.

A pessoa totalmente inserida neste Carisma é luz para toda a humanidade. Por 
isso as revelações vão sendo feitas vagarosamente, pois são muito fortes e poderosas. 

Tendes dificuldade de conceber que o Pai precise tanto do homem para con-
cretizar seu plano de salvação, mas assim é. Deus vem fazer unidade com o homem, 
para salvar. 

O homem é tão amado pelo Pai, que o Pai quis precisar dele. 
De todas as criaturas criadas, é para o homem que o Pai canalizou o amor e é 

nisto que se faz sua imagem e semelhança, no amor, que é eterno e nunca morre, nunca 
passa, mas fica para todo sempre. 

Quanto mais amardes, quanto mais estiverdes em consonância, em uníssono 
com vosso Deus e Pai, coração a coração, mais rápido o mundo recebe o amor. De 
vós, meus amados filhos e  escolhidos, espero o amor, muito amor, para que ele possa 
transbordar para vossos irmãos.

Nesta época, o mais necessário é amar-Me, para acolher o amor que derramo 
sobre a humanidade, para ser amor em meio ao mundo. O Carisma é amor, puro amor 
do Pai para com humanidade. 

Em o Carisma se fazendo toda a humanidade está salva. Por isso colaborai 
agora, na hora do amor e amai, amai muito, amai a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo. É a hora da verdade. É a hora da Trindade em vós ser aceita. 

A verdade é a Trindade Santa em vós, um mesmo Deus Verdadeiro. Agora é o 
tempo que vos dou para amar-Me. É um tempo santo, que santifica os irmãos. Amai-Me 
com todo fervor. E o que Me sustenta entre vós, o amor. 

O Amor Uno e Trino se fazendo em vós e encontrando acolhida, toda a terra 
está salva. Não só os homens, mas todos os seres criados e que estão sujeitos ao 
homem.

“A terra inteira verá a minha salvação”! 
É a voz do Pai que vos fala, alegre e feliz, pois conheço o vosso coração, filhos 

dóceis do Pai. 
Abençoo-vos com todas as bênçãos celestiais. 
Abençoo em especial, a Irmã, minha filha querida, dócil à minha vontade, valente
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guerreira que vai à frente deste exército de salvação. Esteja em paz, filha querida, é o 
Pai que vai à tua frente e te guia e conduz. 

Estejas tranquila, que a minha luz está em ti. Já fizeste uma boa parte da 
jornada, mas ainda é longo o caminho que tens a percorrer até chegares à meta final. 
Nada tens a temer. 

Tudo te será dado em acréscimo, portanto tenha coragem, não vaciles. 
Caminha na humanidade, instalando a minha justiça, o meu amor e realizando a unidade 
entre os irmãos. Concretizas assim o plano santo que desejo instalar na face da terra. 

És minha escolhida e ninguém ousará colocar-te a mão, pois tens a minha mão 
diretamente sobre tua cabeça, filha muito amada do meu coração. 

Filha querida, esse Carisma é como meus olhos na face da terra. E o que mais 
quero agora realizar através dele, é a unidade dos meus filhos. 

Jesus, meu Filho, me suplicou: Pai, que todos sejam um! E assim, através 
deste Carisma, que é a concretização do plano de salvação iniciado com Jesus, desejo 
implantar a unidade na face da terra, fazendo com que todos os meus filhos se insiram 
nas minhas leis que são três:

A lei do dízimo é a minha lei por excelência, na qual os filhos recebem a her-
ança que lhes cabe, que é a riqueza do meu reino e todos podem usufruir da minha 
providência que é sem limites e inacabável.

A lei segunda, é acolher meu Filho Jesus, vivo, ressuscitado que está no meio 
de vós, vivendo com Ele e Nele as bem-aventuranças que é o que vos agregará como 
irmãos em Cristo Jesus, filhos todos do mesmo Pai.

A lei terceira, é a lei do resgate, pela qual resgatais a salvação que renegastes, 
acolhendo a resposta da vinda de Jesus ao mundo, que é meu Espírito Santo. 

Pela lei do resgate aceitais viver o Dom, que é o Espírito Santo, no amor do 
Pai e do Filho, sendo em vós. Resgatais de novo a salvação para vós, vendida por alto 
preço, por preço de sangue.

Agora resgatais essa salvação no silêncio e na tranquilidade, ainda em vida 
tereis a certeza da vida eterna para vós, mas deveis pagar o preço. O preço da unidade. 
O preço do resgate vos igualará a todos. 

Todos sereis iguais. Pois só participareis do meu plano de salvação se pa-
gardes o resgate igual para todos. Todos, todos, todos. 

O preço do resgate é o preço da unidade. Só assim, a humanidade será uni-
dade, só se cumprir a lei do resgate, que imponho, para que saibam, sintam e aceitem 
que sou Eu, único Deus, me imponho com meu governo e minhas leis, varrendo toda a 
injustiça e pecado da face da terra. Agora tendes a lei pronta e a luz já começa a brilhar. 

Estai atentos, pois soará a hora para cada um. E todos precisam ser salvos. 
Ninguém poderá ficar de fora. 

É o Pai, através de seu Espírito Santo, renovando a face da terra. A lei do 
resgate é a lei que confere ao Espírito Santo o direito de transformar e renovar tudo na 
pessoa, na família e na sociedade. 

Não que Eu, como Pai, precise de dinheiro, mas através deste resgate, purifico 
o dinheiro do mundo dividido, que perdeu a unidade, porque não aceitou Jesus.

Uma vez o dinheiro purificado, ninguém mais conseguirá com o dinheiro fazer
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o mal.
O dinheiro será agradável, um instrumento de entre ajuda, de doação, de cari-

dade e amor. Não oprimirá, nem perseguirá ninguém. Não será buscado como ídolo, 
como deus. Mas, será apenas instrumento agradável ao homem, instrumento organiza-
dor, pois quem de fato promoverá a subsistência é a providência do Pai.

Assim também se faz com a lei do dízimo, a purificação do dinheiro do mundo. 
E nada nem ninguém poderão ir contra essas leis, sob pena de não participar do meu 
plano e ali haverá choro e ranger de dentes.

 Sem Mim, nada podeis, ó governo do mundo. Estais a afundar mais e mais. 
Buscai salvar-vos enquanto é tempo. 

De nada adiantarão vossos negócios se não garantirdes para vossa alma a 
salvação. Procurai conhecer que o Pai é que vos pede o dízimo e o resgate. A que ex-
tremo amor chegou o Pai, doando-vos seu próprio Filho Jesus, como um cordeiro, para 
ser imolado por vós e com seu sangue vos resgatar a salvação. 

Como não podeis pagar o resgate? 
É o mínimo que vos exijo por tudo o que vos dou agora em troca. É o mínimo 

que posso exigir de vós, se vos conservo na saúde, na abundância e na paz.
Não que Eu faça negócios convosco, vendendo meus dons, mas é que como 

governo, agora instalado no mundo, preciso manusear o dinheiro do mundo, preciso que 
esse dinheiro passe por minhas mãos para realizar a unidade entre meus filhos e para 
que Me reconheçam como governo no mundo. 

Só assim os povos perceberão que há um Deus à frente de tudo isso. E que 
não são leis humanas, mas leis divinas instaladas na face da terra, pelo próprio Pai e 
precisam ser obedecidas. 

Só assim para o homem voltar-se para Deus. O homem foi muito longe, longe 
demais de seu Deus e Pai e agora jaz nas trevas. É preciso trazê-lo de volta à luz, ao 
amor do Pai, à amizade com Deus. Ó homem insensato! Voltai para vosso Deus. Muitos 
chorarão e baterão no peito, dizendo: “Quão tarde Te encontrei, quão tarde Te conheci, 
meu Pai”. 

Crianças, jovens, depressa. Voltai para vosso Deus. Contemplai vosso Pai, no 
âmago de vosso coração, nas profundezas de vossa alma. Aderi ao bem! Voltai todos 
para Mim, vosso Deus e vosso Pai, que vos fala e vos salva com seu coração cheio de 
amor terno e suave, gerador de vida e paz. 

Tende sobre vós a minha bênção paternal, sobre vossos trabalhos e vossas 
famílias. Permanecei solidários Comigo. Amai-Me, amai-Me muito. Sou vosso Deus e 
Pai. Se assim me comunico convosco é porque preciso que creiais,  pois  é de Mim que 
procede este plano, Eu que sou Deus Uno e Trino, o Verdadeiro.

Só que muitos fizeram um verdadeiro tabu em torno da palavra de Deus e hoje 
a humanidade quase tem dificuldade em aceitar um Deus que fala e se comunica, um 
Deus manso, solidário e preocupado com seu povo. 

Pintaram um Deus muito distante para vós. 
Se Eu quisesse ficar tão distante do homem, por que o teria criado à minha 

imagem e semelhança? 
Se somos semelhantes justamente na capacidade de amar, é para estarmos, 

de fato, muito juntinhos, coração a coração. 
Sou um Deus que estou muito perto de vós. Estou deveras 
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muito preocupado em salvar-vos e conduzir-vos à santidade. 
Desejo que se aproximem do trono do santo, três vezes santo. 
Não é inacessível como vos fizeram crer, mas que é muito necessário tomardes 

parte neste banquete, nesta festa, quando a humanidade inteira se apresenta convertida 
e salva a meus pés, Me adorando, louvando e acolhendo os dons que lhe são merecidos 
para viverem a completa felicidade. 

É esse Deus que se apresenta a vós. É o Pai... Pai, compreendei bem, é o 
Pai... é Pai, é Pai, como sabeis, ama e cuida ternamente, incansavelmente de seus 
filhos, ama-os com infinito amor e quando os vê dispersos quer reuni-los todos em torno 
à sua mesa, que é a mesa da unidade.

Filhos meus, participais agora do meu reino, pois vos dou a conhecer todo o 
meu plano de amor e revelo-Me a vós em santidade e justiça, apresento-Me tão próximo 
de vós.

Que mais quereis de Mim? 
Que prova maior de amor quereis do que as que já vos dei? 
E agora esse plano vos é dado de graça garantindo-vos a vida eterna, gratu-

itamente... e tirando a humanidade toda do caos em que jazia, também gratuitamente, 
bastando para tanto dizerdes o vosso sim e crerdes e assim mesmo titubeais?

Resmungais? 
E achais que Deus não precisa de dinheiro para salvar o mundo! Mas dinheiro 

e ouro algum salvariam o mundo do caos onde se encontrava. 
Ó ignorância em que jazeis, filhos meus. 
Por pouco vos engolem as trevas. Mas, por pura obra de misericórdia, brilha 

para vós a minha luz e vos resgata para a santidade. 
Gratuitamente sois salvos, por pura obra da graça. Nenhum filho meu ficará de 

fora, mas todos são salvos e resgatados para a luz, para a vida em abundância, para a 
santidade e o amor.

Assim é, e assim será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

   

Estou nas famílias e na unidade do Espírito Santo, Eu promovo a paz. Venho 
sobre vós envolvendo-vos numa atmosfera de amor e paz. 

Sou Jesus de Nazaré e desejo ser acolhido por vós nesse momento. Ressusci-
tado estou no meio de vós e em vós, vivo e real, presente em vós. Transpareço através 
de vós sem o perceberdes e realizo onde estais. 

Este é o segredo de chegardes até a luz. É vivenciardes a minha ressurreição 
em vós. Eu preciso ser em vós, totalmente, por dentro e por fora.

Haveis de chegar à plena santificação de vossos órgãos internos e de vossa 
aparência exterior, para que Eu possa transparecer através de vós em plenitude. 

É necessário santificar-vos e isso farei através da Irmã Ger-
trudes, que recebe de minhas mãos esse dom, esse poder, de trans-
ferir a santidade para vós, por um toque em vosso físico. Virá do alto
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a força e será pura graça sobre vós, não por vossos méritos ou merecimento vosso, mas 
por puro dom de Deus sobre vós para vos permitir penetrar na tenda do santo, três vezes 
santo Senhor e para que também a santidade chegue ao mundo, chegue às famílias. 
Vossa família será totalmente plenificada na luz. 

Vossas famílias recebem os dons para que todas as famílias da terra recebam.
Estais apenas servindo de meus instrumentos nesta missão, para acolherdes o 

amor, acolherdes os dons, a santidade, a graça e ao mesmo tempo, faço-vos conhece-
dores do meu plano de amor para esta nova era que se inicia agora, passo a passo e 
também sois os vanguardeiros a viver essa nova era de amor, tranquilidade e paz.

Nesta nova era a humanidade mergulhará no santo e divino poder. 
É um novo tempo que surge, de santidade e poder. Sede santos como Eu sou 

santo, isso deveis viver agora, nesse novo tempo. É a volta ao Pai, é um inserir-se no 
divino, totalmente plenificados e purificados. 

É a comunhão dos santos e a ressurreição da carne, de que fala o “creio”, que 
agora vai se realizar.

Esse penetrar o divino é viver os mistérios de Deus, é participar de sua vida 
divina, é ser ressurreição e vida plena de graça. São verdades profundas e fortes, que 
só quem estiver purificado poderá aceitar. 

Por isso a caminhada há de ser feita passo a passo, pois os novos não enten-
dem de saída esses mistérios, essas revelações e Me rejeitam novamente. 

Mesmo as autoridades, pessoas de instrução superior, mesmo os padres, bis-
pos e Papa, só vão entender o final, se participarem do começo. 

Isso pode ser feito lendo o Livro da Vida número” um” ou pelos cursos que 
serão muito rápidos, apenas apresentando o Carisma, levando-os a conhecer o Pai, 
Jesus e o Espírito Santo e apresentando suas leis. 

Se disserem sim de todo coração, de todo o entendimento e com toda alma 
aberta ao novo plano de amor do Pai, o Santo Espírito de Deus penetra como uma flecha 
e os salva e recria. 

Assim haverá de ser e assim haveis de fazer, vós que sois filhos dóceis e 
obedientes do Pai.

A missão começa e ora vos instruo assim. Haveis de ir à frente do povo, à 
medida que levardes o povo, entrareis na luz. 

Tudo será na paz e no amor, pois estarei à vossa frente, me faço presente 
encarnado em vós, Filho Único do Pai, no amor do Espírito Santo, em força e poder.

O amor vence! O amor recria! E o amor transforma!
E eis que vos anuncio que é a era do Espírito Santo. Eis que vem o Espírito 

Santo com toda força e poder. 
Venho cumprir a promessa que vos fiz, que se Eu fosse, receberíeis o Espírito 

Santo. Eis que o tempo chega, em que de novo Me apresento a vós, ressuscitado e 
glorioso, ao lado do Pai, para cumprir a promessa feita a vós, de vos dar um advogado 
que diante do Pai intercederia por vós dia e noite. 

É o Espírito da Verdade que vem com toda força e poder. Ele 
vem com um sopro limpar a face da terra de tudo o que não é santo. Pois o
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santo, três vezes santo deseja chegar a toda terra, a todos os corações. 
Todos poderão e deverão adorá-Lo em seu régio trono. Pois o santo Senhor do 

universo deseja ser muito amado por vós, adorado e glorificado.
Nesta era haverá uma total revelação do Pai, para vós. O Pai quer mostrar-se 

em plenitude de bênçãos e graças. 
O Pai É em vós e deseja ser em todo o universo. Para quem está muito longe 

Dele ou não é de oração, que vive afastado de tudo, achará difícil crer que tudo isso é 
real e verdadeiro. Mas acostumai-vos, ó povo meu, acostumai-vos cada vez mais com 
essas verdades, são imensas e que vos estão sendo apresentadas para que vivais e 
creiais naquele que vos criou e vos tirou do nada.

O Pai, Deus Criador Onipotente, toma parte de vossa humanidade. A prova que 
vos dou disso é a minha ressurreição em vós. Por Mim e através de Mim é que chegais 
ao Pai e crereis Nele. Ele é em vós, porque Eu sou. 

Eu e o Pai somos um e com o Espírito Santo formamos uma família de amor, 
unida. A nossa unidade em vós é que promove a unidade no mundo. A nossa integração 
em vós é que vos capacita a dardes testemunho de nós em vós, para o mundo. 

Se não estiverdes vivendo essa perfeita unidade do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo em vós, nada sereis.

Repito: Nada sereis por vós mesmos, apenas podereis ser, se estiverdes vi-
vendo esta unidade em vós. Se viverdes a plena unidade em vós, ela também se fará 
em vossa família. 

Se fordes unidade na família, também haverá a unidade nas famílias do mun-
do, pois de ora em diante a unidade também será derramada como dom do alto. Por isso 
é tão necessário viverdes a unidade em vós, em vossa família e na vossa comunidade, 
devido ao poder que ora terá a unidade. 

A unidade na família será uma força indestrutível, será um dom forte vindo do 
alto, para unir e selar a família no amor em torno do Pai.

É o dom, por excelência, que vos trará o Espírito Santo. O dom da unidade 
perfeita convosco mesmos, com vossas famílias e com o mundo inteiro, inseridos e 
mergulhados na unidade do Espírito Santo, no amor do Pai e do Filho. Nesta unidade 
sereis força e poder. Por ora é o que tinha a falar-vos.

Falou convosco Jesus de Nazaré, o Filho de Maria e José, que vos abençoa 
com todas as bênçãos do céu e da terra. Amém.

 

Sou vosso Deus e Pai.
O Deus do amor e da bondade deseja falar-vos.

Chegastes à fonte de água viva. Estais a beber do amor, do Amor Trinitário, 
que como fonte de água viva jorra para o mundo através de vós.
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Bebei, pois chegastes à fonte. Estais no amor, no amor do Pai e do Filho. 
Estais inseridos neste amor e totalmente envolvidos por ele, que vos dá força e poder. 
Mergulhai na graça e bebei do meu amor. 

Eu vos acolho com o coração aberto, cheio de ternura. Estais no coração do 
Pai, que vos embala no seu terno amor.

Filhos, o Pai só sabe amar. Lembrai sempre disso e fazei o mesmo, para es-
tardes em consonância Comigo, intimamente ligados, Eu em vós e vós em Mim. Essa 
unidade de amor e unidade Comigo, vosso Deus e Senhor, vos dá tudo. Em Mim tudo 
podeis. 

Estai, portanto, em Mim, inseridos no meu amor, totalmente enlaçados por meu 
amor, não vos desprendei de Mim, pois Eu sou o Amor Uno e Trino em vós.

Só em Mim e Comigo sois força e poder e realizareis alguma coisa. Mesmo não 
estando na ativa, em ação, mas se estiverdes em Mim estareis derramando o amor no 
mundo. E isso é que Eu quero. 

Que meu amor possa chegar ao mundo e sendo canais receptores esse amor 
pode ser derramado na humanidade. 

O mais importante nesta hora é serdes contemplação de Mim. É estardes em 
Mim, diante de minha face, a contemplar-Me e amar-Me. 

Se assim fizerdes, o coração de Jesus se abrasa tanto de amor e louvor, que 
esse amor Dele para Mim e de Mim para Ele é tão intenso, forte, imenso e grande que 
extravasa para o mundo, para vós mesmos, é quando o Espírito Santo se derrama. 

O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, tão intenso e forte que extravasa 
para vós. 

Nosso coração é um só, abrasado de amor por vós, filhos amados e queridos. 
Esse amor o Pai deseja que cada vez mais se faça em plenitude de dons e graça sobre 
vós. 

O Pai não deseja segurar para si esse amor, mas doá-lo, dá-lo a vós, pois é 
vossa herança, que meu Filho vos conquistou a preço de sua vida. 

Vossa herança é o meu amor, que vos prende definitivamente a Mim, acolhidos 
como filhos e vós acolhendo-Me como Pai. 

Estando nesse Amor Uno e Trino, nesse Espírito Santificado, estais na minha 
providência, totalmente entregues a ela, que é a sabedoria em vós, é o amor, enfim tudo 
em vós, todos os dons em vós, que a minha providência vos proporciona,  haveis de 
estar unidos a Mim, nesta amizade íntima, sincera, honesta e poderosa. 

É assim que vos quero, filhos meus, unidos a Mim, coração a coração, num 
mesmo compasso, numa mesma vida plena de graça e luz.

Servos, quanto mais vejo em vós boa vontade e sinceridade, mais desejo 
premiar-vos, derramando meus dons em profusão, sobre vós e também sobre o mundo. 

Mas nesta hora há de ter quem os acolha, pois é a hora escolhida por Mim para 
derramar os dons sobre a humanidade e é preciso ter quem acolha. 

Por isso prezo tanto este grupo escolhido de pessoas do povo, sem preparo, 
mas que dizem o sim para Mim e por isso Eu mesmo as preparo já no decurso de vários 
anos, ensino-lhes minhas leis e preceitos, ensino-lhes a conhecer-Me e amar-Me. 

Cada dia que passa, mais Me animo com esta comunidade tão dócil 
ao meu chamado, que desde o começo dos apelos que fiz, creram em Mim e
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responderam sim, sendo obedientes ao meu chamado, aprenderam a conviver Comigo, 
seu Deus e Pai.

Assim agora temos uma amizade tão linda, tão forte e verdadeira, de Pai para 
filho e de filho para Pai. 

É um relacionamento tão bonito e forte que Me coloca a cada instante como 
Senhor e Mestre no seio da família para orientá-la, organizá-la, curá-la e abastecê-la. 

Sou realmente acolhido como Pai no seio da família e me sinto muito bem e 
muito feliz, pois posso geri-la de fato e ser nela, providência e amor. 

Ó filhos queridos, que bom acontecer isso na humanidade! Que bom acol-
herdes o Paizinho vosso! Não sabeis a alegria que dais ao vosso Deus, cujo coração 
se abre em amor, puro e santo, para vós. Recebei os meus tesouros! Recebei os meus 
dons, ó todas as famílias da terra!

Porque umas foram fiéis, todos recebem gratuitamente. É o Deus da vida que 
assim vos fala e vos quer, ó famílias da terra, cheias de vida e amor. 

Vinde famílias da terra! Vinde todas receber! Colhei onde não plantastes e 
comei dos frutos que não semeastes. Bebei da fonte de água viva que não trabalhastes 
para abrir. Tudo é dom gratuito sobre vós, ó famílias da terra! Tudo é gratuidade e 
abundância. A providência se faz mais e mais sobre vós.

Buscai limpar-vos de dentro para fora, para comprardes o tesouro que vos 
tenho a entregar. Tudo será num abrir e fechar de olhos. 

O espírito, o psiquismo e o físico libertados na mesma hora, como um passe de 
mágica: “Sê curado, conforme a tua fé”.

Será uma era de muita iluminação, em que vivereis totalmente na luz.
Nada ficará oculto, pois penetrareis fundo na alma da pessoa. Nada pode ser 

feito às escondidas, pois doravante tudo virá às claras, o que sois, o que pensais, o que 
planejais. Tudo é claro e descoberto. Aos olhos do mundo, havereis de comportar-vos 
naturalmente, mas sede obedientes ao que o Pai vos pede e colocai tudo no seu cora-
ção, que é a fonte de água viva que tudo acolhe e transforma. 

Não deixeis de ser dóceis e obedientes ao Pai. Pois é a unidade que Ele deseja 
realizar e só assim chegareis a ela. 

Haverá servos escolhidos por Ele só para este trabalho, de colocar o mundo 
no coração do Pai, tão importante é esse passo agora. Isso é acolher o amor. Isso é 
valorizar o dom do Pai, que nessa época quis ser disponível para salvar o mundo. 

Podia ter feito, noutras épocas, mas escolheu a época atual, o tempo presente, 
para assim realizar e conta convosco, servos esmerados, para colaborarem com este 
trabalho. Isso se chama, a ceifa, é separar o joio do trigo. 

Todo o joio precisa ser colocado no coração terno do Pai, em atitude de louvor 
e agradecimento. E deveis noite e dia ter em vosso coração essa atitude de louvor e 
agradecimento ao Pai.

Incansavelmente deveis trabalhar nesta hora. A luz se aproxima e está 
bem perto e quando ela chegar, o mundo precisa estar preparado para acolhê-
la. Previno-vos que vem a hora da luz para o mundo e ele precisa preparar-se para
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acolhê-la. A luz é suave e terna, mas penetra até o fundo da alma e se a pessoa 
não estiver preparada, em vez de ficar alegre e feliz, vai sofrer, gemer e rejeitar.

Portanto, de vós o Pai espera obediência. Fazei o que Ele vos pede. E estai em 
paz. Ainda não chegou a hora do mundo, ela virá, sim, mas não é agora. 

Agora é a vossa hora. Estai atentos, pois vos uso, para após fazer acontecer 
no mundo as coisas com simplicidade.

Por ora é o que tinha a dizer-vos.
Sou o Espírito da Verdade, que vivo na unidade do Pai, do Filho e vos conduzo 

à luz. Amém.

Sereis, no meio do mundo, um povo eleito, um povo conhecido meu, os quais 
selei para no meio do mundo, serdes sal e luz, fermento na massa que os fará crescer 
e dignificar.

Sereis meus filhos e Eu serei vosso Deus.
É vosso Pai Celestial que vos fala e vos chama. Vinde a Mim, todos vós! Aderi 

ao meu plano, que é um plano santo, uma plataforma de governo para vossos dias, 
em que estais direcionando para um beco sem saída e esse plano vos dará todas as 
respostas.

Quereis mais provas do meu poder e do meu amor por vós? Estou no vosso 
meio como Aquele que vem, o único capaz de consertar todo o estrago que fizestes no 
mundo. 

Viveis atribulados entre vós, porque dentro de vós a minha igreja está em ruí-
nas, está em frangalhos. 

A minha igreja viva, dentro de vós, precisa ser reconstruída. Não conseguis ter 
paz em vós mesmos e por isso buscais fora os prazeres, para compensardes em vós a 
falta de Deus. Já não viveis como filhos meus, mas como pagãos que não conhecem a 
Deus, não conhecem o Pai.

Onde buscais Deus, ó geração perversa! Nas teorias, na ciência, nas falsas 
ideologias, nas idolatrias! Buscais um deus muito irreal, muito distante. Deus é bem mais 
do que pensais ou imaginais. 

Deus é acima de tudo salvação, acima de tudo perdão e mais que tudo, é Pai. 
Eu sou vosso Pai e é nesse Pai que deveis vos apegar. Buscai-Me como Pai, Paizinho 
e Me encontrareis.

Sou um Deus demência, um Deus verdade e caridade. Buscai a fundo conhec-
er-Me e amar-Me, pois sou muito íntimo de vós, ó povos, ó homens. Revelo-Me a vós em 
santidade e justiça e com poder e força, realizarei a unidade entre vós. 

Sois meus filhos eleitos e o que mais quero é que vivais no mundo como ir-
mãos, filhos do mesmo Pai. Eu venho cuidar de cada um, em particular. 

Como o pastor faz com cada ovelha, assim venho agora pastorear meu re-
banho e curar a cada uma. Pessoalmente farei esse trabalho, com muito amor, pois 
amo a cada uma com infinito amor. É assim que vos quero, filhos meus: sadios,
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 alegres, felizes e santificados, vivendo a unidade perfeita. Se chegardes à unidade per-
feita dentro de vós, isto é, a perfeita integração com vosso Deus em vós, vós Nele e Ele 
em vós numa perfeita harmonia, então esta unidade também será no mundo. 

Concomitantemente, se fazendo em vós esta Unidade Trinitária, também as-
sim se fará no mundo. É só questão do tempo. Há tempo certo para tudo. 

O importante é obedecerdes o que vos peço e serdes fiéis a Mim, pois essa é 
uma grande manifestação de Deus sobre a terra, para seus filhos. 

É um grande acontecimento que só é possível se fazer, porque foi se fazendo 
devagar, como uma plantinha germinando, crescendo. E assim será, até atingir grandes 
dimensões e seus ramos frondosos cobrirem todo o universo. Foi muito na humildade e 
no silêncio que esta plantinha foi germinando. 

Foi na humildade que ela nasceu. De novo Deus vem ao mundo, no sigilo, na 
humildade, na pobreza, no esquecimento. 

De novo Ele nasce fora das estruturas, em um plano deveras arrojado para 
vossos dias, que foi sendo concluído dia após dia, até se tornar realidade. 

É esse o berço de Jesus que hoje volta contemplar o mundo para ver como 
está. 

Só que agora esse Carisma é a Cruz Vitoriosa de Jesus, que agora vem glori-
ficado, julgar os vivos e os mortos. E só pela sentença de sua boca que tudo se trans-
forma em Luz.

Com essa apresentação gloriosa de Jesus, os mortos se unificam na glória 
do Pai e os vivos adquirem o direito à santificação. São santificados por obra da graça, 
direito que só uns ou outros tinham, agora pelo dom da Unidade Perfeita que se celebra 
entre vós, todos adquirem esse direito à santidade.

A luz se faz em verdade e graça diante de vós que credes e vedes os prodígios 
que realiza no meio do meu povo, a minha presença santa e vitoriosa, por pura obra da 
graça que se derrama na humanidade no tempo presente. 

O tempo presente é um tempo de acolher a bênção, acolher a vida do Pai em 
vós, acolher o Deus Uno e Trino em vós, acolher seus dons, sua graça.

É o Deus vivo que se celebra no meio de vós.
Celebrai o Deus Vivo! Celebrai o Deus É! Não tenhais medo, nem vergonha. 

Testemunhai meu nome e minha presença entre vós. 
Ela será cada vez mais viva e poderosa. É o Deus Uno e Trino presente no 

meio de vós. Crede! Não vos assusteis de sua santa presença.
Sou Eu mesmo. Sou Eu mesmo que venho a vós e me apresento em vosso 

meio em força e poder. Eu e o Pai somos um na unidade do Espírito Santo. Percebeis 
minha presença porque estais na graça e na santidade perfeita. 

Se estivésseis como está o mundo, alheio a Mim, não perceberíeis a minha 
presença, mas como vos tiro do mundo para em vós instalar o meu plano, vos faço 
merecedores de contemplardes minha presença no meio de vós em santidade, em força 
e poder, vos plenifico de graças, para cada dia mais, serdes fortes e coesos, solidários 
com minha obra. 

Minha presença é uma presença de amor, é como o vento que passa, como a 
brisa suave, como a chuva que cai. Sentis a minha presença! Eu me faço notar! Perce-
beis que estou em vosso meio!
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E é isso que quero de vós. Que cada dia mais me conheçais e percebais que 
estou em vós e no meio de vós, que Me apresento e realizo.

Sou um Deus É, que agora vem para vós, ó leigos do mundo inteiro, numa 
santa presença gloriosa. Só agora neste tempo presente é que chegou a hora de mani-
festar-Me assim, glorioso no meio de vós. 

É a grande manifestação de Deus para os homens. E a manifestação gloriosa, 
só que ela nasce no silêncio profundo e na quietude de alma. A alma repousa em pro-
fundo silêncio e ali encontra a divindade, encontra o divino. 

Uma vez estudando esse plano divino, o santo, três vezes santo se apresenta 
e abençoa, cura, renova, liberta e santifica. 

Ele integra a pessoa ao seu Eu. O Eu divino acolhe o humano. 
O Deus É se faz em cada um. A Santa Presença Una e Trina do Pai é nos 

filhos seus. O templo santo de Deus, que é cada um de vós, é reconstruído, é renovado 
e santificado. Agora sois perenes, sois eternos, pois vos unis ao Uno e Eterno Deus. 

Assim é e assim se realiza em vós por pura equiescência do vosso Deus e Pai, 
não para serdes os primeiros ou por serdes os melhores, mas para o amor se derramar 
no mundo, para o amor poder ser acolhido no meio da humanidade.

Assim é e assim se cumpra, que o amor se derrame em profusão, que os dons 
se façam, que os sacramentos se celebrem, que o Deus Uno, Trino e Verdadeiro se faça 
no meio de vós e em vós. Que se realize a Aliança Eterna entre o céu e a terra. Que o 
céu se ligue à terra e a terra se ligue ao céu. 

Que se faça o Deus Verdadeiro no meio de vós. Assim é e que assim se cum-
pra. Amém.

É mister que nesse tempo de agora, o amor seja acolhido! Foi para isso que 
fostes escolhidos. Eu venho e que o amor seja! Grandes e pequenos, adultos e crianças, 
jovens acolhei-Me. Acolhei o amor que quer ser em vós. 

Eu sou o amor! Eu sou o amor! Acolhei-Me!
Estou à porta, é a hora! Recebei e acolhei meus dons. Os dons infusos. Eu os 

infundo em vós, no âmago do vosso ser, para que eles sejam vida plena em vós, minha 
presença plena em vós. 

Já vos dizia: “Em Mim sois mais que vencedores”. Mas só em Mim. Buscai-Me, 
pois, apaixonadamente. Como o pássaro procura o seu ninho, para ali ficar aconchega-
do, assim buscai-Me, na simplicidade do ser que necessita de cuidados, necessita ser 
aquecido, acariciado e alimentado. Assim procurai-Me. Eu sou vosso alimento, vossa 
força. Buscai essa interação com vosso Deus e Pai. Eu em vós e vós em Mim. 

Eu sou vosso alimento. O amor vos alimenta, vos nutre. Esse alimento encon-
trais na minha casa. Minha casa é o meu coração, aberto para vos acolher. 

Acolhendo um de vós, que Me seja sincero e fiel, acolho toda a humanidade. 
Apresentai-vos, pois, diante de Mim, ó filhos meus. Sede dóceis ao vosso Deus e vereis 
que vos tiro da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. Minha luz há de brilhar 
sobre todos vós e assim encontrareis a santidade perfeita, vivendo a perfeita comunhão 
com vosso Pai Celeste.

O vós povos, homens do mundo inteiro. É vossa hora que se aproxima. 
Sereis todos julgados conforme vosso proceder. E o julgamento será em vida,
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ao vivo, vos deparareis com a vossa treva. E aí não haverá mais tempo para 
retroceder e consertar. 

Só haverá tempo para optardes entre o bem e o mal. Se optardes pelo bem 
entrareis na luz. Se optardes pelo mal, ele recairá sobre vós mesmos vos oprimindo e 
tornando-vos escravos de vós mesmos e dos vossos pecados. 

Assim, subsiste agora essa hora, a hora da luz, que o será para toda a humani-
dade. É a hora da verdade que brilhará para o mundo, resgatando-o para sempre das 
trevas à luz verdadeira. 

Para sempre a humanidade está resgatada do inferno, das trevas, indo cada 
vez mais da escuridão à luz.

Brilhará sobre vós a minha luz, a minha santidade, a minha presença verda-
deira. Sede santos como Eu sou santo! É essa a hora que brilha para a humanidade. É 
um tempo novo. 

É um tempo santo, onde todos serão plenifi¬cados de graça e santidade para 
resistirem a tamanho derramamento de amor: é o amor do Pai que vem e que chega e 
vos quer santificados para recebê-lo, abertos para acolhê-Lo. 

É a luz, essa é a luz que vem ao mundo. Acolhei-Me!
Amai-Me! Amai unicamente a Mim.
Sou vosso Pai Celestial e vos abençoo. Amém.

   

Nenhum dinheiro no mundo, nem todo ouro do mundo, nada se compara ao 
dom da sabedoria que derramo sobre vós, filhos meus.

Filhos queridos do meu coração, filhos meus, o coração de vosso Pai se abre 
em amor por vós.

Filhos, filhos meus, vosso Pai está feliz por dialogar convosco e ser entendido 
pela maioria, mas ao mesmo tempo cheio de pesar pelos que não O entendem, não O 
conhecem, não O amam.

Filhos meus, sois meus herdeiros, que mais quereis? 
Criei-os à minha imagem e semelhança, que mais quereis? 
Tirei-os do pecado e da morte e vos conservo na paz, que mais quereis? 
Derramo sobre vós a minha providência e agora faço chegar até vós os meus 

dons e ainda achais pouco. Ainda quereis fugir ou parar porque não aguentais mais?
Ó filhos queridos, vosso Pai só tem para vós palavras de ternura. Vosso Pai só 

sabe vos amar e ser dom para vós.
Eu só sei ser amor e alegria para vós. Se estais em Mim, estou em vós e a 

minha alegria é perfeita. Estai em Mim, comungai de momentos profundos de amor 
comigo, vosso Deus e Pai. 

Sou a luz da verdade, a clareza sobre todas as coisas. Derra-
mo-Me em amor sobre vós. Sois meus filhos queridos, os quais Eu res-
gato pelo amor. Sois resgatados pelo amor do meu coração. E nessa comu-
nidade ponho toda a minha esperança de instalar e concretizar meu plano
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no mundo. Meu plano é cheio de amor e paz, mas é só para os fortes, os que realmente 
conseguem ser humildes, dóceis, simples e se deixam totalmente conduzir pelo Pai. 

Estes receberão a coroa da glória, por serem filhos queridos, atentos à minha 
vontade, ao meu apelo, ao meu chamado. Nada vos separe de Mim, do meu amor, do 
meu coração.

Mantende-vos ligados a Mim, totalmente unidos ao meu coração, haveis de 
perscrutar a minha vontade e vos falarei como vos conduzir. Meu coração é todo amor 
por vós. Arde de amor por vós. Sou um Deus amor. E minhas atitudes para vós são só 
de amor. 

Precisa¬mos viver, Eu em vós e vós em Mim, a unidade perfeita do amor. Pre-
cisamos estar unidos, mas tão unidos que nada nos faça titubear ou vacilar. A unidade 
de amor entre nós, criatura e o Pai, o Pai e a criatura precisa ser perfeita, tão perfeita, 
que atinja mesmo a perfeição. É isto. A unidade de amor entre nós deve chegar à per-
feição. Há de ser uma perfeita entrega, o vosso coração no meu coração, descansando 
placidamente, ternamente. 

Os dois batendo no mesmo compasso, Eu em vós e vós em Mim, numa per-
feita amizade, num perfeito abandono à minha vontade, numa rendição completa da 
criatura para com o Criador.

Há de ser um desejo tão grande de ser em Deus, que haja realmente este 
repouso nos braços do Pai. Há de surgir muita afinidade, Pai e criatura e criatura e Pai, 
muita amizade e muito amor. 

Há de ter muita alegria. Meus dons se farão plenamente em vós, desde que 
haja esta unidade perfeita no amor. Celebrai a unidade, para vivenciardes os dons. São 
os presentes que vos dou por selardes com selo de ouro este plano no meu coração: a 
vivência da unidade. 

Foi para isto que caminhastes até aqui. Para acontecer a unidade em vós e 
fora de vós e no mundo. Sois os baluartes, por isso haveis de esforçar-vos por chegar 
nela. A unidade é o que mais quero de vós. Serdes um no amor. 

Assim como meu Filho está em Mim e Eu estou no meu Filho Jesus, gerando 
amor que é o Espírito Santo, assim vós deveis estar em perfeita sintonia com a Unidade 
Trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, um e mesmo Deus.

Deveis partilhar do amor nesta Unidade Trinitária.
Já vos dizia que iria exigir de vós a perfeição. A perfeição no amor. Para en-

trardes na minha perfeição, deveis viver a perfeição. E para chegar a esta perfeição, 
basta dizer sim. O mais o Pai realiza, através do seu Espírito Santo. 

Não fareis esforço algum e nem complicações. Apenas o desejo de chegar à 
perfeição, já vos irá conduzindo a ela. Apenas o desejo de penetrar à santidade, já vos 
está conduzindo a ela. E ao adentrardes ao trono do santo, três vezes santo, aí bebereis 
da fonte.

O santo, três vezes santo, vos recebe e vos batiza no seu Espírito Santo, com 
o selo da santidade. A santidade perfeita do Pai quer ser em vós, para serdes os san-
tuários do Altíssimo.
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Haveis de abrigar o Santo, três vezes santo, em vosso ser, por isso ele precisa 
estar santificado. Havereis de adentrar ao trono do santo, para beber a água viva do 
amor, para vos embeberdes do Espírito do Senhor. 

O santo, três vezes santo, é o amor que quer se derramar sobre a face da terra 
e que ora se derrama sobre vós, comunidade escolhida.

É uma graça tão grande para os vossos dias, que não há dinheiro que compre. 
O amor derramado sobre a face da terra, numa época de total caos, em todo sentido, em 
que o homem está a ponto de explodir, chamando pelo seu Deus. 

E o dom vem e realmente se faz sobre a humanidade, não há preço, não há 
valor que pague. É apenas dom, é graça se derramando em profusão e de graça, total-
mente de graça sem dispensardes nenhum esforço, por puro dom do Pai, do santo, três 
vezes santo Senhor. 

Totalmente de graça, se fazendo em vós por pura maravilha de Deus. Basta 
aceitardes, basta acolherdes, o dom se faz, o dom é em vós.

É a maravilha das maravilhas. A luz se acendendo na humanidade. Totalmente, 
sem mistérios nem catástrofes. Sem choro e ranger de dentes.

Só o amor.
Abençoo-vos e unjo no meu amor.
Vosso Pai Celestial

   

Ó vós fiéis desta terra, ouvi.
 É vosso Pai Celestial que vos fala.

Eu vos tirei de longínquas terras e vos trouxe até aqui para formar o meu 
povo eleito, que deve reconhecer-Me e amar-Me. Eu vos escolhi dentre milha¬res para 
prestar-Me culto e o que quero de vós é o amor. 

Só o vosso amor, mas esse haveis de não descuidar em oferecer-Me, pois só 
assim haverá de estar cumprindo-se a Aliança entre o céu e a terra, o humano e o divino.

Podeis estar certos, que mais dia menos dia, só há de resistir quem conseguir 
amar, quem estiver no amor. Só quem souber amar, inserir-se no divino, mergulhar no 
amor do Pai é que terá condições de enfrentar os dias que virão, sem sofrimento.

Essa era nova é um tempo novo, no qual só penetrarão e terão condições de ir 
em frente, os que estiverem santificados, pois é a era da luz é estar nela, quem for puro, 
desapegado, pobre e seguir a minha lei.

Hoje ainda muito se debatem, em busca disso ou daquilo, coisas materi-
ais que ainda os preenchem, mas quando chegar àquela hora, muitos chorarão e
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gemerão clamando para entrar no amor. 
Aí saberão que o que lhes falta é o amor, pois a hora da verdade soará para 

todos e é ainda neste final de século. Sede dóceis a vosso Pai. 
Não será por falta de aviso, pois falei abertamente a toda a humanidade. Nada 

escondi de vós. Pois chegará um tempo novo no qual penetrareis se estiverdes purifi-
cados.

Só podereis entender a minha linguagem e adentrareis à tenda do santo, três 
vezes santo, se estiverdes purificados, na santidade.

Soou a hora da verdade para toda a humanidade. Vinde a Mim, vós fiéis eleitos! 
Vinde a Mim, ó vós representantes desta humanidade, que fostes chamados primeiro, 
a participar da minha aliança, não por serdes mais ou menos, mas por ser este plano 
duma dimensão infinita e imensa, imperscrutável à mente humana, é por isso que vos 
chamei primeiro, para serdes os iniciantes da instalação deste meu plano e brilhardes 
como luzeiros no mundo para conduzirdes os outros.

Chegou a hora da verdade e venho ver se já estais no amor, se estais aptos a 
prosseguirdes na vanguarda da missão. Para isso vos chamei e para isso vos escolhi. 
Se já estais no amor, entrai e sentai-vos em torno a Mim, para que vos instrua e vos fale.

Jesus - Que mais quereríeis, ó humanidade perversa, se estipulei e vos inseri 
nesse plano perfeito, sem falha.

Achais pouco, inserir-vos tão plenamente na santidade de meu Pai?
Achais pouco o conhecimento que vos dou Dele e ainda vacilais para aceitar 

meu plano?
Ó humanidade perversa, até quando vos aturarei? 
Até quando querereis mostras de meu amor para convosco?
Se agora venho em Trindade, o Pai e Eu, numa só divindade, realizar este 

plano na unidade do Santo Espírito e ainda quereis voltar para trás em vez de seguir 
adiante?

Ó quanta simplicidade falta para serdes como Maria! Mesmo para acei¬tardes 
e viverdes meu plano santo haveis de ser como Maria. Totalmente desapegados do 
mundo e apegados a Mim.

O Pai -  Pois Eu sou vosso Pai do céu, que cheio de glória, no limiar deste novo 
século, se apresenta a vós, para inserir-vos neste mundo novo, de justiça, paz e amor.

Filhinhos, nada vos importa mais, do que seguir-Me. É a era do amor, 
do início do reino de amor no mundo, é a era da esperança para a humanidade, 
pois tudo se realiza num clima de tranquilidade, calma e doçura. O meu plano se 
instala, sem amargura para ninguém, sem sofrimento e desespero, totalmente
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na paz e no amor. 
Por isso haveis de acolhê-lo e acolhendo meu plano, Me acolheis a Mim, vosso 

Deus e Pai. Esse plano é a celebração da paz para toda a humanidade. Por isso haveis 
de vir a Mim, vós todos. Eu vos espero neste plano perfeito. 

Sou Eu que assim me apresento na humanidade. Eu mesmo, vosso Deus e 
Pai, unido a meu Filho Jesus e ao Espírito Santo, formando a Unidade Trina e Perfeita.

Ó vós todos que habitais a terra, ouvi-Me!
É tempo de unir-vos, unir vossas forças em torno do bem comum a todos vós. 

Todos vós sois merecedores do prêmio, que é minha herança que venho entregar a vós. 
Correstes bem e vencestes e agora, eis o prêmio da vitória, o Meu Espírito, que se der-
rama em profusão sobre vós. 

Assim haveis de ser ungidos e fortalecidos no meu Espírito Santo e recebereis 
todos os dons, para resgatar o mundo inteiro. Haveis de ser selados e marcados para 
esta obra, para esta missão que se abre, que é espalhar o Carisma na face da terra. 

Tereis o Carisma gravado no peito, inserido em vossa carne, tão profunda-
mente marca¬do em vós, que por si só, falará, comunicará a minha mensagem, o meu 
amor. 

Eu sou em vós de ora em diante e podeis estar tranquilos, que a missão se 
realiza conforme a minha vontade. Ela não será penosa para vós, meus eleitos, meus 
escolhidos.

Realizareis a missão através dos marcos, semeando a palavra de Deus, o 
Deus É em vós. Só vossa presença falará. Havereis de estar muito conscientes desta 
missão no mundo, porque só vós em Mim e Eu em vós é que realizaremos o amor. 

O dom se cumpre sobre a terra, se totalmente estiverdes inseridos em Mim, 
imergidos na minha santidade, encarnando meu próprio Eu. 

Deus É em vós. Acolhei-O. Há uma profunda intimidade entre nós, minha sub-
stância em vós, é profunda e santa, pela graça, haveis de caminhar e vos transportar, 
bem como a humanidade inteira ao meu reino de amor e paz.

Portanto, filhos meus, haveis de apresentar-Me o mundo e Eu o acolherei e o 
transformarei, mas há de ser nessa atmosfera de luz, de paz, de amor. O Amor Uno e 
Trino em vós e vós no Amor Uno e Trino. Há de haver completa liberdade e sintonia per-
feita Comigo. Apresento-Me a toda a humanidade, como Deus e Pai. Só nessa Unidade 
Trina o mundo será salvo. 

Por isso haveis de mergulhar nela, que é a fonte de vida em vós, pois dela é 
que jorrará para o mundo, os dons, a santidade, a plenificação da vivência sacramental.

Meus sacramentos são vida e verdade em vós. São plenitude de graças e 
bênçãos sobre vossas famílias. 

A vivência dos sacramentos em vossa própria carne, vos levará à santidade, a 
Mim, o santo, três vezes santo. 

Portanto, vivenciai os sacramentos! Vivenciai a graça e a santidade! Os 
dons se derramam sobre vós, meu Espírito se derrama sobre vós, pois nada é meu 
que não seja vosso, a herança conquistada por Jesus, Filho querido, é vossa e o que 
mais desejo, é que aceiteis essa herança, aceiteis essa riqueza, aceiteis meu Espírito
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Santo, única riqueza em vós, na nova era que se aproxima. 
O que mais desejo é que a humanidade acolha o dom, pois o momento santo 

da humanidade chegou, o Pai vem à terra em dom e precisa ser acolhido nesta era, 
neste início de era, que foi como tracei o meu plano para o final do século, para toda a 
humanidade.

Ó pérfidos homens, se não aproveitardes esse tempo, não haverá outro. É a 
boca do Pai que fala, que esta é a chance dada a todas as gentes para se reconciliarem 
com vosso Deus e Pai e participarem da sua herança.

Acolhei as graças. Bebei das águas que sobre vós se derramam. É o tempo 
novo, a nova era que se inicia e vos traz de volta a seu Deus e Pai.

Vinde a Mim! Vinde a Mim!
Eu vos acolho nesse plano, nesse Carisma, novo e único para toda a humani-

dade, que revolucionará toda a terra. Tudo será renovado e transforma¬do. Novos dias 
virão, novo tempo, vida na graça e na santidade.

A competição findará, pois a única riqueza serei Eu entre as nações. A única 
verdade e a única riqueza será vosso Deus e Pai. O mais, tudo é vão, é água que escoa 
pelos dedos, sem retorno. 

Procurai, pois buscar-Me a Mim, verdadeira riqueza vossa nesta virada de sé-
culo. Só na contemplação da minha face, achareis força para atravessar essa era, tão 
terrível e cheia de sofrimentos que se encontra o vosso tempo presente, que só pelo 
Amor Uno e Trino venceis e não mergulhais no caos.

Se fordes dóceis, acolhendo minha lei e meu Carisma, o bem se fará em vós 
e na vossa família, instantaneamente, por obra da graça que repousa sobre toda a 
humanidade.

Todos receberão gratuitamente, pois já foi pago o preço do resgate de vossas 
vidas que são santificadas em Mim.

Fala-vos vosso Deus. Esclareço-vos o suficiente, para enten¬derdes e vos 
achegardes a Mim. Eu sou a terra de delícias, onde jorra leite e mel. Em Mim é que há 
riqueza abundante. 

Vinde aos mananciais da minha glória. Vinde ao seio da providência. Em vós 
estando em Mim, tudo se faz vida e verdade. Há um tempo e mais outro tempo e depois 
não haverá mais nenhum.

Quem puder entender, que entenda, porque os cegos verão e os surdos ou-
virão minha voz.

Assim é e assim será, na Unidade do Espírito Santo. Amém.

   

Comunidade Aliança Divina,
O dom se faz sobre vós. O Deus Vivo é em vós.
Há perfeita amizade e perfeita sintonia entre vós e vosso Deus. O Pai, 

Paizinho quer ser amado e adorado. Há um só Deus em três pessoas e está entre
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vós e em vós. 
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um e mesmo Deus, que mora em vós. Vós 

sois a morada do Altíssimo Deus e Pai vosso e de toda a humanidade. 
É ele que caminha convosco, vos ensinando e orientando. 
É Ele que vos insere nesse plano e o grava em vosso coração. É Ele que vos 

alivia e conforta, unge e santifica. E esse Pai preocupado convosco e com vossas coi-
sas, vossos bens e vossos negócios, vosso dinheiro e vosso salário, que deveis adorar. 

Não sou um Deus ausente, distante, longínquo. Esse é o deus que os homens 
pintaram para vós no auge das suas loucuras e pecados.

O Deus Pai, o Paizinho que se revela a vós agora, é um Deus que está ao 
vosso lado e vos entende, caminha convosco, vos ensinando e instruindo, derramando 
sobre vós a providência divina, seja em dons ou em dinheiro, mas ela se faz. 

À medida que vos aproximais mais de Mim, mais haveis de conviver com esse 
Deus Pai, Paizinho querido vosso, que vos atende em tudo, que cuida de vós e vos 
guarda carinhosamente em seu coração, protegendo-vos imensamente. É esse tesouro 
que encontrastes e estais de posse dele. E essa a única riqueza, que não tem preço e 
que está em vós. 

A fonte se abre e jorra sobre vós, água viva, água vivificante que vos purifica, 
lava e renova. Chegastes ao santo e único Senhor, ao Deus é. 

Chegastes ao sacrário do Altíssimo, ao trono do santo, três vezes santo Sen-
hor. Adorai-O em plenitude, murmurando docemente: Pai... Pai... Paizinho... Assentai-
vos em tomo a Mim e aí permanecei o tempo que quiser¬des, nesse amor... nessa paz... 
Amém.

Acendeu-se a luz sobre a humanidade. Brilhou o trono do santo, três vezes 
santo. A luz se faz e brilha. Brilha em torno da humanidade inteira a luz do Pai, o seu 
divino Espírito que se aproxima de vós.

   

Sou Eu, sou Eu mesmo que me manifesto a vós. Havereis de crer em Mim, pois 
será grande a minha manifestação na face da terra. 

É a hora da verdade. E a água viva que se derrama sobre vós.
Havereis de estar bem conscientes desta hora que se aproxima para o mundo, 

pois é uma hora plena de gozo e paz no Espírito do Senhor, pelo dever cumprido. 
Pois trabalhastes sério e trabalhastes longamente no decurso desses anos to-

dos, buscando preparar a vida do Senhor nos corações que o acolheriam. Cada coração 
que o acolhe nesta hora é uma manjedoura onde Ele nasce.

Nesse momento é celebrada a vinda gloriosa do Senhor Deus à face da terra. 
Ainda bem que trabalhastes sério e levastes a bom termo meus pedidos e meu plano. 

Agora esse plano está em vias de se completar totalmente e já sen-
tis os sinais, que serão vários e visíveis da minha chegada à terra. Tudo se faz 
e tudo se completa conforme o meu plano, passo por passo, sem pressa. A
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luz há de brilhar, podeis crer e não está distante o tempo. Só que serão tempos penosos 
e de muito trabalho para vós. 

Pois à medida que a luz vai iluminando, toda a treva vai aparecendo e precisais 
acolhê-la e colocá-la no meu coração para que seja totalmente transformada em amor.

Assim haveis de ir aos lugares que Eu indicar e ali trabalhar, trabalhar seria-
mente. 

Por isso disse, será tempo de muito trabalho essa época da luz se fazer no 
mundo.

Não vos preocupeis muito em realizar com vosso físico as coisas, mas sim 
com vosso coração que é o santuário do Deus Altíssimo. Vosso coração deve amar-Me, 
amar-Me intensamente. 

Quanto mais filhos meus estiverem plenificados em Mim, nessa sintonia de 
amor, coração a coração, mais o trabalho de instalação e sedimentação do plano será 
fácil.

Porque é, obviamente, o amor que realiza tudo. Vossa fidelidade por Mim, no 
amor, faz com que meu coração se abra e se derrame a ternura, a compaixão, a mi-
sericórdia sobre vós mesmos e a humanidade inteira. 

A humanidade precisa de pessoas como vós. Vós sois os pára-raios que rece-
beis em vós todo o amor do Pai para semeá-lo na humanidade. Esse amor é tão forte e 
poderoso e pára o mal, faz com que não mais existam seus frutos. 

Esse amor é como uma lavação feita na humanidade. Toda ela ficará limpa, 
lavada. Será uma força poderosa que irá se infiltrando aos poucos em todo lugar, em 
todos os ambientes, purificando tudo. 

Isso porque todos se amarão como irmãos. A terra será uma grande sement-
eira de frutos saborosos, nutritivos.

Todos vós conhecereis o Pai, todos sabereis quem é este Pai e o que Ele 
deseja, que é governar toda a face da terra. Todos Me conhecerão, todos Me amarão e 
todos Me obedecerão. 

Será grande a conversão, será grande a união entre os meus filhos em toda a 
face da terra. Todos aceitarão meu governo e minhas leis que são sábias e que levam à 
unidade. Só se fordes dóceis e obedientes a Mim é que chegareis à unidade. 

E isso falo a vós, todas as gentes. Ó vós, todas as famílias da face da terra, 
ouvi-Me.

Celebrai a unidade sendo dóceis a vosso Deus e Pai. Vosso Deus é um Pai 
clemente, compassivo, cheio de misericórdia e perdão, cheio de paz e amor. Vosso Pai 
deseja que todos estejais unidos, vivendo o amor pleno, o Amor Uno e Trino em vosso 
ser, vivendo a santidade e a paz.

Quero ver esta terra transformada em um grande paraíso, cheio de paz e amor. 
Quero ver meus filhos todos de mãos dadas em torno a Mim. Só Eu serei seu Deus e 
não há outro fora de Mim. 

Por favor, buscai-Me com intensidade, com fervor. Sou vosso Deus e vosso 
Pai e Me manifesto a vós nesse tempo, pois é o que escolhi para esta manifestação, o 
tempo de agora, a mudança de século. 

No século vindouro só entrará quem estiver puro, pois será um tempo de muito 
resplendor onde a Trindade Santíssima tomará posse de todo o universo.

Só entrará na luz, só se incorporará na luz o que for luz, quem for 
amor, quem for pureza. Será de uma amplidão muito grande esse tempo, pois
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todos tomarão parte nele, ninguém ficando de fora, pois a santidade se derra¬mará 
como um dom sobre todos. 

Uma vez não havendo resistência, mas acolhida, o Pai se derramará como 
dom sobre todos vós indistintamente. Todos Me conhecerão e virão a Mim e haverá um 
só rebanho e um só pastor. Haveis de celebrar e unidos render homenagem ao santo, 
três vezes santo.

A unidade como dom do Pai, o próprio Espírito Santo se derramará com força 
e poder transformando todo o universo. Força humana jamais conseguirá reunir os ho-
mens, uni-los novamente. 

Só a força do alto, o poder do Pai se derramando como água viva, que nutre 
e alimenta, gerando vida nova e amor santo em cada ser. É o próprio Espírito Santo, 
renovando a face da terra e se instalando com poder na pessoa, na família e na socie-
dade toda. 

O Espírito do Pai e o Filho é que será essa força, esse dom poderoso e sublime 
que é dado aos homens nesse tempo. O momento é de reflexão e parada para todos. 
Todos devem meditar, pois vem a hora santa, em que toda a humanidade revenciará o 
santo dos santos num grande amém.

Meus escolhidos já se aproximam desta hora, mas para o mundo haverá um 
tempo. Assim vos fala o Pai e vos ensina. Permite que seu plano seja inserido em vós, 
no vosso coração, gravado com letras de ouro. 

Meu plano é sublime, meu plano é santo. É um plano próprio para tornar os 
homens simples e obedientes. Não haverá mais a competição e a ganância. O mundo 
dos negócios paralisará. 

Haverá um baque. Cessarão as correrias e os alaridos em torno dos ídolos que 
serão todos desmascarados e destruídos. 

A humanidade deitará na treva e amanhecerá na luz. E aí não haverá mais 
retorno, nem tempo para voltar atrás, pois tudo se transformará e se renovará com a 
força e rapidez de um raio que cai do céu. 

Buscai a sabedoria! Clamai pelo Espírito Santo! Ele virá no tempo oportuno 
com seu fogo de amor unindo tudo. Já estais tomando conhecimento Dele, pois Ele se 
faz entre vós e em vós em paz, amor e alegria. Assim, confiai. 

Ele o será totalmente em toda a humanidade, como prometi e prometo de novo. 
Ele será. Filhos, preparai-vos. O Espírito Santo vem. Assim é e assim será, 

filhos meus. 
Sou Eu que vos falo e oriento.
Haveria algum deus, afora Mim, ao qual interessasse revelar-vos estas coisas 

e falar-vos assim como vos falo?
Quem vos falaria do amor nessa linguagem que vos falo, senão o Deus da 

verdade?
Quem vos daria já como prêmio e resposta o dom da paz, o dom do amor e a 

alegria perfeita na minha amizade? 
Conheceis quem vos fala?
No decurso de todos esses anos fui me dando a conhecer paulatinamente. 

Pouco a pouco, vagarosamente fui me mostrando a vós, filhos queridos meus. Não fora 
assim, não o estaria a dizer-vos, pois só falo a verdade e nada do que falo, passa, mas 
sim, edifica, renova, transforma, converte. 

Vede pelos frutos que faz a minha pala-
vra em vós. Vede se não vos leva ao amor e à paz, nesta
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época atual em que a maioria se questiona e se pergunta: “onde tudo isso, que está ai 
nesse mundo conturbado, vai parar”? 

Haverá solução?
E outras indaga¬ções que vós mesmos vos fazeis e cuja resposta vós mesmos 

não encontrais. 
Por tudo isso que vos falo e porque vos conduzo é que peço que creiais em 

Mim, único Deus e Senhor de vossas vidas. 
Único capaz de transformar todo esse mundo num paraíso de delícias, gostoso 

de viver.
Filhos meus, ainda há esperança. Assim vos falo, pois deveis esperar muito 

de Mim.
No decurso de toda a caminhada fui dando-vos a conhecer e a seguir fazendo 

acontecer o que predizia. 
Já Me conheceis o bastante para crerdes profundamente em Mim e saber que 

é o Deus da paz que vos conduz, ensina e orienta. 
Não será necessário empreenderdes grandes coisas para realizardes o meu 

plano. 
Só a minha vontade, essa deveis obedecer sempre. 
Mas fareis pequenas coisas, mas que na minha providência, em âmbito de 

mundo, serão grandes coisas.
Explico-Me. A repercussão daquilo que fazeis no silêncio e na simplicidade é 

muito grande em benefícios e bênçãos para o mundo, pois é acolhendo o Pai e o dom 
que Eu quero ser para a humanidade que realizais a minha vontade e o meu plano. 
Amém.

   

Não percebeis que estou a acompanhar-vos?
 Quereis prova maior do meu favor por vós?
Quereríeis que vos tivesse cobrado o preço que pedi aos apóstolos, como 

resgate pela salvação do mundo? De vós estou a exigir muito?
Achais muito a quantia que tendes de pagar? 
Não continuais vivos, com saúde e tendo o que comer, vestir e onde morar?
Que quereis mais, se vos preservo de todo o mal?
Dos apóstolos exigi a vida e a entregaram com muito amor. E vós achais muito 

terdes de entregar uma quantia irrisória, se com qualquer doença gasta¬ríeis o dobro?
Por que estais assim a vacilar?
Preferíeis entregar vossas vidas em troca da unidade no mundo?
Não é bem mais fácil, obedecerdes minhas leis? 
Não é bem mais fácil pagar o resgate e ver-vos inseridos em meu plano, intro-

duzido em meu coração? 
Ó filhos meus, voltai a Mim, seja como for o meu plano, sejam quais forem 

minhas leis, é essa a minha vontade para esta era.
Com Jesus, Filho querido, foi de um jeito, convosco, agora, é de outro jeito. E 

tudo mais simples agora. Quereis discutir com vosso Deus?
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Chegastes a uma auto-suficiência tal, que quereis ditar normas a vosso Pai, 
dizer como Ele deve fazer para salvar-vos do caos?

Filhos meus, meu plano é perfeito. Não tem falhas. Antes que acordásseis para 
renegá-lo ou persegui-lo, já está completo, realizado e instalado, indelével, no mundo e 
nos corações e nada no mundo, força alguma, será capaz de destruí-lo, tão firmemente 
está gravado e instalado sob bases firmes, sobre rocha, em coração de carne, a queimar 
e arder de amor, como uma fornalha acesa.

Agora basta obedecerdes minhas leis e tudo se concretizará para vosso bene-
fício e de toda a humanidade. Quanto mais houver docilidade, aceitação, obediência e 
fidelidade às minhas leis e ao meu plano, nos marcos que estabeleci para minha passa-
gem, mais rápido far-se-á no mundo, a paz, o amor, a unidade. Não queirais saber como.

O que o anjo respondeu à Maria?
... “porque a Deus nenhuma coisa é impossível.” Portanto, em mim tudo é pos-

sível, tudo se faz, tudo se transforma em vida, verdade e luz.
O Espírito Santo - Se penetro, na maior profundidade de vosso incons¬ciente, 

de vossa alma, para de lá tirar a treva, mostrando-a a vós, como não poderei penetrar 
no mundo dos negócios e do governo? 

Como então não posso mover os corações para modificar suas leis? 
Será que não posso penetrar no mundo das seitas derrubando todos os ído-

los? Será que nas religiões não posso derrubar as estruturas?
Então agora, quem vos pergunta e quer a resposta sou Eu!
Que Deus adorais, meus filhos?
Um Deus incapaz, medroso, que não pode nada, que está mais morto do que 

vivo, que não tem poder e nem força e nem sabedoria?
Mas, acordai, Eu vos digo: Acordai enquanto há tempo. Levantai-vos das vos-

sas acomodações, dos vossos preconceitos, das vossas idéias fixas, por favor. 
Haveis de chegar ao nada, três vezes nada, no físico, no psiquismo e no espíri-

to, para entenderdes, conhecerdes e aceitardes o vosso Deus, que acima de tudo é Pai. 
É Pai que se comunica convosco, que fala, que orienta, que age, que move 

tudo e todos.
Pai - Eu sou vosso Pai e Me instalo entre vós para governá-los, para dirigi-los 

e para saciá-los de toda sede de justiça que tendes. Para envolvê-los na minha paz e 
na minha sabedoria.

Sou vosso Pai e como Pai tenho todo o cuidado por vós, filhos queridos. Não 
organizaria um plano que vos desse sofrimento. 

Não desejo que filho nenhum sofra, pelo contrário, quero que todos encontrem 
o caminho da felici¬dade e da paz. Mais que filhos, sois meus herdeiros, herdeiros da 
graça, herdeiros das minhas riquezas, herdeiros do meu amor que se derrama sobre vós 
pelo Espírito da Verdade, em abundância, graça e paz.
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Filhos queridos, nada sois sem Mim. Até onde vos levou a vossa auto-
su¬ficiência? 

Ó filhos, sede dóceis, dóceis, agora que estais tão perto. Acolhei-Me, estou 
muito perto de vós e só o que desejo é estar em vós para que minha alegria seja com-
pleta.

Amemo-nos, filhos queridos. Vergai vosso dorso diante de vosso Pai, vosso 
Deus. 

É a hora da verdade que soou para este século, é o início da era da luz, em 
que o mundo será totalmente dirigido por meu Santo Espírito. Quem não o “vê” e não o 
“conhece” sentir-se-á totalmente perdido, desnorteado e sem rumo. 

A única estrada verdadeira é aquela onde brilha a luz. A luz verdadeira é aquela 
que vos leva à alegria e à paz, que cura e liberta e vos livra de toda confusão. 

Mesmo que haja barulho onde ela entra, mas a luz verdadeira sempre vos 
levará à paz. Darei-vos todo o conhecimento e toda sabedoria para entenderdes e con-
hecê-la e distingui-la do meio das trevas. 

Havereis de ter pleno acompanhamento com meus dons, que insiro em vossas 
almas, nesse momento tão solenemente serão gravados em vós, que perpassarão para 
vossos irmãos na mesma intensidade.

Com quão amor Me amardes, quão amor passareis aos irmãos, com quanta 
fidelidade, quanta justiça e quanta paz Me servirdes, assim passareis essa vida em 
graça, para vossos irmãos, conforme vos apaixonardes por Mim, Unidade Trina em vós, 
assim perpassarei para vossos irmãos e o mundo, perpassareis para o mundo esse 
Amor Uno e Trino, essa presença santa, esse fogo de amor ardente, essa paz, presença 
verdadeira e notada, do Deus Amor sobre a terra. 

Assim é, que se faz vida em vós, o Deus Uno e Trino, o verdadeiro, o único e 
insubstituível, o santo três vezes santo Senhor, agora trona sobre vós e em vós faz seu 
santuário. Vossa alma é perpassada por esse amor e se queda em silêncio, louvor e 
adoração ao Deus Uno, ao Deus vivo, ao Deus é em vós.

Filhos meus, do alto de minha morada falo a vós, Senhor vosso, Senhor de 
vossas vidas. Vos abençoo muito e não me canso de vos falar, até atrair todos a Mim.

Jesus - Sou o sacramento vivo em vossas famílias. Sou o Pão Vivo em vosso 
meio e em vós. Apresento-me, curo e liberto, basta estardes atentos, vereis e sentireis 
minha presença em vós e entre vós.

Famílias da terra! Uni-vos no dom da unidade. Partilhai, dialogai, colocai vossos 
desejos e ansiedades em comum e orai em família, vergando vossa cabeça diante do 
Pai, o Deus Todo-Poderoso, que sobre vós derramará em profusão a força e o poder do 
seu Divino Espírito de Amor. 

Estabelecemos assim, Eu Nele e Ele em Mim e nós em vós, a unidade perfeita 
que o Pai deseja instalar na terra, na igreja que é cada um de vós e é vossa família. 

No Deus Todo Poderoso, buscai forças. Força de amor. Estai em con-
stante vigília de amor dentro de vós. Quanto mais houver a comunhão íntima nesse 
Amor Trindade em vós, mais estareis fazendo a vontade do Todo-Poderoso Sen-
hor, meu Pai que é maior do que Eu, porque é Santo, Santo, Santo, nas alturas, e



35

através dos séculos, sem fim é a sua santidade. Aproximai-vos para serdes contagiados 
pela minha santidade e vos aproximo cada vez mais do Pai.

Achegai-vos a Mim. Buscai-Me, pois sempre estou entre vós, pois vim para 
vós. Acolhei-Me em vossos corações, acolhei-Me em vossas famílias. Que para Mim 
rendam homenagens, pois vim para vós, vim para a família e nela quero ser, nela quero 
fazer morada permanente.

Aprendei a amar-Me e acolher-Me diariamente, como acolheis o pai ou a mãe 
quando volta do trabalho, assim, com mais vibração ainda, acolhei-Me e entregai-vos 
a Mim. 

Peço isso com muita seriedade e muita intensidade, senão vos faltará algo que 
o mundo não pode dar, vos faltará força, ficareis vazios de amor, vazios de fé e de paz. 

Portanto, se vos digo, vos ensino e peço, fazei como vos mando. Organizai-
vos em vossos lares e sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Falou convosco, 
Jesus de Nazaré, o Filho de Maria e José, o Deus é em vós. 

O mesmo que viveu em Nazaré, que foi perseguido e morto, mas que ressusci-
tado está, se dá em sacramento de amor, nas vossas famílias, agora e sempre, amém.

Assim é e assim será, Me faço vivo entre vós e Me dou em sacramento de 
unidade, de perdão e reconciliação, em sacramento de vida no batismo e vos marcando 
com meu sinal da cruz na testa e imprimindo em vosso coração o selo do Carisma, vos 
tomando soldados, verdadeiros defensores do Deus vivo, do Deus é. 

Instalo a minha igreja em cada um de vós e em vossas famílias. E envio a cada 
um como meu discípulo para testemunhar o meu nome e o meu reino de amor. Faço-vos 
sacerdotes do meu reino e vos instruo segundo a minha verdade e as minhas leis. 

Delego-vos poderes que estão acima de todos os principados e potestades e 
vos envio para no mundo serdes sal e luz, serdes fermento no meio da massa, serdes o 
fogo de amor que inflama os corações e os devolve à luz.

Tudo isso é verdade. Assim curareis e libertareis vossos irmãos, apenas na 
vossa passagem, pois não sereis vós, mas Eu mesmo, vivo e real, no meio de vós, 
fechando com Chave de Ouro este século sagrado, este século da restauração, que 
celebra a chegada definitiva de meu Pai na face da terra. 

Por isso, ainda em vida vereis as maravilhas, ainda nesse século instauro a 
minha aliança, selando convosco a promessa que vos fiz da vinda do Espírito Santo 
Paráclito. 

Por isso, na paz e harmonia, renovo a minha igreja, que será santa através dos 
séculos e que é cada um de vós, santuários do Altíssimo e sobre vossa família e em 
cada um de vós, instituo meus sacramen¬tos de vida e verdade. Ide e sede luz!

Crede, estou entre vós. Estou em vós. Sou Eu mesmo, Jesus Cristo, o verda-
deiro. Doravante, a única instituição assinalada e abençoada pelo Senhor, na qual Ele 
é, é a família. 

Todas as outras instituições são falhas, não vivem mais a minha verdade para 
a era atual que se inicia. Nada do que foi, será. Tudo novo se inicia. É um novo alvorecer 
sobre a humanidade, é um novo começo.
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Se vos falo e instruo, é para não sofrerdes, na vossa hora, pois ela soará para 
todos. Estareis no pleno conhecimento da verdade, sobre a minha vontade. Eis que 
venho e sou vida e verdade no meio de vós, não vos assusteis, nem temei nada. 

Foi para que nada vos acontecesse que instalei esse plano que agora vos dou 
conhecimento. Basta Me aceitardes e tudo se fará em vós. Não vos preocupeis com 
nada, como será ou como se fará. Importa apenas acolher-Me, pois é a hora.

É a hora da verdade para o mundo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que ora 
se dirige a vós. Não falo especificamente a alguém, mas ao mundo, falo a cada filho 
meu, pois desejo que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 

Minha verdade é uma só: a unidade. Sou a unidade e só serei onde houver 
perfeita unidade conforme a minha vontade. E a minha vontade para esta era é que a 
família seja santificada e unificada no meu amor. 

A Santíssima Trindade inserindo-se na família e a família, por sua vez, inserin-
do-se na Santíssima Trindade. 

Por isso dizia que é a era da luz, pois um brilho intenso cobre toda terra, uma 
luz intensa se faz nas famílias, verdadeiramente. A família santificada é a chave da 
transformação do mundo. 

A Trindade inserida na família será um poder tão grande de amor e paz, como 
nunca se ouviu falar. A Trindade Santa vem nascer e ser na família. A

 família unida à Trindade Santa imbuída de intensa sabedoria e conhecimento. 
Os dons se farão e a minha autoridade será efetiva e poderosa sobre todos, 

sendo aceita como única voz a conduzir a família. Repito. E na família que Eu, Trindade 
Santíssima, Deus Uno e Trino, fiel às promessas, Sou e Serei eternamente.

Assim vou Me revelando e à medida que Me aceitais, mais tomo posse de vós 
e sou em vós. É a era da grande revelação de Deus sobre a humanidade. Somente im-
buídos desse Amor Uno e Trino é que tereis condições de penetrar a nova era. Somente 
pelo sopro de Deus, ultrapassareis a linha divisória, o sopro do Espírito Santo.

Nesta era, tudo será entregue a Ele para ser purificado e santificado. Poderá 
haver barulho, mas não vos inquieteis, nem percais a fé. 

É o começo do fim. É o final dos tempos. Não o final do mundo, da humani-
dade. Por que destruiria o que criei com tanto amor? 

Mas é o final dos tempos em que o mal teve poder sobre vós. Agora tudo está 
sendo consertado, equilibrado, tudo está indo para o lugar certo. 

Houve muita mentira propagada como verdade, muita injustiça aplicada como 
poder justiceiro, muita lei opressora em cima dos pequeninos, muito ídolo adorado como 
deus.

Houve muita falsidade, muito engano, muita mentira e muito roubo. Os falsos 
poderes do ter, poder e prazer, estiveram em voga por muito tempo. 

É o fim dos tempos maus. É o fim da mentira, é o final deste século 
que foi, vergonhosamente, palco de duas guerras mundiais e no qual as 
grandes potências mundiais escondem armamentos bélicos suficientes 
para destruir toda a humanidade em minutos. Não fora isso, a própria 
ganância o leva a querer sempre mais, mesmo em prejuízo dos
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recursos naturais e humanos. A qualquer preço querem chegar ao ter, ao poder e ao 
prazer. E isso em todos os níveis e instituições. 

Só que neste final de século, o poder do alto está se derramando para virar as 
mesas dos cambistas e proclamar o verdadeiro poder sobre a terra.

Quem não estiver completamente impregnado pelo Espírito da Verdade, não 
aguentará o que vier à tona na hora em que a verdade entrar. Portanto, anelai por esta 
hora. Que ela não vos pegue de improviso. É um momento forte e haveis de estar aten-
tos.

Quando o mal vier à tona e começar a borbulhar, sabei que é o meu Santo 
Espírito agindo, empurrando para fora toda treva e tomando posse do terreno.

Pai - Quanto mais me acolherdes, mais fácil será. Não vos assusteis e acolhei-
Me, para não terdes de mendigar o amor mais tarde, pois o Amor Uno e Trino nos cora-
ções será a única riqueza do século vindouro. Nada mais terá valor ou poder. 

Apenas cada pessoa sendo o Santuário do Altíssimo é que estará em paz, 
pois doravante, minha igreja é a vossa alma e vosso coração, o meu templo de amor e 
adoração, onde resido, na unidade celestial.

Tomo, pois, posse de vós e instalo em vós o meu reino. Faço de vós a minha 
casa de oração, o templo santo. Resido em vós, como meus eleitos, meu povo querido. 

Volto a vós em santidade e justiça para ser luz entre as nações. Nada mais é 
necessário, mas tudo se fará a seu tempo. 

Haverá paz entre as nações, se fará a igualdade, a harmonia e a unidade a 
muito custo se farão. Não será fácil, mas haverá defensores fortes da minha lei e do 
meu plano.

Assim se faz a verdade sobre vós num plano muito profundo. 
Não são todos os que terão condições de entender, mas todos terão condições 

de aceitar e dizer o sim.
Falou convosco, a Unidade Trinitária. Encerra esta mensagem o vosso Pai 

Celestial, derramando-vos suas bênçãos. 
Assim é e assim será. Amém.

   

Quem sois vós que Me conheceis e obedeceis minhas leis?
Quem sois vós que conservais minhas leis gravadas em vossos corações? 

Aprendestes a conhecer-Me e por isso sois solidários com o que proponho como meta 
para a salvação do mundo.

E se falo em mundo e salvação, por que vos assustais? São duas palavras 
amplas e imensas que vos assustam, mas não a Mim. 

Eu conheço a todos, como a palma da minha mão. Nada de vossa substância 
Me é oculta, mas tudo é claro para Mim. 

Tudo é luz, pois sou a luz e estou na luz e desejo imensamente que 
não haja mais a treva. Assim vos dou a conhecer meu plano como o caminho 
da luz, para que toda a treva seja por ele dissipada. Seguindo meu plano, não 



38

tereis dúvidas nem incertezas. 
Não haverá o mal e enquanto subsistem seus frutos, tereis força e poder para 

exterminá-los. Tereis pleno conhecimento sobre a luz e a treva. 
Não tereis dúvidas nem confusão. Facilmente distinguireis o caminho da luz do 

caminho da treva. Por ora será assim.
Porque brevemente, em tempo muito oportuno, não mais existirá treva alguma. 

Só a luz tomará conta de tudo e brilhará em todo o universo. 
Assim é e assim será. Haverá brilho e esplendor tal, em toda a humanidade, 

nesta caminhada da santificação dos corpos e dos espíritos. 
À medida que encetais essa peregrinação de volta ao Pai e graças dou por ter 

um grupo dócil e obediente que encabeça com destemor essa caminhada, estais sendo 
revestidos por vestes especiais de pureza, de santidade e de luz. 

À medida que vos aproximais do trono do Santo Senhor dos Exércitos, estais 
tornando-vos santos, não por merecimento vosso, para que não haja competição de 
espécie alguma, mas por graça. 

Por obra da graça. Por graça fostes salvos e por graça estais sendo santifi-
cados. Não uma pessoa, ou um grupo ou comunidade apenas, mas o mundo inteiro, 
gratuitamente está caminhando para o Pai, para a santificação. 

O mundo inteiro será renovado, santificado e resguardado pelo Pai. É o Pai 
chegando e pedindo contas do que é seu para selar com seu selo, sua marca, seu sinal 
e resguardar o que lhe foi entregue. 

O que o Pai conhecer, onde Ele entrar será resguardado. Onde penetrarem 
suas leis e seu plano, seu comando, tudo será cuidado e protegido. Não haverá dano 
nem estrago algum, tanto no físico, psíquico e espírito das pessoas como nos seus 
bens. Haverá sim paz, muita paz.

Ah, filhos meus, se deixardes vosso Pai ser em vós e adentrar em vossas 
casas e vossas firmas, tudo será diferente na humanidade. Vossa família repousará em 
paz e vossas empresas prosperarão na abundância e providência que Eu posso ser 
para todos vós.

Aproximai-vos de Mim, vosso Pai! Sou manso, sou bom, sou amor, sou carinho 
e ternura por vós. Sou um Deus presente no meio de vós e em vós. Agora já Me acho 
firmemente instalado no humano, resguardado está para toda a eternidade, meu trono 
de glória incomensurável para toda criatura. 

Ali resido no meu trono de glória, que é a alma santificada, a alma em luz. 
Revela-se para vós agora o mistério escondido da entronização do Pai na humanidade. 
Há séculos perguntáveis como seria. 

E foi assim, não tão simples como pensais e como agora se vos apresenta.
Exigiu muito sacrifício de uma comunidade e até de outros fiéis que se aproxi-

maram solidários. Agora o amor se faz e se instala concretamente, solidariamente, com 
bases firmes e indestrutíveis por força alguma do mundo. 

Agora se dá a conhecer para vós a mais arrojada revelação divina, para vós 
que estáveis acostumados a adorar um Deus morto, como podereis crer e aceitar que o 
próprio Pai se faz no meio de vós?

Na vossa auto-suficiência e presunção, quereríeis, vós mesmos sal-
var a humanidade do caos?  Acharíeis vós alguma forma de livrar a humanidade de 
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destruir-se a si mesma? Acharíeis? Fostes longe demais. Não imagináveis que iria haver 
uma intervenção divina tão rápida e eficaz?

Se já passastes pelas guerras, que nada resolveram, o que quereis resolver 
agora, quando estais todos mergulhados na ganância e na disputa de poder, tanto físico 
como espiritual? 

De onde seria capaz de vir a força que destruiu o demônio? Seria força humana?
Claro que não! Mas o meu poder divino não só destruiu o demônio que não mais 

existe, mas também os frutos maus que ele deixou, serão todos esmagados aos meus pés 
e queimados pelo fogo do amor do meu coração que não se extingue, para todo sempre.

Assim é, pela minha santa vontade.
De onde vos tirei pois? Onde estáveis todos vós? 
Que filhos éreis, entregues cada um estáveis a vossas próprias paixões. Que 

fizestes agora de vossos ídolos que adoráveis por tanto tempo? 
Cegos estáveis! Adoráveis a Deus como um morto e por isso podíeis entregar-

vos a toda espécie de mal, porque o morto não ouve e não vê. Por isso vos convinha que 
Deus estivesse morto e choráveis diante da cruz de meu Filho crucificado, pensando que 
Deus estava morto.

Porém vos digo, mortos estáveis vós, na vossa ignorância e abandono. Estais 
é muito longe de Mim, o Deus vivo. Estais na perfeita idolatria e vos deliciais nesse caos. 

Na vossa falta de fé, abjuras de vosso Deus. Nem sabeis que tendes um Pai, 
que vos criou, que vos tirou do nada, quando ainda não existíeis e vos trouxe à luz.

Tardos sois! Vosso pensamento é falho e vossas filosofias vãs. Imaginais con-
quistar espaço físico quando o mais importante é a santificação da alma, o santuário do 
Deus vivo.

Ó quão tardos sois. Estáveis condenados, comandantes e comandados, ao in-
ferno, ao fogo da Geena. Só por minha intervenção a humanidade foi salva na graça e 
na paz, sem prejuízo de almas nem corpos, totalmente no amor e na paz sem prejudicar 
ninguém, pelo contrário, ajudando e reanimando a todos os que se aproximam. 

Só por graça recebeis, neste século ainda, o que é para o século vindouro, a 
santificação das almas. As primícias do século vindouro, que é o século do Espírito Santo, 
a santificação da alma e do corpo e a entrada na luz. Meu Santo Espírito a todos lavará, 
a todos purificará e santificará. 

Entrará como Deus Poder derrubando tudo o que é falso e enganoso, deixando 
apenas reinar o que for justo e verdadeiro. Toda injustiça cairá e todo poder humano será 
demolido. 

Reinará apenas o poder divino e a justiça divina se implantará através da lei do 
Dízimo, a do Resgate e a das Bem aventuranças.

Na lei do Dízimo vós encontrais com o Pai, na lei das Bem aventuranças, vós 
encontrais com Jesus e na lei do Resgate, vós encontrais com o Espírito Santo e por Maria 
e com Maria sois acolhidos no meu coração.

Eu mesmo falo-vos  das minhas leis para que creiais. Quero que creiais em 
Mim e no meu Filho Jesus e sejais envolvidos pelo Santo Espírito de Amor. É o mistério 
da Santíssima Trindade envolvendo cada ser, num abraço de acolhi¬da, de boas-vindas, 
de amor. 

A Trindade Santa toma posse de cada criatura e nela se instala perenemente. É 
a bondade do Pai, vindo ao encontro dos filhos.
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É o grande abraço do Pai e do filho que se encontram, ou melhor, se 
reencon¬tram. No meu coração, os corações se fundem, o meu coração em vós e o 
vosso coração no meu, tão intimamente unidos, batendo no mesmo compasso, mas 
com mais força e vigor, com energia divina, vibração e entusiasmo. 

Nada mais do que era, é, mas tudo se faz novo. É a harmonia e a paz reinando 
na pessoa e na família. É o Pai tomando posse da pessoa e da família. Sendo adorado 
e dignificado pela pessoa e dentro da família, sendo acolhido, como única autoridade, 
único governo capaz de direcionar seus negócios. Assim é a família no novo, no novo 
plano, no novo governo do Pai sobre a humanidade.

Haverá tempo para decidirdes se aceitais ou não o governo do Pai, como única 
fonte de sabedoria capaz de governar e equilibrar o mundo, restaurando-o comple-
tamente, tanto as pessoas insanas como a natureza destruída e contami¬nada, mas 
haveis de aceitar o governo do Pai.

Continuarei a falar-vos e orientar-vos e assim irá se concretizando meu plano 
e meu governo e um mundo novo surgindo e sendo recriado pela sabedoria do Pai, que 
ora vos unge e abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

   

Filhos meus,
 Estais integrados no coração da Trindade Santa. É a hora do amor que soa 

para a humanidade.
É o amor divino e santo que se faz luz em vós e perpassa vosso coração. É 

o divino se unindo ao humano e o humano se unindo ao divino. É a plenitude do amor, 
nesse tempo de graça e santidade.

É o amor acontecendo plenamente no coração humano, tal como ele é no 
coração divino, uma luz, uma chama, um brilho esplendoroso, uma unidade magnífica e 
plena, da Trindade em vós.

É uma auréola de luz que envolve vosso ser e especialmente vosso coração. 
É o Pai se manifestando em dom para vós e se tornando visível aos vossos olhos. O 
amor introduzido em vosso coração é tão grande, mas tão grande, que perpassa para os 
irmãos, pois é o próprio Pai que assim se comunica em dom de amor, santidade e graça 
para os irmãos, através de vós. 

É vida e força divina se inserindo em vós, isto é, o Carisma se instala em vós 
definiti-vamente.

Efetivamente, para todo o sempre o Carisma acha-se instalado na face da 
terra. Cantai hosanas e aleluia, porque grande, grande é o amor que chega à terra, para 
renová-la e santificá-la.

Perenemente, sois meus. Meus filhos queridos. Hosana, aleluia, amém.
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Estais no derradeiro momento desta década e que na caminhada já se inicia 
o novo. É o novo céu e a nova terra. Céu e terra se fundem. Há uma união plena das 
potestades celestes e a terra. 

E tudo estremece de gozo, alegria e paz. Soa esse momento para a humani-
dade, de união plena entre os povos e nações e tudo será paz, gozo e alegria. É o Pai 
que fala e haveis de crer mais e mais, que é a verdade que vos está sendo proclamada. 

Minha verdade é uma só: a unidade. Sede um. Derramo sobre vós o meu Es-
pírito para que também vós sejais um no seu amor, assim como Eu e meu Filho somos 
um na unidade do Espírito Santo. 

Somos um e haveis de ser um, para que minha alegria esteja em vós e vossa 
alegria seja completa.

Está próximo o dia, em que os homens cairão em si, renunciando e largando 
as divisões entre si e assumindo a verdade, a minha verdade que é como vos disse, a 
unidade. Só se fordes um, entrarei em vós e cearemos juntos. Só se fordes um entrarei 
em vossa casa, em vosso templo. 

Vosso corpo é o meu santuário e haveis de estar perfeitamente integrados em 
vós e com vossos irmãos, para realmente, Eu em vós, ser louvado e glorificado. 

Eu sou vosso Pai e como Pai amoroso vos abro os olhos e o coração para 
verdes e crerdes.

Chamo-vos pelo nome para que acordeis e percebais onde vos encontrais e 
quão longe de Mim estais. Tão longe e tão perto. 

Filhos meus, vinde a Mim. Tão perto estou de vós, filhos queridos. Buscai-Me e 
abastecei-vos nesse Amor Uno, Trino e Santo que estou a derramar sobre vós.

É uma era nova, é uma vida nova, é um novo começo na santidade e no amor.
Acolhei meus dons, acolhei o amor, filhos amados do meu coração. Acolho-vos 

no meu coração, vos instruo, vos guardo e vos protejo com meu amor de Pai. 
É esta a era da santidade sobre a terra. O mal cessou de existir. Por ora, sub-

siste só o bem. E o tempo presente que se inicia com muita paz e amor, sem catástrofes 
enormes, sem dor, mas na alegria e na paz, o amor se faz entre vós, o dom se faz. 

É assim que haveis de testemunhar-Me: Proclamando minhas leis e o meu 
plano santo. Dando testemunho do meu nome e da minha santa presença entre vós. 

Vossa casa será abençoada e vos enchereis de alegria e louvor ao procla-
mardes o meu nome.

Manifestar-Me-ei entre vós, quando estiverdes reunidos, assim vos prometo. 
É a boca do Pai que fala nesta hora e vos anuncia esta boa nova do reino entre vós.

Esta é a verdade sobre vós agora. Que vos unais em amor em torno do meu 
Carisma, proclamando minhas leis e meu plano e ali Me farei presente, curando, aben-
çoando e santificando. 

Andai pelos meus caminhos, trilhai as sendas do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Uni-vos em verdade e vida, crendo que realmente estou entre vós e serei para 
vós alívio, força e poder. Serei amor. 

Que agora, no tempo presente, desça sobre vossas famílias a graça e a paz. 
Vos abençoo, assim seja. Amém.
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Eis que se completa a ligação entre o divino e o humano. Eis que se faz a luz 
sobre a terra, sobre a alma. A luz ilumina a treva e a treva se levanta e chega à paz. Não 
a paz do mundo, mas a paz que Eu vos dou. 

Porque Eu e o Pai somos um e o que mais desejo é que se complete em vós 
esta unidade. Vós em Mim e Eu em vós, então a unidade é verdadeira. 

Não é a unidade do mundo, mas a minha Unidade Trina em cada um, que 
desejo que aconteça. Essa Unidade Trina é o Pai e Eu, seu Filho, no amor do Espírito 
Santo. 

São três pessoas em uma só divindade, em um só coração, em um só bater, 
em um só agir. É a Unidade Trina que se faz agora em vós, completamente, comple-
tando o plano de salvação sobre cada pessoa. 

Cada pessoa é essa unidade em si mesma. Cada pessoa é um céu. É o “estar 
em Deus”. Vós em Deus e Deus em vós, isso é que é o céu que é em vós e está em vós.

 A Santíssima Trindade em vós e vós completamente integrados em vós mes-
mos, nessa união plena, vivendo a paz que Eu vos dou, que é viver Deus em vós. 

Por isso vos digo que minha paz vos dou. E essa paz de estar em Deus que 
trago a vós. É a unidade em vós. É a integração de vós mesmos com o divino. 

É o humano e o divino se encontrando num só coração, num mesmo pulsar, 
num mesmo bater. Vós mesmos desco¬brindo e encontrando o eterno em vós. Aquilo 
que nunca termina. 

O reino dos céus está em vós mesmos, dentro de vós é que habita Deus. O 
santuário do Altíssimo é a vossa alma. Está em vós o reino dos céus que anunciei. 

Lembrais que vos dizia: meu reino não é deste mundo? 
Já me referia a este reino de amor em vós. Só que é agora, no tempo presente 

que se completa esse plano, que o Pai iniciou e prescreveu desde toda a eternidade.
Assim é que se faz sobre vós a promessa que vos fiz, que se Eu fosse, o Es-

pírito Santo viria a vós para ser o Paráclito, vosso advogado e intercessor junto do Pai. 
Assim é que agora Ele está em vós e começa agora a obra da restauração da humani-
dade, perdida em si mesma. 

O santo, três vezes santo, se faz no meio de vós e é grande a alegria e hosana 
que cantam os anjos e santos. É sem par a providência que se faz em vós, dentro de 
vós, no vosso santuário escondido, onde hosanas e aleluias são cantadas perenemente, 
perpetuamente ao santo, santo, santo, o Deus do universo que está em vós, reside em 
vós, em vós encontrou sua morada. 

Pois vós O acolhestes no tempo presente, assim como Maria Me acolheu e Me 
gerou em seu seio e Eu me fiz carne e vivi entre vós. Assim acolhestes o Verbo Divino, 
a palavra da sabedoria que é Deus Pai em vós, a Unidade Una e Trina, pois Eu estou no 
Pai e o Pai está em Mim. 

A Trindade Santa se faz em vós plenamente, pois Ela é a geradora de vida em 
vós, geradora da providência em vós.

Em plenitude, se faz em vós a vida divina e quero que creiais para que 
aconteçam maravilhas em vosso meio. Eu estou no Pai e o Pai está em Mim 
e nós estamos em vós gerando essa vida, esse amor que é o Espírito do Pai e do
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Filho, o Santo, fluindo através de vós. O Pai diz para vós: “Vós sois necessários para 
Mim, para que Eu seja”. 

O Pai quer ser em vós e por isso necessita de vós, de vossa humanidade, por 
isso vos criou à sua imagem e semelhança. 

Sua santidade quer fluir através de vós para que o outro seja em Mim e no Pai. 
De vossa unidade procede ao sopro de vida, o Divino Espírito chega a vós e vos recria. 
Sois criados à imagem e semelhança do Pai e Ele necessita de vós para ser na terra. 

Pois sua transparência é tão excelsa, grande e magnífica, que olhos humanos 
não conseguiriam contemplá-la. 

Por isso, sua essência não se torna transparente aos vossos olhos humanos, 
apenas aos olhos da alma ela se faz verdadeira, como verdadeiro é o sol, o ar e tudo 
que vos rodeia. 

A alma contempla o Pai e exulta em eterno louvor. A alma é o seio da providên-
cia. Ali ela se aninha e se faz plenamente, basta acolhê-la. Viver a divina providência, 
viver o Deus vivo, viver o Deus é em vós, é estar cada segundo, cada minuto do vosso 
tempo, em amizade, em sintonia, em colóquio eficaz, em comum união, em comunhão, 
com esse Amor Uno e Trino em vós.

Nossa unidade em vós é verdadeira. Estáveis totalmente desintegrados pelo 
pecado. Agora fostes resgatados pelo amor do coração do Pai que vos chama à nova 
vida Nele e com Ele. Essa nova vida no Pai, essa vida da graça em vós é a vivência 
perfeita dos dons do Espírito em vós, como força e poder para gerar vida. 

A alma purificada se coloca diante do trono do Altíssimo Senhor em louvor e 
glorificação e os dons fluem, numa manifestação externa do divino em vós, que é santo, 
santo, santo, assim perpassa sua santidade aos outros através de vós. 

Vós sois apenas canais para o Pai chegar aos irmãos vossos e filhos seus. 
Ele é a fonte na qual deveis beber perenemente. Ele é a luz que vos ilumina e aquece.

De ora em diante o que vai integrar os homens é a força Trinitária. As riquezas 
do mundo não terão valor em si, diante da riqueza divina, que é o Deus vivo. A Trindade 
integrará todos em torno de si, envolvendo-os no amor. 

Assim é que se fará a unidade entre os homens, pois todos quererão beber da 
fonte. A unidade no mundo é essa integração do homem em si mesmo e com Deus Pai. 

E o santo, três vezes santo em cada coração e todos os corações no coração 
do Pai. 

É o “Eu Sou” em cada coração, que identificará o rebanho. Quero todos. Cha-
mo todos, mas conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas Me conhecem. Quero trazer 
todas ao redil e instalar nela minha unidade com o Pai e o Filho. 

Quero que todas sejam um, pois vim para unificar. Meu amor é santo e ver-
dadeiro e vim para unificar, unir, o divino e o humano e os povos entre si. Sou a voz do 
Verbo Divino e estou em vosso meio. 

Falo-vos e oriento e vos conduzo santamente nesta virada de século, ensin-
ando a luz da ciência divina, trazendo-vos das trevas e mostrando-vos a luz verdadeira, 
retirando-vos da morte para a vida. 

Por séculos e séculos jazeis na ignorância, agora vos resgato das tre-
vas e vos trago à luz santa, por pura obra da graça. A graça se faz em vós ple-
namente no tempo presente, basta quererdes e desejardes, ela já é em vós,
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pois a graça se faz em profusão sobre vós agora, nesse tempo que é santo. 
Estais a viver o tempo santo, esperado há séculos. Há um grande derrama-

mento de dons sobre vós e os sacramentos são vida em vós. 
Faz-se sobre vós minhas leis e a minha amizade. Aprendeis a conhecer-Me 

através do diálogo que faço convosco no amor. 
Inseridos nesse Amor Uno e Trino, chegais à unidade comigo. Mergulhais na 

minha Unidade Trinitária, buscando forças para viver a unidade como os irmãos. Mergul-
hais na minha Unidade Trinitária onde ganhais força para viverdes a unidade e o amor 
na família, sacramento do matrimônio.

E ao mesmo tempo na minha Unidade Trinitária sois plasmados e molda¬dos 
nesse amor para serdes no mundo, para os irmãos, o sopro de Deus. Quanto mais 
fordes santos e estiverdes inseridos nessa santidade do Pai, mais fluirá de vós o sopro 
divino, o amor, envolvendo os corações. 

Abençoareis, curareis e renovareis a vida e a face da terra. Assim é e as-
sim será, o mundo vos pertence. Trabalhai em suas vinhas e frutificai. Dai frutos em 
abundância. Eia, avante! Eis que se faz a luz sobre vós e em vosso redor. Aprofundai-
vos na minha doutrina, vos ensino, vivendo o amor santo do Pai.

Filhinhos, assim vos prescrevo minhas leis e meus preceitos e vos dou os 
instrumen-tos para que possais viver em santidade e igualdade, diante de vosso Pai que 
é santo três vezes e vos fala, vos conduz e orienta, vos anima e instrui, vos ensina com 
a sua sabedoria para que sejais verdadeiros e santos, puros e sadios, para viverdes a 
nova vida no meu amor. 

Estou a amar-vos muito e vos abençôo no meu amor. 
Sois filhos queridos do meu coração, sois fortes guerreiros, deste¬midos, nos 

quais ponho toda minha afeição, toda minha complacência. 
Vos conduzo e oriento, sois meus. Sobre vós se derramará a força do alto, que 

é meu Santo Espírito e evangelizareis com poder e força. Sereis minhas testemunhas. 
E por onde andardes, proclamai que o reino dos céus já está no meio de vós, a luz veio 
ao mundo e já está em vosso meio. 

Fareis coisas incríveis só para Eu provar minha presença em vosso meio. 
Tereis todo meu poder em vossas mãos para irdes e curar, renovar, abençoar, santificar. 

Não sereis vós, mas Eu em vós e vós em Mim, que realizará as maravilhas. 
Serei Eu atuando nas pessoas. Serei Eu encarecendo o poder do Pai sobre vós.

Já não estais sós porque meu Espírito está convosco, por isso não vos sen-
tireis sozinhos, mas em vós há plenitude de luz e amor. 

Sois templo do Deus vivo e o santuário da graça. Sobre vós repousa meu Es-
pírito, que vos conduzirá com poder e força para serdes as testemunhas do meu plano 
santo de amor para a face da terra. 

Eis que vem do alto a força e ela já está em vosso meio. Agora con-
heceis a luz e agasalhais a luz. Ela está em vós e é vossa claridade e ciência, 
vos guia e ilumina. E vossa força e o fogo que vos inflama. No tempo presente, 
solenemente o Pai agradece aos homens por tê-Lo acolhido. A luz agradece de
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ter sido aceita e poder ser em vós. 
Por isso é agora o tempo santo para a igreja que sois vós, que por serdes 

dóceis estais sendo agraciados com uma chuva de graças e bênçãos especiais e dons 
ministeriais para a atualidade. 

São presentes do Pai para vós essas bênçãos em profusão sobre tudo e sobre 
todos. É a voz da profecia que se faz sobre vós agora unificando a todos. Clamai, cla-
mai e tudo vos será dado. Nada negarei aos meus filhos, pois é o tempo da graça, é o 
tempo onde piso o chão da terra, onde, verdadeiramente, meu santuário se ergue e se 
reconstrói perenemente.

“Vinde a Mim, benditos de meu Pai”.
Possuí o reino que vos está preparado. Pois estive preso, com fome e nu, 

doente e Me resgatastes por alto preço. Vinde a Mim, todos vós que estais fracos e 
recebei da força deste Carisma da Aliança Divina, que veio para unificar os povos e cada 
um em si mesmo.

Vinde a Mim! É o tempo da graça. Vos abençoo e protejo. Amém.

   

Comunidade Aliança Divina,
 Venho até vós em grande paz.

Eu sou Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Messias, o Salvador, o Filho de José 
e de Maria.

Já estais com o projeto acabado. O plano se fez e se instala o grande amor na 
face da terra. Completa-se o Carisma que é o grande plano de salvação para os tempos 
modernos. 

E mister agora que se forme o homem novo, inserido nos meus sacramentos 
que são minha marca indelével em cada ser.

Viver os sacramentos é viver “Eu Sou”, plenamente. Viver os sacramentos é 
viver a plenitude dos dons e da graça. 

Os sacramentos são a presença do amor em cada um de vós. Viver “Eu Sou” 
plenamente é viver todos os sacramentos que se resumem numa palavra, Amor. Sacra-
mento é vida, força e poder. 

Vida divina em Jesus, força poderosa no Espírito Santo e poder recriador na 
presença do Pai. O sacramento é a presença do divino em vós. É a presença do santo, 
três vezes santo. 

Viver a plenitude dos sacramentos é viver inserido, mergulhado nesta fonte do 
divino em vós, na fonte divina da graça. Tudo ali é perfeição, equilíbrio e paz. Tudo ali 
nesta fonte é amor. O amor só sabe amar. 

Trabalhar os sacramentos em si é mergulhar nesta fonte divina da graça inun-
dando-se de amor. Todos os sacramentos têm a mesma essência, o amor.
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Cada pessoa pode vivê-los totalmente. No amor se resume tudo, toda sa-
bedoria e toda ciência. Fazer vida dos sacramentos é viver a ressurreição. Eu sou a 
ressurreição e a vida. A ressurreição é a transparência por fora Daquele que vive dentro. 
Minha ressurreição em vós é a vida dos sacramentos em vós. 

Eles são o sustentáculo da vida divina em vós. Eles é que vos sustentam na 
graça. Eles são como uma coluna na qual vós podeis segurar.

Os dons são a força de vossas mãos, dom da unção para a cura, o poder de 
vossa boca, dom da Sabedoria e do Conselho, o alívio para vossas indaga¬ções, o dom 
do Discernimento e Ciência e a ligeireza para vossos pés, dom da Fortaleza.

Viver o Batismo é viver esses dons. O Batismo Trinitário vos inclui no plano 
de salvação do Pai e vos elevam à qualidade de filhos seus, herdeiros de sua graça. A 
graça do Pai sobre vós são os dons em vós como vida, como poder. 

O Pai vos unge, traçando em vós um círculo da cabeça aos pés, isto é, acolhe-
vos no seu útero de amor, no seu coração.

Viver esse plano de salvação é viver nesse útero do Pai. Sois do Pai e estais no 
Pai. Sois a um tempo, criatura e Criador. No momento em que permitis que se faça em 
vós a transparência do Criador, pela vivência dos sacramentos e dos dons, pela vivência 
da graça em si, que se resume tudo. 

Viver a graça é viver o amor pleno. Nada se faz fora dele. Por isso viveis nele 
e deixais chegar aos irmãos sua transparência.

Eu e o Pai somos um. Por isso estar inserido em nossa unidade é viver plena-
mente nos dons e na graça. Nossa unidade é verdadeira.

Ela em vós é fonte geradora de vida. Ela dá a vida, ela se doa, ela é gratuidade. 
A unidade se faz por gratuidade do Pai. Se faz na pessoa, na família e na sociedade. 

Se a unidade se faz, os dons são vida e verdade e os sacramentos são ali-
mento. O alimento para a pessoa é o Batismo e a Crisma, é o sim de cada dia, de cada 
minuto, é a fidelidade ao Pai, é a inserção no novo, é a vida nova, é o homem novo do 
Evangelho como falava a Nicodemos, “necessário vos é nascer de novo”. 

Esse é o novo nascimento de que falava, é o Carisma, inserido na pessoa. Já 
vos falava destas coisas quando vos dizia, através dos meus apóstolos: Se Eu for, Ele 
virá e vos ensinará toda verdade. 

Toda verdade é o Carisma, que é o próprio Espírito Santo que vos apresento 
agora, como vosso Paráclito diante do Pai, como a fonte de sabedoria e amor. Tudo vos 
vem do Pai, Ele é o doador de tudo e tudo é vosso. 

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

Haveis de ser santos, puros e verdadeiros. A menina dos olhos, a sabedoria 
infinita, meu sacerdócio real, através do qual desejo “ser” nos corações, ser presença 
verdadeira.

Desejo reinar no mundo pelo amor que vos dei e que será
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essa presença santa. O mundo não ME conhece, mas virá a Mim através de 
vós e Me amará e nele estabelecerei minha morada. Minha presença é verdadeira. 

Eu no Pai e o Pai me Mim, unidos no amor do Espírito Santo, essa presença 
santa é em vós e, portanto vos envio, filhos queridos, para serdes amor e semeardes 
amor, para serdes portadores de paz.

Por isso vos envio ao mundo como meus eleitos, portadores da paz e do amor, 
sacrários vivos do Espírito de Amor, meus herdeiros, filhos queridos do meu coração. 

É a Trindade Santa que vos unge, vos fala e abençoa. Amém.

   

“Eu sou o Pão Vivo do céu”.

 Os que vêm a Mim jamais terão fome, os que creem em Mim jamais terão 
sede. Eu sou o Pão da Vida, o Pão que sacia. 

Em Mim há delícias infindáveis. Estando em Mim, tende certeza absoluta de 
que estais no Pai, porque Eu e o Pai somos um e tudo o que é do Pai é meu também. 

Compreendei e acolhei nossa unidade dentro de vós, em vossa alma. Nessa 
Unidade Trina, nós perfeitamente integrados no amor do Espírito Santo é que vivemos 
perenemen¬te. 

E nossa unidade está em vós. Sois os acolhedores dessa Unidade Trina. Essa 
nossa Unidade Trina em vós é que é o Pão que vos alimenta. O Pão que vos alimenta é 
a minha essência em vós. Minha essência em vós é sensível, perene, duradoura, eficaz. 

Mergulhar nessa Essência Unitária de amor puro é comer o Pão Vivo vindo do 
céu. Mergulhar nessa essência do amor é fazer unidade com todos os irmãos da face 
da terra. Mergulhar no divino e aí permanecer com Ele, é comungar o Pão Vivo vindo do 
céu. O céu é a vossa alma purificada.

Estar em perfeita sintonia com o dom por excelência, é viver em plenitude o 
Sacramento da Comunhão. 

Essa inserção no dom, no Amor Uno e Trino, é a comum união de todos os 
irmãos. Ser solidário com os irmãos, é permanecer nessa fonte, no Deus vivo, no dom 
por excelência que é o amor encarnado em cada um de vós. 

Viver o sacramento da Eucaristia é viver o próprio dom, que se faz alimento, se 
faz carne para vos alimentar.

Permanecei, pois nessa unidade, porque o Pai e Eu somos um e vós sois per-
feitos Nele. Vós sois criados à imagem e semelhança do Pai, vós sois essa perfeição de 
unidade em vós, por herança do Pai que é Uno e Trino e vos envolve em sua unidade, 
vos edifica, vos recria e vos integra nele, com Ele e Nele sois força e poder, pois estais 
bem alimentados na sua essência, na sua comum união Comigo no amor do Espírito 
Santo. Nele, com Ele e por Ele o amor se faz Pão e vem alimentar-vos, nutrir-vos, teste-
munhar a presença viva do amor, vos amar.

É mais que verdade esse sacramento, é vida e verdade. Ele vos cumula 
de paz, saúde, afabilidade, bem-estar, segurança, tranquilidade e amor. É o próprio
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dom se fazendo em vós. 
Esse contato íntimo com Deus, alma a alma, coração a coração é a unidade 

que desejo. Essa amizade, esse colóquio, sendo comunhão e estando em comunhão 
com o Pai. 

E essa unidade será em todos os irmãos. Será uma união tão forte e intensa, 
que é como se toda a humanidade estivesse de mãos dadas.

Uma vez o Carisma se fazendo na pessoa, libertando-a, curando-a e santifi-
cando-a, ela entra nessa unidade com o Pai e Eu, pois somos perfeitos nessa unidade. 
Ela não se adquire por dinheiro, mas buscando-a de todo coração, libertando-vos, cu-
rando-vos, perdoando-vos é que chegais a ela. 

Nela entrareis apenas se estiverdes purificados. É a lei e os profetas que 
haveis de ouvir e conhecer para chegardes nela. Dou-vos condições para isso. Sois 
mais amados do que pensais, filhinhos queridos. 

E por isso vos peço, convertei-vos para chegar à luz, lavai-vos de vossas faltas 
e de vossos pecados para ser um com o Pai. Buscai entrar no reino do Pai, purificando-
vos inteiramente. Através deste Carisma vos dou todas as condições para isto. 

Este Carisma vos abre os sentidos para verdes e ouvirdes melhor, para perce-
berdes a atuação do Pai em vossas vidas. Ele vos dá autoridade e poder para expulsar 
e caminhar cada vez mais para a purificação e a santificação. 

Trabalhai em vós, buscando encontrar vosso Deus. Perdoai-vos mutuamente, 
maridos perdoai vossas espo¬sas e vice-versa, filhos perdoai aos pais e vice-versa, 
empregados perdoai aos patrões e vice-versa, governo e igreja se perdoem e também 
pedi perdão ao Pai. 

É a lei que se apresenta querendo fazer justiça, limpando toda a eira e apa-
gando toda falta.

Traçai o sinal da cruz, com toda força e poder e eliminai todo o mal da face da 
terra. Vós que estais imbuídos de poder e força, traçai o sinal da cruz, absolvendo toda 
a falta e limpai os corações. 

Fazei o sinal do Carisma, que é o coração do Pai e nele acolhei todas as gen-
tes. Faço-vos merecedores deste poder de absolver os pecados e limpar toda falta, pois 
desejo fazer de vós um sacerdócio santo que leve a paz e a santidade do Pai aos lares 
e ao mundo. Nada provém de vós mesmos, mas tudo vos vem do Pai. 

Por vós mesmos nada sois, mas o Pai em vós aplainará toda a injustiça e in-
tegrará todos os corações. Os corações serão purificados, pois a água viva do Pai fluirá 
através de vós em torrentes de salvação e amor.

Será a lei do Pai inserida no coração de cada um, que lhes dará direito a entra-
rem nesta santidade, nesta paz e neste amor. O vosso sim sincero e leal vos atrai para 
a santidade como uma força magnética vos puxa para dentro do coração do Pai. Essa 
força magnética de atração é o poder do amor que está no coração do Pai. 

Tudo vos é dado e nada vos falta. Por isso vos dou todo o poder para atrairdes 
meus filhos a Mim, também o poder de absolvição, faço vosso agora, como sacramento 
de amor para atrair meus filhos a Mim. 

Por isso vos dizia, amo-vos mais do que pensais. Pois tudo é amor e se esti-
verdes envolvidos no meu amor, tudo podereis e nada vos faltará.
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A pessoa, uma vez purificada sua alma de toda culpa, de toda condenação e 
mentira, se torna apta para viver a vida do reino do amor e da paz, que é o que a Trin-
dade Santíssima vem trazer à face da terra.

É o Pai, o Filho unidos no amor do Espírito Santo que vem ser vida em cada 
pessoa, ser amor e paz. O Pai se comunica convosco através destas palavras, mas é a 
Trindade Santíssima que se comunica convosco vos dando a vida e vos trazendo à vida, 
à luz. A luz é a Vida Trinitária em vós.

O sacramento da absolvição vos traz à luz. Vos leva à santidade, vos leva ao 
trono do santo, santo, santo. Pois quanto mais purificados estiverdes mais penetrais na 
luz que é a santidade trina dentro de vós. 

Por isso haveis de exercê-lo com toda força e poder, não temendo e não ol-
hando para o mal, mas para a Santíssima Trindade que é vossa força e a vossa luz, o 
vosso sustentáculo de toda hora. 

Nela encontrais todos os tesouros da graça e da fé. Se estiverdes nela, nada 
vos será impossível, pois tudo vos vem dessa força, tudo vos vem do Pai.

Pai... Paizinho... Assim deveis chamá-lo, pois Ele estará em vós e será um 
em vós em todo momento, absolvendo, perdoando, curando, renovando e santificando. 

Assim deveis ser para o mundo, sal e luz. Deveis levar ao mundo o meu sac-
erdócio santo. Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. 

Assim vos quero, santos e queridos, filhos meus, eleitos para a missão de 
amar. Amar, amar, amar como meu coração de Pai vos ama. Só ser amor e só olhar para 
o amor. Assim é, assim será para sempre. 

Eis que instituo o meu sacerdócio leigo, sacerdócio santo, no qual Eu estou 
inserido plenamente. 

Esse sacerdócio é em Mim e está em Mim para sempre. 
É a minha própria presença santa no mundo, por graça e em testemunho a 

favor do Carisma que é o meu Espírito se fazendo e curando na terra. 
O sinal da minha presença já é na face da terra para todo o sempre. 
É esse Carisma, esse sinal, o coração, que é o selo com que marco os cora-

ções e que testemunham a minha intervenção na face da terra. 
Quis fazer no mundo uma entrada solene de cura e libertação, trazendo de 

volta os filhos para Mim. Por isso manifestei-Me através deste Carisma que é a força de 
conversão para a atualidade. Na minha graça a vossa força. 

Por isso buscai-a e bebei dela em profusão, pois estou a derramá-la em tor-
rentes de amor e paz sobre a face da terra.

Sois meus eleitos, meus discípulos escolhidos nos quais deposito toda minha 
afeição. Sois meu sacerdócio leigo ao qual Eu unjo com todo poder e força para serdes 
no mundo o amor.
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Vivei em perfeita sintonia com vosso Deus e Pai. É Ele que vos apresenta e 
vos fala. O meu mandamento é o mandamento do amor. Desejo que meu amor chegue 
em todos os corações.  Vem a  nova  era, o novo tempo, é preciso que sejais solidários 
com vossos irmãos.

É o tempo da amizade e do colóquio aberto e franco, testemunhando a vivência 
do amor a vossos irmãos. O mundo inteiro precisa voltar ao Pai. O Pai só sabe amar. O 
Pai só sabe ser dom para vós. 

Não sei porque viveis tão longe desse Pai que só sabe ser amor por todos 
vós. É o Pai que vos chama: Vinde a Mim, filhos meus, todos vós, pois em meu coração 
cabem todos. Todos podem participar da minha glória, do meu reino de amor e paz.

Vinde a Mim!
Vinde participar da unidade que vivo com meu Filho Jesus, no amor do Espírito 

Santo. Tomai parte da nossa unidade. Sede um conosco, todos vós. Nossa unidade é o 
Amor Uno e Trino. Entrai nesse amor, Eu vos acolho, Eu vos recebo de braços abertos, 
pois sou vosso Pai e vos espero desde toda a eternidade.

Inseridos em nossa unidade, a sabedoria divina será em vós, tomará posse 
dos vossos pensamentos, do vosso pensar, do vosso agir. Ela vos guiará como luz por 
onde andardes. Será a vossa amiga e companheira, tomando parte dos vossos trabal-
hos, das vossas lutas e anseios. 

No vosso vaivém diário será vossa conselheira inefável, vossa companheira de 
todas as horas. Buscá-la-eis nessa fonte trinitária de amor, em nossa unidade perfeita. 

Ali ela reside e se dá a vós em abundância, em profusão se derrama sobre 
vós e vos sustenta e vos conduz. Será vossa aliada em todos os momentos. Jamais se 
apartará de vós.

Quando deitardes e quando levantardes já estará ali, ela, a Sabedoria, toda 
formosa e altaneira para vos servir. É o próprio Pai sendo dom em vós, para vos servir, 
através da sua sabedoria. Ela vos acompanhará em tudo. 

Ela será vossa eterna companheira. Haveis de dizer o sim para ela e agra-
decer muito ao Pai esse dom, essa graça, que é a pura misericórdia do Pai sobre vós, 
elevan¬do-vos à altura de filhos seus, herdeiros de seu trono de graça, sabedoria e 
amor. 

Elevados sois a uma nova estatura, alcançais uma nova altura, inseridos estais 
numa nova dimensão de vida, cheia de paz, cheia de dons, cheia de amor.

É a nova estatura de cristãos, filhos do mesmo Pai, herdeiros da graça que se 
faz em vós por pura misericórdia. Viveis no tempo da graça e ela é em vós e se faz em 
vós pela palavra: Faça-se, pois é o tempo do Verbo, o Verbo encarnado no meio de vós. 

É o tempo da unção do Santo, três vezes santo, se fazer na face da terra. E a 
unção é verdadeira, porque por si só testemunha sua presença. E sua presença é santa.
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Quem experimentou a vivência dessa unção foi a Madre Teresa de Calcutá. 
Mas doravante todos tomarão parte desta unção que é rica em graça e misericórdia. 

É a santidade do Pai tomando posse do físico, do psiquismo e do espírito e 
sendo na alma. O Santo, três vezes santo se faz transparência para o mundo. Ele é uma 
presença santa e se faz em todos porque Ele é a unidade, basta a pessoa dizer sim e 
optar de coração por suas leis e seu plano.

O Pai vem instalar o seu plano de amor e há que dar mostras poderosas de 
sua santa presença. O próprio dom é na pessoa e sua palavra se faz vida e verdade. Ela 
acontece. É o sim de Maria acontecendo em toda a humanidade.

Sim Pai, faça-se em mim a tua vontade, ecoa até nossos dias, para agora se 
fazer vida e verdade. Maria é em nossos dias e o seu sim é vivo e eficaz.

É o sacramento da unção que se torna vivo e eficaz no meio de vós, através da 
sabedoria do Espírito de Amor. Esta unção santa é a santa presença do próprio Jesus, 
vivo e ressuscitado, como luz, trazendo a pessoa da treva e colocando-a diante do Pai 
Santo, três vezes santo. 

É o sacramento da unção santa, que cura, renova, liberta e atrai, como um ímã, 
a pessoa para junto da santidade do Pai, através de seu Filho Jesus. 

Em Jesus e por Jesus o sacramento da santa unção é vida e verdade.
Assim é e assim será, a perfeita unidade do Pai e do Filho se fazendo na face 

da terra, gerando vida, sendo vida em abundância, sendo amor em profu¬são, doação 
e enlevo da alma em Deus. 

Essa interação da alma com Deus e Deus com a alma, é uma harmonia, uma 
paz tão grande que se comunicará até para a natureza. 

Todo o desequilíbrio na natureza provém do desequilíbrio do homem com 
Deus, da alma e o Pai. 

Restabelecida essa amizade, essa harmonia, esse “ser” da alma em Deus, 
tudo volta a ser equilíbrio, tranquilidade e bem-estar, dentro e fora da pessoa. 

Volta à paz, a paz verdadeira que o mundo tanto esperava. 
Chega a paz até vós, filhos meus, através da unidade perfeita entre a criatura e 

o Criador. Aninhai-vos em vós mesmos, reintegrando-vos completamente e aninhai-vos 
em Deus, vosso Pai. 

Já me conheceis o suficiente para amar-Me e saber que vos acolho em meu 
regaço e faço de vós, filhos meus, herdeiros, donos, do amor do meu coração.

   

Apresento-Me a vós para falar-vos sobre o meu sacerdócio leigo no meio de 
vós. Ele será para o mundo um grande sinal testemunhando o meu Carisma através 
desse plano de amor na face da terra. 

Todos haverão de respeitá-lo, pois darão mostras de verdadeira unidade Comi-
go e meu Pai, darão provas de verdadeira conversão para Deus Pai, suas leis e sua 
santíssima vontade. 

Serão o fermento na massa, a luz no meio das trevas e o sal que dará o sabor 
à oração, a escuta e ao silêncio. Serão sábios, pois terão a sabedoria divina sobre suas
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cabeças. Neles derramarei meus dons em plenitude e em cada um será visível a minha 
presença. 

Desejo ser através de cada um. Neles serei profeta, rei, sacerdote. Tão podero-
samente Me apresentarei que o mundo reconhecerá que a obra é minha, o Carisma é 
divino e o plano é santo. 

Serão o grande testemunho em favor do Carisma, que se apresenta na face 
da terra e que é a própria Pessoa do Espírito Santo se apresentando para devolver a 
pessoa, a paz, o amor e a alegria como dom pleno, como luz, libertando-a das trevas, da 
ignorância e do desassossego.

Neles imprimirei meu sinal sagrado, o meu coração unido ao Pai, numa uni-
dade plena de amor. Haverão de repousar nesta unidade de amor do Pai e do Filho na 
imensa paz do Espírito Santo, após seus trabalhos. 

A paz que deles emanará será sentida por todos os presentes. E todos repou-
sarão nesta paz.

Com imensa alegria se aproximarão do altar do Senhor, da ceia sagrada, que é 
essa união profunda e intensa da criatura e o criador no âmago da alma, quando só as 
delícias de estar no amado é que contam, só a carícia de sentir bater coração a coração 
é que trazem vida e força, alento para um novo caminhar, um novo rumar, sempre em 
frente, sem parar nem pensar, sem olhar para trás, sem sofrer, nem questionar ou per-
guntar, apenas imersos nesse imenso amor, abrangente e eficaz partilhando o pão nas 
casas. Nelas abençoan¬do-o e incutindo meu sinal e minhas leis. 

Serão abençoados em todas as horas do dia. Minha bênção os acompanhará 
perenemente. Serão Comigo uma só carne, pois desejo ser real através deles. Na von-
tade do Pai, seremos a mesma essência, o mesmo pulsar. 

Essa comunhão plena de amor, eles em Mim e Eu neles é que lhes dará força 
e coragem e que realizará os prodígios.

Repito: A comunhão plena de amor, eles perfeitamente inseridos em nosso 
Amor Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, é que realizará, será minha presença santa. 
Não farão por eles mesmos, mas em Mim e por Mim. Seremos um no amor, tão firme-
mente estarão incutidos nesta unidade que será o próprio Carisma caminhando e sendo 
no mundo. 

Todo o objetivo do Carisma, de todos esses anos de labuta é essa obra final, 
é a cruz vitoriosa caminhando, é o amor se personificando e o Pai “sendo” em cada 
criatura, presença santa.

Em uma palavra, Cristo na humanidade, é Rei e Senhor, impera e vence.
Assim é e assim será, meus amados irmãos, meus queridos filhos, de nossa 

unidade vos abençoamos e à humanidade inteira. Sou vosso Mestre e Pastor e vos 
acompanho bem de perto. 

Acolho-vos com muito amor no meu coração. Vinde, Eu vos instalo, tomai parte 
do meu reino de amor que é também vosso. Estai em constante vigília de amor Comigo. 
Unjo a cada um com minha cruz sagrada e imprimo em vossa face meu sinal santo.

Sejam santificados no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim é e 
assim será para toda eternidade. Amém.

Assim é que Me manifesto a vós, em toda força e poder.
                                                                                    Mc 12, 29-34
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Sobre vós derramei meu Espírito.
Derramei meu Espírito sobre todo ser.

Sobre vossas cabeças estará meu diadema real. Imprimirei em vossos cora-
ções meu sinal e todos terão um mesmo Pai e formarão um só rebanho. Todos unidos 
em torno da mesma força que é o Pai na Unidade Trina, em Jesus e o Espírito Santo. 

Assim formarão um só povo em torno de Mim, que sou vosso Mestre e Senhor.
Mas antes que isso aconteça há que se ter muita fidelidade em vossos  cora-

ções para não trairdes o amor. Haveis de estar inseridos nesta Unidade de Amor com 
muita fidelidade, com muita sinceridade, com propósito muito firme de amar, amar, amar.

Amar incondicionalmente as Três Pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho 
e a pessoa do Espírito Santo e estar nessa unidade das Três Pessoas, como que mer-
gulhado no Amor Trino, haurindo força e poder. Haveis de ser um só com a Trindade 
Santa.

Essa íntima união há de ser muito profunda e duradoura. 
Não podeis ter na mente devaneios, preocupações, inseguranças ou program-

ações. Nada. Haveis de estar com a mente totalmente vazia de vós mesmos para serdes 
do Pai, livremente. 

Vosso coração há de estar cheio da boa intenção, de permanecer nesse amor. 
Ele deve ser como um fogo que não se extingue, uma chama que não se apaga. Assim 
haveis de amar o Pai, a Santíssima Trindade, com toda intensidade com que puderdes. 

Havereis de ter o espírito solícito e pronto, disponível, dócil e afável. Perscruta-
dor das coisas do Pai, da vontade do P  ai. 

Inquieto e ao mesmo tempo tranquilo. Vosso espírito há de estar totalmente 
subjugado à vontade do Pai, totalmente submisso ao Pai, ao amor. O espírito sereno e 
tranquilo há de repousar no Espírito de Amor em completa adoração e entrega ao Pai.

Vosso espírito incorruptível jamais se afastará de Mim. O Espírito Santo o to-
mará cada vez mais perfeito, dócil e sereno, tranquilo e profundo, perscrutador... O Es-
pírito Santo ungirá vosso espírito com óleo puríssimo e vos batizará com as águas da 
Fonte da Vida. Nesta fonte, que é o Trono do Altíssimo, havereis de  beber águas puras, 
águas purificadoras e santificardes.

Se conseguirdes ser dóceis e vos deixardes moldar pelo meu Espírito de Amor, 
vos aproximareis dessas fontes e bebereis dessas águas vivificantes e sereis um com o 
Pai, um com a Trindade Santa. 

Só se beberdes dessa água cristalina, que é a fonte da graça plena, aí Eu po-
derei ser em vós, plenamente. Ali é que Me buscareis e Me encontrareis e formaremos 
perfeita harmonia, vós em Mim e Eu em vós, numa transparência curadora, acolhedora 
e amorosa, serei em vós. Me buscareis no seio da Santíssima Trindade, no amor.
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Se esse Amor Trino não for pleno em vós, não podereis ser sal e luz para 
vossos irmãos. Só se estiverdes inseridos plenamente na Santíssima Trindade, com 
todo vosso coração, com todo vosso espírito e com todas as forças de vossa alma é que 
podereis ser vida para vossos irmãos. E ainda havereis de ter vossa mente purificada 
de toda imundície e perversidade, de toda permissividade. Não haveis de ser tolerantes 
com ela, pois em vosso corpo tendes muitas portas e janelas por onde muita coisa pode 
entrar para perturbar vossa mente e tirar a paz de vosso espírito. 

Olhai as coisas com os olhos de Deus, com olhos de amor, sem julgamento, 
sem condenação, sem qualquer espírito de cobiça ou ciúme. 

Andai pelo mundo como viandantes, que não precisam acumular, porque não 
têm parada. A providência do Pai, que não falha, cuidará de vós e de toda criatura. 

Tereis sempre vossos celeiros fartos, se farto de amor estiver vosso ser. Vosso 
coração há de ser uma centelha de amor, viva e constante, dirigida ao coração do Pai, 
num contínuo abraço, num contínuo alento, terno e confiante, duradouro, pleno e eficaz, 
haurindo a graça e a paz, a segurança e a tranquili¬dade. 

Se o Pai cuida na sua providência, para que não falte o alimento às aves do 
céu e que possam dormir tranquilas, se Ele vela pelas flores dos campos e pelos frutos 
das árvores, não haverá de cuidar de vós e vossos irmãos que são a sua imagem e 
semelhança?

Cuidai para que não vos falte a fé. Acolhei-a como um dom muito necessário 
em vossa vida. Ela é a vossa fortalecedora em todas as horas. Com ela só sereis alegria, 
vibração e entusiasmo.

                                                                       Mc 12, 28 ss

   

Irmã Gertrudes,
 Amar-te-ei sempre, sempre.

É o meu coração que te fala e te diz, amar-te-ei sempre, sempre.
É o Pai que te fala: Filha querida, não te canses, não desanimes mas segue em 

frente, sempre, pois é obra santa esta a que estás a entregar tua vida.
Filha querida, amar-te-ei sempre e sempre te acompanharei.
Vosso Paizinho Celeste. Amém.
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Confiai em Mim que sou Senhor, em Mim que sou vosso Pai, meus queridos fil-
hos, meus colaboradores, meus fiéis seguidores, confiai em Mim, que jamais deixarei de 
proteger-vos, tenho-vos sempre debaixo de meus olhos, estou sempre lançando minhas 
forças para cada um de vós, para que unidos a Mim, possais levar adiante, ao mundo 
inteiro este meu plano, este meu desejo, que é ode deixar o mundo puro, imaculado, 
assim como o criei, meus queridos.

Através da obediência, a pureza será resgatada ao universo, a terra, os mares, 
o espaço celeste, os astros entrarão em harmonia funcionando tudo em perfeitos 
acordes.

Uma vez sendo vencido, exterminado totalmente o mal, sobreviverá somente o 
que é do bem, o que vem do meu amor. 

Daí então, meus filhos, terei o meu descanso, poderei então contemplar a 
minha criação, poderemos nos contemplar face a face em perfeita união, com pureza, 
em paz, com amor filial, esta é a Eterna Aliança que fiz com a criação e contei convosco 
para realizá-la. 

Grandes passos foram dados, para que chegasse a meta final, o que me deixa 
exultante. Mais ainda, porque encontrei em vós a docilidade, o santo temor em cada um 
de vós. 

Confiai em Mim, a Aliança Eterna está firmada e o plano de salvação será con-
sumado em breve espaço de tempo. Tudo isto para minha glória, de Jesus e do Espírito 
Santo. Amém.

   

Já estais a viver o meu reino de amor, já mergulhastes no amor, no Amor Uno e 
Trino. Mantende a fé, a mesma fé dos primeiros tempos. É o Pai quem fala. É o grande 
derramamento do amor sobre a face da terra. 

É uma hora muito séria, de muito compromisso e responsabilidade, onde Eu 
deverei agir através de vós purificando tudo. 

Tudo precisa ser lavado e purificado, até os recantos mais profundos da alma, 
para que então se faça o amor pleno em cada pessoa. 

À medida que fordes avançando no novo, já na caminhada da santidade sereis 
ao mesmo tempo formados e ao mesmo tempo formadores, pois à medida que acolheis 
o dom, o espalhais também. Ao passo que entrais na luz, que caminhais para ela, tam-
bém lavais e purificais vossos irmãos para que também eles a encontrem. 

Não são necessários muitos, mas que realmente se entreguem e Me amem. 
Daqui para frente, será a caminhada no amor, é como caminhar entre as rosas. 

Não as terei sem os espinhos. 
Havereis de sentir o perfume, o odor de Deus, mergulhareis no seu mundo in-

finito, onde tudo é possível, tudo é providência e tudo é santo. Precisais estar em íntima 
comunhão de amor com vosso Deus e Pai, Uno e Trino. 

Nele, na sua unidade é que haurireis a força para permanecerdes no seu reino 
de amor e paz.
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Meu reino não terá um local determinado materialmente falando em termos de 
chão onde pisar. Meu reino é dentro de cada um de vós, que sois a minha igreja viva, na 
qual deposito “toda a minha complacência”. 

A mesma complacência que fiz derramar sobre meu amado Filho Jesus, tam-
bém agora cai sobre vós, seus irmãos e meus filhos amados. Recebereis, tal como meu 
Filho, o batismo de fogo que Ele mesmo vos mereceu. 

A mesma força trinitária de amor, que mereceu a cada um, se derrama sobre 
vós agora, igrejas vivas, santuários do Deus Altíssimo, do Deus-Amor. 

Nesta mensagem, estou justa¬mente enaltecendo essa minha igreja viva, que 
é o meu santuário, que é o lugar onde habito e onde posso ser em plenitude. Por isso, 
nesse tempo que é propício, segundo minha benevolência, faço cair sobre essa igreja 
viva, chuva de bênçãos e graças especiais. 

Já vos disse, que no novo, sois templo e presença. É assim que quero a minha 
igreja, criada à minha imagem e semelhança, vitoriosa, cheia de vida e fé, portadora que 
é agora do Carisma da salvação para a humanidade.

Já estou entre vós, já estou em vosso meio. Por isso os acontecimentos 
começam a ser fortes e a vos assustar. Cumpro o que digo, o que realizo no meio de 
vós, realizo no mundo e que a caminhada através dos marcos seria a caminhada no 
mundo, salvando e purificando tudo e todos. 

Por isso não desanimeis e não canseis, mas continuai, trabalhai com temor e 
também com segurança no amor do Pai, que é Uno e vos acompanha. No dom do temor 
de Deus, caminhareis, pensando sempre que não é por vós, mas pelo Pai que fazeis 
o que fazeis e em apelo ao que Eu vos digo, que realizais e é por amor à minha santa 
presença em vós, que Me testemunhais. 

Não é para aparecerdes ou ganhar prestígio, mas tão somente tementes a 
Mim, trabalhais Comigo e por Mim.

Essa nossa amizade há de ser intensa, pura, forte e eficaz, profunda e cheia 
de vida e vivacidade. Vosso espírito será calmo e tranquilo, cheio de paz. Quanto mais 
mergulhardes na minha paz e no meu amor, mais realizareis sem sofrimento. 

Quanto mais estiverdes inseridos no meu Amor Uno e Trino, já vos disse mui-
tas vezes, mais fácil será a caminhada, a purificação será pelo amor. 

Vossa respiração, o sopro de vida, vindo da alma contemplativa, é que real-
izará o magnífico, o belo, que é buscar a alma no caos e colocá-la na luz. 

Será com um simples gesto e um sopro: “Que seja e que se faça, conforme a 
tua fé”, assim haveis de falar.

Se para vós não for difícil permanecer na minha unidade, também para Mim, 
não será difícil realizar o que pedis, pois já não sereis vós pedindo e clamando, mas Eu 
em vós, realizando, Eu em vós, salvando. 

Por vós nada podeis, mas Eu em vós, o Tudo em vós é que pode tudo e realiza 
tudo.

Assim, quero que fique bem claro, o cerne desta mensagem e de vosso tra-
balho é a união Comigo. O cerne, o tronco, o ponto de apoio, onde vos segurareis é a 
minha Unidade Trina. Prestai atenção, fora dela não sereis nada. 

Compreendeis bem? 
Fora da videira, fora do tronco, secareis e murchareis. Só em minha 

presença trina é que sois força, só nessa comunhão Comigo, podereis
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 podereis ser unidade com vossos irmãos e eles receberão desta unidade, eles beberão 
dessa Fonte Trinitária através de vós.

É o meu sacerdócio, minha presença real no meio de vós, a coroa da vitória. 
Em Mim sois vitória,   força e poder. 

Nada mais vos é necessário a não ser a fé no meu nome, que é Santo pelos 
séculos sem fim. Vos dei a conhecer meu plano, vos dei a conhecer meu reino, a vinha 
está à vossa disposição, ide e semeai. Já estais bem próximos. 

Eis que o fogo de amor se aproxima de toda a humanidade e ela precisa estar 
preparada.

Que belo, que lindo, que magnífico, dirão os que estiverem preparados e os 
que não Me acolhem chorarão e gemerão, baterei em suas portas, mas seguirei adiante, 
pois não conseguirão Me acolher.

Ó humanidade inteira! Abri vossos olhos e vossos ouvidos! Não é fácil acolher 
o amor. Vos acostumastes demais no mal, no vazio de Deus, agora estais longe e o 
vosso santuário está sem vida, está oco de Deus, não tem a graça e não a vive.

Não é fácil o amor entrar em vós. Os caminhos que conduzem o amor dentro 
de vós estão todos bloqueados. E o amor não consegue ser acolhido, não consegue ser 
em vós.

Por isso necessitais do Carisma, da sua formação para inserir-se no meu plano 
e no meu amor. Vós avantajastes nas ciências humanas e nas suas sabedorias. Mas 
agora quem vos explica tudo é a Sabedoria Divina e é ela que quer tomar posse de vós 
para governar a terra daqui por diante.

É o próprio Deus que vem agora numa unidade verdadeira governar a terra. É 
o próprio Pai quem convida cada filho a voltar para Ele. 

Não haverá outro caminho, não podereis rejeitar-Me, pois Eu sou a luz e fora 
de Mim, jazereis nas trevas exteriores, onde não há vida. Por isso conclamo a todos para 
que “deixem tudo”, e mergulhem em minha Unidade Trina, em minha luz.

Como humanos, só em Mim sereis vida e força, fora de Mim, estareis na treva 
e adquirireis nova essência, os sofrimentos serão tantos que perdereis os sentidos e a 
forma como sois agora. 

Pois venho à terra agora, numa grande intervenção, para transformá-la e re-
criá-la, retirá-la do caos. Por isso chamo a todos, todos e não quero que nenhum se per-
ca, pois já vos dei meu Filho e venho agora na força total do Espírito Santo, formando a 
Unidade Trina na face da terra, e ao mesmo tempo, falando e ensinando toda a verdade.

Não se justifica, pois que alguém diga não ao meu plano e não queira entrar 
na luz. 

Vós sois eternos, meus filhos, pois vos dei de minha eternidade. Não vos extin-
guis jamais, quer estejais no bem, quer estejais no mal. 

Os que vieram antes de vós, foram justificados, pois não conheceram a Ver-
dade Plena, não viram a luz, mas vós, não tereis perdão, se diante da verdade verdadei-
ra, diante da luz, das provas que dou da minha presença e do meu amor, disserdes não. 

Não haverá perdão para os que não me acolherem e ao meu plano, pois agora 
a luz é e tudo está claro. 

Tudo está explicado e dito e quem não acolhe a luz, no pleno uso da
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razão, quem diz não, mesmo conhecendo todo o meu plano, quem ainda é arrogante e 
orgulhoso, pois que fique com sua verdade e permaneça na treva.

Não darei outra chance para o que agora não se converter, para o duro de 
coração. Rastejará e gemerá para sempre. Porém vos digo também. Sou um Pai justo 
e a todos falarei, a todos darei a chance de Me reencontrarem e fazer amizade Comigo. 
Não abandonarei um nenhum só, dos pobres de espírito e mansos de coração. Eu quero 
a todos, Eu chamo a todos. Meu reino de amor é para todos. 

Desta vez, desejo que nenhum se perca, fique extraviado. Desejo unir todos no 
meu coração e ao mesmo tempo habitar em vosso coração. 

Tanto entrarei, como sairei, nele estaremos e cearemos juntos, na minha casa 
de oração, que é a vossa alma, em perfeita comunhão com o Pai e o Filho, faremos a 
ceia, a ceia verdadeira, do verdadeiro Amor Uno e Trino em vós. Assim é e assim será, 
para a glória do Pai. Amém.

A raça humana passará por uma transformação, de nível inferior para um nível 
superior, ela galgará degraus, não terá mais condição de viver no humano como até 
agora.

Nesta nova era, só entrará quem estiver purificado, para viver santamente. Não 
se admite mais o pecado, pois o gerador do pecado foi exterminado, não haverá mais 
fruto se a raiz foi arrancada.

O humano passará a viver no divino, a ser no divino, é a ressurreição da carne 
que começa a acontecer. A carne só terá vida no divino, isto é, a vida vai de dentro para 
fora, a ressurreição da alma, no espírito é que gerará vida e ressurreição na carne. 

O espírito morto, a alma sem vida, a carne por si só não subsistirá. É o sinal 
dos tempos. Isso explica melhor o que falei sobre aquele que disser não a meu plano.

É que para tudo há um tempo. Venceu-se o tempo em que permaneceríeis na 
ignorância e na morte. Agora é um tempo em que a verdadeira vida chega a vós.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. E essa vida divina chega a vós, dentro 
de vós e em vós quer transparecer, quer ser em vós, presença santifica¬dora no mundo. 
Estais a entrar na nova era dos santos, dos santificados. 

É a era da santificação das almas, por pura graça e dom de Deus. Só pen-
etrarão nessa era os que estiverem santificados. E o paraíso na terra, onde todos se 
amarão e se ajudarão. Não haverá concorrência, pois um só será o Senhor de tudo e 
de todos: o Pai.

Deus é rei e se veste de majestade infinita para vir até vós, filhos seus, ima-
gens suas. É o rei dos reis e Senhor dos senhores que se aproxima na sua unidade, para 
chegar a todos e a todos salvar. 

A Trindade Santíssima, que é a Magnificência Absoluta, vem na sua simplici-
dade, ensinar-vos a serem simples, humildes e pequenos.

Jesus já vos deixou essa mensagem. O que viveis agora é o que Jesus 
vos ensinou. Agora que conseguis pôr em prática seus ensinamentos, pois an-
tes estáveis presos, atrelados, cegos e surdos. Agora tendes vida e vida em abun-



59

      dância como Ele vos falou e fala ainda. 
Só se chegardes ao nada três vezes, no físico, no psíquico e no espírito é que 

encontrareis o Deus vosso, Uno e Trino, portanto, nada de questionamento e interroga-
ção mas vivência, muita vivência e trabalho dentro de vós. 

Quanto mais fordes fiéis, mais serei em vós, presença de amor, de cura, de 
perdão, de união, de fé, de realização, de unidade, de esperança e paz. 

Mais serei em vós presença sacramental. 
O amor resumindo e reunindo todos os sacramentos num só: o dom por ex-

celência, o Deus é sendo em vós, presença do Santo Senhor. 
É a Unidade Trina se manifestando na terra como geradora de vida plena em 

Deus. É um mistério nunca antes concebido por mente humana e nunca antes revelado. 
O mistério da Trindade Santíssima, do dom por excelência, sendo a fonte sac-

ramental em cada um de vós e em todos. 
Todos participais do mesmo Corpo que é Deus e sois membros vivos desse 

Corpo.
É a Unidade. Vós Nele e Ele em vós. Presença santa, presença gratificante, da 

plenitude da vida em vós.
Haverá um equilíbrio perfeito se fazendo nas criaturas e nas coisas criadas. 

Vós mesmos sereis a própria presença do sacramento, do dom que é em vós, pela 
misericórdia do Pai. 

Em Mim todos são justificados e todos são santificados, pois sou a presença 
do amor e a fonte da salvação. Havereis de ter muitos momentos de paz profunda, 
mergulhados na fonte. 

A minha paz é diferente da paz dos homens. É envolvente, curadora, poderosa 
e eficaz. Tudo faz, tudo realiza, tudo concebe e orienta. 

É conselheira e amiga, oportuna, conhecedora da sabedoria, conduz e ensina.
A paz rege os povos com eficácia e sabedoria. 
Será poderosa para governar. Todos lhe prestarão culto, porque ela será na 

face da terra.
É a própria presença do dom na face da terra, será notada e sentida por todos.

   

A Trindade é santidade plena no vosso coração, na vossa mente, no vosso 
espírito, na vossa alma.

Na Trindade Santa não há nenhum resquício de sofrimento, de pecado, de 
impureza, de contaminação, nenhum, nenhum só resquício.

Na Trindade Santa há união plena dos três em um, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo que se completam em um mesmo dom sobre a terra.

A Trindade Santa vence qualquer batalha. Ela é o amor. É esse amor que tudo 
vence. Ele reina e impera agora sobre a face da terra e quer invadir todos os corações.

A Trindade Santa é fogo que se inflama e arde nos corações. É um amor tão 
grande que arde e queima como fogo. 

A Trindade Santa quer ser amada e adora-
da em vós, em vossos corações, pois ela já reside entre vós, está 
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solidamente plantada e implantada no meio de vós.
No meio de vós está Quem é maior que tudo e que todos, Aquele que é através 

dos séculos, Aquele que era e que é, o Deus de toda consolação, o Deus conosco, o 
Eu Sou em vós.

Muito desejei esse momento de vir ter convosco, ó humanidade minha, ó povo 
meu! Agora já sou em vosso meio e isso muito Me alegra.

Ser em vós, estar em vós, ser acolhido e amado. Ó, que todos Me conheçam o 
quanto antes! Não percais tempo com coisas vãs, vinde para bem perto de Mim!  Vinde 
viver as delícias do céu, que antes de vós, só provara Maria, a minha escolhida entre 
todos para Mãe da humanidade inteira! Ela viu tudo isso que vós vedes e sentiu tudo 
o que vós sentis e acreditou, creu no verbo humanado que se fez carne através dela, 
nascendo humildemente numa gruta de Belém, como um menino de carne e osso, mas 
é Deus que nasceu para o mundo, o verbo se humanou e veio ao mundo ser gente como 
a gente. 

O verbo, a palavra saiu de Deus e chegou aos ouvidos de Maria que creu e 
aceitou, foi dócil dizendo sim e Jesus É para vós, desde então, a ressurreição e a vida 
divina em vós. 

Agora se completa sobre vós e em vós esse mistério do verbo de Deus huma-
nado, da vida divina em vós, mistério esse escondido através dos tempos e que agora se 
revela, mistério de fé e de esperança, de magnitude e paz no qual prepondera a justiça, 
a ordem, o equilíbrio, de sorte que todos recebem ao passo que alguns acolhem.

Assim é convosco como foi com Maria, mistério da revelação de Deus ao mun-
do. Uma mulher é escolhida para acolher o Verbo e dizer sim à palavra divina. 

Pela simplicidade da Irmã Gertrudes e dos que a acompanharam o mistério 
completou-se, o plano pôde completar-se sobre a terra e a revelação pôde ser feita.

Assim, é perfeitamente certo dizer-se que a Irmã Gertrudes é a minha escol-
hida para nos tempos modernos trazer minha revelação ao mundo.

No tempo favorável Eu te gerei e na minha condescendência Eu te fiz conhece-
dora dos meus projetos de paz e santificação para o mundo. 

Eu te fiz conhecedora das minhas revelações para levar o mundo à unidade e 
salvar a minha igreja que se encontrava pisada e mutilada em cada um de vós. 

Ela vos está levando à salvação da igreja, que é o meu templo, meu santuário 
dentro de vós. Ela está acolhendo todas as revelações que vão trazer a paz ao mundo. 

É a minha escolhida para os tempos atuais, como usei Maria para ser co-
redentora da humanidade gerando meu Filho Jesus, uso agora a Irmã Gertrudes para 
ser co-redentora da minha igreja que está em cada um e que é o Cristo ressuscitado e 
glorificado.

Nessa igreja a própria Trindade Santa pode ser em magnitude e esplendor, 
com dignidade e santidade.

Para isso usei a Irmã Gertrudes como co-redentora vossa, para por vós sofrer 
e padecer para levá-los à perfeição na santidade e também convosco agora gozar das 
delícias de “estar” em Mim, estar no dom pleno, ser em Mim, unidade perfeita, a per-
feição no amor. Assim é e assim será.

Peço que a acolham e a respeitem, pois sou muito grato a ela e até pala-
vras ditas contra ela, haveis  de Me prestar contas, até vossos pensamentos com
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relação a ela, deverão ser salutares. 
E que ninguém ouse levantar a mão contra ela para dar de dedo. Que ninguém 

ouse levantar-se contra ela, pois meu poder reside nela e é contra Mim que haveis de 
lutar.

Sede fortes, sede firmes, pois estou à vossa frente e é agora que a missão 
vai começar! Tende fé, não vacileis, o mundo vos espera! Ide em frente com coragem e 
destemor. Soou a hora. Agi. Basta a todo o mal!

Quero limpeza total, uma lavação em toda a humanidade.

   

      Sou o Pai e quero vos pôr de sobreaviso. Quero dizer que doravante 
tereis que ser como sementes num imenso viveiro. Quero dizer que somente sendo 
fortes podereis germinar, pois é forte a semente que morre para poder ressus¬citar; res-
suscitar para a vida nova, a vida em abundância, em amor que a vós preparei. Vida em 
plenitude, em contato permanente Comigo, com Jesus e com o Espírito Santo. 

A vós, queridos filhos, tudo isto preparei como recompensa. Agora mais isto 
peço: para serdes como a semente que morre para que possais ressuscitar, para que 
minhas leis possam vigorar, lançai as sementes e vereis a vida brotar sobre a humani-
dade. 

A nova vida regada pela Sabedoria Trinitária, vida plena em profusão com toda 
a criação, no limiar deste novo tempo. A esperança se completa, se torna realidade. A 
fé “é”, “nós somos”. 

A vida é regada também por partículas de amor, isto por vós, caríssimos, em 
gratidão. 

Agora que revestidos com nosso poder, já podeis iniciar a semeadura pelo 
poder do Espírito Santo. A terra já foi preparada, tudo isto aconteceu conforme meus 
desejos. As sementes lançadas germinarão e se multiplicarão. 

A doação de cada um de vós será necessária. Tomarei quase todo vosso tem-
po, muitos de vós tereis o tempo integral Conosco, unidos poderemos recomeçar esta 
nova etapa que será e reinará para a eternidade, para minha glória, de Jesus Cristo e 
do Espírito Santo. Amém.

   

 Agora que se inicia o novo tempo, o tempo da Eterna Aliança, venho, junta-
mente com os Anjos e Santos, juntos em grande louvor ao Pai por tanto amor. 

Porque tanto nos amou que enviou o seu Espírito Santo renovando a face da 
terra e iniciou o tempo da salvação eterna, o tempo da redenção, da santificação. 

O Filho Amado de Deus Pai vem com toda a sua glória banindo 
toda a iniquidade que ainda resta em cada um dos irmãos. Vem reunindo o
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rebanho em torno de Deus Pai, libertando-o, purificando-o e santificando-o, isto tudo 
para a glória do Santo Pai. 

Grandes louvores entoados aos quatro cantos da terra, unidos aos corpos ce-
lestiais, em grande harmonia por se encontrar ainda na face da terra um punhado de 
fiéis, prontos, submissos a toda vontade do Pai. 

Em tais pessoas Ele confiou, a ponto de entregar o que de mais sagrado alme-
java para a humanidade.

Graças e louvores ao Pai, que tanto nos amou porque com Cristo nos recon-
ciliou.

       Francisco.
  
   

Eis que vem com toda a sua glória, o Espírito do Senhor. Vem para reinar den-
tro de cada um de nós, escolhidos. Vem com seu poder de luz, de sabedoria para que 
munidos de grande força, possais criar raízes, possais germinar sobre a terra preparada, 
para que a palavra santa lançada em forma de semente venha dar bons frutos. 

Somente os bons frutos hão de permanecer, hão de resistir à ação do Espírito 
Santo. Fortalecidos pela fé, em comunhão com Jesus Cristo, hão de desfrutar as delí-
cias do reino de Deus em toda a sua plenitude. 

O reino que Deus Pai preparou e a vós foi revelado e que a vós foi concedido 
e outorgado, com direitos confidenciais.

Com Deus Pai, nosso Criador, o Espírito Santo vem em grande profusão sobre 
a humanidade, lançando fora toda a iniquidade, toda imperfeição. Sua ação será muitas 
vezes vista a olho nu por vós que já foram preparados e revestidos pela Santíssima 
Trindade. 

Vós, os escolhidos, hão de presenciar a renovação da humanidade em estado 
de êxtase, como que inebriados pela graça santificante, em comunhão com a Santís-
sima Trindade, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

Disse-me: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Igreja viva, cons¬truída, so-
lidificada pela fé, sobre a rocha de sua alma. Somente agora, com a vinda do Espírito 
Santo, é compreendida e aceita pelos cristãos. 

Tudo a vós é dado pelo santo poder do Espírito de Deus. Tudo é paz, basta 
somente o grande sinal, este que virá sobre a terra, em grandes sons proferidos pelos 
guardiões, Serafins e Querubins. 

Igrejas renovadas, igrejas vivas, vós sereis os primeiros a presenciar o grande 
sinal. Sereis os primeiros a usufruir das delícias do Reino de Deus.

                                                                                             Pedro
                                                                                       II Pe 1,10-16
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Quero utilizar-Me de vossa pessoa para transmitir minhas mensagens, que as 
conduza com palavreados simples para o bom entendimento. Sede simples e dóceis. 
Aceitai tudo o que a vós Eu enviar, sem muitas indagações e à medida que receberdes, 
fazei com que chegue às mãos da Irmã. 

A ela dei o discernimento e está autorizada de levar tudo ao conhecimento do 
povo. Sou o pai Todo-Poderoso e quero Me comunicar sempre que for necessário. 

Quero que a Irmã prepare os servos, para que eles possam viver as Bem-
Aventuranças. Digo-vos que são poucos, que no seu dia a dia conseguem vivê-las. 

Meu reino é de muita importância, é preciso que se viva todas as leis no dia a 
dia, em todas as horas, na família, na comunidade e na sociedade. 

Não queirais viver em mundos diferentes, separados. As leis, quero que as 
aceiteis e as vivais em plena união conosco. Fica aqui minha mensagem de amor.

O Pai Eterno que vos ama. Amém.
                                                                           Jo 13, 34-35

   

     A Santíssima Trindade paira sobre vós. Sobre vós repousa delicadamente, 
envolvendo-vos de poder, de proteção e de amor. Sobre cada um de vós paira o poder 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Jamais alguém experimentou este poder, toda esta proteção. Alguns de vós 
sentindo este colóquio conosco, sentem-se gratificados por nosso convívio, mais e mais 
a vós será dado a nossa proteção. Estamos agindo sobre a humanidade com força. 

Grandes aconteci¬mentos, grandes sinais o mundo irá presenciar, a humani-
dade sabe e está à espera do grande sinal, porém muitos e muitos nada irão perceber. 

É muito importante que todos venham a conhecer o meu plano de salvação, 
que todos venham a tomar conhecimento que agora é hora da Santíssima Trindade re-
inar, é a hora que o Pai Criador reúne seu Filho e seu Santo Espírito para fazerem coisas 
nunca vistas por olhos humanos. 

Chegou a hora do reino de amor vigorar sobre aqueles que acolherem a reden-
ção, sobre aqueles que aceitarem a santi¬ficação.

A terceira obra é simplesmente santificante e sobre a humanidade reinará eter-
namente. Tudo a vós reservei desde o princípio. A terra está repleta de minha criação, 
cada alma vivente é mais um ponto para minha glória. 

Mais e mais sou feliz por ter posto minha complacência sobre a criação. 
Doravante irão trilhar sobre minhas leis tiradas dos primórdios e renovadas com todo
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esplendor. 
Sobre a lei do dízimo é fundamental que sejais fiéis, pois não permitirei 

“tropeços” nem “trapaças”, é partindo desta linha ou desta lei que os pequeninos alcan-
çarão as linhas, as leis do Filho, nutridos em seus corpos e em suas almas. 

Alcançarão as linhas, as leis do Santo Espírito e viverão em harmonia conosco. 
Este é nosso desejo, nosso bem supremo, em comum acordo com a humanidade partin-
do da primeira linha, para que se concretize, para que se viva a terceira obra conosco.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
                                                                                      Hb 10,15-18

   

Quero a vós dizer, caríssimos servos, que já reina o poder da Santíssima Trin-
dade. Em toda a humanidade hão de sentir sua santa presença. O seu reino é para todo 
o sempre e esta é a última obra do Pai. 

Vós que tão bem conheceis os desígnios do Pai, preparados estais para viver 
este novo acontecimento, são os primeiros a entrar neste reino. As coisas terrenas aos 
poucos deixarão de coabitar em vosso meio e as divinas hão de prevalecer. 

Somente as leis do Pai Criador deveis obedecer, o que vem Dele é santo. As 
leis, os desejos mundanos são breves e passageiros. 

A vós, servos, prestai muita atenção a tudo o que a vós é enviado, pois digo, 
permanecerão somente as leis do Pai, de Jesus e do Espírito Santo.

Seus desejos hão de se cumprir fielmente. Para viverdes o reino de amor, 
estejais todos conscientes e de acordo com os desejos da Santíssima Trindade que 
estão em comunhão com seu povo eleito, cumprindo-se assim o que desde o princípio 
foi almejado.

Deus Pai, nosso Criador, permitiu que vivêsseis longo tempo em conflito com 
o mal para melhor conhecerdes suas obras para que nesta hora pudésseis fazer vossa 
opção. 

A ceifa é feita na hora certa, a separação do bem e do mal é necessária para 
que somente o que é Deus prevaleça e permaneça. 

Jesus Cristo deixou bem claro quando entre nós esteve. Aberto está o coração 
da Santíssima Trindade sobre o povo eleito e é derramado sobre vós a Sabedoria Divi-
na, para que assim possais entender todos os desejos divinos e viver em abundância e 
em comunhão com a Santíssima Trindade.

                                                                       João.
                                                                                          Jo 3,1-5
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Quem vos fala é o Deus Pai Todo-Poderoso. Quero com mansidão e com amor 
a vós falar como que quase ordenando, para que retomeis aos primórdios da criação e 
em sequência todas as leis por Mim redigidas. 

Aprofundai-vos em conhecimentos sobre tudo o que a Moisés revelei, a ele dei 
o conhecimento de todos os meus desejos e mandamentos. Buscai, retomai e vereis 
que não são abolidas estas leis, mas renovadas em todo o seu contexto. 

Que sejam avaliadas todas as minhas determinações, não ficando apenas no 
sentido figurado, repre¬sentativo. 

Eu vos digo, para que se vá a fundo, analisando cada um dos mandamentos e 
mais importante é que se ponha em prática, em vivência entre vós. Tomar concreto tudo 
o que a vós determinei. 

É muito importante que vos reunais e chegais ao entendimento sobre minhas 
leis, sobre os meus manda¬mentos. Derramo sobre vós a sabedoria, o discernimento, 
pois é este o meu desejo. 

Doravante não haverá mais interpretações errôneas sobre as obediências e 
como deveis agir, minhas determinações são eficazes quando bem entendidas. 

Caríssimos, o que a vós falo é fundamental para viverdes no meu reino. A 
obediência e o temor são os escudos, reforçando vosso espírito. 

Quanto mais dóceis, mais perto estareis de Mim, mais perto estarei de vós 
e resplandecereis com o meu esplendor e poderei com toda minha glória falar com a 
humanidade face a face, como foi no princípio e o será para sempre.

Sou o Pai Todo-Poderoso que em vós confia.
                                                       Dt 8, 1-10

   

Todas as almas repousam na paz do Senhor. Elas estão diante de Mim no gozo 
pleno do amor. Elas descansam na plenitude da paz do Senhor, num louvor eterno ao 
Pai. É o descanso sabático na eternidade.

Por isso agora entre os vivos tudo é tão fácil, porque no céu já há esse perene 
louvor de todas as criaturas, em uníssono, ao Pai Celestial. 

Tudo é santo e tudo é belo. Há uma luz sem fim que cobre todo o universo. 
Tudo é luz, tudo é paz.

A vida venceu a morte. A cruz venceu o inferno. Está para sempre extinto todo 
poder infernal da face da terra e a um sopro o mal cairá por si só, como frutos podres, 
como folhas secas. 

Por si só se extinguirá qualquer fruto que ainda exista. O poder do mal foi ven-
cido para sempre no céu e na terra.

Em breve toda terra será um paraíso de delícias sem fim, cheio de paz e amor. 
Será num abrir e fechar de olhos, com um sopro do meu Divino Espírito.
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A Mim tudo é possível. Havereis de ter surpresas nesta caminhada. Até agora 
só abristes a picada. Trabalhastes duro para abrir a estrada. Daqui para frente, o camin-
ho estando pronto, o povo passará sem dificuldade. Será tudo muito fácil. 

É só deixar o velho e passar para o novo.
O sim de aquecimento ao Carisma será muito importante daqui para frente. 

Pois é o próprio Deus que deseja ser na pessoa, na família e na sociedade. É a entrada 
vitoriosa de Deus na face da terra.

Tudo é puro, tudo é perfeito, tudo é luz, tudo é amor. Deus é. O que é impuro 
e imperfeito desaparecerá. Deus é para sempre entre seus filhos. A glória do universo 
repousa sobre a terra e todos a vendo, crerão. 

Haverão de crer, pois a fé é um dom que se espalha agora por todo o universo 
em profusão. Todos receberão, a menos que não queiram.

É a era do Espírito Santo e não haverá acontecimento mais maravilhoso do 
que este em toda terra. A vinda do Espírito Santo. 

Acolhida e recebida pelos pobres de espírito, os que verdadeiramente se es-
quecem de si em prol do irmão. O Espírito do Senhor enche todo o universo. Ele toma 
posse definitiva da face da terra para lavá-la e purificá-la inteiramente. 

Eis que venho com todo poder e força. Todo o espírito será lavado e purificado. 
É a era do AMOR sobre a terra e tudo se fará plenamente conforme a vontade 

do Pai. Eis que chego até vós com toda força e poder. Meu amor enche o universo. Meu 
coração arde de amor por vós e está entre vós. Estou de vós bem perto, resido em vosso 
meio e agora tudo será calma, tranquilidade e paz.

Irmã Gertrudes, deixe tudo Comigo, que tudo realizo na hora certa e no tempo 
oportuno. A todos quero salvar e a todos conduzirei por caminhos de Paz e Amor. 

Sou teu Pai e estou sempre ao teu lado e abençoo a ti e a toda Comunidade. 
A toda face da terra faço chegar a minha bênção de Pai, no Amor do Filho e 

do Espírito Santo.

   

A magnificência e o resplendor de Deus está sobre a terra.
 Refulge solenemente sobre vós o imenso DOM do PAI.

Refulge e bela é a luz que se faz em vosso meio. Tão bela e tão brilhante é a 
Luz que reluz em torno a vós, que ofusca vossos olhos a sua claridade. Ela é de todo 
perfeita e humilde. 

Ela é suave e pacífica, solene e translumbrante de alegria e felicidade. Ela é 
acima de tudo, Vida e Amor. Ela é a forma suave e eficaz de Deus SER em cada um 
de vós e ao mesmo tempo é forte e poderosa, arrojada e lancinante como um furacão. 

Como fogo devorador, reduz à cinza e pó, o que eram imen-
sas construções. Nela tudo é claro, límpido, brilhante. Tudo é sabedoria 
e conhecimento da verdade. Nada lhe escapa ao seu olhar e à sua 
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voz. Nada se furta ao seu ouvido. 
É um conhecimento tão maravilhoso que ultrapassa a compreensão humana. 

É solidária, fraterna, cheia de Paz.
A Paz que dela fulge é uma Santa presença poderosa que cura, liberta, santi-

fica e é notada por todos. Todos a sentem quando se manifesta. É a presença do verda-
deiro. É a presença do Deus Uno e Trino, Santo. 

É a presença do Espírito Santo em todo vosso ser, vos levando à alegria, à 
santidade e à Paz. Aquele que era e que é e será para todo o sempre. É o magnífico, o 
belo, o Santo dos Santos, o Dom do Pai, a promessa Dele, cumprida sobre todos vós, a 
sua efusão sobre a humanidade. 

Assim é e assim será.
O próprio espírito realiza agora a infusão de seus dons sobre cada um de vós. 

Uma vez revestidos por seus dons, repousa sobre vós a couraça da justiça do Todo-
Poderoso e Santo Senhor das alturas, Rei de toda a eternidade. 

Ele vem com sua força e seu poder reformar a face da terra, renová-la inteira-
mente. Nada do que é velho e arcaico ficará. Tudo será renovado por seu sopro de Amor. 
Sua luz forte e poderosa penetrará em tudo, purificando e santificando.

Sereis todos revestidos de dignidade para serdes acolhidos como filhos do Pai 
e herdeiros de seu trono. Ele, o Espírito do Senhor, vos dará as armas com as quais 
haveis de combater, a espada do espírito que decepará todo mal, que abrirá e partirá. 

Recebereis o sinal do amor, o coração do Pai, no qual sereis envolvidos e 
envolvereis vossos irmãos como um elo de Amor que vos une, vos unifica. 

Os que O aceitarem estarão enquadrados e protegidos no aprisco, onde serão 
“velados” (cuidados) pelo Divino Pastor, por Ele amados e dirigidos. Assim vos falo ago-
ra para dizer-vos que o Espírito do Pai vos envolve solenemente, vos plenifica, a vós e à 
humanidade inteira, a todos os que tiverem o coração aberto e o espírito preparado, que 
disserem “SIM” ao meu plano de Amor. 

É a hora do Amor sobre a humanidade. Cessou o século do terror, do medo, do 
pavor. O mal findou definitivamente e seus frutos com um sopro, decepareis. Agora é a 
efusão do Amor sobre todos vós, é um derramamento que cai como chuva, sobre tudo e 
todos, pena que muitos ainda não estejam preparados e tenham dificuldades de aceitar, 
mas a hora começa agora para toda a humani¬dade. 

Todos os que quiserem beberão da água viva do Espírito do Senhor. Todos 
receberão em profusão a herança do Pai. 

A providência de Amor, a providência de Dons, a providência de Vida, a 
providência do Divino em vós, o Espírito do Senhor sendo em cada um de vós, sua 
plenitude de vida sobre cada um de vós. Todos vós sois meus eleitos e todos vós sois 
chamados para viverem o Dom que é agora sobre a humanidade. 

Diante do Dom que chega, todos curvarão a cabeça em reverência, pois é 
muito Santo esse Dom que chega até vós, que humanamente não tereis condições de 
entender e acolher. Mas, trabalhados no vosso interior e envolvidos pelo Divino, con-
seguis acolhê-lo e Ele pode SER no meio de vós, profundamente. 

E agora se espalhará como o vento, rápido e eficaz. Ele agirá com poder e 
força, abrindo todos os corações. Não sereis vós, mas Ele que agirá em vós, o Espírito 
da Verdade que penetrará em cada ser. Ele agirá fortemente sobre a humanidade.
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Convosco celebrarei a comunhão dos remidos do Senhor, a Unidade Perfeita 
do Amor em vós. Celebrarei em vós, a Unidade Trinitária, o Pai e o Filho unidos no amor 
do Espírito Santo que vos fala. 

O Pai e o Filho em vós e vós envolvidos nesse imenso amor, celebrando a Uni-
dade vossa com a Trindade Santa. Somos um no amor e convosco queremos ser um. 

Para isso, num mesmo coração, unifico vosso físico, vosso psiquismo e vosso 
espírito, para serdes totalmente reintegrados em vós mesmos e abrirdes vossa alma 
para que ela acolha e receba a Unidade Perfeita do Amor. 

Em vós tudo se torna santo, pois abrigais em vosso interior, no âmago do vosso 
ser, o Santo dos Santos, o Absoluto, o Deus Uno e Trino, o Todo-Poderoso Senhor. 

Essa Unidade Plena de Amor entre vós e em vós é que é a luz que refulge 
sobre vós. Ela permite que o Espírito Santo seja. São três pessoas em um só Deus, 
mistério inefável e perfeito. 

O Deus Uno, o Deus Trino, o Deus Santo no meio de vós, purificando e santi-
ficando tudo e todos. 

É o exército da paz que se movimenta, solenemente guiado pelo Espírito San-
to. Não ireis sozinhos, mas Ele irá à vossa frente realizando tudo. 

Do que era, pouco restará, tudo será renovado em paz. Haverá hora para tudo 
e momento certo para tudo. 

Ficai à escuta, sede dóceis, não vacileis. 
O que realizardes nos marcos, é como se realizásseis no mundo todo, pois 

esse território percorrido é uma amostragem do mundo, o representa para Mim. 
Portanto, só nesse território agireis, mas o testemunho que derdes de Mim, o 

mundo inteiro acolherá.
Por hora é o que peço e vós, o testemunho da minha presença em vós, por 

onde andardes, amando-Me profundamente e incondicionalmente. 
A nossa Unidade de Amor, Eu em vós e vós em Mim, é que chega até o irmão 

vosso e o toca e o cura, renova e liberta. 
Por vós mesmos nada sois, mas haveis de estar unidos na videira, de onde 

haurireis seiva transbordante para vossas vidas e a de vossos irmãos, filhos que sois do 
mesmo Pai que vos fala e orienta e acolhe todos em seu coração.

O Espírito da Verdade se manifesta com pleno poder e realiza tudo. 
É a hora, levantai-vos! Estai atentos! Ponde-vos de pé como bons soldados, 

prontos para a guerra. Inicia-se um novo tempo para a Comunidade. Será notado por 
todos.

Abençoo-vos, filhos queridos.
Vosso Pai Celestial

   

Meu coração está em pedaços, estilhaçado em prantos de dor, ao ver 
que ainda acontece na face da terra tamanha crueldade. Os meninos infelizes, al-
mas viventes que não puderam, não tiveram nem mesmo a chance de conhecer o 
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Plano de salvação.
Abatidos foram pela crueldade do mal, que desesperado ataca agora os mais 

desprovidos do Santo Espírito, os mais fracos, fazendo estragos e atacando os mais 
indefesos filhos de Deus.

Faço um alerta a vós como o fiz aos meus Santos anjos, àqueles que me vêem 
diariamente. 

Uni-vos com a força do Espírito Santo, uni-vos com a Santíssima Trindade, so-
mente assim sereis protegidos, sereis impermeabiliza¬dos contra todo o mal que ainda 
resta, que ainda agoniza dando seus últimos ais. 

A vós, caríssimos servos do Senhor, ilumino-vos com graças e bênçãos, es-
tou sempre no meio de vós, protegendo-vos com o amor que brota do meu Imaculado 
Coração. 

Sou a mãe de todos, a mãe de todas as nações.

   

A Trindade Santíssima firma suas raízes em terreno fértil. Ela já está em vosso 
meio. Ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só e mesmo Deus Criador e Todo-
Poderoso e Santo Senhor do universo. 

Nela se unem o céu e a terra. Beleza sem par, se encontra com a santa formo-
sura dos anjos. O mundo de Deus é revelado ao mundo pela santa sabedoria. Ela se 
mostra, ele se revela, ele vem à tona, esse mundo de Deus, esse Tabernáculo Divino, 
essa igreja viva vem e se mostra a céu aberto para que todos a vejam e a contemplem 
extasiados, em seus corações murmurando: Grande e magnífico Deus!

A Divina Sabedoria dos Anjos, que se apresenta na face da terra, vem exul-
tante sobre tudo e sobre todos.

A Trindade se assenta em seu trono majestoso. Ela é na face da terra. No seu 
tempo ela se manifesta, paulatinamente, à medida que é aceita e acolhida.

   

Eu sou a luz vibrante e transparente. Onde penetro, ilumino, o que é treva e 
iniquidade vêm à tona e dissipa-se. 

Somente o que é luz permanece. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo que 
emana do meu corpo e do Pai, através desta luz andaram os eleitos transparentes, para 
assim poder agir no mundo. 

A vós transmito minha luz para serdes luzeiros em meio ao meu rebanho. O 
mundo encontra-se recoberto pelas trevas e a hora é chegada que o rebento se acende 
entre vós com força total. Que entre na humanidade através de vossa aceitação, de 
vosso consentimento.
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Cada um de vós é responsável pelo que acontecer. A vós enviei instruções e 
continuo a instruir-vos. A luz vem como estilhaços de fogo e de sabedoria. 

O fogo para que se acenda a fé no mundo, para transformar o gelo, as pedras 
em calor divino, fogo para queimar tudo o que não é nosso. A sabedoria para que pos-
sais conduzir tudo que vem deste plano divino. 

Pela sabedoria fostes conduzidos até aqui e vos encontrais aptos a receber a 
luz que da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem, vem com grande amor sobre 
o universo. 

Céus e terra se completam, transformados em esplender, transbordando luz e 
calor. Sou a luz que entra e abre sobre vós os reservatórios do amor, da providência, da 
abundância em união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sereis a corrente de luz que 
liga o céu e a terra, que liga o humano e o divino para todo o sempre. 

Vim para que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja para sempre. 
Amém.

        Jl 3

   

Ai de ti igreja retrógrada, ai de ti. À medida que a Trindade avança, de ti re-
starão apenas poeira. Entre no alinhamento, entre nas linhas, nos trilhos do plano da 
salvação.

 Olhe, a hora é derradeira, não há mais o que esperar, o grande sinal já está 
preparado, acionado será pelas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. 

Na hora exata por Ele predestinada desde a criação, se nesta hora não esti-
veres convertida, ai de ti. Cairás no abismo profundo, predestinado aos que de Deus 
Pai se afastaram e ali permanecerão para a eternidade, sem chances de retorna¬rem a 
fazer parte dos planos do Pai. 

Igrejas, igrejas, estejam atentas, não digo isto superficialmente, é com pro-
fundo conhecimento do santo poder de Deus Pai Todo-Poderoso que venho vos instruir, 
trago ao vosso meio o que de mais sagrado vi, recebi, da igreja viva que é Jesus Cristo 
Nosso Senhor, nascida do seu sangue sagrado.

Vem agora em união com o Espírito Santo, renovando na face da terra as 
igrejas petrificadas, restaurando e unindo todas num só rebanho, em torno de um só 
Pai, fazendo assim o novo céu e a nova terra que em permanência com a Santíssima 
Trindade reinarão para sempre.

Aos eleitos do Senhor são conce¬didas graças e mais graças, uni-vos sempre 
mais com fé, vivei em concordância com a igreja viva de Jesus Cristo, Nosso Senhor e 
chegai ao que a vós foi destinado pelo poder do Pai, do Filho e o Espírito Santo.

A vós minhas recomendações.
                                                                                           Paulo.
                                                          Fl 4,1-7 
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Sou a Mãe Imaculada e quero dizer-te que é muito importante que entregues a 
minha mensagem à pessoa dirigida. 

O que ela vier a fazer, isto não compete a ti julgar, o plano do Pai entrou no 
mundo e não é mais possível guardar em sigilo os acontecimentos, tudo o que se passa 
entre vós. 

É chegada a hora em que muitos estarão de olhos abertos vendo tais acontec-
imentos e seus corações balançarão entre o crer e o não crer. 

Não tenhais medo de dizer tudo às claras o que a vós é dado. A hora é muito 
importante entre vós e a humanidade, tudo o que a vós é dado e revelado, irá sem dúvi-
das, aos ouvidos das autoridades, “porque a hora é chegada”, não queirais nesta hora 
fraquejar, recuar, agora é levantar a cabeça sem medos e ir de encontro ao que vier, 
com minha proteção.

Agora mais que antes vos envolvo com minha proteção, juntamente com os 
anjos e santos que a vós acompanham nesta caminhada. 

As autoridades estão a espreita e tudo será pesado em prol ou contra. A bal-
ança está armada com pesos selecionados, deixai todo o vosso ser nas mãos da Santís-
sima Trindade e Ela há de realizar tudo por vós. 

Reuni-vos para fortalecer-vos com o Espírito Santo. Os cursos serão feitos 
com breve espaço de tempo. 

O fermento, ao cair na massa é rápido na fermentação, sendo rápida também 
sua ação na humani¬dade. 

Caríssimos servos, mais do que antes a fé é necessária. Agora a Santíssima 
Trindade faz morada em vosso meio e sois abastecidos para enfrentardes a iniquidade 
e triunfardes juntamente com toda a milícia celeste.

Com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com as minhas.
                                                           At 2

   

O Pai nesse momento acolhe todo mal da face da terra, retirando dela todo 
temor do flagelo esperado.

Esse momento de que falo é o tempo presente, que no plano do Pai ficou 
determinado que fosse a época preparada para o fim do mal e o começo do bem, para 
o fim do velho e o começo do novo, para o fim das trevas nas quais a humanidade es-
teve durante tanto tempo e o começo da luz, dessa irradiação divina da glória do Todo-
Poderoso sobre todos vós.

Não sois vós agora, mas o Espírito do Pai que realiza o trabalho de entregar 
no seu coração todo mal. 

É uma grande limpeza que todos já estão a sentir, a mudança dos tempos. O 
próprio Espírito em glorificação e louvor se comunica com o Pai, fazendo a transforma-
ção. Quem assim vos fala é Jesus, imenso Dom do Pai sobre vós. Aleluia.
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Esse mistério de amor que acontece convosco é tão grande que Eu o revelo 
aos poucos. É o mistério de amor do Pai e do Filho se encarnando na humani¬dade. 

É um e mesmo Deus se apresentando numa só Unidade de amor que se en-
contra em cada filho e vem ser ressuscitado para o mundo.

Cada filho é uma igreja que precisa ser aberta para o mundo, para dela jorrar o 
amor da fonte límpida de água viva do Todo-Poderoso e Santo Senhor. 

É a luz se acendendo para o mundo em novo estilo, em grande estilo diferente, 
penetrante e fácil de viver e se aceitar e ao mesmo tempo divino, magnífico, translum-
brante e santo. 

É a glória do Todo-Poderoso e Santo Senhor se apresentando na huma¬nidade 
para ser louvada, adorada, amada e aceita. 

Não serão um nem dois que o conhecerão, mas todos participarão do ban-
quete do Reino. 

E não há pressa para revelar esses mistérios, pois eles são tão poderosos e 
penetrantes, tão magníficas são suas verdades que hão de ser levadas aos poucos, 
para que o mundo as aceite, as conheça e as viva em plenitude.

Repito: Não tenhais pressa para levar ao mundo minha verdade. Pois o mais 
importante nesta fase da caminhada, quando a lei do Pai já está instalada e o Carisma 
pronto, é que o mundo aceite minha verdade. 

O mais necessário para que o homem se transforme é que ele Me aceite como 
Senhor e Mestre. 

Não tenhais medo algum, pois nada, nenhum flagelo chegará até vós, pois não 
vim ao mundo para condená-lo mas para salvá-lo e o que mais quero é que minha luz 
brilhe e que meu fogo queime dentro de cada um. 

O que mais quero é que o mundo Me conheça e Me ame e volte a Mim. 
Haveis de estar certos quando testemunhardes Meu Nome e minha verdade e 

sereis muito abençoados, cada um no seu ministério, pois agora a missão se abre um 
pouco e se espalha dinamicamente extrapolando os marcos, paulatinamente, conforme 
vos chamo.

Ide! Não tenhais medo! Nos locais onde fordes chamados, ensinai minhas 
leis e testemunhai minhas verdades. Abençoai a casa que vos receber e o chão que 
pisardes. Estarei convosco nessa hora e sempre. Amém.

A formação no novo será lenta, gradual e paulatina. Conforme avançais na 
caminhada, ela irá se desenrolando aos poucos, se fazendo devagar para que mundo 
aceite a transformação, a renovação. 

À medida que dais, recebeis. À medida que se faz em vós há que se fazer 
também no mundo. Será um processo lento e maduro, com muita convicção de vossa 
parte, sem vacilação, totalmente no novo. 

É um novo estilo de ser e fazer igreja. É uma nova forma de conversão e ad-
esão às leis do Pai. 

Não mais será o batismo como tal, que vos torna participantes dessa nova 
igreja, mas a adesão às leis do Pai, que vos capacitarão e vos merecerão esse batismo. 

À medida que aceitais as leis e conviveis com elas, vai acontecendo o batismo 
que é esta plenitude de vida em Deus, que é esta amorização do Pai para o Filho e o 
Filho para o Pai em vós, num doce colóquio convosco mesmos. 

Sois vós nessa Unidade e essa Unidade em vós. É essa am-
izade filial de vós com o Paizinho querido, essa interação do Amor Tri-
no dentro de vós, essa efervescência de vida e santidade que é o vosso
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batismo, que é a vossa união filial ao Pai.
Chamados sois a ser seus filhos desde antes de serdes gerados no seio ma-

terno. Desde antes que um só de vós existisse.
Eu já vos conhecia e vos chamava pelo nome: Meu filho, filho querido do meu 

coração. Agora venho a vós, recensear-vos de novo, para contá-los e reuni-los coração  
num só rebanho para ver quantos filhos estão Comigo e a meu favor, obedientes e dó-
ceis às minhas leis e quantos estão contra Mim. 

Quantos estão longe de mim! Preciso trazer todos ao Meu aprisco, pois à me-
dida que Me conhecem, Me amam. 

Reconduzo a todos e acolho a todos, principalmente os simples, os puros e 
dóceis, pois o Pai não é para ser questionado com suas leis, mas é para ser amado e 
obedecido, aceito e acolhido. E mister que Me acolham, quero estar em todos vós.

Sou vosso Pai e vos amo imensamente. Com amor eterno vos gerei e vos 
transformei até chegardes a ser conforme a minha imagem e semelhança. 

Assim vos quero agora, santos e irrepreensíveis, verdadeiros filhos de Deus, 
chamados que sois à sua dignidade e divindade, para nele encarnardes e serdes de 
uma vez, possuídos por Ele que é vosso dono, vosso Senhor, vosso Deus e vosso Mes-
tre, que ora vos ensina, vos chama e vos conduz. Amém.

   

Em coro a Deus cantemos, eterno é seu amor. Céus e terra unidos num só lou-
vor, anjos e santos e toda a milícia celeste cantam um só louvor: glória ao Pai, ao Filho 
e ao Espírito Santo, que para sempre fazem morada entre os homens de boa vontade. 
Louvor, louvor ao Pai que tanto nos amou. 

O cântico dos eleitos subiu ao céu como suave perfume. A oblação é perfeita 
aos olhos do Pai, grande data, essa data será marcada como “o dia do Senhor”. 

A Santíssima Trindade se encarrega de renovar a humanidade, usando todo 
seu poder sobre tudo e sobre todos. A renovação é tão perfeita que até os animais sel-
vagens hão de sentir, as profundezas do mar, com todos os seus viventes. 

O equilíbrio se faz entre a natureza e o homem, a cada dia hão de sentir mais 
e mais a sua presença, os seus prodígios. A permanência da Santíssima Trindade em 
vosso meio é constante, é graça santificante. 

Em estado de graça viverão os eleitos, os predestinados, os cumpridores da 
sublime missão. Em cada um de vós mora o Espírito do Pai, nutrindo-vos de forças e 
de amor. 

Hoje o céu está aberto, abertas estão as comportas da salvação, da providên-
cia, da abundância, do amor. Em vigor com todos os mandamentos, todas as leis, sobre-
viverão os que do fundo da alma aceitarem este plano do Pai, este plano de salvação. 

A salvação é para todos, por cada um o Pai exulta. Agora será total a glória do 
Pai, dos anjos e dos santos.

         Francisco
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Sou o Deus Todo-Poderoso. Venho a vós transmitir meu amor, minha gratidão. 
Derramo sobre vós toda minha força, todos os dons, gravo em vossas almas o dom mais 
sagrado, vindo da minha própria alma. 

Quero a vós pedir uma realização: aos pés da coluna ireis construir um peque-
no altar, isto é, uma mesa com tampo de mármore branco, na qual gravareis o Carisma 
nas cores amarela, azul e encarnada. 

Sobre este altar rendereis as suas oferendas e dízimos. Sobre este altar 
entregareis os pequenos, os recém-nascidos em grande oblação, em consagração à 
Santíssima Trindade. 

Sobre este altar os casais pré-nubentes se apresentarão, consagrando-se em 
grande oblação à Santíssima Trindade. Sobre este altar se apresentarão os jovens que 
se dedicarão de corpo e alma à terceira obra, em grande oblação à Santíssima Trindade.

Sobre este altar os servos se consagrarão em grande oblação à Santíssima 
Trindade. Peço: Não esculpireis nenhuma imagem, somente o Carisma na laje, imagens 
e figuras até aqui vieram apenas acompanhando, conduzindo, agora são vivos entre 
vós, em permanência sobre o local santo.

Aqueles que adentrarem neste local santo, hão de libertar-se de todas as am-
arras do mal, livres e libertos receberão todos os sinais que a vós revelei e aptos estarão 
para viver o reino preparado. 

Recebei todos os que a vós Eu enviar, digo de antemão, não serão poucos, 
alguns dos servos deverão estar em permanência neste local porque não sabeis a hora 
em que enviarei a vós os escolhidos. 

Em permanência deveis estar com a Santíssima Trindade porque agora a ação 
do Espírito será como relâmpagos vistos à distância. 

Povos dos quatro cantos do mundo hão de passar ante vós, ante o Carisma, 
preparei as estradas. 

Tudo deve estar preparado para contribuir com o bem-estar do povo, para isto 
é usado o dinheiro vindo do Dízimo.

Vim nesta breve mensagem enviar sobre vós graças e bênçãos.
                                                                                   Lv 26,1-13

   

A água viva já está na fonte. A água que jorrou do meu coração está nesta 
fonte. Aproximai-vos desta fonte e pela vossa fé a recebereis gratuitamente. Por graça, 
Deus Pai reservou a vós desta água viva para que todos os que a ela se achegarem 
bebam e recebam a redenção no mais profundo do seu ser. 

Esta água viva invadirá vossa alma, purificando-a de todo o mal, limpando 
todas as vossas feridas internas e externas. Esta água viva é para os mais fracos, como 
um elixir que recupera vossas forças. 

É como um bálsamo, para vossas dores.



75

É como o mel para vosso desespero e vossas angústias. 
Esta água viva é a esperança com forma real, concreta. Esta água contém tudo 

o que o ser vivente necessita para viver em união com Deus Pai. 
Bebendo desta água sereis purificados e podereis viver as bem-aventuranças, 

podereis viver no reino preparado a vós, desfrutando das delícias do bem, do amor, da 
santificação, desfrutando da companhia da Santíssima Trindade juntamente com Maria 
Santíssima e todos os santos.

Do meu coração jorra esta água viva para que vós recebais em plenitude a 
redenção, a santificação. 

Sou a água viva e estou em vosso meio, cumprindo assim as determinações 
do Pai, o Criador. 

No vosso meio hei de estar para todo o sempre.

   

Sou como o fogo que queima, sou como o gelo que cauteriza, sou como o 
vento que varre, sou como a água que limpa, tudo o que vedes Eu sou. A imensidão, sou 
Eu; as profundezas do mar, sou Eu; sou a luz visível e invisível, sou o finito e o infinito, 
o hoje e a eternidade. Tudo isto e muito mais, tudo isto a vós é dado por graça de Deus 
Pai Onipotente.

Graças, graças e mais graças derramei sobre vós, sobre a humanidade e ao 
mundo inteiro. Eu que sou a luz e recuperei o meu fulgor, sou a força, o esplendor. O 
mundo que se esqueceu da luz, agora a recebe com muito mais intensidade, com muito 
mais calor. 

A força é tão grande que num só segundo penetro nas entranhas dos quatro 
cantos da terra, num só segundo derrubo e extermino todo mal da face da terra. 

Varro todos os efeitos do maligno, renovo num só segundo todos os seres 
viventes, toda a natureza vegetal e animal. 

Sou a luz e venho a mando do Pai, venho cumprir suas determinações, seus 
desígnios. Venho concluindo o plano de salvação, venho para que a glória do Pai seja 
entre vós. 

E glorificados sejais com o Pai e o Filho e unidos conosco para toda a eterni-
dade. Doravante, não andareis sem nossa presença, sem minha luz. 

Dou-vos todos os dons, vereis tudo com os meus olhos, com minha Luz com 
meu calor aquecereis o mundo, com o meu gelo cicatrizareis todas as feridas, com o 
meu sopro limpareis todos os pecados do mundo, com minha água purificareis o mundo 
inteiro, limpareis e varrereis os quatro cantos da terra. 

Tudo sob o meu poder e minha luz. Andareis e permanecereis para sempre 
unidos à Santíssima Trindade.

                                                              Ap 19
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Eu sou o Deus Pai Todo-Poderoso e a ti confio esta mensagem. Faze com que 
chegue às mãos da Irmã. 

É de extrema importância que reunais um certo número de servos e que en-
treis em sintonia, em contato com a Santíssima Trindade. A vós será revelado coisas de 
grande importância, para que se siga em andamento todos os desígnios. 

A missão que a vós dei entra agora em grande efusão em todo o universo. É 
urgente que estejais todos bem preparados, para que saibais exatamente tudo e como 
deveis agir perante todos os acontecimen¬tos que doravante serão apresentados. 

Como já disse, a vós darei tudo, toda a iniquidade do mundo. E de suma im-
portância a reunião entre vós para que mais servos sejam conscientizados de tudo,  pos-
sais acolher e para que Eu possa distribuir assim para cada um a sua parte da missão, 
não sobrecarregando a Irmã. 

Peço que reunais servos fortes, capazes de suportar tudo o que terei de 
mostrar, o que não será pouco. Isto tudo peço que seja em Lages com alguns de Mafra. 
A hora é de grande importância para se concluir este meu plano. 

A esta altura dos acontecimentos, não convém que ninguém caia em falta de 
fé, não caia em omissão. 

Lutai, foi exatamente para isto que vos escolhi, meus queridos. Uni-vos com 
muito amor em torno da Santíssima Trindade porque se aproxima o ápice da salvação 
para a humanidade. Quero todos os servos sem distinção, todos unidos em grande 
oblação, juntamente conosco para que assim sejais unidos em oblação.

Que tudo seja em tomo a Mim, a Jesus e o Espírito Santo.

   

É Deus que vem chegando para salvar seu povo.
Ó povos todos, acordai!
É o Deus da paz, o Deus de toda consolação que vem ter convosco. Ele julgará 

os povos com justiça e as nações com equidade. Sobre cada um resplandecerá a face 
do Deus Todo-Poderoso. 

Ninguém ficará de fora, mas todos, todos serão acolhidos no seio do Pai. Nada 
temais, filhos meus e estai atentos à voz de vosso Mestre. Ele vos chama e vos conduz. 
Quereis mais maravilhas do que estas que tenho feito no meio de vós?

Quereis que renove entre vós os prodígios feitos outrora quando ainda jazíeis 
na escuridão?

Tendes dificuldade de aceitar a gratuidade da salvação. Ela é em vós. Crede! 
Deus é em vós para que no mundo seja. 

É só aceitar. Estais a um passo de acontecer entre vós o 
amor. Como é calma, é tranquila a manhã, assim é calma e tran-
quila minha participação no meio de vós. Como um lago sereno e



77

calmo, assim estais, dentro de vós mesmos. 
O amor está aterrissando, calmo e plenamente dentro de vós mesmos e tam-

bém no mundo. Ele é em todas as dimensões e, por isso, salva. 
O sofrimento é o amor salvando vós mesmos e o mundo. O sofrimento, na 

escalada onde vos encontrais, é redentor, salva, purifica.
A uma ordem de Deus e tudo foi feito pelo poder da palavra, a um sopro seu, 

tudo é renovado, recriado. Pelo poder da palavra tudo passa a existir no novo. Pela fé, 
tendes o poder de Deus em vós.

   

 É vosso Pai Celestial que vos fala: Venho a vós em grande esplendor e majest-
ade. Sois meus filhos queridos e a vós Me manifesto, como Pai que vos ama muito. 

Estais inseridos no meu coração e mergulhados na Água Viva que vos santi-
fica. Estais vivendo de pleno acordo com minha vontade. 

Estais de posse dos segredos do vosso Pai sobre os tempos vindouros. Vosso 
Deus e vosso Pai se apresentam em meio a vós na maior simplicidade. Tudo o que vos 
peço é acolhido em vosso coração e em vosso dia a dia, obedecendo as minhas leis. 

Quero assim tomar posse de toda a terra e começo através de poucos, mas 
meu plano se espalhará velozmente.

Todos os dias, toda hora, todo minuto permanecei na minha amizade. Sempre 
mais e mais vos farei conhecedores da minha vontade. Mergulhais na alma, que é minha 
morada e aí deveis permanecer em adoração constante. 

Esses adoradores é que aprecio. Os que mergulham no meu trono santo de 
infinita majestade. Ali é que deveis permanecer. Uma vez encontrando em vós a santi-
dade, estais chegando à perfeição. 

A santidade mora em vós e deveis encontrá-la dentro de vós, para haurirdes 
dela, beber dela, deixando-a transpa¬recer através de vós.

A santidade é um estado de alma. A alma se encontra com o trono do Poderoso 
e Santo Senhor e se queda em adoração constante, noite e dia. A alma descobre a 
beleza eterna, o dia que nunca termina. 

Descobre Deus. Acha-o em seu seio e ali permanece embevecida numa adora-
ção plena. Assim o Santo, três vezes santo é dignificado em seu esplendor e majestade. 
E é para essa finalidade que vosso Pai criou cada um de vós, para serdes esse santuário 
de adoração do Deus-Amor.

Foi para isso que fostes criados à minha imagem e semelhança, para serdes 
perfeitos e santos Comigo, vosso Deus e vosso Pai. Quero-vos cada dia mais à minha 
imagem e semelhança, pois para isso que vos criei. Foi para nos inserirmos um no outro 
cada vez mais profundamente. 

Eu em vós e vós em Mim cada vez mais sólida e profundamente, no âmago de 
vossa alma e de vosso ser. 

Tudo quero de vós: vossa adoração mais profunda, mais sincera e leal, 
de corpo e alma vos entregardes a Mim, vosso Deus e vosso Pai. Quero vossa
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constância na mente, no psiquismo, no espírito, na alma, no vosso físico, enfim total-
mente e plenamente quero-vos para Mim. 

Anseio trazer meus filhos de volta, todos em um só querer, em um só amor, em 
uma só alma, plena do amor do Pai.

Quero infundir-vos o Amor Trinitário cada vez mais plenamente e para isso 
deveis fazer a caminhada da santificação com muita seriedade. O caminho apenas se 
abre para o belo que vai acontecer em vós. 

O mundo precisa de vosso testemunho e da vossa adesão ao meu plano. 
Quanto mais fordes fiéis a Mim mais o mundo crerá que saístes de Mim, isto é, o que 
sois e o seguis saiu de Mim, nada foi inventado ou sugerido por vós, nada saiu de vós 
mesmos, mas da minha sabedoria que é plena sobre a face da terra.

Nada do que foi, será, mas minha sabedoria transformará tudo. Tudo será novo 
e renovado, pois minha igreja passa por profundas transformações, nela entrando minha 
sabedoria e dela saindo minha sabedoria. 

Minha igreja está sendo totalmente curada, libertada e renovada e está voltan-
do para o Pai com o amor dos primeiros tempos, dos primeiros filhos.

Os filhos retomam a amizade Comigo e se abrem totalmente até o âmago da 
alma e aí posso entrar e sair livremente e a nossa amizade, Pai e filhos, é livre e plena, 
constante e eterna. 

É um elo que se formou, inquebrável e infindo, entre a criatura e o Criador, é 
esta amizade que o Pai sempre ansiou que se formou e cresce agora e se torna reali-
dade. O Pai é amado pelos filhos. 

Os filhos percebem a presença do Pai e lhe são fiéis, lhe obedecem e o 
adoram, cultivam essa amizade com carinho e por nada do mundo desejam quebrá-la. 
O filho conhece o Pai e nota sua santa presença. 

Por isso vos disse no começo dessa mensagem que vinha a vós em grande 
esplendor e majestade, pois é meu trono de glória que se instala entre vós e a minha 
alegria é imensa ao vê-los fiéis e constantes no meu amor, na minha amizade, no diálo-
go Comigo, em plena sintonia, coração a coração, vossa alegria sendo em Mim e minha 
alegria em vós sendo perfeita. 

Essa é aquela frase da oração ensinada a vós por meu Filho Jesus: “santifi-
cado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino...”, é o reino que chega até vós. O 
meu reino em vós, é isso que vos expliquei e vos fiz viver até aqui. É a minha completa 
dominância em vós e na vossa vontade. 

É o meu Ser Divino inserido em vós tão plenamente que já não decidis por vós 
e por vossa vontade, mas sou Eu que decido e realizo através de vós. 

É uma união tão perfeita entre o Pai e seus filhos, que começa a acontecer na 
face da terra, que muitos se assustarão, não aceitarão e não crerão. 

E o que os fará vir a Mim é a constância do vosso amor e dedicação. Os que 
forem mansos e humildes encontroar-Me-ão pelo amor, os que forem duros de coração 
passarão pela dor. Não por minha vontade que eles sofram, mas por livre arbítrio de 
cada um. 

Cada um é livre para seguir-Me só que em muitos, a soberba, a sabedoria do 
mundo e a auto-suficiência está tão arraigada em seu interior que os cegará completa-
mente, deixando-os tolos e indolentes, à sabedoria divina. 

Preferirão dizer que é bobagem e loucura a minha sabedoria divina a largar as 
suas vãs teorias e vãs filosofias. Pobres que são! Tolos que são! Desprezar a sabedoria
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divina, desprezar a providência divina, desprezar o amor do Pai que lhes bate à porta.
Aonde irão e aonde chegarão? 
Onde os levará sua paixão pela sabedoria do mundo, seu ofuscamento às 

coisas de Deus?
Os que não optarem por Mim e não quiserem seguir-Me, agora que Me revelo 

tão claramente, cairão no nada, nas trevas exteriores e deixarão de existir eternamente. 
Seu eco não terá fim, ninguém os socorrerá, lá não haverá resposta, pois sua parte 
eterna disse não ao Criador de tudo, então sua eternidade não mais existirá.

Cairão no nada. Cessarão de existir, por livre vontade de cada um, repito. A 
todos darei a graça da volta ao Pai. 

Não desejo que nenhum se perca. Chamo a todos. Quero a todos de volta, 
dizendo Sim, Pai, eu te aceito. Acolho a todos, com imenso amor e a nenhum deixarei 
sem a graça necessária para dizer Sim. 

Se falo assim é para vos prevenir contra a sabedoria do mundo que é astuciosa 
e ainda resiste entre vós. O gerador do mal não existe mais, mas seus frutos aí estão na 
sabedoria do mundo para atraí-los. 

Nada nem ninguém poderão agir contra vós, se fordes solidários às minhas leis 
e disserdes o Sim de coração aberto. É vosso Pai que assim vos fala.

Estou de plena posse de vossa humanidade, vossa parte humana. Agora Deus 
é em vós e a simples vontade de Me seguir, de dizer o Sim, a simples abertura de cora-
ção já é suficiente para que Eu em vós habite e em vós faça minha santa morada. Por 
isso nada deveis temer. 

E vosso coração que deve falar-Me. Comunicamo-nos interiormente, coração a 
coração. Eu sei o que se passa em vosso íntimo. Sei tudo de vós. Conheço-vos, a cada 
um em particular, pois saístes de Mim. Sei de que material sois formados e qual vossa 
missão. Nada vos faltará. 

Fartar-vos-ei dos meus dons, a todos vós. Não faço distinção de pessoas. Cu-
mular-vos-ei de dons, de sabedoria e entendimento. Será farta minha providência sobre 
vós, bem como haurireis de Mim a força e o poder. 

Em Mim tudo podeis, sereis força, arraigados na Videira Verdadeira e o Divino 
Agricultor vos cumula de benefícios. Assim vos fala o Pai que quer trazer a todos de volta 
e assim Me manifesto a vós, Eu, Jesus de Nazaré, seu Filho amado na comunhão do 
Espírito Santo. Venho em grandeza e magnificência, transpa¬recer através de vós. Eu e 
o Pai somos um e em vós o nosso amor é perfeito e sois nossos amados filhos.

Em vós, vivemos a Unidade Trina, somos um no vosso amor. É um grande 
mistério esse que viveis, por isso haveis de ser fiéis e constantes. 

O Amor do Uno e Trino Deus se manifesta em vós e através de vós, por isso 
sede dóceis e amáveis, nada fazendo para contrariar nossa unção. Para estar em nós, 
deveis atingir a perfeição do amor. 

Comungai, pois, dos mais nobres sentimentos e partilhai plenamente vossa 
amizade Comigo, vosso Deus Uno e Trino.

Graças a vós. Amém.
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Tempo de paz, tempo de amor.
Começa agora a grande missão de amor no mundo. O mundo vos espera. Já 

não deveis ficar só em torno de vós mesmos, mas sair de vós e no meu coração envolver 
o mundo. 

É a grande missão de amor em que ajudais o Pai a envolver o mundo em Seu 
Coração. É uma hora misteriosa em que poucos a envolverá e a celebrarão. 

É uma celebração que o Pai faz na humanidade quando instala nela todo o seu 
plano de salvação no mundo: seu Carisma, suas leis e as novas diretrizes que deseja 
estabelecer para seus filhos. Assentado está, sólida e firmemente, seu Carisma e suas 
leis na face da terra. 

Em base firme e segura está plantado. Instalado está, o Carisma, na minha 
igreja, em base sólida, firme. Inserido, nessa época, em que desejo que chegue ao 
conhecimento do homem o meu plano e minhas leis. 

Nada é estranho para vós, apenas atingis o conhecimento e recebeis a sa-
bedoria para terdes condições de optar por Mim, conhecendo a minha lei. 

Meu Filho já vos havia dito que Eu viria até vós para separar as ovelhas dos 
cabritos.

Desde sempre desejei firmar convosco uma Aliança, como o fiz com meu servo 
Moisés. Desde sempre desejei cumprir a promessa feita em meu Filho Jesus, pela qual 
vos enviaria meu Espírito para inundar toda criatura. Começa para vós essa hora, em 
que haveis de estar com vossas lâmpadas acesas para que o noivo não vos pegue de 
improviso.  

Ele virá, isso é certo, numa hora em que não esperais e num tempo que vos é 
desconhecido para celebrar as núpcias convosco, no trono do Cordeiro.

   

Filhos meus!

Se permanecerdes na minha unção, minha palavra em vós será verdade e 
vida. É o Deus Uno e Trino em vós, que vos revela a minha unção. Ela é a minha santa 
presença em vós. É o Deus Pai e o Deus Filho na comunhão do Espírito Santo. 

Minha presença em vós, vos santifica. “Sede santos, como vosso Pai Celestial 
é santo”. É o que começais a viver a partir de agora: a santificação. Uma vez estando 
santificados, a minha presença em vós é perfeita. 

Ao atingir¬des a santidade, haveis de estar vivendo a perfeita amizade Comi-
go, vosso Deus e vosso Pai.

Agora, nada oculto a vós, mas vos faço conhecedores dos 
meus planos e dos meus mistérios. Tudo revelo a vós, que sois meus fil-
hos e meus íntimos amigos. Vivei de pleno acordo Comigo, sustentando
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a minha obra, sustentando a minha igreja que é cada um de vós. 
Essa sustentação será a vivência dos dons em família. A fertilidade dos dons 

e sua frutificação há de ser partilhada e vivida em família. O pleno desenvolvimento dos 
dons será em família. 

A família é o solo preparado onde lanço minha semente, desejando que ela 
viceje com vigor.

O Dom é, Eu sou na família e desejo que ela seja santa e irrepreensível con-
forme a minha vontade. O dom do conselho vos dará as diretrizes de como haveis de 
viver e vos relacionar com vossos irmãos. 

Eu e meu Filho, na unidade do Espírito Santo, estamos em vosso lar, vos en-
sinando a viver fraternalmente e a vivenciar as minhas leis. O dom do conselho vos faz 
viver como irmãos, filhos do mesmo Pai. 

O Espírito Santo É em vós, vive em vós, por isso começais a vivenciar os dons, 
vossa família formando uma unidade de amor com a Santíssima Trindade.

Uma vez o Pai e o Filho sendo em vós, o Espírito Santo é, o dom por excelên-
cia é em vós e os dons se manifestam, transparecem através de vós, testemunhando a 
minha santa presença.

O dom da sabedoria vos torna sábios. Pelo dom da sabedoria vos inseris no 
divino. É do trono do Altíssimo que vos vem todo saber. Pelo dom da sabedoria, falareis 
e admoestareis vossos irmãos. 

O próprio dom falará em vós a Verdade Divina e Santa. Serão palavras de vida 
e verdade. Uma vez pronun¬ciada na terra, a palavra é selada no céu. Céu e terra se 
unem. 

O divino toma posse do humano e o arrebata, da condição de escravo, levan-
do-o à verdadeira luz, que é a condição de filho de Deus, herdeiro da graça. 

O homem é admitido como filho do reino do céu, diante do trono do Pai, pois 
ele renuncia à escravidão que o pecado lhe impunha e aceita a admissão na verdadeira 
luz, na verdadeira vida, na vida da graça, diante do trono poderoso e santo Senhor. 

O homem aceita viver o divino, isto é, aceita que Deus “seja” plenamente nele. 
A palavra então se torna viva e eficaz. 

O verbo se faz carne e vem habitar no meio de vós. “No início era o verbo e es-
tava junto de Deus e o verbo era Deus.”                                                                            Jo1,1

Só agora se completa esse mistério da encarnação do verbo divino em vós, 
plenamente. Vossa carne estava sujeita ao pecado e à doença, porém o divino em vós 
é invulnerável, não pode ser atingido por nenhum mal, nenhuma força negativa. Muito 
pelo contrário, Ele aniquila tudo o que não é luz, em vós, destrói e elimina toda treva, 
tanto em vós como no mundo. 

O verbo se faz carne, quer dizer, o divino se faz em vós, o dom é em vós, Deus 
é em vós, a ressurreição Se plenifica em vós.

Uma vez inseridos na graça, sois nova criatura, vossa vida é renovada e pas-
sais a viver a amizade do Pai, como seus filhos muito amados. 

Começais a desfrutar da verdadeira condição de filhos queridos do Pai, ama-
dos e assistidos por Ele, plenamente.

Como herdeiros do seu trono, desfrutais plenamente da graça, da 
provi¬dência. A providência do Pai é entre vós, uma vez admitidos no seu trono de
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glória. Esse trono é a unidade divina e santa dentro de vós. 
Em vós está o trono divino do Santo, três vezes Santo, com o qual deveis 

partilhar plena vida. Dentro de vós é o trono do Absoluto e Santo Senhor. Dentro de vós 
é que haveis de ter comunhão com Ele. O trono do Pai e sua divina providência são 
dentro de vós.

É do seio da Trindade Santíssima que deveis haurir força e graças. É a Uni-
dade Trina em vós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas em um só Deus, a luz 
que está em vós. Esse amor do Pai e do Filho é a luz a que chegais, é o manancial da 
providência do Todo-Poderoso.

Quanto mais estiverdes mergu¬lhados nessa luz, mais a providência do Pai 
será no mundo e mais sereis fonte de salvação para vossos irmãos. Amém.

   

Filhinhos!
Eu vos dei Jesus que vos cura e que vos ensina a conhecer-Me.
Ele vos dá o Espírito Santo que vos santifica e vos ensina a justiça, o amor.
Eu já estou no meio de vós e sou Eu que vos ensino e falo das minhas leis, vos 

oriento para viverdes como verdadeiros irmãos a fraternidade e a lealdade, o amor. Isso 
já é a minha providência sobre a face da terra. 

Já é minha providência sobre vós. Se encontrardes o meu reino encontrareis 
tudo. Se estiverdes em Mim, minha providência cuidará de vós. Os homens sofrem 
porque se afastaram de Mim.

Voltai! Vinde, filhos meus!
Eu vos abro meus reservatórios espirituais e que mais quereis vós, se vos dou 

tudo? Tudo está em vosso poder. Encontrando-Me, encontrais tudo, pois o Pai não nega 
nada para o filho que vive conforme a sua santa vontade.

Buscai-Me, filhinhos!
Eu vos abro os portões do céu. Sede livres como os pássaros e rendei glórias 

ao vosso Criador e Pai. Vinde! Sou Eu mesmo que Me apresento no meio de vós. E se 
assim acontece é porque entre vós reina o amor, a unidade.

Estais vivendo a plena unidade de sentimento, de alma, de coração. Estais a 
celebrar a unidade Comigo, vosso Deus e vosso Pai, por isso posso manifes¬tar-Me as-
sim, por isso tenho toda liberdade de estar no meio de vós para vos falar e vos orientar. 
É porque sois mansos e vos comportais como meus filhos queridos e Me acolheis em 
vosso coração, que é meu coração dentro de vós, batendo e pulsando forte.

Ó, filhos meus, vós sois minha igreja nascente. Em vós planto a un-
idade no mundo. A unidade é a Trindade na alma e a alma na Trindade. A unidade 
que vos falo é essa comunhão Comigo. Essa volta para Mim. Uma vez estando
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estando em Mim e Eu estando em vós, minha unidade em vós é perfeita e é essa uni-
dade que desejo estabelecer no mundo, integrar cada pessoa em si mesma e Comigo, 
reestruturar minha igreja, trazer cada filho de volta a Mim.

É essa unidade que desejo: o amor, desejo reuni-los todos em torno a Mim. Se 
uso vosso dinheiro é apenas para estabelecer a justiça no mundo, mas o que quero é o 
vosso coração, o vosso amor. 

Vinde a Mim filhos queridos, sou vosso Pai e não padrasto, sou vosso Criador 
e não vosso destruidor. Aprendei a conhecer-Me e vereis quem sou. Criei-vos à minha 
imagem e estou agora restaurando essa imagem no amor do Espírito Santo.

A Trindade se instaura em vós e vos plenifica para serdes Amor Uno e Trino 
na face da terra.

Assim é e assim será. A plenitude do amor é no meio de vós cada vez mais.
      
   

Se permanecerdes em Mim, minha presença em vós será perfeita e sereis 
perfeitos na amizade Comigo, vosso Deus e vosso Pai.

Minha palavra em vós é, então, verdadeira e sereis uno Comigo. Por isso vos 
digo, filhinhos, permanecei em Mim e sereis pura verdade. Vossos pensa¬mentos serão 
os meus pensamentos, vosso querer será o meu querer. Seremos perfeitos na unidade, 
Eu em vós e vós em Mim e o amor em vós será pleno. 

Sereis plenos no amor do Pai, na mais perfeita sintonia e singeleza, com graça 
e carinho, estarei em vós e vós em Mim. 

E a nossa amizade será perfeita. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomando 
posse em cada ser, sendo presença em cada um de vós. É a verdade verdadeira que se 
faz na face da terra. Deus sendo em cada um. 

É o amor, é a vida, é o Santo três vezes Santo que se faz em cada um, pela 
santificação de vosso ser. Físico, psiquismo, espírito e alma, integra¬dos em si mesmos 
e integrados em Deus. Deus sendo em cada um uma presença perfeita. 

Até agora éreis imperfeitos e não podíeis receber a perfeição e não podíeis ser 
imagem do Pai, semelhança do Pai, pois em vós o amor não era perfeito, não tínheis 
essa perfeita unidade Comigo. 

Hoje já estais em Mim e Eu em vós, há perfeita amizade Comigo, perfeita in-
tegração entre nós e já sois minha imagem e semelhança, pois o amor em vós é pleno.

A perfeição, o Deus pleno de amor, perfeito na Unidade Trina, quer ser através 
de vós, quer transparecer através de vós. 

Essa perfeição quer comuni¬car-se com o mundo através de vós. Sois plenos 
no amor do Pai e agora já podeis transparecer essa perfeição. Essa perfeição de que falo 
é a perfeita sintonia com o Amor Uno e Trino dentro de vós. Por isso vos digo, que agora 
já podeis transparecer essa perfeição e que agora sois minha verdadeira imagem, já
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atingis a maturidade de cristãos, filhos do mesmo Pai. 
Já estais maduros, numa catequese esclarecida, plena de amor e verdade, já 

atingis a maturidade de irmãos de Cristo porque sois obedientes e dóceis ao Pai, estais 
entregues à sua vontade, cumprindo suas leis. 

Comportai-vos como verdadeiros filhos meus, herdeiros do meu trono de gra-
ças e glória. Permanecei em paz, pois estais na perfeita amizade Comigo.

Deveis obedecer só a Mim, estar atentos aos meus apelos e permanecer na 
minha paz que será plena em vós. Nada vos perturbará. Os caminhos estão abertos.

Graça e paz da parte de Deus, vosso Pai e de Jesus Cristo, vosso irmão, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

   

É conforme o meu entendimento que entendereis as coisas. Meu entendi¬mento 
estará em vós e haveis de entender, compreender e agir conforme Eu entendo e quero 
que façais. Minha luz é que vos dará essa compreensão das coisas de Deus. 

À medida que Me amardes profundamente, meu entendimento em vós será 
pleno e haveis de estar em perfeita comunhão Comigo.

À medida que estais na santidade, estabelecerei diálogo convosco 
comu¬nicando-vos meu entendimento. Assim vivereis em paz e em plena harmonia 
Comigo, vosso Deus e Pai. Haveis de adentrar à sala do Trono do Santo três vezes 
Santo para ali haurir da minha santidade. É nesta atmosfera que penetra¬reis o meu 
entendimento. Meus pensamentos não são os vossos.

Pensais como humanos, agis como humanos. Estando no divino, serão os 
meus pensamentos em vós e agireis conforme a minha vontade.

O solo, a seu tempo, deu o seu fruto.

   

Sou o Pai Todo-Poderoso e quero dirigir a vós minhas palavras. Digo que a vós 
dei todas as armas para vencerdes o combate, usai-as com fé, com poder. Quero dizer-
vos que irei sempre à vossa frente. 

Agora entrei no mundo com toda minha força, com todo meu poder, irei à frente 
varrendo, derrubando toda iniquidade, principalmente entre as autoridades governa-
mentais e as autorida¬des eclesiais. 

Nestes dois poderes encontram-se os mais hediondos crimes. 
Minha ira é grande, custo a conter-Me, mas quando olho para vós, aplaca a
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minha cólera. Meus servos, tenho por vós grande amor, tenho em executar os meus 
planos, perante as autoridades estarei a vossa frente. 

Segui somente a minha voz, segui somente as minhas instruções. 
A irmã e mais alguns sevos serão usados para esclarecimentos pondo-os a to-

das as provas, agora mais do que antes sereis ungidos com minha proteção, revestidos 
com uma couraça impermeabilizada onde o humano não terá acesso. 

Confiai em Mim que sou Pai. Digo-vos, mais uma vez, estarei a vossa frente 
em todos os acontecimentos. Já agora não poderão matar o plano de salvação porque 
tudo está feito e agora vou a frente agindo com vigor. 

Chega, chegou o tempo dado de espera, agora o mundo verá e reconhecerá o 
seu Criador porque o meu furor se extinguirá. Estou a reunir minha criação para eterna-
mente viverem na terra prometida.

Sou Pai e Senhor. Sou o começo e o fim. Amém.

  

Sou a Mãe de todas as nações e venho a vós, servos do Senhor, manifes¬tar-
Me com grande amor e alegria.

Graças ao vosso sim, a colaboração que tendes dado ao santo plano do Pai, 
Ele pôde realizar o que de mais sagrado desejou a toda humanidade. 

Agora sereis instruídos para viver sobre a graça santificante, a vós foi dado 
todo o poder para lutar contra os efeitos do maligno, usai todas as armas que a vós 
foram dadas. 

Quero dizer-vos que a humildade e a docilidade serão muito necessárias nesta 
caminhada, por vossa humildade atraireis muitos e muitos à conversão.

Logo, em breve tempo, não tereis mais como segurar os andamentos que 
avançam dentro da igreja, dentro às autoridades. Em breve tempo sereis chamados e 
interrogados sobre o plano do Pai, nesta hora, ligai-vos apenas à Santíssima Trindade 
e confiai. 

Eu, que sou a Mãe, não vos abandonarei em momento algum, o Espírito Santo 
nesta hora falará por vós. 

Sede apenas dóceis e entregai-vos em suas mãos. Tudo o que a vós for inter-
rogado, deixai somente o Espírito Santo falar, realizar. Deixai-O seguir à frente. O Pai 
revelou que Ele mesmo tomaria a frente e com todo o poder agiria sobre tudo e sobre 
todos.

Graças à vossa fé e ao vosso sim tudo está prestes a acontecer. Mantende-vos 
sempre unidos, com muita docilidade de fé aceitai tudo o que a vós for dado. Já sabeis 
bem qual a vossa missão, digo-vos que somente unidos entre vós e à Santíssima Trin-
dade ireis suportar a vossa missão. 

Lembrai-vos que Eu estarei sempre a proteger-vos, pois sou vossa Mãe, der-
ramo sobre vós graças e bênçãos.

                                                               Lc 17,20-37
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Sou o Mestre, sou o Senhor, sou Aquele que vem para reunir o rebanho em 
torno de um só Pastor. Quero derrubar todas as cadeias que prendem os meus irmãos. 

Quero exterminar as divisões entre meu povo, quero libertá-los e uni-los junto 
ao meu corpo, formando assim uma só crença, uma só igreja. 

A igreja viva que tanto tenho falado e almejado. Sereis os primeiros a viver esta 
igreja viva, vossos corações serão transformados, vossos sentimentos, vossos corpos 
serão aos poucos presença viva do meu corpo, presença viva do Evangelho. 

Sereis igreja viva dando testemunho de minha vinda perante a humanidade 
inteira. Venho com o poder da Santíssima Trindade aniquilando tudo o que existe dentro 
das estruturas, dentro dos poderes, dentro dos podero¬sos.

Venho com meu cajado multiplicando-o e pondo-o nas mãos de cada um de 
vós. Eis o vosso cajado, doravante sereis o meu corpo vivo, sereis pescadores de ho-
mens, sereis pastores conduzindo meu rebanho junto ao reino do Pai. Sereis reconheci-
dos como os eleitos do Senhor.

Sou vosso Mestre e estou sempre vos conduzindo.
                                                                            Lc 5

   

 Quando aparecer o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Cessará o que 
é corruptível, para tornar-se incorruptível, isto é, não sujeito à corrupção das pragas, da 
doença, do pecado, do efêmero e passageiro para dar vez ao eterno e imutável, incor-
ruptível e interminável.

O mundo entra numa nova dimensão, num novo poder, numa nova era, a era 
do Espírito Santo, isto é, todo espírito agora se torna santo, por força desta santidade 
que vem habitar a face da terra. 

Como um ímã, ele atrai todos a si, todos a sua santidade. 
Agora não estais mais sós, mas o Espírito de santidade habita em vós, cessou 

o que era imperfeito e começa o que é perfeito, cessou o mal de existir e começa a existir 
o bem, por isso vos digo, agora não estais mais sós, porque o próprio Espírito intercede 
por vós e está em vós e com gemidos inefáveis e com doçura inefável, intercede por vós, 
junto ao Santo dos Santos, junto ao trono de Deus Altíssimo, Pai de toda a humanidade.

Vosso Deus e vosso Pai vos chama à vida, à vida divina em vós, vos cha-
ma para sairdes de vós mesmos e penetrardes na luz, viverdes às claras, onde tudo
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é novo e descoberto. 
Aos olhos de Deus nada se esconde, aos olhos do Pai nada fica em escond-

erijo secreto, mas tudo vem à tona, tudo vem à luz. A luz verdadeira chega e cessa toda 
treva. Cessa o mal de existir e apenas subsiste o bem. 

Aos olhos do mundo ainda não sois entendidos, mas aos olhos do Pai estais 
sob suas graças, a viver sua vontade e sua lei. Nada mais sois que servos dóceis e 
obedientes, mas aos olhos do Pai, filhos queridos do meu coração. Sois meus eleitos, 
meu povo escolhido, nos quais Eu derramo todo meu favor.

Subsiste agora a fé, a fé viva, pela qual haveis de estar intimamente unidos 
a Mim, noite e dia, numa certeza total, de que estamos unidos perfeitamente, numa 
amizade verdadeira de filhos que conhecem o Pai e amam e convivem com Ele em 
harmonia, docilidade e obediência.

Sois meus filhos queridos aos quais dou toda minha afeição. Sois meus eleitos, 
vencedores, que estais saindo da condição de escravos, para serdes admitidos, acolhi-
dos, como filhos, her¬deiros da luz, da graça que vos foi dada em meu Filho Jesus, para 
serdes totalmente plenificados na graça uma vez purificados de todo mal, atingirdes uma 
nova estatura, como filhos que sois, possuidores do reino que há em vós, que habita em 
vós e que vos torna donos de uma riqueza inexaurível, infinda.  

Vossa amizade por Mim, vosso amor, vos liga diretamente à minha providên-
cia, que é vossa, pois tudo é vosso, tudo criei para vós. Tudo vos pertence, uma vez 
unidos a Mim, sois possuidores do meu reino.

Tudo era escuridão e fechamento. Céu e terra estavam separados, distan¬tes 
dentro de vós mesmos. Vós mesmos fostes vos distanciando de Mim desde vossa cria-
ção. Passo a passo vos distanciastes de Mim, através dos tempos e passo a passo vos 
faço agora retornar a Mim porque se cumpriu o tempo em que vós criaturas estáveis 
submetidas ao mal. 

Agora vós haveis de reunir-vos a Mim novamente em espírito de bondade e de 
paz. Todo o caminho está feito para virdes a Mim e Me encontrardes no meu santuário 
interior, no meu templo, no trono do Altíssimo, que é dentro de vós mesmos. É ali que 
vos recebo em santidade e amor. 

O caminho está aberto, para entrardes e sairdes. É ali que vosso espírito purifi-
cado se queda em adoração e louvor a Mim, vosso Pai Celestial. Dei-vos esse Carisma, 
que envolve todo um trabalho de anos a fio de abnegação dos servos que escolhi, que 
vos testemunham minha presença real e verdadeira no meio de vós. 

Porque agora quero dirigir e guiar o mundo, no molde do amor e da paz.
Por isso é tão importante o trabalho nos marcos, pois é onde assento minha 

justiça, instalo o meu reino. Cada vez que vos reunirdes será em nome da paz e do amor 
que sou Eu em vós. A docilidade ao meu governo e às minhas leis, é que vai testemun-
har nossa amizade, nossa confiança recíproca, vossa certeza que seguis e conheceis e 
amais o Deus verdadeiro e a Ele deveis obediência e amor.

Haveis de estar muito próximos de Mim, solidificando cada vez mais 
nossa amizade, nossa unidade, Eu em vós e vós em Mim num colóquio amoro-
so, o Pai sendo amado pelo filho. É assim que vos quero.  Por isso não haveis de



88

vos cansar, pois é agora que tudo realmente começa. Agora que haveis de testemunhar-
Me ao mundo, é que deveis manter-vos firmes e atuantes. Nada vos faça esmorecer. 
Amparo-vos e conduzo sempre. 

Sois meus amados filhos e deposito minha confiança em vós. Tende um só 
coração com vosso Deus e Pai. 

Sede dóceis e obedientes, amáveis e queridos filhos. Vos abençoo nesta hora 
e sempre. Estai em constante vigília de amor, Comigo, Deus Uno e Trino, Deus Santo. 
Assim é que o Santo, três vezes Santo se manifesta e é acolhido na humanidade. 

Agora o mais importante e necessário, quando os caminhos estão abertos, é 
acolherdes o dom que se derrama na humanidade, que se derrama sobre vós. Acolhê-lo 
é o mais necessário nesta hora, quando graça sobre graça se acumula diante de vós. 

O Todo-Poderoso vem com toda a sua providência de bênçãos e graças, de 
paz e amor. Deus quer ser em vós e isso basta. Eu quero ser o tudo em vossas vidas. 
Se estiverdes em Mim e Eu em vós, Me pedireis e recebereis. 

Mesmo antes de o pedirdes, estarei atento aos anseios do vosso coração, aos 
vossos pensamentos para atendê-los, pois sou um Pai solícito, amoroso, que tudo vê, 
tudo compreende, tudo perdoa e muito ama. 

Minha essência está em vós e nos comunicamos no mais profundo ser. Ali per-
scruto os vossos desejos. Já vos conhecia antes do vosso nascimento. Quando ainda 
estáveis no seio materno, já vos chamava de filho. 

Foi de Mim que saístes, Eu vos gerei e em vós assoprei a vida. Estáveis mortos 
e vos chamei à verdadeira vida, à verdadeira luz, vos chamei das trevas para inserir-vos 
o Dom Perfeito da Unidade. 

Eu sou o Dom em vós, essa é a verdade para os tempos atuais. Tudo o mais 
agora passa e o Dom permanece para sempre. O Eterno e Imutável se faz em vós e 
haveis de agradecê-lo e louvá-lo com todas as vossas forças.

Acolhei-Me filhos meus! Sede solidários Comigo. Sou vosso Pai Celestial. 
Amém.

   

O homem foi criado só para o louvor. O Pai vos criou para o louvor. Filhos 
meus, vos criei para o louvor ao Criador. Criei-vos para estardes em contínuo louvor a 
Mim, vosso Deus e vosso Pai.

É o que vos diferencia das outras criaturas criadas, o louvor a Mim em agra-
decimento, em gesto de amor e de carinho, amizade e ternura. Esse gesto de encontrar-
se Comigo pelo louvor só reservei para o homem. 

As outras criaturas são um dom a vós, mas vosso coração cheio de amor 
e louvor deve ser uma contínua oferta a Mim, vosso Pai que vos ama muito, vosso 
amigo. O louvor em vosso coração é o agradecimento que Me fazeis pelo dom que sou,
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em vós, por toda minha providência sobre vós. 
Quem já Me conhece, Me ama e não se afasta mais de Mim, porque sabe que 

Pai Eu sou.
Sou um Pai amoroso que quer conquistar cada um para si. Quero todos de 

volta. Vos distanciastes de Mim demasiadamente. Vos desviastes de Mim, procurando 
mil coisas para vos ocupardes, para vos distrairdes e vos preencher¬des, porque sentis 
o vazio dentro de vós do afastamento de Mim. Onde Me procuráveis? 

Nas coisas fora de vós? Nada do que tanto buscais fora, vos é necessário, mas 
sim, vos preencherdes dentro, de louvor e glorificação a Mim. 

Isso é que é importante e urgente para vós. Deixardes os vossos ídolos e vos 
unirdes a Mim, noite e dia em mansidão e lealdade, com espírito firme e decidido, de 
quem encontrou a verdade. E a verdade sou Eu, vosso Deus e Pai, vosso Criador e tam-
bém vosso Recriador, porque agora nos tempos atuais vos recrio em santidade e amor. 

No Amor Trindade vos faço uno Comigo, Deus e Mestre, Salvador vosso e 
Recriador vosso, vosso amparo e socorro em todos os momentos. 

Fizestes um mundo complicado e agora quase não mais conseguis viver nele, 
principalmente porque vos afastastes de Mim e fizestes um mundo à parte sem Deus e 
sem fé, totalmente voltado para as coisas materiais, voltado para os ídolos, como se o 
espírito não existisse, mais infiéis estáveis agora do que Sodoma e Gomorra.

Só que agora, graças a esse Carisma, já estais voltando para Mim, passou 
o período da escravidão e de escuridão em que estáveis envoltos. Vosso espírito era 
escravo, estava preso dentro de vós mesmos. 

Estáveis mergulhados nas trevas, vivendo a mentira, o desamor, no mais com-
pleto abandono por vossa própria vontade. Endurecestes o coração de tal maneira, de 
geração em geração isso foi acontecendo e mais e mais vos afastáveis de Mim. Vosso 
mundo de Deus estava fechado, tampado. 

Vossa igreja estava morta. Não conseguíeis penetrar no vosso santuário inte-
rior, na morada do Deus Altíssimo dentro de vós.

Agora subsiste a fé, a fé viva que mora em vós. Por ela atingireis o mundo e 
por ela chegais ao mundo de Deus, em vós mesmos. Sois santuário do Deus Altíssimo, 
o Pai, ao qual haveis de dar toda reverência, buscando seu reino de amor em primeiro 
lugar e tudo o mais tereis por acréscimo. 

O Pai habita em vós, Ele está em vós. Sois a uma vez, templo e presença.
Abrigais o Santo Senhor e ao mesmo tempo, por força de vosso colóquio, de 

vossa fidelidade, de vossa união plena com Ele, o deixais transparecer através de vós, 
sendo presença verdadeira do verdadeiro Deus, do verdadeiro Pai.

Nada vos assuste ou vos faça parar, mas continuai a testemunhar o meu nome 
e a minha presença em vós. Embora sendo humanos viveis o divino em vós, por obra 
da graça que vos é derramada em profusão agora e sempre sobre vós e a humanidade 
inteira.

Todos verão a luz, grandes e pequenos, todos receberão da minha 
misericórdia, do meu amor. Todos vós sois filhos dignos, pois saístes de
Mim e Me pertenceis. Sois meus amados filhos e em vós deposito 
minha afeição, meu carinho e ternura, vos guardo em meu coração. 
Sou um Deus amoroso, manso e bom. Sou um Deus ternura e fidelidade para com os
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filhos meus. Sou o Deus é em vós, vosso amigo de todas as horas, vosso companheiro 
de toda jornada. 

Haveis de estar muito firmes agora nesta hora, pois foi para esta hora que vos 
chamei, que vos tirei da escravidão à luz, que vos fiz vencedores. E mais que vence-
dores, sois agora portadores do meu reino de amor, chegastes à terra prometida a 
vossos antepassados. 

O reino de amor se manifesta nesta época, na atualidade, tempo predestinado 
pelo Pai para haver a grande manifestação do Deus Uno e Trino em vós. A Trindade 
mora em vós, em vós habita. 

Esse é o tempo favorável em que passais a viver as bem-aven¬turanças, em 
que o Pai derrama em profusão sobre a humanidade inteira, o seu amor, as suas graças, 
a sua misericórdia, em que seu coração se abre para acolher todos os filhos seus.

Muitos desejaram ver esse tempo e não o viram, mas vós sois agraciados com 
essa grande manifestação do Pai sobre a face da terra. O Pai vos ama e quer testemun-
har esse amor por vós. Também vós haveis de testemunhá-Lo ao ser atingidos por esse 
grande amor que Ele é. 

O Pai e Eu somos um. Por isso Eu falo do Pai a vós e o testemunho e assim 
como Ele fala de Mim e dá testemunho de Mim, pois em vós somos uma Unidade Per-
feita de Amor, de compreensão, de ternura e carinho, solidariedade e amizade. 

Somos em vós tudo o que é bom. Somos o bem e de nós emana o bem, o 
amor, a vida, a luz. Em vós somos essa luz, que vem ao mundo e quer ser reconhecida 
por vós. Em vós formamos a Unidade Perfeita. 

Essa unidade perfeita em vós é que é a luz. A luz é o divino em vós. E a Trin-
dade em vós. A manifestação da Trindade em vós é a unidade. Uma vez perfeitamente 
integrados em vós mesmos, sois o campo preparado onde viceja a videira verdadeira, 
a árvore da vida. 

A fonte geradora de vida é o Pai em vós. Ao dardes licença para o Pai ser em 
vós, a vida é em vós. A vida plena, que não se extingue, que não se apaga. O Espírito 
é que vivifica. 

Estais atingindo uma atmosfera de luz, de muita luz, onde o espírito é vivifi-
cado, ele adquire nova vida, nova energia, quando começa a viver a interação com a 
Trindade, é como se fosse revestido de santidade, revestido pelo Espírito Santo, cessa 
de ser vulnerável, não pode mais ser atacado por força nenhuma contrária, pois fica 
encapsulado pelo Espírito Santo, envol¬vido pela Trindade Santíssima. 

Fica imerso no mar de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica envolto 
na graça, revestido de roupagem real, vivifica¬do, isto é, começa a ter vida, mas vida 
divina. 

Por isso todos quererão e todos buscarão essa vida no espírito, que é a pleni-
tude do Espírito Santo em vós. Viver a plenitude do Espírito Santo em vós é fazer tudo 
o que Eu fiz e muito mais, pois não sois vós que realizais, mas o próprio Espírito que 
habita em vós.

Assim, a obra do Pai em vós é perfeita, pois cessou o que era imperfeito e 
agora o perfeito habita em vós.

Sois pura criatura, à imagem e semelhança do Pai Criador e recriados no seu 
amor.

Em vós Eu sou verdade e vida. Sou luz e agora a fé. Amém.
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Hoje aberto está o céu. Cantai e louvai o Pai Criador. Aberto está o intercâmbio 
entre a humanidade. Clamai, pedi, louvai ao Pai, vosso Criador porque santo é o seu 
nome, eterno é o seu amor por nós. 

Cantai a toda hora e em qualquer lugar. Ele que é Pai está a ouvir porque ab-
erto está o céu. Ele agora está lançando sobre a humanidade, toda a sua misericórdia, 
toda a sua compla¬cência e todo o seu amor. 

Aos quatro cantos da terra já é vista, já é percebida sua ação. A humanidade 
vê, mas não chega a entender bem, logo, breve lhes será esclarecido tudo.

O Espírito Santo a eles virá e verão com os próprios olhos, ouvirão com os 
próprios ouvidos e aqueles que aceitarem tudo com o coração aberto, viverão a eterni-
dade junto à Santíssima Trindade, junto à Maria, nossa Mãe.

 O Pai está a desfrutar destas maravilhas, mas virá o tempo em que, nós, os 
santos adquiriremos, ressurgiremos com o nosso corpo e juntos viveremos como uma 
grande família sob os olhos do Altíssimo. 

A salvação é para todos, mas nem todos a aceitaram, a vós foi dado todo o 
conhecimento da salvação, por isto levai ao conhecimento do povo e aproveitai este 
tempo, esta abertura para vos purificardes, para vos santificardes. 

O tempo é curto, aproveitai todos os minutos, lutai pela santificação plena para 
que possais viver a eternidade na terra junto com todos os irmãos, junto com toda a 
milícia celeste, com a Santíssima Trindade. 

Viveremos para todo o sempre, digo a vós, meus irmãos, é maravilhosa a vida 
que o Pai a nós reservou. 

Cantai e louvai ao Pai, nosso Criador, porque depois de tudo feito o que per-
manecerá serão cantos e louvores. Eu posso dizer-vos isto, pois tenho a visão. Sou o 
irmão que sempre vos acompanha.

                                       Francisco
                              Cântico dos Cânticos 

   

Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. O céu está em festa, pois mais um 
santo chega até nossa companhia. Graças e louvores ao Pai, pela sua santa vontade. 

Quem na terra passou fazendo o bem teve agora sua recompensa, hosana 
nas alturas. 

Aos olhos do Pai é santo aquele que cumpre sua vontade, seus desígnios. 
Aquele que cumpre os mandamentos, que cumpre suas leis, aquele que vive em harmo-
nia com a humanidade, com a natureza. 

Louvores e graças nos corações e em meio à comunidade. Unidos todos lou-
vem ao Senhor: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

       Francisco
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Gertrudes, filha querida,

 Estais a purificar o mundo que se apresenta agora seja na pessoa, na comuni-
dade e no governo. Já dei o sinal, através do Nelson, que transformo a água em vinho, 
isto é, o desamor em amor. Já Me dei a conhecer agora, Paizinho que sou e Me faço 
vosso amigo, convidando-vos a cear Comigo e a participar do meu Reino de paz e amor. 
Somos íntimos amigos. Vós em Mim e Eu em vós, numa perfeita sintonia.

Vós sois minhas testemunhas aonde quer que estejais. Testemunhais o meu 
Reino de paz e amor na terra. 

Testemunhais que o céu se une à terra e que a terra se une ao céu. Testemun-
hais minhas maravilhas e as maravilhas que realizo no meio de vós.

Eu sou Jesus de Nazaré e Me apresento agora, com todo poder e força, para 
arrancardes e demolirdes, para semeardes e plantardes.

Se bem conheço vosso coração, estais a entregar-vos totalmente a Mim. Assim 
é que quero: um abandono total em minhas mãos, uma rendição completa a Mim, total 
confiança no Pai, que vos conhece, vos conduz e orienta. 

Renovo convosco meu pacto de paz e tranquilidade.
Estais a obedecer-Me e fazer minha vontade e vos protejo sempre, nenhum 

mal vos acontecerá. Estais guardados totalmente sob minhas asas. 
Amo-vos e vos guardo em lugar seguro.
Ficai tranquilos e em paz. Vos acompanho na caminhada da ressurreição. É o 

Deus Vivo que se vos apresenta. Formai pequenas comunidades que Me acolham e Me 
entendam. Isso é muito importante nesta hora. 

Agora preciso de vós mais do que antes, mas repito, formai pequenas comu-
nidades que fiquem à escuta, em oração e discernimento, em cada marco. Uma a uma 
receberão muito amor.

Gertrudes. 
Em cada marco que passares, junto a essas comunidades, haverás de colher 

o desamor e transformá-lo em bênçãos que enviarás para todo mundo. Deves crer. Crer, 
crer, crer. Serás como um canal que Me liga à humanidade. 

Através de ti, tudo o que é meu, chega à humanidade. Através de ti, a minha 
palavra é, na humanidade. 

E assim como desejar o teu coração, os teus pensamen-
tos, assim será. A sede que a tua alma tem, de mergulhar em Mim e
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estar em Mim, a humanidade sentirá. Assim como é em ti, será no mundo. 
Os homens, todos, só quererão buscar-Me, de todo coração. Eu quero a todos. 

Eu amo a todos. E quero todos de volta a Mim. Quero celebrar a unidade plena como 
todos, alma a alma, coração a coração. 

Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, sendo nos homens, acon-
tecendo no mundo. Partindo sempre desta Unidade Trinitária, dessa União Plena. Com 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo instalarás meu Reino de amor em cada marco, fortale-
cendo-o, como uma rocha viva, perene e eficaz. 

Assim como falo é e assim será para toda a eternidade. Meus filhos Me encon-
tram e selam Comigo Aliança no Amor. O Amor pleno se faz em cada ser e haverá um 
só rebanho e um só Pastor.

Gertrudes não te preocupes com quantidade, mas com qualidade. Muita gente 
nesta fase da caminhada só te atrapalha, devido à desigualdade de estágio em que cada 
um se encontra. 

Eu mesmo já preparei alguns para te ajudar, aqui e ali, onde fores. Celebrarás 
o amor pleno com pouca gente, intimamente unidos a Mim. Falo em qualidade para 
designar os que são fiéis a Mim, leais e sinceros, abnegados e serenos. 

Alguns chamarei de viva voz, desde toda a eternidade, para estarem contigo e 
celebrarem Aliança Comigo. 

Agora falo de viva voz ao mundo e aos que Me conhecem compreenderão. 
Assim, se através de ti, falo que a providência está se derramando no mundo, assim é. 
Quando Me apresento assim como digo, será. 

Assim, filha, todo o amor do Pai, toda a providência, toda vida renovada se faz 
realmente no mundo e é o que mais desejo: Que o mundo acolha o meu amor pleno, a 
minha providência, a minha paz, que tenham em seus corações a mesma ternura que 
tenho em meu coração.

Agora, a caminhada deve ser encarada com mais responsabilidade do que no 
começo, porque preparei a ti e a todo teu exército para esse momento.

Filhos queridos,é o Pai que está fazendo no mundo a caminhada da glorifica-
ção de Jesus. Estai atentos e vigilantes. O amor de Deus é pleno em vós. Permanecei 
nele. Velai.

Ficai nesse amor pleno, pois preciso dele, desse amor, para consolidar meu re-
ino na terra, que não será sobre construções que o estabelecerei, mas sobre corações, 
sobre igrejas vivas que o tomarei firme como a rocha. 

Será tudo tranquilo e sereno como um lago. 
Não venho para destruir ou desequilibrar. Ao contrário, venho renovar, aben-

çoar, gerar vida em abundância, segurança e amor. Meu reino de amor se consolida à 
medida que Eu estou em vós e vós em Mim e há perfeita amizade entre nós. 

O filho entende e percebe o Pai e é submisso a Ele. E o Pai ouve o filho e se 
compraz em satisfazê-lo, na medida em que o filho é dócil à sua santa vontade. 

Assim Eu perpetuo meu reino de amor em cada ser e a morte de meu Filho 
Jesus, não foi em vão para a humanidade. 

Em Jesus a humanidade foi salva, mas é agora, nesse tem-
po escolhido, que consolido meu reino de amor e paz do qual Ele vos falou
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várias vezes. Tudo se cumpre a seu tempo. 
Por isso não vos preocupeis e não vos perturbeis se não vedes os frutos do 

vosso trabalho, vossa dedicação. O importante é Eu ser acolhido, aceito entre os ho-
mens e que Me seja permitido inserir o meu plano, plantar a semente da boa nova, isto 
é, instalar meu governo entre os homens.  

Nada será feito conforme vossa vontade, mas tudo conforme a minha santa 
vontade, nem que vos cause algum sofrimento, fazei-o por Mim, por amor a Mim. É 
mister deixar-Me comunicar minha vontade a vós. 

Ouvi-Me quando vos falo. Deixai que a palavra seja, que o verbo de Deus seja 
entre vós. E que haja perfeita harmonia e sintonia com o Pai, envolvidos que estais no 
meu coração que é só ternura e amor por todos vós.

Ali no trono do Santo, três vezes Santo, encontrareis o manancial das minhas 
misericórdias que são eternas e infindáveis para todos vós. O momento em que a hu-
manidade começa a receber do Carisma é a partir de agora. 

É daqui para frente que a graça vai ser derramada. Até agora trabalhastes para 
chegar à fonte, a este manancial das misericórdias, de que falo. 

Agora, cada vez mais, paulatinamente, passo a passo, podeis beber dessa 
fonte, podeis haurir força desse manancial de poder e força divina, que está dentro de 
vós mesmos, onde está assentado o meu trono, o meu santuário de glória e amor.

A humanidade devia bendizer-Me e louvar-Me muito, em vez de ficar tão presa 
e obcecado a ninharias, a fofocas, a coisas materiais, devia tirar tempo para deixar Eu 
ser em cada pessoa, em cada família, em cada firma, no mundo do trabalho semear 
minha justiça que não é a vossa. 

Vós pensais conforme os homens, Eu penso conforme Deus que sou e rejo, 
governo, a humanidade inteira e as forças cósmicas que Me obedecem, mas vós, vós 
sois tardos para obedecer, tardos para entender, ver e ouvir. 

Vosso coração endureceu-se e fostes longe demais no erro e no vício e agora 
achais certo o que é errado. Achais certa a vossa justiça que é errada e está totalmente 
desconforme com a minha vontade. 

Agredistes a natureza que Me é dócil e obediente, que a seu tempo dá o seu 
fruto para vos saciardes. Agredistes os mares e os rios. E só vos acordareis do intenso 
torpor que se fez sobre vós, porque paira sobre vossos filhos a ameaça: serão os primei-
ros a sofrer conforme meu Filho profetizou quando passou por este mundo: “Não choreis 
por Mim, mas sobre vós e vossos filhos”. 

Ai de vós, ó humanidade, se não voltardes bem rápido para Mim! Ai de vós, se 
intentardes discutir com Quem vos formou do nada! Com Quem vos fez à sua imagem 
e semelhança. 

Deturpastes a minha imagem e semelhança em vós! E se agora venho em 
amor, esclarecer-vos e trazer-vos de volta e não aceitardes, o que merecereis? 

Será que mereceis ser chamados filhos se não conheceis o Pai, não O es-
cutais quando Ele chama e vos adverte, ainda permaneceis na descrença e quereis ser 
chamados filhos? 

Renegastes meu Filho Jesus, colocando-O num madeiro, ides agora renegar 
o próprio Pai? 

Meu Filho vos trouxe sua lei, a pobreza de espírito, o de-
spojamento, o nada para o Tudo poder ser. E Eu também vos tra-
go minha lei. A lei do Dízimo, para que vos ameis como irmãos,
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para que todos tenham pão, isto é, que a minha providência “seja”. E tendes coragem 
de não aceitá-la? 

Ó, tardos que sois! Pensais ir tão longe chegando até a lua, quando não tendes 
coragem nem de fazer a caminhada para dentro de vós e encontrar-se com Jesus e sua 
lei, Comigo e minha lei! Nada do que foi, será. Daqui para frente tudo será diferente.

Acordai, ó humanidade, enquanto é tempo! Voltai para vosso Deus e Pai. Es-
tabelecei diálogo Comigo, fortalecei vossa amizade Comigo. Sede coerentes e amigos 
uns dos outros. 

Amai-vos como irmãos. Meu Filho pediu-vos isso há quase dois mil anos atrás 
e ainda explorais tanto vossos irmãos e viveis como se Jesus não vos tivesse falado 
nada. Mas tudo o que Ele vos falou está aí para ser seguido, acolhido e vivido. Ele não 
passou em vão pela humanidade. 

A lei que veio instalar está aí, as verdades que ensinou subsistem, tudo selado 
por seu próprio sangue numa Aliança Eterna Comigo. Ou para vós isso não diz nada? 
Estais tão cegos assim, a ponto de vos envolver até a cabeça, com coisas criadas e 
esquecer, Quem as criou?

Onde vos levou a vossa sabedoria, vossa sabedoria humana, vossa vã filoso-
fia. Estais cegos, surdos e mudos, tolos e bobos. Por pouco vos destruís a vós mesmos, 
tão desequilibrados estáveis, tão desintegrados em vós mesmos estáveis. 

É hora de parardes, pensardes e voltardes para vosso Deus! Em nenhum tem-
po, a humanidade recebeu tanta graça, tantas bênçãos.

É a época mais rica em tesouros celestiais, que a humanidade vive e que sobre 
ela se derramam. Que a humanidade saiba aproveitar bem esse momento solene, de 
bênçãos, de graças, de encontro com a paz, de encontro com o amor, de encontro com 
Jesus, o Rei dos Reis, que se aproxima e faz morada entre vós agora. 

Se a humanidade soubesse e refletisse, viria correndo, de braços abertos, cla-
mando hosana, hosana!

Se a humanidade soubesse que é Cristo Jesus que vem glorioso instalar seu 
trono de glória e paz.

É o Cristo que vem! Alegrai-vos, filhos meus! Aleluia!
Acolhei-O! E Cristo passa pela humanidade e é acolhido pelo povo seu. 
Bem aventurado seja esse povo que O acolhe no tempo oportuno.

   

A contemplação é um estado de alma unida a Deus. Pela contemplação, a 
alma se conserva em constante vigília diante do trono do Pai em completo silêncio e 
adoração. 

O mundo interior da pessoa se equilibra e se queda silenciosamente em ven-
eração e louvor diante do Todo-Poderoso e Santo Senhor. 

E a Trindade rejubila e a alma rejubila, mansamente bela, criatura
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singular entre tantas outras criadas pelo Pai. A contemplação é um estado de alma 
posterior a toda libertação. 

Ela pressupõe uma alma pura, em constante busca pela perfeição. Uma vez a 
alma unida a Deus ela descansa serena e tranquila. 

São momentos de enlevo e ternura, muito ricos e preciosos em que a criatura 
e Criador se encontram e se comunicam. Há uma interação de Deus com a alma e da 
alma com Deus. É como um tênue abraço do Pai a seu filho e o filho reverenciando o 
Pai, O adora. Há uma grande paz em meio a tudo, placidamente, candidamente o Pai 
se faz na criatura.

   

Gertrudes, filha querida!
As construções nos marcos são necessárias que aconteçam, pois se manifesta 

o mundo dos bens materiais e ao tomar posse, concretamente, na terra, purifico tudo. 
Os marcos são pontos que escolhi na face da terra e nos quais coloco sinais indeléveis 
da minha presença entre vós. 

Manifesto-Me concretamente dentro de vós e selo Aliança convosco na uni-
dade e na paz, mas fora, no mundo, é necessário que os sinais da minha presença se 
consolidem e se perpetuem. 

Por onde passo deixo um rastro de luz, sinal da minha presença entre os ho-
mens. E as construções são o testemunho que haveis de dar ao mundo, de que real-
mente credes que sou Eu vosso único Senhor, que governa tudo isso e só a Mim haveis 
de obedecer.

O meu maior anseio é fortificar meu reino dentro de vós, fortificar-vos na uni-
dade Comigo, lado a lado, coração a coração. 

Essa nossa união íntima e eficaz, benfazeja e providencial para toda a hu-
manidade, é que é preciso que aconteça em ti, Gertrudes e em toda a humanidade. Ao 
estabeleceres um íntimo colóquio Comigo, o amor será intenso e forte que perpassará 
para os irmãos de forma visível, concreta e perceptível. 

E as construções serão o prolongamento de todo esse testemunho de amor 
que hás de dar ao mundo.

É o Amor Uno, Trino e Verdadeiro que se vos apresenta e procura morada, 
primeiro em vosso coração, mas também há de ser consolidado o testemunho desse 
amor ao mundo. Por onde passardes deixareis sinais da minha presença em vós. Isso 
porque desejo manifestar-Me ao mundo nessa época atual, tomando posse dele no 
aspecto pessoal, comunitário e financeiro. 

Isso é duro e incompreensível para o mundo, mas desejo tomar posse do mun-
do, do governo e do trabalho e gerir os seus negócios. 

Por isso agirei da forma mais concreta possível, visitando os marcos e 
realizando negócios, ora aqui ora ali, purificando em minutos, por obra da 
graça, muitas e muitas situações de desentendimento e divergências no 
mundo. A unidade se estabelecendo, tudo
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o que é divisão é eliminada. Nada do que foi será, mas doravante tudo será novo e 
descoberto aos olhos do Todo-Poderoso e Santo Senhor dos Exércitos que se apresenta 
entre vós com todo poder e força, em seu esplendor e majestade.

Brilhais como luzeiros no mundo, mas é a minha luz que se faz. Sou Eu entre 
vós e é mister crerdes muito, pois estais a enfrentar o mundo agnóstico, sem crença, 
sem fé e sem Deus. Haveis de estar muito firmes em Mim para enfrentar esse mundo, 
nesta caminhada vitoriosa da libertação, da purificação e da perfeição que é a instalação 
do meu reino de amor e paz.

   

Filhos meus!

É vosso Pai Celestial que vos chama à verdadeira vida, à vida na graça. Vós 
estais perfeitamente unidos a Mim e viveis conforme a minha vontade. A grande comuni-
dade silencia para viverdes a família, para nela celebrardes o amor e a paz. 

Doravante haveis de viver muito a família, nela vos admoestareis para crescer 
no amor, na vivência dos dons e sacramentos.

A família está a despontar como única estrutura que ficará de pé, que sub-
sistirá. Todas as outras estruturas se esvaziarão do seu sentido de existir, mas a família, 
ao contrário, se preencherá cada vez mais dos dons e da graça, pois é nela que Me 
manifestarei realizando prodígios e milagres. 

Na família, Eu Me apresento como Rei e Senhor, abençoando, curando e 
renovando. É assim que vos quero, filhos dóceis e obedientes, atentos à voz do Pai, 
celebrando a unidade Comigo em vossas famílias. 

Instalarei meu governo a partir da família, tudo girará em torno dela na graça e 
na paz. Manifestar-Me-ei com grande poder e força, no esplendor de minha majestade, 
que é o Amor Uno e Trino, que desejo celebrar dentro de vós. 

Ensinar-vos-ei como viver a vida no Pai, obedientes e dóceis à sua lei, como 
viver a vida em Jesus, na sua unção, celebrando os sacramentos e vos ensinarei a vida 
do meu Santo Espírito, vivendo os dons em plenitude. Através dos dons, tereis a vida em 
Mim, aprendereis cada vez mais a conhecer-Me e amar-Me. 

Em nenhum lugar, encontrareis a fonte da vida, se não em vosso lar. Ali ela 
jorrará em força, poder e sabedoria incalculável. Nela Eu quero ser, em harmonia e paz 
e que assim seja e se cumpra, conforme a minha vontade. 

Pois que se faça em cada um, o Dom, unindo Céu e Terra. Pois que se faça a 
vida em cada um, dentro da família, celebrando aliança Comigo.

Que assim seja, para todo o sempre. Amém.
O Dom por excelência é na família, a vida se faz, o Amor ressurge glorio-

so recriando tudo. Há um novo modo de ser, pensar e agir, tudo conforme a minha 
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vontade.
Faço-Me presente em vós e no vosso meio, com todo poder para que sintais a 

minha presença e vos instruo passo a passo. Acolhei-Me em vossas famílias e aceitai a 
instrução que vos dou. Vivei em íntima sintonia Comigo.

Sou vosso Pai Celestial que vos abençoa. Amém.

   

Em vosso santuário sagrado, faz morada a Santíssima Trindade, assim como 
desde o princípio fora designado. Sois a criação preparada para viver sob a proteção 
Trinitária. Sois vós que levais ao mundo a salvação, os eleitos do Senhor. Libertos 
chegais até à terra prometida, conduzidos passo a passo, trazendo consigo o mundo. 

O mundo estraçalhado, corrupto, perdido, sem Deus. A humanidade é resgata-
da pela fidelidade de uns poucos sobre a terra. O Altíssimo olhou a humanidade com 
complacência e cheio de amor cumpre a sua santa vontade e meu coração exulta de 
alegria, minha alma canta em louvor ao Pai, nosso Criador. 

O nosso “Sim” tornou realidade a vontade do nosso Criador. Graças e graças 
são derramadas sobre vós.

                                                                  A Mãe do Redentor

   

Libertação, estado de Paz da alma em doce colóquio com o bem amado. 
Aí ela descobre as maravilhas da liberdade de “ser” em Deus, de “estar” no 

Pai. A alma livre alça voos para o infinito, estando em íntima sintonia de adoração ao Pai 
Todo-Poderoso, colhe frutos de providência e paz para a humanidade inteira. 

A alma totalmente livre é uma riqueza inexaurível, pois se deleita no Amor 
Uno e Trino, colhendo imensos e indestrutíveis tesouros de graças, paz, abundância, 
providência e amor que emana para toda a humanidade. 

A alma, uma vez nesse estado de santidade, se torna simples e humilde, nada 
querendo para si, mas tudo requer para a humanidade. 

Ela silencia profundamente para que todos tenham a paz. Ela é mensageira do 
amor divino, como Maria. 

Acolhida no seio da Trindade ela descansa serena. Ela se acalma para beber 
da fonte, para haurir os tesouros celestiais, dos mananciais da glória de Deus Pai Todo-
Poderoso, o Deus Uno e Trino que era e que é. Amém.
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Eis que venho com passos largos, com meu estandarte na mão, com a ban-
deira da vitória à direita, mostrando à humanidade a minha glória, o meu poder. Venho 
para completar, para concluir a salvação. Venho como a vós prometi, conclamando o 
reino de amor, da paz. 

O reino que reunirá os vivos e os mortos num só rebanho, onde reinará um só 
Pastor. Neste reino existirá só o louvor, o perdão, a esperança, o clamor, a conversão, a 
fé. Tudo se concreti¬zará em uma só palavra: PAZ. 

A paz permanecerá para todo o sempre e unidos ao Pai e ao Espírito Santo 
viveremos as delícias da terra prometida. 

Tenho tudo preparado, a hora é chegada, não tenho porque esperar. Quero en-
trar no mundo, quero terminar o que foi recomeçado, quero ser fiel ao Pai, nosso Criador. 
Quero cada um de vós como co-redentor, fiéis discípulos meus. 

O Pai em vós pôs sua graça e confiança, meus queridos amigos. A hora é esta, 
tudo está muito próximo.

 Venho em vosso meio, já estais bem preparados. Ao longo desta caminhada 
muitas vezes a vós falei. Estou em vosso meio, estou à vossa frente, em breve, já po-
dereis ver-Me, tocar-Me. Vós que alcançastes a perfeição, vós, os ungidos do Senhor. 

Tudo se iniciará por meio de vós e se propagará pelo mundo inteiro. 
Por meio de vós a humanidade receberá a salvação, porque estou em vosso 

meio, porque atuarei em cada um de vós. Sois meus eleitos, sou o vosso Mestre, vosso 
pastor e Senhor.

                                                                                        I Jo 3,1-2

   

Quero a vós falar como será o vosso encontro com a igreja. Será de princípio 
um encontro muito cordial. O clero está muito preparado e a vós acolherão com simpa-
tia. Toda a igreja tem o conhecimento da terceira obra, sabem que a hora se aproxima, 
sabem também que hão de surgir falsos profetas neste período. De fato, acontecerá. 

A Igreja, como responsável por minhas coisas na terra, tem a responsabilidade 
e também o dever de estudar, de questionar sobre tudo o que está a se apresentar em 
meio a vossa comunidade. 

E de suma importância que se faça o questionamento, que se tire a limpo, que 
se desfaça todas as más colocações a vosso respeito. Na terra em que é nascido o 
profeta, ele é tratado, é visto com um pouco de descaso, com desconfiança. 

Desfeito isto, o relacionamento acontecerá na cordialidade até certo ponto e 
nesta hora entrarei em vosso meio conduzindo todo o questionamento, assim como a 
Mim convém, assim como desejo. 

Tomarei as rédeas e a frente de tudo, estarei conduzindo-
vos e protegendo-vos. Nada temais, estou em vosso meio, pois a obra 
é minha. Estou em vossa frente, necessito de vós, necessito da pessoa
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de cada um de vós, não tenhais medo, Sou vosso Pai, quero o melhor para meus filhos. 
Quero vê-los salvos na terra prometida, quero reuni-los em torno a Mim que 

sou o Pai Todo-Poderoso.
  
   

A vontade do Pai será feita sobre todos os seres viventes. Eu e toda a milí-
cia celeste estamos ao vosso redor sempre, dando-vos a proteção necessá¬ria. O Pai 
enviou-nos em santa missão. 

Sobre nosso olhar estais a caminhar, nossa proteção paira sobre vós como 
camadas de espuma, de plumas, dia e noite sem cessar. Estamos a vos olhar, aos 
eleitos do Senhor. Estamos a proteger o mando do Pai que não quer nenhum de vós 
machucado e magoado. 

Em todas as exortações estamos a ampará-los com nossas plumagens, com 
nossos corpos. 

Quando pisais as víboras, estamos entre elas e vossos pés; quando enfrentais 
o dragão, estamos entre ele e vós. Somos leais em nossa missão, conhecemos a pro-
fundidade deste santo plano, temos o dever de contribuir com este plano e digo-vos, é 
com muito amor que o fazemos, pois que entre vós estamos, Anjos e Arcanjos, a todo 
tempo, sem cessar.

       Gabriel.

   

No início era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. O 
Verbo veio para dar testemunho do Pai. Antes que uma só coisa existisse, Ele já existia. 
Antes de todas as coisas, Ele já existia. Ele existiu sempre. 

Ele não tem começo e não terá fim. Ele era, é e será sempre o Verbo de Deus. 
Nada se furta ao seu olhar e todas as coisas lhe são submissas. Ele é o começo e o fim, 
o alfa e o ômega. Tudo lhe está sujeito. 

E no tempo de agora, o verbo se manifesta a toda criatura. É o bom Pastor, 
passando em revista o seu rebanho. E as ovelhas ouvirão sua voz e virão a Ele e haverá 
um só rebanho unindo o céu e a terra. E todos serão guiados por um só pastor. Em cada 
um, céu e terra se completarão em um mesmo Dom. 

O próprio Dom, é na face da terra. A salvação se completa no tempo de agora. 
A paz invade os corações. O verbo é o Dom que no tempo de agora é na pessoa. Um só 
Senhor, uma só fé, um só Amor, agindo e governando tudo.
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Repito, filhos meus, o próprio Dom é em vós e na vossa família. A luz entra na 
alma e tudo se torna claro. 

É a presença vivificante que dá nova vida ao ser. É a presença transbordante 
do Amor-pessoa que realmente é em cada ser. Tudo lindo, secreto e silencioso. No 
segredo, a alma encontra Deus e deslumbra de alegria no “Deus é em Mim”. Tudo é 
calmo e silencioso.

Não há alarido, mas muita paz. EU SOU, já está na face da terra em todo seu 
esplendor e magnificência. Todo ser exulta. A alma retorna ao Pai. O Pai e o filho são um 
e a alma celebra esta unidade. 

Ela exulta no Deus Uno. O Pai e o Filho são um e é celebrada na alma esta 
unidade. Que todos reverenciem o Pai nesta unidade com o Filho que se completa no 
tempo de agora na face da terra. É o tempo santo para todos os povos. 

Todos verão a salvação de Deus. 
O Deus É invade os corações e nada fica fora Dele. A alma salva, o céu e a 

terra se unem num grande amor. Esta é a salvação oferecida por Jesus, no tempo de 
agora. Amém.

Eu Sou Jesus, que me apresento a vós em todo o esplendor. Venho para limpar 
toda a eira, para tirar o pecado do mundo. Venho dar um basta a tudo o que escraviza o 
homem e lhe oprime a alma.

Eu Sou a mansidão e a Paz e quero atrair todos a Mim.

   

Quero falar-vos do reino novo. Nele reinará um só Senhor, uma só lei, um só 
louvor. O Amor será a palavra vivida, a fé será viva. A esperança, a justiça, a caridade, a 
fidelidade serão concretizadas, vividas. 

Vivereis em comum uns com os outros e com a Santíssima Trindade. Neste 
reino os mortos ressurgirão santificados, cheios de glória e se unirão num só rebanho. A 
morte é vencida e em vida plena povoarão a terra prometida. 

A abundância do Pai será eterna, pois vivereis em graça sob os olhos do Altís-
simo, com a Mãe Santíssima e todos os eleitos do Pai, em profundo amor e louvor. 

Vivereis eternamente, a grandeza do Pai será vivificada, para isso vim ao mun-
do, para isso fui ao céu e para isso estou de volta, para que se cumpra a palavra do Pai. 

Sou a Verdade, o Caminho e a Vida.
                                                                            Lc 17,20-37

  

Acolho em minha paz e entrego a Cristo todos os traumas, todas as in-
certezas, todos os medos. É de certeza e fé viva que Cristo já a acolheu e a 
purificou, estando a caminho da santificação. Prestará grandes benefícios à
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humanidade, através de sua simplicidade. Quero dizer também a todos os meus ir-
mãos e irmãs que o Senhor realiza por meio de vós, por intermédio de cada um de vós, 
envolvendo-vos de graças e proteção. 

Também quero dizer-vos que Eu estou em meio à comunidade, em especial, 
em meio aos irmãos, prestando meu apoio e proteção. Com muito amor, espero e nos 
encontraremos na vida, no reino eterno, juntamente com os Anjos e Santos.

       
       Maria

   

Filhos meus,
 Eis a hora derradeira!

Vos escrevo de viva voz para que compreendais a que altura chegastes, a que 
dimensão estais e que estatura atingistes.

Chegastes ao homem novo, criado à imagem e semelhança do Pai, sem malí-
cia nem concupiscência na carne, mas perfeito assim como o Pai é perfeito na Unidade 
e no Amor.

Assim estais dentro de vós mesmos, vivendo a perfeição na Unidade e no 
Amor. Estais diante de um passo muito importante. A cada minuto que passa mais se 
avizinha o grande momento em que haveis de estar bem unidos para acolherdes o Amor, 
que doravante É em vós em toda extensão.

Caminhai como caminham os outros homens. Vivei como se não vivêsseis 
esse grande mistério. Tende o Amor em vós, então Amai! Tendes a Vida em vós, então 
vivei plenamente o Amor do Pai e do Filho. 

Não vos orgulheis nem queirais ser diferentes. Antes sede humildes, dóceis, 
simples e obedientes. É vosso Pai que vos fala numa linguagem bem compreensível, 
porque deseja ardentemente ser entendido e acolhido e que seu plano possa se fazer 
em todos os seus detalhes.

Nada mais verdadeiro que este plano de Amor e Paz para os homens. Agora ai-
nda lhes é incompreensível, mas depois compreenderão que só uma intervenção divina 
e santa para salvar os homens e a terra inteira.

O homem precisa voltar ao Pai e encontrar-se consigo mesmo, achando em si 
este Tabernáculo santo e régio onde reside a Trindade Santa. Voltai, povo meu!

Nesta hora tão magnífica para toda a humanidade, em que está pre-
stes a ser derramado o Amor, o fogo abrasador que incendiará os corações, a Luz 
do alto, a Água Viva que tudo lava, é mister estardes de coração aberto e de es-
pírito preparado porque nada desejo de vós senão a acolhida sincera, o mais Eu
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realizo. 
Desejo sinceridade e lealdade. Em vós repousa o espírito da paz. Pois que Ele 

seja em vós e em vós faça morada definitiva, marcando com selo de ouro esta Aliança 
feita no tempo de agora com toda a humanidade. Selo convosco o pacto de paz.

Jamais a humanidade será destruída, pois fostes dóceis, acolhendo-Me como 
vosso Pai na hora oportuna.

Acolhendo meu Filho Jesus no tempo certo, predito desde toda a eterni¬dade, 
para que “ELE FOSSE”, entre vós e em vós, em vós ressurgisse e mostrasse a sua 
glória. Assim agora, “JESUS É” entre vós, pleno e cheio de poder.

E com Ele virá o Espírito Santo prometido do Pai e entrará em vós e vos dará 
força, graça e poder. Ele renovará todas as coisas e recriará a humanidade. Basta acol-
herdes essa força divina e Ela será em todos. E o Deus terrível, imenso e grande que se 
apresentará para julgar os povos. 

Ele virá e não tarda mais para fazer justiça entre os homens, para semear 
a caridade nos corações, para devolver a vista aos cegos e a verdadeira riqueza aos 
pobres e aflitos. 

Ele semeará o Amor nos corações. Será grande entre as nações, será acol-
hido como Paráclito Verda¬deiro, Aquele que era e que É, desde todo o sempre e para 
sempre existirá.

Gertrudes, minha filha, é agora a hora! Estai atenta, pois ela virá como um raio 
e como fogo se precipitará à terra. Acolhei o Amor, pois Ele não tarda a chegar. Mesmo 
que o sofrimento vos invadir e que o não amor se achegue, dizei “eu amo” até o fim.

SOU EU, Gertrudes querida, que entro com todo vigor limpando e abrando 
caminho. Permanecei no meu Amor. Estai mergulhada no Amor do Pai e do Filho, ge-
rando o Amor, o Espírito Santo para toda a face da terra.

Fostes escolhida para ser a geradora da Luz entre os homens e nações. Fos-
tes a serva escolhida, cheia de graça assim como Maria, ela trazendo em seu seio Jesus 
e vós trazendo em vós a plena Luz, o Espírito da Verdade, o Dom por excelência para 
toda a humanidade. 

Por isso sois bem-aventurada porque obedecestes e Me acolhestes. Fostes 
dócil e obediente, uma serva amada nos tempos de agora, para Mim, uma companheira, 
uma amiga, sempre pronta em todas as horas. 

Falo assim para que a humanidade vos conheça, pois estou em vós e vós 
estais em Mim e se destes testemunho de Mim em todos os momentos também Eu dou 
testemunho de vós agora, em todas as nações para que todos vos conheçam e saibam 
como premeio e prezo a obediência à minha santa vontade e enaltecimento ao Meu 
Nome e ao meu soberano poder.

Por isso falo de viva voz e escrevo-vos minha mensagem. Assim como 
vos transmito a minha vontade por escrito, também comprovo minha presen-
ça e meu poder pelos sinais que realizo no meio de vós e que serão cada vez 
mais fortes à medida que vos aproximardes mais da Luz. Vos cumularei de Fé no



104

Deus que É, no Deus que salva e que recria. 
Faço-vos meus imitadores na construção do meu Reino de Amor e paz entre os 

homens. Reino este que é a Comunhão do Pai e do Filho em vós, esta Unidade Perfeita 
de Amor em vós, esta vivência do Deus Trino em vós, esta santa presença em vós, do 
Deus que era e que É para sempre.

Esse é o Reino de Amor em que estais entrando e nele celebrando as núpcias. 
O Santo, três vezes Santo é de todo amado e adorado, glorificado e exaltado, quando a 
alma salva salta para Ele em louvor e glória retumbante. 

O céu é a alma em Deus. O céu é a alma encontrando o Criador, a alma encon-
trando o Pai, de volta para Ele. E esse aconchego da Santíssima Trindade com a alma 
salva é o Reino de Amor que meu Filho Jesus veio preparar e trazer até vós.

Repito: Este aconchego da alma salva, em perfeita Unidade com o Deus Uno e 
Trino é que é o Reino que no meu Filho Jesus vim trazer à face da terra.

Uma vez estando nesse Reino a humanidade inteira será Amor e Unidade. 
Esta é a Unidade perfeita que desejo de vós: a perfeita Comunhão com o Pai e com o 
Filho na União do Espírito Santo. 

Essa é a Unidade que peço a todos os povos, que todos se amem e cheguem 
ao pleno conhecimento da Verdade que Sou Eu e meu Filho Jesus no Amor do Espírito 
Santo, o Paráclito Prometido, o qual faço presente em vós agora e em toda a humani-
dade, nesta época. 

Assim é e assim será para sempre.

   

É de extrema urgência que tu penetres neste novo mundo. Não poderás viver 
mais neste mundo conflitante, porque para viver o Reino de Amor foste chamada. Lança-
te nos braços do Pai, Ele está a amparar-te. 

A Mãe Imaculada está sempre te envolvendo de grande proteção, de grande 
amor. Deixa o mundo velho e penetre nas profundezas do amor. Sinta a água viva nu-
trindo-te para a vida em abundância, para a vida eterna. 

Por graça recebeste do Altíssimo dons em profusão, com o Espírito Santo. A 
humanidade está a necessitar dos dons e por ti o Espírito Santo deseja agir. Eu sou o 
Caminho. 

Entre nestas linhas, segue minhas leis. Conduzir-te-ei por passos retos, justos 
e fortes. Deixa-Me condu¬zir-te, pois sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

                                                                       Lc  24, 34 - 49 
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Sobre  Carlos Eduardo.
Desejo que se firme o seguinte: Sobre ele repousa o meu Espírito. Espírito
de sabedoria e de poder, de conselho e fortaleza e santo temor do Senhor.
Ele terá nas mãos o cetro de ferro e na cabeça uma coroa que sai das mãos 

do Altíssimo. 
Ele regerá os povos e as nações com Sabedoria e humildade, sendo digno de 

toda bênção da providência como o foi meu servo Davi, no passado e  Gertrudes, no pre-
sente, assim ele será dócil e obediente ao Pai que o chama e o protege imensamente.

Filho querido, o Pai o abençoa neste dia e o chama e o convoca para O servir, 
amando-O de todo o seu ser, com todas as forças de sua mente e de seu coração, 
servindo-O em todos os dias de sua vida. 

Enquanto existir proclamará o meu Reino e a minha glória entre as nações. 
Será chefe de um povo livre que conhece o Senhor, presta-Lhe culto e Lhe obedece.

Assim o Senhor se faz no meio de vós, desde agora e para sempre. 
Filho querido é o Pai Celestial que o abençoa neste dia e perenemente. Amém. 
Filho, vem, é o Pai que chama!
Vosso Pai Celestial. 

   

É muito acentuada no meio de vós a presença do Santo, três vezes Santo. É 
uma presença gratificante e acolhedora.

O Deus Uno e Trino vos envolve e vos convida a participar de sua santidade, 
ocupando o justo lugar de filhos de Deus e herdeiros do Reino de Amor e Paz e herd-
eiros do trono do santificado que veio a este mundo para salvá-lo e reconduzi-lo à graça 
final Nele, Jesus Cristo, o Senhor. 

Nele e todas as coisas foram feitas e sem Ele nada foi feito. Nele foram santi-
ficadas todas as criaturas. Com a sua Presença Santa na face da terra, tudo foi santifi-
cado, tudo foi purificado.

Deus, de novo, vem em humanidade e toma posse da terra e tudo o que nela 
contém e recria totalmente, no seu Filho Jesus toma posse de cada pessoa e a salva e 
a santifica. 

O Deus É, o EU SOU toma posse do seu Reino doe Amor e Paz que é cada 
pessoa. Ele fixa sua morada no humano.

O Deus Uno e Trino se levanta glorioso e jubiloso acima de todos os céus.
É o momento e é grave e é certo e é mais que necessário para toda a humani-

dade, para que ela se esvazie do seu eu e se preencha com o Amor do Pai. Ele é doce 
como o néctar. 

Flui através de vós perpassando vossas entranhas geran-
do vida nova por onde passa, gerando santidade. A plena presença do 
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Amor, caminhando dentro de vós como Vida e Verdade vos elevam a uma maturidade 
cristã como eleitos e amados do Pai, filhos queridos resgatados pelo sangue glorioso de 
seu Filho Jesus.

A Verdade, nada mais que a Verdade. E ela se faz dentro de vós como Vida, 
Força e Poder. 

Aconteça o que acontecer, ela não vos abandona e não vos será tirada, pois 
É em vós em toda plenitude e assim será em toda a humanidade. Assim se faz a Igreja 
Viva, o Cristo Ressuscitado entre vós, o Sumo Sacerdote, o Sumo Pontífice, Aquele que 
É, desde toda a eternidade e para sempre. 

O Justo chega à face da terra para fazer justiça. Chega até vós a plenitude dos 
tempos anunciada pelos profetas. 

O Santo, o Justo, o Senhor dos Senhores está entre vós, na face da terra, para 
cumprir o que um dia anunciou para os apóstolos que voltaria glorioso para julgar os 
vivos e os mortos. 

Assim vos digo: Acolhei a Ressurreição que É, no meio de vós, É Verdade e 
É Justiça entre vós. Ela É e dela dou testemunho como Pai que muito ama seus filhos, 
acolhei Aquele que vem para renovar a face da terra. 

Em meu Filho Jesus, estais sendo elevados a altura e estatura de herdeiros da 
graça, co-participantes da sua vida divina. 

Meu Filho Jesus vos conquistou esse merecimento e essa plenitude de filhos 
começa a existir entre nós. 

E no meu Santo Espírito sereis totalmente renovados na vossa vida em família, 
na vossa vida em sociedade e na vossa vida empresarial. Vivereis um novo  tempo. 
Com ele sereis Unidade, pois a Unidade sendo dentro de vós, ela fluirá para vossa vida 
comunitária.

Assim falo vos dando testemunho da Verdade que É entre vós. Segui firme! 
Pois assim vos quero, povo eleito da minha predileção. Vos faço vencedores na im-
plantação da Justiça do meu Reino. Meu Reino é a Minha Casa, dentro de vós. Nele há 
abundância, plenitude de graças, providência, amor. É a Justiça plena.

Filhos queridos, meu Reino já está entre vós. Acolhei-o! Amém. Quem vos fala 
e assim se refere, é vosso Pai Celestial, é suficiente para dar testemunho de si mesmo, 
é suficiente Verdade para que todos creiam que essa é a Verdade, manifestada através 
do meu Santo Espírito, que é Justo e Santo no seu Filho Jesus, para vos justificar e 
santificar. Amém, aleluia.

Com Cristo vos chega a Verdade e com meu Espírito vos chega a Unidade.

   

Mistério inefável, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a essência da fé. São 
três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em si mesmos, formando UM e 
MESMO Deus, o Santo Senhor. 

Mistério inefável da graça que entre vós está que é atuante, vigorosa 
e eficaz, singela e cheia de vida. É a vida que nasce. É a vida que brota dentro do
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ser e o envolve por inteiro. É o mistério do Deus Vivo, do Deus É, se fazendo em vós e 
dentro e fora de vós.

Mistério inefável, a graça se faz em vós. O Pai vem, o Filho vem e o Espírito 
Santo vem, mas é UM só Senhor. 

Quem vos revela estas coisas é o Espírito do Pai e do Filho. Acolhei a graça, 
que é este mistério inefável no meio de vós. 

A graça É para sempre, no meio de vós e na humanidade inteira. Mistério in-
compreensível ao olhar e à mente humana, só possível a Deus, o Uno e Trino, o Santo 
três vezes Santo, diante do qual haveis de cobrir o rosto. 

Ele vem para julgar e reger a terra com justiça, braço firme, braço forte, ar-
rojado, tomando para si todas as coisas, Ele que era e que É, ontem, hoje e sempre. 

Um só Senhor de tudo, presente em tudo. Presença poderosa entre vós e em 
vós, presença salvífica, sacramental. 

Presença que é o Sacramento é o Dom, por si mesmo se entregando e SENDO 
em cada um, que vem confirmar o que disse até agora desde o princípio, que este Ca-
risma é a Presença do Dom, do Deus É, sobre a face da terra. 

E não é necessário que ninguém dê testemunho Dele, pois Ele mesmo dá 
testemunho de si mesmo, pois é Amor Salvador, Amor Recriador, Amor Transformador. 
Tudo ouve, tudo sente, tudo vê. Presença que ama, ama, ama. É Amor. É Dom total 
inusitado e inacessível, impenetrável. 

É Presença que se doa, se entrega, é o próprio Dom, fluindo como Água Viva 
ao encontro de todos.

E que agora seja na humanidade, pelo poder e em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Amém.

   

No tempo de agora desejo que se firme o seguinte.
Reuni todos os meus discípulos espalhados pelos marcos por onde passo, 

para que compareçam à Assembléia que será anual, a ser convocada por Mim em data 
escolhida.

Dentre os discípulos reunidos, escolherei apóstolos, que serão escolhidos em 
número de doze e serão dirigidos diretamente por Mim, através da pessoa da Irmã Ger-
trudes, que confirmo como Presidente da Igreja viva nascente na atualidade.

No tempo propício Eu a chamei e no tempo da graça Eu a confirmo e a unjo 
com a unção dos Santos para que ela seja reconhecida como tal. 

Desejo através dela firmar meu Reino de Amor na face da terra. Nada provém 
dela, mas tudo vem de Mim, que sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dese-
jo firmar meu governo na face da terra.Por isso acolhei-a, pois, através dela falarei e
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agirei no tempo da graça, renovando e transformando tudo. 
Sua palavra será como uma espada que abrirá e partirá, que espalhará e re-

unirá, tanto plantará como colherá. Terá na cabeça a coroa da Justiça, através dela 
atrairei todos de volta a Mim e haverá um só rebanho e um só Pastor. 

A Luz veio ao mundo, mas o mundo a rejeitou. 
Através da Irmã Gertrudes chega agora a Luz para os homens. A Luz se acende 

e vos perpassa inteira¬mente. Isso realizo em vós para que creiais na minha Presença 
Gloriosa e Vitoriosa no meio de vós, Cristo Ressuscitado, que Me apresento no meio de 
vós agora, mas desde o princípio estive convosco. 

Essa minha Presença Gloriosa na face da terra agora é o tempo da graça 
em que todos serão salvos e todos virão a Mim, agregando-se num só rebanho, sob a 
direção de um só Pastor. 

Eu mesmo quero dirigir minha Igreja Viva. Firmo-a como uma rocha viva, ag-
indo diretamente através dos doze, que terão a Unção do meu Espírito. Ela será forjada 
dos pés à cabeça com força e poder. 

Envolvê-la-ei com minha Luz para que dê testemunho do meu Nome. Sobre 
ela repousará meu Espírito de sabedoria, de prudência, de conselho, de fortaleza e o 
santo temor do Senhor.

Em sua carne cravarei o Carisma e firmarei minha igreja sobre rocha viva e 
vivificante, geradora de Vida e Vida plena. Diante dela se prostrarão príncipes e reis, 
reconhecendo Meu Nome. 

Diante da presidência os apóstolos se curva¬rão, diante de Mim, como meus 
eleitos para testemunhar meu nome diante das nações, diante de príncipes e reis.

É diante da Rocha Viva, composta de treze membros, todos os discípulos se 
prostrarão, assumindo o compromisso de serem fiéis, zelosos na prática do bem e da 
justiça, vivendo o amor ao Carisma e à Comunidade, no testemunho do Meu Nome.

Tudo será conforme a minha vontade santa. Eu sou a Ressurreição e a Vida, 
conforme falo, assim é.

Sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não sois servos, mas ami-
gos, pois, vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Meu Pai e Eu somos Um e estamos 
em vós e somos Unidade Verdadeira em vós e no mundo. 

A Unidade chega à face da terra. Sede unidos, como a Trindade é unida. Em 
nenhum momento vos dispersai ou vos separai, pois,é muito importante essa vossa 
união, essa unidade.

Permanecei, portanto, unidos e sede um só coração no amor e uma só alma na 
união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Ide e batizai, assim como disserdes, será, assim como pensardes e 
dese¬jardes, será.

Nenhum só se perderá, mas todos virão a Mim. Sou o Bom Pastor, Jesus 
Cristo, vosso irmão.

Amém.
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Já estou no meio de vós. Por isso vos digo, sou Eu mesmo, crede em Mim! 
Venho pessoalmente resgatar meus filhos, acolhê-los no meu reino de amor, no meu 
coração.

É justamente agora, quando estáveis tão longe de Mim, venho com todo poder 
mostrar-vos a minha face e pedir que creiais nesse Carisma. 

Venho bater à vossa porta como aquele que pede pão, venho pedir-vos a uni-
dade e a paz. Apresento-Me como vosso Pastor e Mestre. Desejo reunir todo o rebanho 
e levá-los à unidade e à paz. 

Bem aventurados sois vós que Comigo vos compro¬metestes e que dissestes 
o vosso sim.

Bem aventurados, filhos meus, pois hoje voltastes a Mim e aceitastes meu 
governo, minhas leis, voltastes ao Pai!

E de hoje em diante, o Pai É em vós e para sempre e que assim seja em toda 
a humanidade. O Pai vos agradece.

Filhos queridos, meu coração se derrama em amor sobre vós. Obrigado, por 
estar Me acolhendo. Eu sou o Amor. 

Perseverai na acolhida do Amor. Ele precisa SER em todos. E vai perpassar 
através de vós que fostes os primeiros a acolher-Me.

Frutificai, digo-vos agora, frutificai! Pois é o momento da graça para a humani-
dade inteira e Me acolhestes tão bem! Continuai, continuai. Não vos fatigueis!

Amai! Amai! Amai! Quanto mais amardes, mais rápido será no mundo. Avante, 
filhos queridos meus! Amai-vos e amai o mundo e assim será. 

Que o mundo seja amor, é o que mais desejo e que assim seja, amém.

   

Estais chegando ao pleno tesouro da graça. Vossa alma perfeitamente unida à 
minha numa intimidade frutuosa e gratificante. Toda vossa atenção dirigida para minha 
santa presença em vós, alma a alma, coração a coração, toda minha essência sendo em 
vós, plena vida. Agora é o tempo em que Me apresento em vós, em divindade e poder.

Quanto mais estiverdes neste estado de contemplação profunda, mais pode-
reis ajudar-Me a purificar e santificar o mundo. 

São momentos ricos de graça e bênção para toda a humanidade, tanto mais 
ricos e fortes quanto mais sinceros, leais e duradouros, quiçá perenes. 

São momentos de alívio e descanso para a humanidade 
que passa como que dores de parto até chegar ao novo nascimen-
to, ao nascimento na graça. Assim se faz em completo silêncio toda
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essa purificação, apenas o espírito intercedendo a Mim em gemidos inefáveis, que são 
um louvor magnânimo à minha divindade.

O Pai e o Filho, unidos no Amor do Santo Espírito fazendo a purificação e a 
santificação do mundo numa glorificação, num louvor, mansamente, cal¬mamente. 

O que podia ter sido o final de uma geração, está sendo a transfor¬mação 
desta geração e o começo de uma nova geração e dum novo tempo. 

Doravante nada mais será pelo sacrifício ou pela dor, mas tudo pela graça e 
pelo amor. A humanidade deve a vós essa virada tranquila do século, que pode chamar-
se o auge do mal e a entrada do novo século, que pode chamar, tempo da paz e do 
amor, era da reconciliação e da volta ao Pai.

Tudo visto e previsto conforme a vontade do Todo-Poderoso, o Pai que vos 
fala. Essa época santa já está iniciada, onde todos, para entrarem nela, precisam estar 
santificados, conforme a minha vontade. 

É uma época eterna ou a eternidade é na terra, pois o encontro com o Pai já se 
dá aqui na terra. Os filhos voltam para o Pai, já aqui na terra, se reata esta amizade e o 
Pai se faz em meio a vós. Sois, portanto, novas criaturas recriadas à imagem Daquele 
que vos criou, Deus Pai Todo-Poderoso, que agora se apresenta a vós em humani¬dade 
celebrando esse novo tempo que se inicia.

Eis que venho testemunhar o que disse e fiz nestes anos todos bem como 
instalar meu governo na face da terra, a vossos olhos, fiéis servos que escolhi, novas 
criaturas de ora em diante. Assim declaro e que assim seja. Conforme digo, assim re-
alizo e que meu governo seja instalado e que assim se faça conforme a minha santa 
vontade. Amém.

Tanto anuncio, como realizo.

   

O céu e a terra se unem. Eis que tomo posse de tudo, humanamente e divina-
mente, Me faço em grande poder e divindade, em grande força e majes¬tade.

Mais cedo do que pensais haveis de saber como desejo governar, vosso físico, 
vosso psiquismo, vosso espírito, vossa alma. 

Haveis de ser totalmente submissos a Mim, deixando-vos conduzir por Mim, 
em todos os vossos passos. 

Instalarei meu governo a partir da família, nela desejo ser em plenitude e força. 
Ela será a célula mater  com base na qual governarei de ora em diante, zelando 

bem de perto para que ela cresça integralmente sob todos os aspectos, na sua santifica-
ção, tanto no físico, como no psíquico, espírito e alma. 

Integrada em si mesma e em Mim, a família deverá crescer em es-
tatura e graça, diante de Mim e dos homens. Só através da salvação 
da família, a humanidade chegará a Unidade Comigo. Só amando-Me e
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respeitando-Me como Senhor e Mestre, como Deus Uno e Trino, Criador de todas as 
coisas, venerando e obedecendo somente a Mim, haverá a instalação da Unidade na 
face da terra em um só rebanho e um só Pastor.

Somente haverá Unidade na face da terra, se toda a família voltar a Mim.
Todos devem voltar a Mim. Não olho a pessoa desagregadamente, mas em 

família, em união de uns com outros.
Com base sólida a firmei na família de Nazaré, dando o exemplo da única 

estrutura que desejo de ora em diante. 
O mais tudo é falho, é fraco e enganoso, não subsistirá por si mesmo, se dete-

riorará mais dia menos dia. Ruirá, desapa¬recerá, pois é governo apenas de homens e 
não os acompanha a sabedoria divina, mas apenas, ainda, infelizmente a bestialidade 
do mal, que já não é mais força, não é nada, inexiste.

O mal imediatamente recairá sobre aquele que o pratica. Eis a máxima, deste 
início de tempo, que haveis de levar em conta de vossa conduta e de vossa fé. 

Haveis de ser testemunhas deste meu governo que se alastrará calmamente, 
paulatinamente, porém com fogo queimará e arderá, mensageiro da justiça e do amor.

Ninguém há de levantar-se contra esse plano, que é santo, através dos sécu-
los. Silenciosamente minará em toda parte, agindo em tudo e em todos, arrancando e 
ceifando, plantando e colhendo. 

Nada ficará sem ser tocado pela mão do Pai que é Onipotente e Onisciente, 
Poderoso e Forte, para tudo governar e instruir.

Não é apenas um governo, mas é o Pai vindo em santidade e poder tomar 
posse da terra para santificá-la. 

É o Pai que é Santo, três vezes Santo, vindo em humanidade, sem perder sua 
Essência Divina, santificar todas as criaturas.

É o cerne desta intervenção divina: a santificação dos povos, prevista desde 
sempre, a Terra Prometida, anunciada a vossos pais, a pátria celestial, que agora vedes 
e nela celebrais. Uma vez essa santificação sendo instalada e bem vivida, acolhida, 
pelas famílias, pelas pessoas, pelas empresas nos Marcos, assim se concretiza na face 
da terra. 

É mister, que em cada marco o trabalho seja bem feito: libertando, purificando, 
santificando todos os escolhidos. 

Por meio desta intervenção nos Marcos, a terra inteira será tocada. O Divino se 
completa em Dom sobre cada um. 

Concluiu-se o tempo de espera, eis que vos chega o Amor, reverente e santo, 
superior, o sumo Bem, o Doador da Vida, o três vezes Santo Senhor. 

Ele vos chega em bênção, em união, em amor e paz, silenciosamente, calma-
mente, no tempo oportuno, no momento propício. 

É o tempo para toda a humanidade. Só se revela a poucos inicialmente, mas 
será claro aos olhos de todos. Far-se-á conhecer por todos, lúcido, límpido, transpar-
ente, diante de todas as nações, não deixando ninguém de fora, nenhum, nenhum só, 
vivos e mortos, todos serão reconciliados, todos voltarão ao Pai. 

Momento de glória e paz, para toda a humanidade, benfazejo e santo. 
Apresento-vos as leis para serem respeitadas, estudadas e vividas. E vos 

apresento Aquele que é a Lei e a Justiça, o meu Espírito Santo. Ele irá sempre à vossa
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frente, adentrando em tudo, como Água Viva, lavando e purificando tudo, santificando-
vos até o âmago dos vossos corações e de vossas almas. 

Uma vez Ele dizendo, ninguém o desdizerá.
Suas palavras serão poderosas, em bases sólidas se assenta o novo governo. 

Com a presença do Deus Uno e Trino, abençoando cada cabeça que forma o novo gov-
erno, que assentarei em rocha firme, rocha viva. 

Serão doze os que regerão os povos dirigidos e instruídos diretamente por 
Mim, na pessoa da Irmã Gertrudes. 

Sobre eles  derramarei do meu  Espírito  para  que  tenham  sabedoria,  força 
e poder, discernimento e  paz.

Serão bem amados por todos e farão um governo tranquilo, espalhados pelos 
Marcos.

Haverão de ser doze apóstolos e um só  coração e  uma só  alma  Comigo.  
Regerão na paz, no amor e na alegria verdadeira. 

Todos  por  um  e  um  por  todos. Justiça,  paz  e  amor verdadeiro será a tônica 
deste governo, ora implantado  e  aceito,  na terra que designei e no tempo oportuno, 
escolhido por Mim, para  reunir  a  Assembléia e  selar  o compromisso de lealdade 
e firmeza com vosso Pai e Senhor, de obediência e disponibilidade, de sinceridade e 
transparência.

Assim fiz-Me vosso Senhor e Rei, vosso Mestre e Amigo e vos abençoo para 
todo o sempre, diletos servos, diletos amigos, diletos filhos queridos, amém.

Assim faço-Me conhecido de todos os povos.

   

Quero que a família se reúna em torno à Mim, que sou Senhor. Quero que 
vivais unidos num só amor, num só louvor, que sejais uma família onde Eu possa brilhar, 
onde Eu possa reinar, acima de todos, acima de todas as vicissitudes contrárias. Quero 
esta família dentro de meus planos. 

É meu desejo transformar, renovar cada um de vós. É meu desejo purificar-
vos e santificar-vos para que possais viver no Reino que preparei aos eleitos desde o 
princípio.

A hora é chegada e que cada um de vós prepare os corações e almas para que 
sejais ceifados à medida que Eu for reinando e assim possais viver em plenitude dentro 
do plano de salvação a vós preparado. 

Este meu plano é para que eternamente vivais em comunhão Comigo, com 
Jesus e com o Espírito Santo. Quero que aceiteis minhas leis, as leis de Jesus e as leis 
do Santo Espírito, aceiteis e as ponhais em prática. 

Quero a vós falar sobre os que já não estão no vosso meio, mas sim junto a 
Mim, estes meus filhos já os tenho em minha paz e em minha glória.

Lembrai-vos, filhos meus, que desde o princípio tenho-vos dentro de 
meus planos. Sede dóceis a este meu chamado, segui os caminhos que meu Filho
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Jesus ensinou quando convosco esteve, segui na simplicidade de vossa Mãe Maria, 
eles são o caminho que vos leva junto a Mim que sou o Senhor, que sou Pai e Criador.

A vós as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

   

A vós quero falar. Quero vos dizer que o que estais a sentir é somente do 
humano, a dúvida instalou-se em vosso coração, porém, digo-vos, segui as recomenda-
ções do Pai, Ele jamais se engana, jamais se deixa levar, Ele quer tão somente o vosso 
bem e de toda vossa família. 

O que o Pai a vós revelou é para sacudir, é para apressar os acontecimentos, 
é para libertar-vos de uma vez por todas das amarras do maligno. 

É necessário que sejais dóceis, que atendais seu chamado. O que Ele deseja 
é muito sagrado, é muito lindo. Segui fielmente todos os seus desejos e vereis as mara-
vilhas que fará por vós, o Pai.

Eu que sou a Mãe de todas as nações, estou convosco assistindo-vos em 
todas as dificuldades.

Sobre cada um de vós derramo minhas bênçãos.

   

Desde o começo da caminhada, a Irmã Gertrudes representou o Espírito San-
to, que não era acolhido pelas famílias. A começar pela família do Satomi e até na sua 
própria família, ela não era aceita, pois estava encabeçando um Carisma cuja missão é 
encarnar a pessoa do Espírito Santo. 

Não foi aceita pelas suas coirmãs, não foi aceita pela Igreja estrutura, afinal, 
por ninguém.

 Apenas foi acolhida pela Beloni, na família do Osvaldo. Ali pôde descansar, na 
certeza de que o mundo a entenderia. Só que nada era claro para ela, tudo ainda viria a 
ser revelado no decurso de sua vida. 

Pois sobre ela repousa um mistério muito profundo e inédito, que é a própria 
salvação para a humanidade. Dela provém as palavras de sabedoria que vão reger os 
povos de ora em diante; os que crerem só terão a lucrar, os que não crerem virão pela 
dor. 

Cada pessoa terá a chance de optar. Sim ou não para o Bem e todos voltarão 
para o Pai. 

Por isso foi tão necessário e importante ser acolhido pela família do Zulmar. 
Não haveria outra chance, uma vez que por doze anos foi se derramando o ensina-
mento na Comunidade, para nesta época da sua manifestação, isto é, da manifestação
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visível do Espírito Santo, encarnado na pessoa da Irmã Gertrudes, fosse acolhido, aceito 
e amado para poder SER em plenitude. 

Assim, agora, o Espírito Santo Paráclito, que vos é prometido de meu Pai, 
chega a vós conforme vos dissera quando ainda estava convosco. Agora, Ele vos recor-
dará tudo quanto vos ensinei a respeito de meu Pai.

Agora estou feliz, pois acolhendo o Espírito Santo, Aquele que é o Amor, ac-
olheis a Mim e a meu Pai, acolheis a nossa Unidade e, ela, doravante, É, na face da 
terra. Ele vos ensinará a amar-Nos e a vos amardes como irmãos, pois a nossa Unidade 
SENDO em vós, o Amor Uno e Trino SENDO em vós, tereis condições de acolher a cada 
um como irmão, pois é Deus em vós que ama a todos incondicionalmente. 

Isso é a restauração da igreja viva que sois vós, é a manifestação do Unificador 
na face da terra. 

Aquele que Unifica primeiro a vós mesmos, a seguir a família e, por fim, a so-
ciedade como um todo. Todos se unirão num mesmo Amor, em todos brotará esse Uno 
e Santo Amor, o Amor puro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Doador. 

Agora já estou na face da terra. Agora, agirei com poder e força. Agora, nin-
guém mais Me vencerá. O Amor venceu. 

Eu fui o vencedor e nada mais poderá derrubar o poder do Amor Uno e Trino, 
que ora se implanta na face da terra. 

O Amor venceu, aleluia. O Uno e Trino Amor foi implantado na face da terra. 
Agora a Trindade Santa É na face da terra e nenhum poder prevalecerá sobre ela, nem 
religioso nem econômico. 

Agora, o que conta é o Amor. A sabedoria humana desaparece, perde o valor, 
as profecias desaparecem, a fé desaparece, a Bíblia, os alcorões já pertencem ao pas-
sado, e agora só o que conta é o Amor, porque, a partir de agora, é um tempo santo, 
onde Ele É na face da terra, em divindade e poder. 

É a Era do Espírito Santo e tudo vai parar. A humanidade inteira precisa parar 
para acolhê-lo. Os que são simples, O acolhem logo, os que quiserem questio¬nar, pela 
razão, não chegarão a nada, pois na razão não se faz o entendimento das coisas do 
espírito, que acontecem pela graça e docilidade. 

Para entrar nesse novo tempo de graça, paz e vida no Espírito Santo, só so-
fre quem quer, de ora em diante. Pois todo o trabalho de acolhimento já foi feito. Já 
foram retirados os espinhos, arrancados os tocos, retiradas as pedras, enfim, tudo o que 
pudesse ferir vossos pés, nesse caminho novo, já foi retirado. 

Agora, a estrada está pronta e é só caminhar por ela gratuitamente. É o camin-
ho do Bem que se faz, é a Vida no Espírito Santo que se inicia. 

É a nova maneira de viver conforme o Pai e o Filho, conforme suas leis. Em 
Jesus, as bem-aventuranças, vivendo e sentindo como vivi e senti. 

E no Pai, aceitando suas leis. Tudo será renovado e aperfeiçoado para que 
todos vivam como irmãos, filhos do mesmo Pai. 

Nesse tempo de agora, é recuperado para o homem a dignidade de fil-
ho do Pai, herdeiro de sua graça, dignidade esta merecida e trazida a vós por 
Mim, Jesus de Nazaré, Filho Único do Pai. Em Mim, toda a raça humana foi
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restaurada à imagem e semelhança do Pai e admitidos como filhos pelo precioso de-
sígnio da providência que, de antemão, vos criou à sua imagem e semelhança. 

Através da minha presença entre vós e em vós vossas carnes tornaram-se 
incorruptíveis ao pecado, nesse tempo da graça. 

Agora é que se faz esse mistério. Agora é o tempo da graça, é o tempo propício 
em que a carne não é mais sujeita ao pecado e os filhos podem, livremente, de novo 
conviver com o Pai. 

Agora se inicia novamente o paraíso na terra. Começa a convivência amistosa 
dos filhos com o Pai, após serem restaurados à sua imagem, imagem que havia sido 
quebrada pelos primeiros pais. 

A providência se derrama sobre todos. O próprio Pai É na terra, para que o 
mundo seja. Seja felicidade, alegria, amor, paz, vida, santidade, presença, luz. Ide e 
amai a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, pequeno rebanho escolhido. 

Ide pelo mundo afora, semear a boa nova do Pai e do Filho. 
Ide proclamar a vinda, a chegada do Espírito Santo sobre a terra. É mister 

que se cumpra esse passo. Precisareis ir, é muito necessário. São poucos os que estão 
prontos e serão escolhidos. 

Será como um voo pelas alturas, mas será muito importante ausentar-vos para 
mais longe, onde vos indicar, pois tenho o lugar certo e a hora certa de manifestar a 
minha lei e ali vos quero solidários e livres, no tempo oportuno, para minha manifesta-
ção. 

Assim atingirei todos os povos. 
Assim quero que se cumpra e assim é. Silenciosamente, implantarei a minha 

lei e regerei todos os povos na justiça e na paz.

   

Irmã Gertrudes!
Pai - Esquece os cursos por ora. Agora deves viver essa portentosa manifesta-

ção divina. Não tenhas pressa de levar a Verdade ao mundo. Antes, deves habituar-te a 
ela, deixar-te possuir por ela, deixar-te habitar por ela por inteiro.

Compreende bem, o que estás a viver, é um mistério que precisa ser aceito 
para que o mundo receba. 

É muito poderoso o que se faz em teu seio. É mister que esse fogo se acenda 
cada vez mais para que o mundo o veja. Ele se alastrará rapidamente, velozmente e 
tomará conta de tudo.

Não vos preocupeis, pois cuidarei de vós. Estou de vós bem perto.
Jesus - Coragem! Eu venci o mundo! Amai, amai muito. 
Não tenhais medo de amar, pois só assim estareis fazendo a minha vontade 

no tempo de agora. 
O que vos digo, digo ao mundo: Coragem, a hora é para amar. Em vós 

se faz a Unidade, o Amor, o Espírito Santo tão esperado por toda a humanidade,
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o Prometido do Pai, para unir toda terra. 
Ele vem em majestade, força e poder, restaurar a justiça à face dos povos, para 

que vivam como irmãos, e governem.
Um só é o Senhor que se apresenta. Ele é a Unidade e a Paz e por todos deve 

ser obedecido. 
Todos os que estiverem à frente, em missão de dirigir os irmãos, seja na família 

ou na firma, devem governar segundo suas leis. 
Ninguém pode contra Ele, pois será, no vosso meio, força, coragem e poder.
Espírito Santo  -  Eu Sou o Espírito Santo, que vem mostrar toda a Verdade e 

desejo habitar-vos para que o mundo Me receba. 
Eis que vem a hora e ela já chegou, em que bebereis da Água Viva do Espírito 

do Senhor. Eu sou a água que lava, o fogo que tudo consome, a espada que decepará 
as cabeças (razão), o machado que é posto à raiz.

Venho como chicote fazer justiça, pedir contas a essa humanidade, do que 
fizeram com o DEUS-AMOR, que veio ao mundo, pedir contas do sangue de um Deus 
que se derramou por inteiro, e Dele não fazeis caso, e continuais nas vossas injustiças 
e no vosso pecado como se Ele não tivesse vindo.

Eis que agora já estou entre vós.
A hora é chegada. Não tereis onde esconder-vos, pois a justiça está implan-

tada, não podereis mais fugir, não adianta ficar com medo. 
Para os que zombaram e não acreditaram que Eu podia falar, falarei agora 

bem perto e tremerão de pavor e levarão a mão à cabeça, arrependidos, mas será tarde.
Eis que restaurarei o Reino do Pai e do Filho em vós. 
Reerguerei minha Igreja, o templo santo de Deus, que é cada filho meu. Eis 

que se inicia um novo tempo de Paz e Unidade.
Gertrudes, filha querida, muitos acontecimentos fogem à tua compreen¬são. 

Eis que Me concebeste para o mundo e agora Eu já posso SER. Agora já piso a terra e 
isso pela primeira vez no tempo. 

Agora, a humanidade já é possuidora da promessa do Pai, da herança con-
quistada por Jesus Cristo, a minha vinda.

A humanidade nunca mereceu este mistério, concedido a ela apenas por mara-
vilhoso desígnio da providência do Pai, através de Jesus, gratuitamente, sem paga-
mento algum, por graça.

Por graça, se faz esse Mistério da minha chegada, sem a humanidade merec-
er, tão distante estava do Pai, tão fundo estava no mal. Agora EU SOU e vos habito. 

Estou em vós como o Amor, o Santo três vezes Santo. Perpasso todas as 
vossas células. EU SOU no meio de vós. Mistério indelével, a minha concepção entre 
vós e em vós, magnífica, deslumbrante, transcendente, que foge à vossa compreensão 
humana, apenas deveis aceitá-la.

Primeiramente, chamarás diante de Mim os que assinaram o Termo de Com-
promisso, pois a eles quero falar.

Quero manifestar para eles o mistério do Verbo Encarnado, a justiça 
verdadeira. Não entenderão coisa nenhuma, apenas deverão aceitar. E assim,
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será com todos. Muitos fugirão e não aguentarão. Já vos previno de tudo. Tende cora-
gem. O que não existia, vai começar a existir. Aquele que não era aceito, precisa ser 
aceito, agora. Vai dar barulho. Muitos Me desconhecem totalmente. 

Gertrudes e Zulmar, trabalhai, trabalhai para que Eu possa ser aceito. Amai-
vos como Eu vos amo. 

Gerai vidas no Amor. Gerai! Não tenhais receio! Os tempos são outros. Não 
vos fatigueis em vão. Não tendes que dar satisfação a ninguém, apenas a Mim haveis 
de obedecer e estar bem perto e minha ordem é amar. 

Só o Amor Uno e Trino salvará todos, não as palavras. Só o Amor. 
Portanto, amai-vos e gerai vidas nesse Amor.

   

É a Trindade Santíssima que ora se manifesta a vós em santidade e poder. Vos 
revestistes do homem novo no qual a Trindade pode habitar. Tendes vosso corpo agora 
como um templo purificado, no qual a Trindade Santíssima é uma presença real, santa 
e verdadeira.

Assim, a Trindade Santíssima se faz viva em vosso meio, totalmente desmisti-
ficado, esse mistério divino e santo, que no decorrer dos séculos veio se manifestando 
aos poucos, suavemente e agora se mostra, por inteiro, ao mundo. Ele se faz em vós e 
em vosso meio. 

Ele é o governo que irá reger os povos. É o Deus Santo que se manifesta na 
terra, tendo a Irmã Gertrudes e o Zulmar como primeiras testemunhas desse mistério 
que ora se realiza. Eles são as primícias do novo tempo que se inicia, onde o Espírito 
Santo se manifesta em majestade e poder.

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que ora se manifestam na face da terra, em 
grande poder e força, transformando tudo, realizando, pelo mistério da encarnação, a 
salvação, a volta do homem para Deus.

   

Cruzastes os umbrais da porta. Vencestes o mistério. Faz-se entre vós o por-
tentoso acontecimento, da chegada de Deus no meio de vós. Mistério que não se ex-
plica, mas conseguistes acolhê-lo por inteiro, indelével e eficaz, para toda a humanidade 
que, quando se der conta, já estará inteiramente transforma¬da, por precioso desígnio 
da providência. Todo puro e santo, o mistério se concretiza no meio de vós que o acol-
hestes. 

Realmente, o Verbo Divino se faz Carne e habita em vosso meio, em pureza, 
santidade e amor.
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Augusto, majestoso e transcendental é o mistério que ora viveis. Não tivésseis 
purificados, não aceitaríeis, tão sublime e incompreensível ele é. Inimaginável para vós, 
ó homens que ides agora acolhê-lo. 

É um acontecimento que jamais a humanidade aceitaria no estado de pecado 
e desordem a que havia chegado. 

Foi necessário escolher alguns e purificá-los para que acolhessem a Santís-
sima Trindade, acolhessem o Pai e o Filho e a Pessoa do Espírito Santo, que agora vem 
ao mundo para julgá-lo. 

Que fizestes do Amor do Pai, de todas as coisas criadas por Ele? 
Que fizestes do Amor do Filho e da salvação trazida por Ele? 
Eis que agora vem o Verbo de Deus pedir contas do que fizeram com o sangue 

de um Deus que se derramou sobre vós por inteiro. Eis que a Vida vem e ela já está em 
vosso meio. A Luz Divina É em vós. 

O Espírito Santo Paráclito, o Enviado do Pai, já está em vós e em vosso meio. 
Ele revelará toda a Verdade. Ele se manifestará como Força Invencível, destruindo toda 
a mentira. 

Ele vem a vós, pessoalmente na pessoa da Gertrudes e falará ao mundo com 
autoridade e poder, levando-o à fraternidade e à paz. Ele vem cobrar do mundo o que 
fizeram da primogenitura outorgada pelo Pai. 

O que fizeram com a herança conquistada pelo Filho Jesus. Matastes o pri-
mogênito Irmão e não conseguistes mais amar-vos como irmãos.

O Espírito Santo vem reconduzir-vos ao Amor de irmãos e o que não for Ver-
dade e Amor vai se levantar e sair. 

Toda mentira cairá fora de vós, toda falsidade, enfim toda a iniquidade. Dela 
nada mais restará e os homens se encontrarão e se amarão todos como irmãos. O Es-
pírito Santo vem gerar Vida em vosso meio, vem preencher o que estava oco.

Ele vem reconduzir-vos à Verdade Verdadeira, que é o Pai e o Filho unidos em 
vós, templo santíssimo, ora reconhecido como tal, que abriga o mistério do Uno e Trino 
Deus em vós. 

Como um fogo ardente, esse Amor se faz em vós em perpétua adoração. Con-
comitante à graça, Ele se derrama para comprovar que o mistério é verdadeiro, para 
levá-los ao conhecimento da Verdade, pacífica, serena, que tudo faz e realiza.

É agora que ides colher o novo. A humanidade recém-nasce para esse novo. 
Agora é que ele se fará, à medida que fordes dóceis e vos entregardes ao conhecimento 
da Verdade, vos entregardes à Unção Santa que agora é no meio de vós e realiza todas 
as coisas. Haveis de guardá-la com muito amor em vosso regaço. 

A Unção Santa se faz no meio de vós por graça, gratuidade do Pai. Ela é que 
tudo pode e realiza. 

Sem ela, os homens não são nada mais que pó e com ela e nela, são sempre 
vencedores e mais que isso, são invulneráveis. O Pai realiza tudo isso por obra da 
graça. O Pai e o Filho, o Uno e Trino Amor, num mistério de ternura e carinho, acolhe a 
todos em seu coração. É graça sobre graça. 

O mistério se completa, Divino e Santo, Puro, Magnífico, Sereno, trazendo Paz 
a toda a humanidade, transformando-a e recriando-a totalmente.
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Num abrir e fechar de olhos, no mundo tudo estará pronto. Em se fazendo em 
vós, se faz no mundo. 

No mundo, não se faz pelo merecimento, mas pela graça. O mistério estando 
concebido, na humanidade ele será como um raio de luz, como fogo ardente, como água 
viva, que tudo penetra, lava e purifica. 

A Santidade será em todos. É a nova era, a era do Espírito Santo, em que, para 
aceitá-la, acolhê-la e inserir-se nela, os homens haverão de estar santificados, plenos da 
graça do Pai. É um tempo novo e urge que adentreis nele. A humanidade não aguentaria 
mais no caos. 

Gemerá e se debaterá e humanamente nada conseguirá fazer para sair disso. 
Humanamente não há nada que possa tirá-la dessa fossa em que se colocou. Apenas 
pela graça, divinamente. Só pelo sopro do Espírito de Deus é que a humanidade voltará 
à vida, à paz, ao amor fraternal.

Os homens caíram, cada qual, na sua própria armadilha. Para cada um, virá 
a hora final, a hora da verdade, onde tudo virá às claras, tudo será luz, pois o Espírito 
Santo habitará cada ser, mostrando o Pai e o Filho: O Pai como Paizinho, como Amor, 
Amor, Amor, três vezes Santo Senhor e o Filho como Irmão, presença viva no meio de 
vós, que vos conquistou essa herança, a santidade. 

Uma vez aceitando revestir-se do vosso ser mortal, angariou para vós a graça 
de vosso corpo tornar-se incorruptível, santo, invulnerável ao mal. 

O mal inexistindo, o Bem se faz plenamente e o homem é totalmente livre para 
viver a graça da santidade, o novo tempo, onde tudo é pureza, santidade, amor, pre-
sença. Presença do Santo, três vezes Santo Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac 
e Jacó, o Deus do novo tempo que se inicia, o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, o 
Deus de Abrão e de Moisés, o Deus apresentado como Paizinho por Jesus, eis que se 
revela agora plenamente como Amor, Justiça, Unidade e Paz.

Esse grande acontecimento esteve por muito tempo envolvido por uma mem-
brana, como por um véu, como um mistério não revelado ao mundo. 

Chegou o fim dos tempos e a Santíssima Trindade se desmistifica, se 
persona¬liza e se apresenta em vosso meio, dignamente e santamente, se abrindo para 
o mundo, num plano santo de amor e paz, de unidade e justiça. 

Assim, o Verbo se faz carne e habita em vós e no meio de vós. Não haveis 
de entender, mas acolher. Haveis de ser simples e dóceis, pois através de vós preciso 
atingir o mundo. Sede humildes, simples e serenos.

É um tempo de graça que se derrama sobre a humanidade. Todos voltam para 
o Pai. Todos reconhecem no Pai o único governo. 

Todos obedecem às suas leis. A lei máxima é o amor. Outras leis fortalecerão a 
união e a solidariedade. O governo se implantará e as leis se farão no decurso do tempo, 
pelas passagens nos marcos. Verdadeiramente Deus reina e o Espírito Santo É, para 
todo o sempre. Amém.

Agora vem a hora das leis. Elas serão vida e verdade entre vós. Elas sairão da 
boca do Pai, para reger os povos. Mais do que nunca, elas precisam ser acolhidas. Se 
faz o novo tempo e novas leis o regerão. Leis novas surgirão, que propiciem a unidade 
e a paz. 
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Leis novas se farão em vosso meio. É a lei do Pai e do Filho se fazendo entre 
vós. A nova lei quebra a antiga lei, que era sujeita ao pecado. A nova lei se faz no divino, 
numa atmosfera transcendental de amor e de paz. 

A lei do Amor supera tudo. Nela está inserido o Amor Divino e Santo. O plano 
do Pai se cumpre com a rapidez almejada. Tudo se faz a seu tempo, claro e sereno, 
amistoso, vivo, eficaz. É o plano do Pai, posto em prática, que se realiza e se cumpre, 
passo a passo.

Irmã e Zulmar, não haveis de vos cansar. Segui em frente. Não tendes outra 
coisa a fazer a não ser ficar à minha disposição e obedecer-Me.

Possuí o Reino. Ele é todo vosso. O Reino é o Amor do Pai e do Filho em vós e 
no meio de vós. Tomai posse Dele, pois é eficaz para toda a humanidade. Sinceramente, 
placidamente, amai-vos e amai o mundo que se vos apresenta. Indelével é o mistério. 
Tende todo o tempo. Afagai-o e deixai-vos possuir por Ele, Divino e Santo, Pleno em 
vós, Verdadeiro, Único, Insubstituível, Intangí¬vel e Santo, Perene e Transcendental, 
Magnífico. 

É o Espírito da paz que vos habita num mistério inconcebível ao humano, mas 
plenamente realizado pelo divino. Do meio da Comunidade, o Zulmar é escolhido para 
viver este mistério Divino e Santo e é acolhido pela Irmã Gertrudes para que se complete 
o mistério.

A União Divina e Santa se faz e nada quebrará essa Unidade, pois é a própria 
Unidade do Pai e do Filho que se faz, consubstancial, suma presença de Deus entre os 
homens. Mistério este não para ser entendido, mas aceito. É a comunhão que se faz 
Vida e Verdade na face da terra. 

O mistério que vínheis comungando, através dos tempos, agora se faz Vida e 
Verdade, se faz carne e habita em vosso meio. 

Comungais agora a própria presença da Divindade no meio de vós. É a co-
munhão entre vós. Comungais essa Unidade, esse Amor. Para isso vos preparei e vos 
conduzi até aqui. 

Para celebrardes Comigo o Amor Uno e Trino, para a Ceia na casa do Pai, que 
é comungar a Divina Presença, o Verbo Humanado, presente em vosso meio. O Divino 
sendo acolhido por vós, sendo comungado por vós, a humanidade inteira participa. É a 
missa celebrada nesse novo tempo, é a Vida de Amor na Trindade, onde o Santo, três 
vezes Santo se faz presente em cada um, plenamente.

Agora, o Dom É. A magnífica e santa presença é. Acontece a fusão entre o 
humano e o divino, entre o novo e o velho. Tudo se funde num só Amor. Todos os dons 
se fundem, todos os sacramentos se fundem num só, o Amor Divino e Santo, a Sarça 
Ardente que se acende em cada ser. É a união do céu da terra, é a fusão do humano e 
o divino. 

Completou-se o que Cristo veio realizar entre os homens, essa inserção no 
Divino, que é a salvação. 

Ele possibilitou ao homem essa entrada no céu, a passagem pela porta 
da santidade, essa inserção, essa penetração no Divino. Muitos, naquele tem-
po, perguntaram: “É agora que ides restaurar o Reino de Israel? “ Digo-vos, é 
agora que se completa o tempo para a restauração do meu Reino no meio de 
vós. Sou mesmo ontem, hoje e sempre e vim para o tempo de agora. Vim falar do 
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Amor. 
Agora vos mostro o Amor, pois EU SOU o Amor e o Reino que está sendo res-

taurado desde aquela época, até agora, é o Reino do Pai e do Filho dentro de cada um.
Esse é o Reino de que vos falava e falo de novo agora, pois é mister que ele 

seja, que aconteça em cada ser. 
Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. É a era da graça. É a era 

do Espírito Santo sobre a face da terra e ninguém se omitirá de viver esse tempo, de 
entrar nesse tempo e nesse mistério. 

Ser acolhido oblativamente no mistério do sangue de Cristo que realiza e dig-
nifica esta Nova Aliança do Pai com seus filhos.

EU SOU JESUS e venho para dar testemunho da Verdade que já está em 
vosso meio. Completou-se o tempo e o Deus Vivo se faz no meio dos homens, consub-
stanciando-se o sangue em Amor. 

O Amor se toma vivo, eficaz. O sangue transubstancia-se no Amor Santo do 
Pai. Ele gera Vida e Vida em abundância. 

É fechado o círculo da Aliança do Pai e do Filho com a face da terra. O Amor 
Divino e Santo se faz, ontem, hoje e sempre. Incomensurável. É para os tempos mod-
ernos. Cheio de graça e encanto, vida e felicidade, pleno de luz, força e poder. Poder 
do alto, personalizado. Augusto e magnífico. Estrondoso e forte. Sensacional. Belo. Fe-
cundo. Imenso. Santo. 

É a sabedoria incriada. Tudo isso Ele é. É o Espírito Santo, o Doador entre vós. 
Robusto, viçoso, altaneiro, de pé, frente às nações, deslumbrante. Magnífico, amoroso, 
justo e santo.

É a Pessoa do Espírito Santo, o Santificador das almas, a justiça das nações.
Assim se cumpre tudo isso em vosso meio no tempo de agora, na era do Amor.

   

É a Trindade Santíssima tomando posse de cada pessoa. É o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo em um mesmo Dom se fazendo em cada ser, tomando posse em Divin-
dade e poder do físico, do psiquismo, do espírito e da alma. 

É assim que se faz sobre a humanidade o poder do alto em um Dom Divino e 
Santo, em um fogo abrasador que tudo consome, que tudo purifica e santifica. É o fogo 
do Amor perpassando cada célula para santificá-la e recriá-la. 

É a volta do homem ao Todo-Poderoso. Uma vez acontecendo essa renova-
ção no homem no seu todo, a natureza, em decorrência disso, também é purificada e 
recriada. Amém.
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Ao ouvirdes as palavras de minha boca, seja-vos feito conforme pedirdes, se 
crerdes tudo o quanto ouvirdes sair de minha boca.

Sejam satisfeitos também vossos desejos se tiverdes fé no meu nome e na 
minha pregação. Que as palavras ditas sejam vivas e gerem vida em vós. Que elas se 
façam conforme a vossa fé. 

Ao chegardes ao conhecimento da Verdade, pedireis tudo o que quiserdes 
ao vosso Pai Celeste e Ele vos dará, uma vez que está no meio de vós o Salvador, em 
poder, majestade e glória, sua palavra é plena de Vida e se faz Verdade.

Assim satisfarei todos os pedidos de vossa boca ao encarnardes a Verdade. E 
a Verdade é meu Filho Jesus no meio de vós e em vós. 

Ao vos encaminhardes em direção a Mim, estareis carregando um pesado 
fardo, que é vosso próprio eu. Precisais ficar livres dele. Ao soltardes o próprio eu, cairá 
de vós uma casca que vos circunda e vos deixa pesados e não vos deixa livres. 

Uma vez sem esse eu, ficareis leves e livres e podereis ascender às alturas, 
isto é, podereis adentrar ao Divino e Santo Amor. 

Parai de pensar que está certo o modo de viver ao qual estais acostumados. 
Minha proposta para os novos dias e o novo tempo é bem outra.

Parai de vos machucar e vos agredir mutuamente, de vos exacerbar uns contra 
os outros. A minha vontade em relação a vós é que vivais na igualdade, na fraternidade 
e no amor. 

A minha vontade é que desfruteis das delícias que é viverdes no paraíso, livres 
e santos, perfeitos na amizade com vosso Deus e Pai. 

Estais tão longe desta verdade que ao ouvi-la parecer-vos-á ouvir uma loucura, 
porém, é o que a vós reservo daqui para frente, como único caminho de Vida e Verdade, 
única maneira de aguentardes e suportardes o tamanho e imenso Amor que de vós se 
aproxima. 

Se não renunciardes ao vosso eu e o vosso modo de viver, como havereis de 
aceitar-Me, se vos prescrevo um modo de vida diferente e comprometido Comigo?

Estais tão arraigados aos vossos costumes e erros que preferireis renegar-Me 
a aceitar-Me, pois vos proponho a santidade e a fraternidade, a ausência de competição 
e julgamento, o amor mútuo, a igualdade, o sol brilhando para todos. 

O mesmo Espírito que faço descer sobre o pobre, faço descer sobre o rico, 
sobre o velho, o jovem, a criança.

Permito que a Luz seja sobre todos. Igualo a todos, como filhos meus. E nessa 
altura, a única coisa que vos distinguirá é vosso Sim ou Não. 

Ou aceitais a comprometer-se Comigo, aderindo à nova lei e vivendo sob 
minha autoridade e proteção, ou dizeis não e ficais entregues a vós mesmos, aos vossos 
disparates e loucuras. Por vós mesmos nada sois, já vos dizia em meu Filho, “sem Mim 
nada podereis”.

Haveis de afugentar a felicidade de perto de vós a uma nova forma de vida e 
maneira de pensar, totalmente diversa da que o mundo vos apresenta?
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Havereis de renegar vosso Deus que agora chega a vós com tanta doçura e 
bondade, fazendo tudo para que creiais Nele e volteis para Ele?

Bastará o vosso Sim, vos comprometendo Comigo e também me compro-
meterei convosco, vos dando meu Espírito, o vosso Intercessor diante de minha face. 

Ele será vosso aliado de todas as horas se vos comprometerdes com a Ver-
dade. A Verdade é viver Jesus, encarnando sua proposta de vida nova, comprometida 
com a Verdadeira Luz, aquela que clareia por dentro de vós, aquela que vos mostra 
vosso homem interior, vossa imagem real.

Jesus - E então direi a cada um: Vinde benditos de meu Pai! Possuí o Reino 
que vos está preparado, pois estive com fome, nu, doente, preso e Me fartastes, Me 
vestistes, Me curastes e Me deixastes livre. 

Tudo o que fizestes a um de vossos irmãos, foi a Mim que o fizestes. Tomai 
posse, pois, possuí o Reino que vos preparei, pois vos disse, vou a meu Pai, preparar-
vos um lugar. 

Esse lugar é o paraíso que vos destino, é a felicidade, a alegria, a vida plena 
na providência e no amor, plena de gozo e de paz.

Que assim seja. Amém.

 

Deveis estar bem conscientes da vossa missão de conduzir meu rebanho. As-
sim, reunidos, encontrareis sentido para vossas vidas, isto é, dando a vida a outrem, 
sentireis fluir vida nova em vós. 

Agora é todo um ensinamento novo, que brota a partir de dentro. É o Evan-
gelho vivo que flui gerando vida, amor, paz. É o caminho da perfeição através da pala-
vra. Ao sair o que é falsidade, mentira, injustiça, não-amor, a Verdade Verdadeira se faz 
dentro de cada um. 

A Verdade É.

EU SOU A VERDADE
EU SOU O AMOR  
EU SOU A VIDA
EU SOU O CAMINHO
EU SOU A PAZ.

EU SOU, está no meio de vós e se faz em vós. Basta crerdes, pois agora é a 
hora que Eu planto em vós a Fé Viva. Se crerdes, vivereis. 

Por isso, acolhei essa fé no âmago do vosso coração, na profundidade de 
vossa alma e vivereis a perfeição do Pai em vós. 

Vou ensinar-vos como sereis perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Eu 
vos afirmo que havereis de sorrir e vos alegrar muito, ao encarardes a Verdade como 
primícia e a Fé como fim único e último do vosso modo de viver.

Crer, crer, crer sob todos os aspectos e não vacilar. Mantende a cabeça er-
guida, pois hei de estar sempre diante de vós. 

Que entre agora em vosso ser, em vosso coração a Fé Viva. Que ela seja pró-
diga em bênçãos e graças. Haveis de dar frutos, cem por um, e ter colheitas abundantes. 
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No momento oportuno falarei através de vós, minhas palavras serão cheias de 
vida e entrarão nos ouvidos como suave melodia, doce e terna canção, que fará bem ao 
vosso espírito e acalmará todo vosso ser. 

Havereis de estar muito unidos a Mim, coração a coração. Estarei em vós e 
vós em Mim, num entrelaçamento amoroso, criatura e Criador, unidos ternamente, todo 
o vosso ser sendo envolvido por minha Santa Presença. 

Uma só é a Vida que haveis de viver, uma só é a Verdade que haveis de cel-
ebrar, um só é o Caminho que haveis de seguir e este Caminho Sou Eu, vosso irmão 
Cristo Jesus. 

Haveis de simplesmente reunir-vos, sem cerimonial nem estrutura, para estar 
em minha Presença e identificar-se Comigo, com minhas idéias e pensamentos. Haverei 
de inserir-Me em vós tão fortemente que não haveis de vergar ante ameaças e tempest-
ades. Uma só é a Verdade e essa Verdade Sou Eu em vós e isso basta. 

Não discutais com o outro, antes, amai e sob meu olhar transformai tudo. Se 
aprenderdes a olhar para Mim, jamais sereis vencidos. 

Portanto, olhai para Mim. Dirigi vosso olhar interior para Meu semblante dentro 
de vós, sempre atento a vos conduzir, a vos ajudar e proteger.

Em Mim encontrareis o manancial das misericórdias do Pai, que tudo pode e 
tudo dá a vós, seus filhos queridos. Aderi ao Bem, que não é outra coisa senão a vida, 
a felicidade e a paz. 

O Bem é toda vossa família envolvida nesses laços de amor do Pai, é o em-
brião que se forma, gerando vida nova no Amor do Pai. É o Pai que é gerado, fecundado 
e desenvolvido no seio da família, assim também é o Filho e é o Espírito Santo.

A Trindade Santa, o Deus Santo, o Deus Amor, é gerado e vem à luz, pela 
primeira vez, no seio da família, na face da terra.

Nenhuma vez existiu essa verdade, esse mistério, na face da terra e é agora 
que ele se descortina e se faz, a céu aberto, para que o mundo todo o veja, o sinta e o 
adore.

O Amor Santo, o Amor do Pai e do Filho É, em plenitude, na face da terra. Deus 
é em vós, bastando que creiais e Ele É, em vós. Desde o princípio, é agora o tempo em 
que o Verbo se faz Carne e habita em vós e no meio de vós. 

O Verbo vem ao mundo para os seus. Agora Deus é pleno em vós, com toda a 
sua justiça. Deus é plenitude de força e poder em vós. Agora haveis de ter vossa mesa 
farta. Haveis de cear com Ele e Dele haurir o Amor, a Vida e a Paz. 

Havereis de ser solidários uns com os outros e estar serenos e tranquilos, 
coesos e firmes, para defender a paz, que Sou Eu no meio de vós.

Eu Sou vosso Deus e venho a vós e vos falo. Eu sou Jesus de Nazaré, Jesus 
daqui e dali, Jesus de agora, de aqui e acolá, o mesmo de ontem, hoje e sempre, aquele 
que curou o cego, ressuscitou o morto, agora vos cura, vos ressuscita e vos chama das 
trevas à luz.

É o novo catecismo para o povo que se inicia, é a nova pregação, baseada no 
Deus É.
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É a Vida sendo, é o Amor fluindo, é a Paz chegando, é a minha Santa Presença 
no meio de vós, realizando a nova evangelização da qual sois instrumentos e na qual 
devereis perseverar. É a boca do Pai que fala.

Agora deveis firmar vossas estacas. Pois o trabalho se inicia. Nem bem 
semeais, já haveis de colher as espigas maduras e partir para nova semeadura. 

Havereis de ter vossas mesas fartas, pois farta será a colheita para a messe 
do Senhor dos Exércitos. É o Pai que vos diz, quero todos unidos em torno a Mim e não 
cessarei de falar e conclamar todos os povos, enquanto todos vós não voltardes a Mim.

Agora mais do que nunca é a época em que espero ansioso a volta de meus 
filhos pródigos, que Me abandonaram.

Recolho-os todos em meu coração, dando a cada um o abraço paterno e frater-
no, pois Eu e Jesus somos Um e acolho cada um na minha Unidade. 

Volto a vós em divindade, força e poder volto a vós em União Trina, força de 
Amor redobrada, para celebrar convosco a Vida Divina, o Divino em vós, a minha Santa 
Presença Verdadeira em cada um.

É a era do Pai sobre a terra. 
É um tempo novo, um novo tempo em que haveis de comparecer em minha 

presença para prestar contas do que fizestes com o sangue de um Deus, que se der-
ramou por inteiro sobre vós, para vossa salvação e Dele não fizestes caso, fizestes de 
conta como se não tivesse vindo e viveis agora como se o sangue de meu Filho não 
estivesse derramando-se sobre vós perenemente. 

A cada momento esse sangue é Vida e Ressurreição, é semente de Vida Nova, 
é gerador de vida. 

É algo meu que persiste vivo até hoje na face da terra, indelével, indestrutível, 
como uma marca, um sinal de minha Presença Verdadeira, ontem, hoje e sempre, sinal 
de vida e ressurreição.

Venho agora a vós, em um mistério augusto, glorioso e majestoso, transub-
stancial, comunicar minha Presença a vós. Minha Presença Verdadeira consubstancia-
se em vós. 

Ela insere-se em vós de maneira potente e eficaz, tornando-vos portadores 
da vida divina em vós, o divino sendo em vós, tornando vossa carne incorruptível, isto 
é, não conhecedora da corrupção, fadada a viver a felicidade plena, a paz verdadeira, 
o louvor, o amor e a obediência ao Pai, Único Senhor desse novo tempo que se inicia. 
Quero que todos deem muito crédito, pois ele se estenderá para todo o sempre, uma vez 
que o gerador do mal deixou de existir, só o Bem doravante prevalecerá. 

Já não podereis mais viver conforme vivíeis no tempo das trevas, uma vez que 
já brilhou a verdadeira luz. 

Os tempos agora são eternos, se faz a eternidade na face da terra: já podeis estar 
face a face diante de vosso Deus e Pai. O Amor está presente perenemente em vós e sobre vós. 

Estais imbuídos do divino que se faz de forma indelével, indestrutível, 
intangível e inimaginável no meio de vós, num portentoso e arrojado 
trabalho silencioso, humilde, sereno e eficaz, que traz ao mundo a 
majestade infinita, a glória infinita, o testemunho para os
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povos das nações, do Deus Amor, do Deus Vida, do Deus Salvação. Sereno, tranquilo 
e imaculado. 

O Deus Amor é gerado no meio da humanidade, entre os seus, por aquela que 
aceita, sem o saber, ser a escolhida, a serva do Senhor, como Maria, gerando em si, o 
Deus Amor, num mistério escondido aos olhos do mundo. 

E revelado a alguns para que deem testemunho da Verdade, da Verdadeira 
Vida que agora toma corpo e se evidencia no meio de vós, isto é, é concebido no meio 
de vós, para levá-los a uma só Fé, um só Amor. Mistério de Deus, não compreendido 
pelo mundo, mas concomitante com a graça que é Presença eficaz e verdadeira no 
mundo.

Por isso vos digo que serão novos tempos, pois agora a graça É, para todos. 
Assim, filhos queridos, deleitai-vos no Amor! Entrego-vos esse mistério, na maior paz 
e tranquilidade, sem calamidades nem destruições, mas serena¬mente, candidamente 
Ele se faz sobre vós, que crestes e acolhestes.

Sois mais que vencedores, sois os vanguardeiros de uma nova era, de paz, de 
amor e tranquilidade, onde todos serão irmãos e viverão como irmãos, filhos do mesmo 
Pai.

Torno a dar ênfase e a repetir, graças ao carinho e à ternura, bem como a 
docilidade e obediência de minha filha Gertrudes Grossl, santa serva do Senhor, como 
desejo que a tratem, dou testemunho escrito dela, como ela a todo o momento dá teste-
munho de Mim, diante dos homens. 

Falo e quero que escutais, dou testemunho diante de vós, como Pai e Senhor, 
desta minha bem-aventurada serva e que o seu feito seja gravado e se propague para 
todos os povos e nações. Ela é a escolhida filha na qual depositei toda minha confiança 
e por ela faço-vos conhecer toda a minha vontade e a minha Verdade. Acolhei-a, pois é 
a Mim que acolheis e escutai-a, pois é a Mim que escutais.

Se não a acolherdes, lançar-vos-ei em vosso rosto toda a vossa iniquidade e 
dela não saireis até voltardes atrás em vossos projetos. Sentir-vos-eis mergu¬lhados em 
um lodaçal imenso, só saindo dele ao aceitardes a minha autoridade na pessoa dela e 
renunciando a vós mesmos, para ser um Comigo no Amor.

Havereis de sair de vós, para entrardes em Mim. Ao sairdes de vós, sereis 
conduzidos, teleguiados a uma fraternidade universal, em que obedecereis a Um só 
governo, a meu governo, que desejo implantar na face da terra, o qual já nasce e flo-
resce e é fecundo entre os meus que escolhi no meio de vós.

Assim, no planeta Terra, o meu projeto de Amor está consolidado. Já surge 
como Verdade e Vida. E a paz É e o momento é para alegria e festa.

O mundo balança, mas não cai. A terra está salva, os homens estão salvos. 
Ressurge a Vida e a Vida em abundância.

Cristo Ressuscitado está entre vós, aleluia. Vibrai e cantai. Que assim seja, 
amém.
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E quem não Me aceitar agora, peca contra o Espírito Santo. Nisso se resume 
o amor. E se vós, agora, aceitardes ser os instrumentos em suas mãos (Espírito Santo), 
compreendereis que sois meus discípulos, se vos amardes e vos deixardes conduzir 
por Mim. 

Nenhum só há de estar fora de meu rebanho, mas quero todos de volta a Mim. 
Não são as palavras que vão convencer o mundo, mas o Amor. Muito Amor e uma pa-
lavra só dita na hora certa, convencerá mais e melhor do que milhões de palavras ditas 
sem Amor. Eu sou o Amor. 

Se Me aceitardes, o que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Eu sou a paz e 
aquele que está em Mim permanece na paz. Com minha Presença em vós, agora até 
as coisas mais ocultas serão reveladas, pois virão à tona. Tudo, tudo, tudo será visto a 
olho nu, a descoberto.

Eu sou a luz que veio para tirar-vos das trevas em que jazíeis. Eu sou a luz e 
bem-aventurado é aquele que Me recebe. A luz já está em vosso meio, acolhei-a.

É um portentoso acontecimento que fará maravilharem-se e a nação parar de 
temor e tremor, ante tal perspectiva do encontro com a luz. E ela já está em vosso meio. 
Acolhei-a. É mister que ela seja acolhida, pois é necessário que o Amor seja em vós. Ele 
se apresenta como pessoa. 

E a terceira pessoa da Santíssima Trindade que se apresenta a vós em um 
Amor Puro e Santo, por um misterioso desígnio do Pai para os tempos de agora. Mistério 
escondido, indelével e marcante, que concebe para o mundo a Pessoa do Espírito de 
Deus.

Se não fosse totalmente no silêncio, o mundo não teria permitido que a luz 
viesse ao mundo. Mas foi gerado em momentos de doçura e encantamento, de fervo-
roso amor, coração a coração.

O mundo há de se alegrar com a vinda da Vida sobre a terra. Havereis de ter 
paz, pois o gerador da paz está em vosso meio. Buscai-O sem cessar. Buscai-O até que 
O encontreis. 

Vivei de pleno acordo com Ele, que vos instrui e vos orienta, vos ensina, vos 
guia. Não são palavras que vão explicar esse mistério, pois Ele É em vós de ora em 
diante, bastando crer de todo coração e de todo entendimento e aceitá-Lo em vós.

Se assim crerdes e aceitardes, assim será. A luz é concebida em vós, o Espírito 
é gerado em vós. Já vos disse, que veríeis a minha glória. 

Pois assim é. Diante de todos os homens, diante de todos os povos, Ele se faz 
a minha imagem, é concebido em vós em um mistério de Amor Puro e Santo, benfazejo 
para toda a humanidade. 

Por isso vos digo, acolhei o Uno e Trino Amor. Acolhei o Bem que chega para 
vós. Acolhei a Vida e a Vida em abundância. Acolhei a saúde, a beleza, a felicidade, a 
alegria, tudo o que é bom. Com Ele vos vem todos os bens espirituais e temporais. 

Acolhei a providência, pois agora ela é em vós. Acolhei o Amor do Pai e do 
Filho, pois agora Ele E na humanidade e procura vosso coração para nele fazer morada.
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Vibrai e cantai, pois agora é só festa.
Chegou o Prometido do Pai, o semeador da justiça e da paz.
Dai testemunho de Mim diante dos homens que Eu também dou testemu¬nho 

de vós diante do Pai.
O Amor que está em Mim será em vós e em todos os homens. O Amor será 

conhecido de todos e estará em todos. Eis que vem sobre vós o Enviado de meu Pai. 
Esse é Aquele do qual Eu vos dizia, que, se Eu não fosse, Ele não viria até vós, mas se 
Eu fosse, Ele viria até vós da parte de meu Pai, para vos lembrar de tudo quanto vos 
ensinei e dar-vos força para viverdes na verdade. Ele vem auscultar vosso coração para 
torná-lo puro diante do Pai. 

Ele vem, em majestade e fulgor, dar testemunho de Mim. E Ele que virá como 
um raio de luz diante dos povos e homens, fazendo-os retroceder em suas iniquidades. 
A luz vem ao mundo e é acolhida e aceita. 

Esta é a boa-nova que haveis de propagar, anunciar e testemunhar. Vivei como 
se estivésseis na luz para dar testemunho da luz que está em vosso meio. Estai de pleno 
acordo com a luz que está em vós para que o mundo, vendo a vós e vossas obras, creia 
em Mim e na minha promessa. 

A luz já se faz na terra. Os homens já estão enternecidos, a adorá-la. Todo o 
tempo de espera é compensado pela alegria da chegada.

É outra vez Natal para a humanidade. Só que agora é o Espírito Santo que está 
nascendo, num misterioso presépio. 

Ele vem ao mundo, concebido no homem pela mulher. É mistério incompreen-
sível aos olhos humanos, mas revelado por Deus ao coração e ao entendimento da sua 
filha Gertrudes, fiel serva a seu serviço. Mistério incompreensível, mas belo, magnífico, 
esplendo¬roso, sábio e eficaz para toda a humanidade. Tão marcante e belo quanto 
magnífico e eficaz.

É o governo que vem semear a justiça na face da terra e congregar homens e 
nações. Ele vem com sua luz, sua força e seu poder para conduzir todos de volta ao Pai, 
placidamente, candidamente, ternamente. É um caminho de ternura e amor, o encontro 
com o Pai, de doçura e bem-estar, de felicidade. 

É um encontro com a felicidade e a alegria. Vosso mundo interior resplandece 
todo iluminado. Há uma intervenção de Amor do Pai para com seu filho e do filho para 
com o Pai. Há um abandono total nos braços do Pai, uma troca de energia e vibração, 
de graças e bênçãos, gratuitamente, pela graça e pelo amor.

Tão esperado esse Deus que agora chega a terra e bem-aventurados os que 
O acolhem.

Pai  - Voltai, filhos meus, para os braços de vosso Pai, para meu aconchego 
e minha ternura. O Pai é só Amor para vós. Voltai que é chegada a hora. O Pai é só 
carinho, amor e ternura para vós. É só amor... Voltai para minha providência, para a 
alegria e a paz. Amém. Que assim seja.

Celebrai povos toda a alegria e a ternura da chegada.
O Espírito Santo chega à terra. Crede.
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É a boca do Pai que fala. Escutai-Me e crede em Mim. E a era do Espírito Santo 
e Ele já está entre vós. Com grande ternura e carinho se aproxima de vós. Acolhei-O. 

O que digo a vós, digo ao mundo: Acolhei-O, pois é chegada a hora. Se as-
sim o fiz, no silêncio e quietude que Ele fosse gerado, foi para que o mundo não fosse 
destruído, pois o mundo não ia suportar a luz. Mas escolhi uns dentre os meus eleitos e 
os preparei para celebrarem esse mistério do Dom entre vós. 

Chegou Aquele que é o Dom entre vós pelo misterioso desígnio da providência, 
sem alarido, totalmente na paz e no silêncio. 

Sei que Me agradeceis, mas Eu em tudo só tenho a vos agradecer, por serdes 
dóceis, simples e fiéis, humildes filhos meus. Carmem, Zulmar e Irmã Gertrudes, vossos 
nomes estão gravados em meu coração. Abençôo a vós e a todos. Amém.

Essa é a grande intervenção de Deus sobre a face da terra, que é testemu¬nhada 
por palavras, verdade e vida.

   

Por ora permanece a família. Apesar de tudo a família desponta como única 
estrutura na qual deveis vos firmar. A única fonte na qual haveis de vos abastecer de 
Amor é a família. A cada dia mais e mais, a fonte divina da graça cresce dentro do lar. É 
um contínuo mergulhar na sabedoria do Pai.

A fonte divina da graça repousa no seio familiar. É ali que gerei a célula-mãe, 
dentro do lar. Por mais intranquila que esteja a família, mais ela é alvo das minhas 
maiores atenções. 

Por conta do que foi no passado, ela passa agora por sérias transformações, 
nesse novo tempo, para melhor viver a vida de santidade. Não é utopia, nem proposta 
para daqui a anos. É o tempo de agora que recebe essa Unção, é para este momento 
de caos na família que Eu vim. 

Vim para consertar tudo, como é da vontade do Pai. Eu sou o Espírito Santo 
que santifica, o Espírito de Amor que quer SER em vosso lar.

Falo para os tempos de agora, que são de pacificação e entendimento. Tudo o 
que a humanidade não entendeu até hoje, de ora em diante vai começar a compreender 
e tudo ficará claro. Acabaram-se os conflitos. 

O homem não conseguirá mais olhar para o mal, mesmo que seja encenação 
em TV ou em contos ou em jornal.

Tanto seus olhos como seus ouvidos não aguentarão.
“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão”, diz Je-

sus. E é isso mesmo. Agora só as palavras de Jesus fazem eco dentro de vós. Tudo 
o que não é da lei do Pai e da lei de Jesus perde o sentido, vai ficar ultrapassado 
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e no esquecimento.
Não conseguireis mais fazer o que é errado, falar do mal, por exemplo. Ele se 

voltará contra vós mesmos. 
Se julgardes, o julgamento voltará contra vós mesmos. Também da mesma 

forma, se condenardes, a condenação recairá sobre vós. Vem um tempo, tempo novo, 
em que o homem se obrigará a tornar-se santo ou desaparecerá com seu mal. 

Findo o tempo de espera, soará a hora para o mundo. E todos haverão de 
acolher o Bem, pois é ele agora e desde já, o Dominador, aquele que é. 

Agora, é como se pegásseis vossa túnica e partísseis para um lugar onde 
haveis de começar vida nova, completamente diferente da que estáveis acostumados. 
Só quem for forte vai aguentar e resistir porque a mudança é radical.

Até nos vossos pensamentos haveis de cuidar porque eles não podem ser con-
forme o mundo, mas conforme a vontade do Pai. Não poderão estar à mercê da sedução 
do mundo, mas deverão ser pensamentos nobres, inseridos na força e no poder do 
Todo-Poderoso.

Grande é o mistério a que estais adentrando. O início de uma nova era, de um 
novo tempo em que todos os povos se amarão e amarão ao Pai e ao Filho e serão pela 
Unidade de Amor conduzidos. 

Todos voltarão ao Pai e isso está bem perto. Haverá um momento de consciên-
cia para toda a humanidade quando deverá optar pelo Pai e suas leis. O homem retorna 
à amizade como o Pai na obediência, na docilidade e no Amor. Seu espírito lhe está 
subjugado e sua alma O reverencia e O adora.

Uma vez tudo harmonizado dentro do homem tudo se harmoniza fora, na na-
tureza. Há uma convivência pacífica onde criatura e Criador se amam, se compreen-
dem, dialogam. O Pai é total Amor para o filho e o filho é total Amor para o Pai. 

Há um entrelaçamento harmonioso e amoroso entre ambos. O filho, por nada 
do mundo, deseja perder a amizade com o Pai. É o maior tesouro que ele tem, é essa 
amizade, esse carinho com o Pai. E tudo faz para preservar esse tesouro. É um estar 
com Deus. A alma se queda em suave adoração e devoção ao Todo-Poderoso. É um 
suave colóquio, alma a alma, coração a coração.

E a família toda deve chegar a esse “estar em Deus”, mergulhada no divino e 
santo Amor.

Deixar o que é humano e passar a viver no divino. Aceitar ser conduzida, 
guiada, orientada e governada pelo Pai. O Pai providenciando tudo, cuidando de tudo, 
provendo tudo. Esse novo tempo de que falo, é um estado de alma, que vos coloca 
numa situação de santidade, capazes de acolher e conviver com a amizade do Pai, 
direta e  intensamente. 

Passar a ser considerados imagem e semelhança sua e como tal, reconheci-
dos diante Dele, acolhidos por Ele como sua imagem e semelhança, restaurada pela 
graça que Lhe apraz concedê-la a toda a humanidade no tempo de agora.

Por isso, o homem continua vivendo sua vida de sempre, mas é como se não 
vivesse, pois já não faz a sua vontade, mas sim, unicamente a vontade daquele que o 
gerou.
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Agora a imagem e semelhança a que o homem estava destinado, é recuperada 
pela graça, pois a Trindade vem em seu Dom sobre a humanidade, sobre a alma de 
cada um, que se torna então o santuário do Deus-Amor, a imagem viva Dele, desse 
Deus-Amor. 

Então, aquilo em vós que é o Divino, vossa igreja viva, o Cristo Ressuscitado 
em vós, está recuperado e salvo. 

Agora se completou a salvação trazida por Jesus, tanto para os vivos como 
para os que já morreram, pois a graça é suave e eficaz para todos e para Deus não 
existe distância entre vivos e mortos, pois todos participam de sua eternidade, isto é, o 
que é eterno neles permanece para sempre, assim estando vivos ou mortos, o eterno de 
cada um, o divino em cada um, recebe nesse tempo de agora, o derramamento dessa 
graça eficaz, de restauração, de revigoramento, de revita¬lização daquilo que jazia sem 
vida há séculos. Por obra da misericórdia do Pai, pois, o céu se une à terra.

Por isso, digo que tudo é festa, pois o gênero humano foi restaurado à imagem 
e semelhança do Pai, tanto os que já se foram como os que por aí estão. Agora é um 
tempo lindo em que a graça É. 

Assim o que vós dizeis, se faz. Por isso vos dizia que havíeis de cuidar até 
de vossos pensamentos e dos desejos de vosso coração. Pois assim como quiserdes 
e desejardes, assim se faz, pois agora é um tempo pródigo de graças e bênçãos para 
todos. O que digo, não há de desdizer-se. Assim como falo, assim será.

Ao entrardes no Bem, até vossos mínimos desejos serão satisfeitos, pois es-
tais na plenitude do Pai, na sua providência. Mas haveis de entrar nesse novo tempo, 
nesse estágio de vida nova, que passais como se fosse, da lagarta à situação de bor-
boleta. Atingis a libertação de filhos de Deus, herdeiros da graça. Esse novo tempo 
acontece dentro de vós. 

É dentro de vós que há a transformação. É de dentro que vos vem o poder 
e a força, isto é, dentro de vossa alma há o reservatório de graças e bênçãos, ali é o 
santuário do Pai, onde Ele quer ser adorado e amado. 

Estando em Jesus, isto é, passando pela sua lei, haveis de pedir ao Pai e 
vossos desejos serão satisfeitos, pois o Pai deseja confirmar sua Presença de Providên-
cia que multiplica os pães e os peixes, gera saúde e bem-estar, felicidade e amor.

Pai - O fato de estardes em Mim, gera em vós uma perfeição muito grande, 
que os coloca na situação de filhos queridos, despojados de vós mesmos e do mundo, 
conforme a lei de Jesus e permanecendo em Mim numa situação de pobreza e despo-
jamento muito grande. 

E é só assim para penetrardes plena¬mente nesta graça, que é o divino em 
vós. Uma vez sendo reconhecidos como filhos, adentrai neste templo de santidade que 
é o Deus-Amor em vós, sendo totalmente revestidos pela graça. Passais então a viver o 
novo tempo em que a graça É em vós plena Vida. O divino É em vós.

Santo Espírito - A ressurreição é em vós. Acolhei-a e vivereis pacifica¬mente. 
Na mais completa paz ela acontece em vós, por obra da graça. É o Pai que realiza todas 
estas coisas e Dele dou testemunho, como o Espírito da Verdade, o Espírito Santifica-
dor. Amém.
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Agora é um novo tempo para a Comunidade. A Irmã acompanhada pelos dois, 
passará por um silêncio profundo. Não é mister que haja pressa para sair dessa qui-
etude. Pois preciso explicar-lhe segredos e implantar nela o novo Governo. 

Firmarei estacas, preparando o alicerce, para ser invulnerável. Ela tende ao 
Divino, com muita intensidade e isso é necessário, pois só assim os homens Me recon-
hecerão, Me acolherão e voltarão a Mim. Por isso vou Me utilizar da Irmã com intensi-
dade.

Agora a Comunidade em si passa a ter uma vida autônoma, conduzida pela 
graça, realizando a missão. Nos Marcos por hora, o trabalho será simples. Deverão 
manter-se como estão.

Gertrudes, filha querida!

Esta mensagem é para ti. Sei que estás a Me indagar, a pedir sinais, pois, 
apesar de conheceres a verdade, és humana e sofres. Escuta! Desde o ventre materno, 
te preparei. Foste escolhida entre todos os que habitam este planeta, para esta missão 
especial, que cada vez mais se descortina ante teus olhos. 

No início tudo foi fácil, pois permiti que ficasses no humano. Agora o divino 
Amor te possui, toma conta de teu ser, e hás de estar totalmente a meu dispor. Já não 
és tu mais, mas sou Eu em ti, realizando.

Precisas ter coragem, de ora em diante é que a missão começa. Preciso ser 
aclamado como Rei e Senhor e obedecido pelas nações. É um novo tempo que começa. 
Haverás de ter apoio de muitos. Sempre serei vencedor. De ora em diante o Bem sem-
pre vence. 

Agora estais de posse daquele que é a justiça e a paz. Estais mergulhados no 
Amor. Estais de posse do divino poder do Amor, que é o único poder de ora em diante.

Não há outro poder, a não ser o Amor. Não há outro poder, a não ser Eu, Cristo 
Jesus, Ressuscitado entre vós. Não há outro poder, a não ser a Santíssima Trindade em 
vós. O poder humano, os grandes do mundo, já eram. Caíram.

Não houve cataclisma porque fostes dóceis e gerastes a célula no Amor, pois 
se ela precisasse ser gerada pela dor, mesmo assim seria esse o tempo e do mundo 
inteiro restariam poucos ou nenhum, pois não iriam conseguir acolher o Amor, tão mer-
gulhados estão no seu eu e no seu mal. 

Portanto, o que temais? Não vacileis.
Vosso trabalho agora é pacientemente ir gerando o Amor nas Comunida¬des, 

nos Marcos.
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Agora semear e depois ver a planta crescer. É preciso que acompanheis esse 
trabalho. O meu Reino de Amor nos Marcos precisa frutificar. Nada de medo, pobres 
servozinhos, pobres germenzinhos, digo, ricos germenzinhos que escolhi para gerardes 
o Amor. É bem assim como estais. 

E haveis de continuar o trabalho com destemor. Não espereis estar numa boa. 
Sentireis muita pobreza interior, humilhação e nada. Mas é assim.

O importante é que se cumpram nos Marcos a lei do Pai e do Filho. Que haja 
um trabalho sólido neste sentido, de conscientização cada vez maior. Vossos retiros hão 
de ser de poucas pessoas, mais para conhecerdes a Verdade. 

Uma vez a Verdade sendo em vós, chegando à vossa consciência ela É no 
mundo, isto é, é preciso que Cristo seja em vós, para que Ele seja no mundo. Quanto 
mais vos acostumardes e convi¬verdes docilmente e na simplicidade com o divino, mais 
Ele será no mundo, mais o meu Reino será implantado na face da terra.

Gertrudes, não te esqueças que o local que escolhi para minha manifes¬tação 
são os Marcos. Por enquanto hás de estar envolvida nessa missão, ao redor dos Mar-
cos, que já representam o mundo. 

Esses locais é que darão testemunho da minha Presença Ressuscitada. Por 
ora é o que tinha a dizer-te. Esteja em paz, filha querida. Nada temas. Não Me desagra-
das em nada. Continua firme, pois Eu te escolhi.

Teu Pai que te acolhe em seus braços com ternura, carinho e amor. A novidade 
é esta: Eu vivo no meio de vós. O mais não é novidade para vós. 

O que vos digo, digo com toda franqueza.
Haveis de conhecer-Me como Caminho, Verdade e Vida.

   

O mundo não conhece e nem ama a verdadeira luz. Se Me conhecesse certa-
mente me amaria e já não andaria nas trevas. Volto a vós para vos recordar tudo o que 
vos disse de Mim e meu Pai. 

O Pai Me ama e Eu amo meu Pai e nesse amor está a nossa força e poder, 
esse nosso Amor resume todas as coisas. Pela força desse amor chego a vós em san-
tidade e amor, através do Deus-Amor, que é meu Espírito no meio de vós. Chego a vós 
em carinho e amor, pois Eu sou o amor e nada mais sei, se não amar e amor realiza 
todas as coisas.

Por isso vos dizia, que o mundo ainda não Me conhece, porque se Me conhe-
cesse andaria no amor porque Eu sou amor.

A luz que chega ao mundo é esse Amor-Trino em vós e no vosso meio.
E se o tendes em vós haveis de estar imbuídos de um grande temor de perdê-lo.
Com esse amor em vós tudo o mais desaparece...necessidade de ritos, cerimo-
niais, palavreados ou alguém que vos diga o que fazer, pois meu Espírito em
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vós é a verdade e vos ensina tudo e vos compromete Comigo que Sou em vós o Dom 
por excelência.

Quando o Amor é, tudo o mais deixa de ter importância e a alma só quer amar, 
só quer amar, é uma paixão tão forte, da alma para com seu Deus, que ela só deseja 
estar Nele, deixando tudo o mais. A esse estágio de plenitude e santidade, haveis de 
chegar e permanecer. Foi para isso que vim e para isso vos criei à minha imagem. O que 
em vós se assemelha a Mim, é justamente essa capacidade de amar e comunicar amor. 
E isso quem realiza em vós é o Divino. 

Só estando nele sois capazes de amar, por vós mesmos, humanamente, nada 
sois, não sois capazes nem de vos amar uns aos outros, pois isso já vos pedi e ensinei 
a milênios e não o fizestes até agora. 

Pelo contrário, construístes armas mortíferas para vos matardes e também a 
natureza.

Só estando em Mim sois força de amor, só estando no divino sois capazes 
de amar, isto é, só estando em Mim e Eu em vós, vivenciando essa Unidade do Pai e 
do Filho, é que sois capazes de partir para o novo tempo, da graça, onde tudo vos é 
concebido e da Paz. 

Aí podeis estar descansados e tranquilos, pois o divino é que realiza tudo. A 
partir da hora em que se faz em vós esta Unidade Trinitária, entrais na graça que tudo 
faz e realiza conforme a vontade do Pai. 

Vossos mínimos desejos se realizam, se forem conforme a vontade do Pai 
Todo-Poderoso. Por isso é um novo tempo, pois voltais à casa paterna e sois acolhidos 
na sua providência.

Por isso vos falava do plano santo de amor do Pai para com seus filhos. É 
um plano de amor para esse tempo em que o Pai deseja acolher todos os seus filhos, 
herdeiros da graça divina eficaz, que tudo realiza em vós e no mundo. A graça é uma 
bem-aventurança em vós.

Porque estais nela, sois bem-aventurados e a felicidade, o amor e a paz se 
realizam em vós. Estando inseridos nesse Amor Trino, sois guiados pelo Espírito da Luz, 
a unção que tudo conhece e tudo vos ensina. 

É a unção santa que vos conduz. Estando em vós, sois perfeitos no amor, as-
sim como o Pai é perfeito no amor. Nisso conhecerão que estais em Mim, pela unção 
que em vós tudo realiza. 

É o Santo, Santo, Santo em vós, em hosanas e louvores, a unção que tudo 
realiza, perpetuamente. Em verdade, ela é perfeita, justa, santa e digna de todo louvor 
e glória. 

É mil vezes mais radiante e bela que o sol e sua luz penetra até a medula de 
vossos ossos, até as profundezas de vossa alma, o âmago de vosso coração. Nela tudo 
é perfeito porque ela é a verdade e a paz. 

Falo-vos de Mim, em sentido figurado, como de uma unção que tudo realiza 
e a qual deveis aceitar. Se falo assim, parece que acolheis melhor a Mim e a meu Pai, 
mas vos digo a verdade, eis que já estou em vosso meio, real, ressuscitado, como estive 
entre os meus que escolhi outrora.

Crede! Sou Eu mesmo que vos falo, que estou em vós, vivo e real como são 
reais vossas mãos e vossos pés, assim é real minha santa presença em vós. Crede!
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Crede por Mim e pelas obras que realizo em vosso meio, que evidencio o 
eterno e são vida e verdade. 

Eu Sou a verdade verdadeira e estou em vosso meio. Eu vivo e vós viveis, 
permanecei em Mim. Sou a fonte de luz e calor. Eu vivo e vós viveis. Permanecei no Pai 
e então é suave e perfeito vosso amor, assim como suave e perfeito é o Amor do Pai 
em vós. 

Por estas palavras, estais sendo conduzidos a um plano superior, o amor di-
vino em vós, a uma nova estatura, a de Cristo Jesus que ora vos ensina, vos fala e vos 
apresenta a unção santa.

Essa unção plena do Pai em vós é a fé viva que em vós está sendo implantada. 
Por ela chegais a uma perfeita amizade com o Pai e nela tudo podeis. Dela vos advém 
poder e força. 

Essa implantação da fé viva em vós, tem que começar pela raiz, pelo âmago da 
alma, no mais profundo de vosso ser. Ali tudo deve ser purificado e santo para se fazer 
o altar da celebração no trono do três vezes Santo Senhor. 

Nesse altar de santidade são celebradas as núpcias, onde divino e humano se 
casam, onde são firmemente assentadas as estacas em terra firme. E isso se faz. Assim 
como digo se faz em vós. 

Já vos dizia que estais no mundo, mas não sois do mundo. Com isso queria 
dizer-vos que tínheis em vós uma tendência para o infinito, uma propensão inata para o 
eterno que reside em vós,  criaturas extraordinárias, criadas à imagem e semelhança do 
Criador, para ser tal como Ele é, perfeitos no amor. 

Em vós reside o gérmen divino. Sois diferentes de todas as outras criaturas 
porque sois dotados de inteligência, capaz de compreender o que vos falo e para que 
missão fostes criados e em que envergadura estais a atingir quando chegais à plenitude 
dos tempos, momento em que o Pai se revela à criatura numa grande proximi¬dade de 
comunicação amorosa e de perfeita sintonia.

O homem foi um extravasamento de amor do coração do Pai. Ao criar as coisas 
da natureza, o Pai amava, mas ao criar o homem, o amor foi tanto que extravasou e nele 
colocou um pouco de sua essência divina. Ao ser criado o homem era todo pureza e 
amor e seus olhos só viam o Pai, seu coração só amava o Pai. 

É a esta perfeição e santidade o homem retorna agora, por graça, celebrando a 
plenitude dos tempos fixada pelo Pai desde toda a eternidade para os tempos de agora. 

Esta é a manifestação da verdade, da paz e do amor.
Que assim seja. Amém.

   

Vós sois meu rebanho.
Vós sois os amigos que escolhi.
Este é o culto espiritual que desejo que realizeis: o ofertório vivo do vosso cora-

ção a Mim que sou vosso Deus e vosso Pai. Sou vosso Pai e vos chamo e vos conclamo 
a consagrardes vossas vidas a Mim.
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Venho reconquistá-los de volta para Mim. Venho requisitá-los para estardes a 
meu serviço e participardes da minha Vida Divina, que é a minha ressurreição em vós.

Agradeço-vos por Me acolherdes, pois esse é o momento, desde todo o sem-
pre, que escolhi para minha manifestação na humanidade. 

Desde sempre, essa é a época que escolhi para que minha presença fosse 
vida e verdade no meio de vós.

Assim vos falo e vos peço que estejais firmes, olhando para Mim, olhando 
para o bem. Eu sou o amor! Eu sou vosso Deus! E só desejo que olheis para o amor, a 
felicidade e a paz.

Proíbo-vos olhar para o mal. Não existe mais. A ressurreição se faz na face da 
terra, não há mais porque olhardes para o que é treva e morte. Proíbo-vos de olhar para 
o mal. Eu sou amor! Olhai para Mim. 

E conservai vosso coração totalmente entregue a Mim, vosso Deus e vosso 
Pai, como era no início com Adão e Eva. Quero celebrar de novo essa amizade, como 
com vossos primeiros pais, que eram totalmente dóceis à minha vontade e estavam a 
meu serviço, totalmente entregues a Mim. 

Seus corações eram um só com o meu e o amor era sem fim. Hoje quero de 
novo reconquistar o homem para Mim, reconquistar seu coração e sua confiança.

Esse dízimo que entregais hoje será mil vezes abençoado e multiplicado pela 
prova de amor que estais a fazer a Mim, pela prova de confiança, docilidade, obediência 
e fidelidade. Abençôo-vos com todas as minhas bên¬çãos, em meu nome e em nome de 
meu Filho, na Unidade do Espírito Santo.

Que assim seja e que assim se faça e se cumpra. Amém
O que digo, assim é.

   

Agora, queridos servos, sereis provados pelo fogo. Sereis provados como se 
prova o ouro e a prata. Passareis por toda a prova de humilhações e de males físicos, 
tudo o que é do mundo a vós darei, o vosso e mais o do mundo e tudo suportareis por 
amor a Mim, que sou o Pai. 

Pela fé saireis destas provações, pela fé sereis vencedores de mais esta bat-
alha. Somente pela fé entrareis e possuireis a vida, a saúde, a paz, a alegria e a vida 
plena. É pela fé que possuireis a eternidade que a vós dou. Mas é por vós e pelo esforço 
de cada um que há de se fazer. 

O reino é dado, basta a cada um a opção.
O fogo da provação arde, na medida em que a fé for aumentando irá se quei-

mando toda a iniquidade e maldade. Irei trabalhando a meu modo em cada um de vós, 
pois para cada um tenho um molde especial. Cada um de vós terá a sua hora e

Eu que Sou Criador estarei recriando-vos plenos e perfeitos. Eis de volta minha 
criação, as minhas criaturas retomam a Mim para a recriação.



137

Não sendo assim, não suportaríeis a viver neste mundo novo, no reino eterno. 
Somente passados pelo fogo e moldados possuireis a vida eterna. 
Estou ao encontro da humanidade lançando meu último plano, agora é aceitar 

ou deixar. Servos meus, acordai e sacudi tudo o que de ímpio se encontra em vós e dai 
passos firmes à frente. Vinde a Mim. 

A fé é conseguida por meio de esforços. Lutai para que a fé se torne viva. Lutai 
meus filhos, sois meus diletos, meus escolhidos. 

Sou o vosso escudo e vossa fortaleza. Eu Sou em vós.
                                                                            Is 4, 2-6

   

Na mesa do amor sentar-se-á o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Cordeiro já 
foi imolado pela remissão de todos os pecados da face da terra. 

Agora vem a Santíssima Trindade concluindo, unindo-se na mesma mesa, em 
pascal comunhão, oferecendo-se à humanidade como se imolando pela salvação de 
todos os cristãos. 

Tem parte a esta mesa quem aceita o que vem do Pai, o que vem do Filho e o 
que vem do Espírito Santo. Quem cumpre as suas leis, quem pela purificação passou, 
quem aceitou a salvação. 

Ao mais ímpio é dada a chance da salvação. E como é feliz o retomo do filho 
pródigo. O Pai exulta de alegria por cada um que a Ele retorna.

É o tempo da salvação, é o tempo em que comungareis do meu corpo, é o 
tempo em que vivereis a eucaristia em vosso corpo. 

A eucaristia se faz em vosso ser na medida em que fordes adentrando no 
reino. Neste reino Eu faço-Me presente em cada um de vós juntamente com o Pai e o 
Santo Espírito. Vivos, nós nos oferecemos a vós continuamente, sem cessar. Com amor 
vivenciareis o que de mais sagrado vos foi preparado e reservado. 

O Pai vos ama de tal modo, que o melhor de si a vós entregou neste tempo de 
salvação. Pela fé comestes e bebestes do meu corpo e pela fé vivereis em comunhão 
com o meu corpo e o meu sangue. Pela fé vivereis conosco eternamente.

É necessário que a fé se torne viva e concreta em vós e pela fé chegareis ao 
reino e digo a vós que Eu sou o caminho. 

Segui-Me e achareis a vida eterna.
                                                                       Lc 19,1-10  e  24,36-49

   

É necessário que a Irmã se reúna somente com os ser-
vos. Quero neste dia revelar-Me pleno e triunfante em vosso meio. Quero
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  que reúna somente os servos, pois para isto fostes preparados. Já estais aptos, é muito 
importante que venha a acontecer tal revelação. 

Quero reunir-vos e unir-Me a vós para que o mundo possa receber-Me. Primei-
ramente precisais receber-Me, o peso da iniquidade pesa sobre vós e para que possais 
suportar e entender é necessário que Eu venha a vós e revele mistérios que somente a 
vós será dado a conhecer.

Queridos servos, a humanidade precisa de vós, precisa de vosso sim, o mundo 
precisa aceitar-Me como Redentor, como Salvador. Preciso de vós, caros servos, só 
tenho a vós, recorro a vós. Sede dóceis, aceitai meu apelo, sabei queridos, que Eu sou 
o Caminho que vos leva ao Pai, que leva à salvação e à vida eterna.

   

 
Aos servos, paz. Trago a minha paz na terra. Aos eleitos, aos que colaboraram 

com o Pai no seu plano de salvação, aos que disseram o Sim a este plano e que brava-
mente lutaram pela salvação da humanidade. 

A vós é dado todo o conhecimento que vem do Pai, porém, é necessária muita 
cautela com que se apresenta a vós. Para isto, reuni-vos sempre em grupos, partici-
pando somente os servos consagrados. 

Nestas reuniões estarei presente, agindo em cada um. A fé viva, o amor único, 
a partilha, se faz em vosso meio, em união com o meu corpo. Com meu espírito sereis 
ungidos e assinalados com o poder da Santíssima Trindade. 

A vós é dado plenos poderes e condições para absor¬verdes toda a iniquidade 
da face da terra. Sereis embebidos pelo poder do Santo Espírito, nada, nada mais re-
sistirá ante vossos poderes porque eu Sou em vós. 

O Pai e nosso Santo Espírito cravados em vossa alma e agindo através de vós 
para que o mundo nos receba, para que haja paz no mundo, para que possais viver o 
Reino Eterno.

   

 

Eu, Jesus, Filho de Deus Pai, quero ser em vós. Quero viver dentro do vosso 
espírito. Abri o vosso espírito para que Eu possa entrar e viver dentro de vossa alma.

Sereis por Mim transformados em tabernáculos vivos e através de vós atuarei 
em toda humanidade e nas profundezas do universo. 

O Pai enviou-Me a vós para que venha realizar-se o que de mais sagrado se de-
sejou. O Pai prometeu a sua criação o Reino, a vida eterna e assim se cumpre. Venho a seu
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mando transformando-vos e instalando-Me em vossos tabernáculos, cumprin¬do a sua 
santa vontade. 

Venho em missão de amor e de paz. Meu sangue remiu o pecado, meu corpo 
realiza a salvação e transforma em vida, em vida eterna. Diante de vós me coloco, abri 
vossos corações, vossa alma, deixai-Me entrar.

                                                                          Lc 24,5-6

   

Aceitai Jesus Cristo em vossos corações, em vossa alma. Aceitai em vós para 
que o mundo inteiro possa recebê-Lo, aceitai e vivei as leis, as bem-aven¬turanças, o 
amor único, universal que não faz distinção entre o homem e a mulher; entre crianças e 
velhos, entre raças ou cores. 

Este amor único que une todos em volta, em redor do Criador. Jesus Cristo vivo 
com seu Espírito Santo vem com grande força, agindo em vosso meio usando-vos para 
transformar e renovar o mundo. 

Sede dóceis a este seu chamado, entregai-vos em seus braços, desligai-vos 
das coisas do mundo, desligai-vos das tentações da carne. Alcançai a divindade, seguin-
do o que pede o Filho de Deus, fazendo a sua vontade, seguindo os seus passos. 

Ele vos leva ao encontro de Deus Pai Todo-Poderoso, concretizando-se assim 
a sua santa vontade.

Ligai-vos a Jesus Cristo, Nosso Senhor e a seu Espírito Santo e se fará em vós 
e na terra a realização dos desejos do Pai Criador.

                                                                                           Ef 2,1-10

   

Sou a Mãe Imaculada, venho como medianeira entre o céu e a terra, em missão 
especial de amar, ajudando o Pai neste plano de salvação. Venho com meu Filho, Jesus 
cumprindo a vontade do nosso Pai Criador. 

A aceitação de Jesus é o caminho que leva ao Pai, que leva a viver em san-
tidade na terra prometida, leva a usufruir em eternidade da companhia da Santíssima 
Trindade. 

Quero ungir-vos com suaves aromas, preparando-vos para serdes os santuári-
os, os tabernáculos do Senhor. Sim, que o vosso sim seja para o Pai sinal para que sua 
ação seja no mundo. O meu Imaculado Coração, minha alma exulta no Senhor por se 
concluir o plano de salvação. 

Cumpre-se assim a palavra, a vontade de Deus Pai nosso Criador. Amém.
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Bendita és tu entre as nações. Bendita és tu, ó mulher, porque acreditaste no 
teu amado. És, ó mulher, os olhos do Santo Senhor. Trazes no teu ventre o mais Santo e 
profundo Amor. Dom misterioso incalculável e forte, preciosa rocha de água viva. 

És o braço forte do Pai, és o coração da morada eterna da Santíssima Trindade. 
Compreendes as maravilhas do Mestre e Santo Senhor, és fecunda entre as mulheres.

És a Mãe da Divindade Santa, rompes com o assédio da malícia do pecado e 
te deixas seduzir pelo Santo Senhor. 

És a segunda mulher que irradiou os olhos do Criador. Foste tu, ó Senhora, a 
preferida do Pai para fecundar toda a terra. Tudo a tua volta se torna paz e harmonia, 
tudo se cumpre no tempo em que o Criador determinou desde o princípio. 

És, ó mulher, a célula viva da vida do Pai em meio às nações. És tu, ó mulher, 
amada entre as nações junto com a Mãe querida e Santa Maria, que renovou com o Pai 
o aconchego, o alento do amor. 

Puseste no coração a linguagem do Pai, em teu Espírito o alento incansável do 
Altíssimo. Em tua alma se projeta o mais sincero amor, em teu ser se completa e se gera 
a força total da Santa e Divina Semente, descida do alto céu. 

Criaste entre o céu e a terra um lugar para a renovação da espécie, fizeste um 
profundo lugar de amor para a Divindade residir definitivamente entre as nações. 

Ó preferida do Altíssimo, renasce em teu íntimo, o mais forte e santo elo entre 
o céu e a terra. És pequena aos olhos do mundo, mas aos olhos do Pai és a preferida, 
a pupila dos seus olhos. 

Não importa o que o mundo sente por ti, mas sim o que o Pai vê, em tuas en-
tranhas. És o útero do mundo, geras para todo o universo o ser mais forte e mais belo, a 
linhagem Divina procedente do Altíssimo. Serás chamada entre as nações, Santa e Pura 
Senhora. Trazes em teu seio as células vivas, que procedem do Pai. 

És tu, ó mulher, o coração do santo e profundo dom vivo em meio a todas as 
nações. Tudo em ti fala do Pai, o teu jeito, o teu caminhar, a tua vida. Enfim, tudo em ti 
canta o poder, as maravilhas do Todo-Poderoso Senhor.

   

Sou o Senhor, sou o Mestre, sou a Vida, assim volto a falar-vos e a ajudar-vos. 
É missão imensa e santa, é salutar governar entre as nações. É completo o dom do 
Altíssimo e sublime o amor do Pai. 

Venho convosco unido em Uno e Trino Amor governar o mundo. Preparai-vos 
para um momento de grande amor do Altíssimo, deveis proceder imensamente do Pai. 

Venho transmitir a minha paz a meus escolhidos. 
Sou o Uno e Trino Amor, unidos em um mesmo espíri-

to, formamos um mesmo coração entre o céu e a terra, elo forte
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que jamais se romperá, completo e santo.
Nada é comparado à tamanha força, o mundo recebe do Pai a mais bela e 

santa graça.
Faz-se entre o céu e a terra uma única luz, uma única vida, um único amor. Se 

completa em vossos corações a divindade do Pai.
Tudo está consumado, tudo se faz, tudo se projeta em um dom profundo. Aos 

poucos a luz penetra a extremidade do espírito do mundo e se torna verdade perman-
ente em meio a todos. 

Os sinais são visíveis, a força é total, tudo está se renovando e se cumprindo 
conforme a vontade do Todo¬ Poderoso Senhor.

Está bem próximo o fim do negro véu do pecado que governava a terra e se faz 
a vida, a bondade, o perdão, a misericórdia do Altíssimo.

Estais a presenciar tragédias, muita violência e desordem em todos os lugares, 
é a ação do Espírito Santo e vós deveis acolher e transformar em bênçãos todas as 
desavenças existentes, tudo o que se apresenta.

Sois canais prontos para receber e transformar toda injustiça.
Em cada um que realmente quer ser meu discípulo, se acende uma luz forte 

transformando-lhe a alma. Estou convosco em um mesmo amor uno e trino.
Já não somos um dom isolado mas completo, entre o humano e o divino. Linha 

por linha, passo por passo, tudo foi conduzido pela mão do Pai, com Maria, os anjos e 
santos intercedendo em clemência e misericórdia. De agora em diante, tudo é novo, 
tudo é luz, tudo é vida.

Começa o ano da graça, começa a ação total da divindade do amor do Pai. É 
chegado o momento definitivo para o mundo.

A linha da lei do amor começa a se revelar e se completar nos corações, tudo 
é graça, tudo é paz.

A abundância do Pai se realiza e se derrama em pura graça às suas criaturas. 
Deus ama a tal ponto que se deslocou do seu santo trono e se uniu em dom de poder e 
força para que os filhos seus recebam dessa luz definitiva.

O Pai não quer que nenhuma de suas criaturas venha a se perder. Em seu 
coração há lugar para todos. Ele é a fonte que jorra, é infinita natureza, Ele é o Criador 
amoroso que governa todos os movimentos existentes desde o início.

E assim será para sempre, pelos séculos dos séculos.
Amém.

   

Eis o que governa a terra, eis a mão do Pai se colocando à frente de todo uni-
verso. A voz do Senhor clama no deserto e penetra os corações tirando toda sabedoria 
humana para que somente a sabedoria Divina tenha lugar nos pensamentos dos mor-
tais. Sublime e imenso é o santo que governa o universo. 

Bendito e santo é a voz que clama no deserto, infinito e forte é o Todo-
Poderoso Senhor porque dele provêm todas as maravilhas do Reino de amor e paz. 
Tudo se move em silêncio e se derrama sobre todas as criaturas, a esplêndida glória 
de amor e esperança.  O Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, se instalou no
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seio humano em uno e trino amor. Completou-se para a terra o forte mistério, inesgo-
tável fonte, incalculável energia de virtude e de bondade. 

É pura graça, é por graça que a humanidade tem a graça. Repeli vosso cora-
ção e ouvi a voz do Altíssimo que agora vem para que todos bebam das delícias desse 
manjar descido do trono do cordeiro. A divindade do Altíssimo se completa no seio da 
humanidade e se faz mistério. Derrama a sua força, seu poder e renova a criatura. Traz-
lhe a paz interior e exterior, tudo se completa no seio da terra.

Ele veio, penetrou nas veias humanas criando laços sanguíneos e se fazendo 
total em meio a todos. Se completou em forma simples mas como fogo que queima toda 
injustiça, toda discórdia, todo desamor. 

Semelhante a um elo formado por uma aliança, pôde assim se completar em 
meio a tudo e a todos. Através do sim, da obediência, do desapego e da simplicidade 
que o Senhor pôde mais uma vez completar o seu plano para toda a humanidade. 

Foi através da coragem e da leal confiança no Pai, que através dessa mulher 
que hoje se acha invadida pela força do divino amor que o Senhor concretizou seu plano 
de amor, salvação e misericórdia para todo universo. 

Em seu seio se planta a mais forte e mais temível fonte de divindade. Se faz em 
seu coração a paz e se estabelece em seu íntimo a fibra da Santíssima Trindade. Tudo 
se completa em função e obra do Altíssimo Senhor. 

A sabedoria do Pai é imensa, é incalculável, derrubará a sabedoria humana e 
governará a terra. Obra criada por suas próprias mãos, manifesta ao Senhor gratidão 
profunda a lealdade dessa criatura por Ele escolhida. Fostes, ó Senhora e Mãe do Sal-
vador. És, ó mulher, Senhora e Mãe da Salvação. 

És tu, ó mulher, confiante e santa diante dos olhos do Altíssimo. Através de ti, 
ó mulher, que a terra inteira pode renovar-se no Amor Uno e Trino. 

O Pai te agradece por cada momento que com dor e lágrimas ou alegria e paz 
te entregas à voz do Senhor, deixando que Ele realize através de ti todo um saber. 

Serás proclamada pelas nações, serás bendita, como Maria, serás chamada 
de Bem-Aventurada, de Mãe da humanidade inteira. Amém.

   

É incrível e de muita responsabilidade o passo que está sendo dado. Ele 
demonstra o quanto Deus confia no homem e quanto o ama e quanto prescinde de sua 
ajuda, na tarefa de transformação da humanidade.

Agora o governo do Pai já pode ser em plena liberdade, na face da terra. O 
amor vem e se instala para reger os povos. Ele celebra a UNIDADE e se integra na pes-
soa humana, em divindade e poder. 

O céu e a terra se encontram, Deus é acolhido pela pessoa humana e se cel-
ebram as núpcias em terra santa. 

O humano e o divino se casam quando a Trindade Santa se faz em AMOR-
PESSOA na face da terra. Se fecha o círculo poderoso do AMOR-TRINDADE
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na terra. Em Trindade, Deus se apresenta e salva os seus filhos. 
Agora o Pai acolhe os filhos e os filhos acolhem o Pai, num grande abraço de 

Amor. Se faz para a pessoa humana, a maior conquista que podia almejar: é refeita a 
AMIZADE com o Pai, lado a lado, coração a coração. 

O Pai já pode SER livremente na face da terra, sem mais perigo algum. Plena-
mente é aceito, é acreditado, se infiltra no mundo como uma água viva que tudo lava, 
tudo cura e santifica. 

É bênção sobre bênção. É graça sobre graça. O dom que estais a acolher 
não é qualquer coisa. Não pode ser desperdiçado, mas deve frutificar como VIDA e 
VERDADE. 

Deve ser encarado com muita responsabilidade, pois o que se faz agora, entre 
vós, se faz no mundo. Por isso, nada mais pode quebrar essa sintonia comigo. Tudo 
deve ser belo e santo, haveis de estar sempre envolvidos no divino e santo AMOR.

A PRESENÇA do Pai, a graça do Pai vos acompanha perenemente. Contin-
uem perseverantes e persistentes na acolhida do AMOR. Ele por si só realiza tudo. 
Basta crerdes e assim se fará. Tudo o que a Irmã Gertrudes desejar, assim será, pela 
comunicação, coração a coração. 

Uma vez proclamado, o VERBO DIVINO se faz. É mister, porém, que alguém 
o escute, para que a VERDADE seja. Assim é e assim será.

Assim os formei e os preparei desde o ventre materno para serem os eleitos, 
os que iniciariam a construção do mundo novo, como primeira célula familiar. 

Neste novo que se inicia, há que se forjar a família santa e irrepreensível, única 
estrutura de ora em diante. 

Assim abençoo essa UNIDADE de AMOR que se inicia, essa família no novo. 
É mister que ela seja para que o mundo receba. 

Por isso celebrai o AMOR, partilhai o AMOR. Festejai, pois é muito lindo e sub-
lime o que se inicia. Nesse mistério estais entrando, não pela fé mas pela graça.

Estais de posse do maravilhoso segredo, do maravilhoso DOM que se espar-
girá como jorros de luz duma fonte cristalina e pura.

— Que se abram as fontes do amor e que jorrem à humanidade inteira! É o que 
o Pai mais deseja. Amém!

É mister que o VERBO se manifeste na face da terra, que ELE seja VIDA e 
VERDADE e para que isso Se faça, se cumpre que a Gertrudes O transmita ao Zulmar.

O DIVINO chega até ela que transmite para ele para que possa existir. 
Nele são gravadas as linhas do novo tempo, pois a Gertrudes não pode segurá-

las para si. A Gertrudes não pode segurar o DIVINO só para si. Ela morreria de AMOR.
É necessário que alguém esteja permanentemente a seu lado, acolhendo o 

Santo, três vezes santo, que agora se faz entre vós. É muito majestoso o que se faz. 
E o Zulmar é a pessoa escolhida por MIM para estar ao lado da Gertrudes em 

todos os momentos para escutá-la, ser instrumento de acolhida do DIVINO e SANTO 
AMOR.

Mistério indelével, inimaginável e indestrutível, só aceito por vós porque 
vos preparei no decurso de doze anos de caminhada. A humanidade, como 
está, não Me receberia, não Me acolheria. Mas, como esse é o último plano de
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salvação para a humanidade, preparei tudo cuidadosamente para que MEU plano não 
fosse frustrado.

Por isso, no decurso da caminhada, os que não aceitavam, saíam, pois não 
aguentavam a transformação. 

Assim será de ora em diante. Quem não conseguir, deve retirar-se e esperar 
que o novo se firme, pois só os fortes aguentarão.

É uma transformação, tudo se faz novo. O velho está aí mas não tem mais 
poder. A medida que o novo se inicia, o velho cai. 

Quem tiver condições, entende e aceita. Tudo faço e realizo conforme a MINHA 
SANTA VONTADE. Não foi para ficardes de braços cruzados que vos formei durante 
doze anos e convosco caminhei passo a passo.

Espero que já estejais familiarizados com esse Pai a ponto de aceitá-Lo plena-
mente. Precisais ajudar-vos mutuamente para acolher-ME, pois muitos, embora escolhi-
dos e preparados, ainda quererão usar a razão, correndo o risco de rejeitar-ME.

A Carmem e o Zulmar sejam simples e dóceis, suaves na acolhida do mistério 
que ora se faz sobre vós. A Gertrudes e o Zulmar, o que vos digo é que ME acolham.

Trabalhai! Trabalhai! Não tendes outra coisa a fazer a não ser acolher-ME na 
humanidade inteira. Trabalhai com destemor na construção deste novo, firmando bem 
as estacas.

Nada tendes a temer, pois vos sustentarei. Sede corajosos e simples. Ninguém 
vai, de ora em diante, ditar normas para MIM, mas Eu imporei MINHA LEI que será 
simples e fácil de ser seguida e aceita, pois é a LEI do AMOR UNO e TRINO que ora se 
faz e se inicia na face da terra.

Sou um Pai amoroso e por isso recrio-vos no AMOR, a minha imagem e semel-
hança. Perpasso-vos, o Divino em VIDA e VERDADE. 

Filhos queridos, ouvi meu clamor! Acolhei-ME, já estou entre vós! Já estou 
aqui, acolhei-ME!

Vosso Pai Celestial

   

Parai, para que o mundo veja as maravilhas. A instituição casamento está 
falida e desacreditada como tal. Nem bem se fazem os casamentos e já são desfeitos 
com a maior naturalidade por leis humanas como se leis humanas pudessem quebrar o 
casamento, o matrimônio. Só a lei divina tem esse poder sobre o matrimônio. Ela vem 
aperfeiçoar a lei velha. 

A lei do AMOR vem pôr VIDA onde só existia morte, desesperança e de-
scrédito. A lei do AMOR vem aperfeiçoar o matrimô¬nio, vem firmar as estacas 
para que nada seja destruído, mas tudo transformado. Tende coragem e destemor.
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Até agora limpastes o terreno. Agora ides construir. Ides firmar os alicerces de uma nova 
sociedade. Primeiro a pessoa é recriada no AMOR do Pai. Agora é refeita a família, a 
única estrutura que desejo que exista, bem fundamentada no AMOR. 

O mistério que ora se inicia, entre o Zulmar e a Gertrudes, é muito profundo 
e inimaginável, só possível pela graça que se derrama sobre eles e compreensível e 
aceitável por vós, conselheiros, devido aos prodígios e por¬tentos que estou a realizar 
em vosso meio, durante todos esses anos. 

Por isso sois dóceis, pois aprendestes a conviver amistosamente Comigo, 
vosso Deus e Pai e estais acostumados a obedecer-ME e seguir-ME. 

Haveis de ser anojados e fortes, pois o que se inicia é mistério forte e profundo 
e só os fortes aguentarão. Esse mistério indelével já acompanha a Gertrudes desde o 
começo deste Carisma, mas sobre o Zulmar, é agora que se derrama. 

O Divino vem sobre ele em grande poder e força, realizar a intervenção na face 
da Terra e se não tiver alguém constantemente a seu lado, que o ajude, não vai aguentar 
acolher tudo sozinho. 

Da mesma forma a Gertrudes, sozinha, não aguentaria tanto AMOR. Uma vez 
sendo neles se faz no mundo. É o mistério do Pai e do Filho se unindo em divindade na 
face da terra, sendo acolhido pelo humano, por essas duas pessoas, que escolhi, desde 
o seio materno e preparei para darem frutos em abundância. É um mistério que se faz 
sobre eles. Não é pela carne que estão unidos, mas pelo espírito, para que a missão 
continue e a família seja salva. 

O próprio Pai vem ser família. A Trindade vem ser família na terra. É um misté-
rio o qual não ides entender, mas deveis aceitar. 

Pelo maravilhoso desígnio da Providência, DEUS É na face da terra, O AMOR 
É e se faz em vós. O VERBO de DEUS se faz carne e habita entre vós em AMOR UNO 
E TRINO. 

Os tempos que ides viver de ora em diante serão totalmente novos, onde acon-
tecimentos novos começarão a existir, tudo pela vontade de vosso Pai e que fogem à 
vossa compreensão. Pois para não destruir o que está aí, vou transformando e fazendo, 
recriando tudo.

Uma nova sociedade começa a partir de vós que crestes desde o princípio. 
Não é mister que haja muitos mas que os que perseveraram na acolhida do mistério 
sejam firmes e creiam que sou EU, vosso Pai, que realizo tudo isso.

Por isso, perseverai pequeno rebanho!
Logo a Carmem vai aceitar tudo, porquanto o que se passa com o Zulmar é 

um mistério muito profundo e foge à compreensão humana. Se inicia o casamento na 
Trindade. 

Agora, após preparada a terra, ides construir o novo tempo. É urgente e ne-
cessário não só crerdes, mas vos arrojardes para fazer a vontade do Pai, num tempo 
novo, onde muita coisa será nova para vós e até incompreensível, mas é mister serdes 
dóceis, pois sois os vanguardeiros desse novo tempo. 

O caminho que ora se inicia será de felicidade e paz. Derramarei
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sobre vós graças muito mais do que o necessário. Estou de vós bem perto. 
Sou o Espírito Santo Paráclito. Me faço VIDA e VERDADE em vosso meio e, 

dentro de vós, sou FORÇA e PODER. Me revelo a vós e ao mundo nesta obra e neste 
momento. 

Todos Me verão e todos crerão em MIM. 
Sou o Espírito Santo Paráclito e Me revelo a vós em Espírito, VERDADE e 

VIDA.
Eu sou em vós. Amém.

   

Eu sou a paz. Sou o dom. Sou a vida. Sou o infinito amor. Sou o verdadeiro e 
santo poder que dominará toda terra. Já tenho o poder em minhas mãos, já estou sob a 
guarda de minhas ovelhas, já está reunido o meu rebanho. 

Em um mesmo coração, em um mesmo lagar, em uma mesma fonte todas 
bebem e se saciam, se banham e se purificam, se achegam e encontram a paz, o amor. 
Em meu coração todas têm lugar, em minhas pastagens todas têm alimento, todas se 
saciam e encontram lugar para descansar. 

O UNO e TRINO AMOR se completou e abre espaço para que o universo 
inteiro dele receba. A Trindade Santa se faz pelo mundo inteiro, enche os corações e 
inunda as profundezas da alma, penetra os pensamentos dos mortais e se faz por inteiro 
nas células humanas. 

Cada parte do corpo humano é atingido e passa a ser uma célula viva do puro 
AMOR UNO e TRINO. Tudo pertence ao Criador: a voz, os olhos, o coração, enfim todo 
ser humano é uma célula viva do VERDADEIRO AMOR que é DEUS. 

A sabedoria de Deus formou a sua imagem cada criatura. É o sopro do Espírito 
Santo que penetra no mais forte elo entre o humano e dá o sopro de vida. É no momento 
mais sagrado da concepção que o Pai vem com seu gesto de amor e transmite a vida 
à nova criatura. 

E esse um momento de muito respeito e de gratidão porque é o Pai se fa-
zendo pequeno para se tornar amor em uma nova criatura. É sua sabedoria formando e 
tomando forma em uma vida, é a continuação de sua obra, é a continuação da vida do 
Altíssimo sobre todo universo. 

Todas as células precisam ser tocadas pelo dom de amor do Pai para que 
todas juntas formem uma só e que se faça à imagem e semelhança do seu Criador.

É de suma importância que os casais tomem conhecimento de quão grande 
e santa é a missão da concepção, quão grande é o compromisso diante do Pai, a hora 
de conceber, qual o amor que deve reinar, qual o respeito e a gratidão para com o Pai a 
hora de receber o anúncio de uma nova vida. 

Tudo pertence ao Pai, é necessário compreender profundamente essas coisas 
para que somente a vontade do Pai se faça em sua totalidade e em sua sabedoria, para 
que nada parta do desejo humano, suas paixões, seu impulso selvagem. 

O Pai quer suscitar entre vós grandes e fortes seguidores de seu plano. O Pai 
quer filhos sadios, puros e sábios para que governem a terra com retidão.
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É insolente o homem que penetra o desejo de seu coração e rejeita a fiel 
missão que Deus lhe concedeu. E de curta duração o seu desejo e seu coração envai-
decido cobre-se de dor e lágrima pela desobediência ao seu Criador. 

E de inteligência vazia a mulher que faz seu desejo e não se deixa levar pela 
docilidade da Sabedoria do Todo-Poderoso Senhor. Seu ventre se tornará amargo e 
suas entranhas serão tomadas pela ira do Senhor. 

Portanto, tomai cuidado e ficai atentos à voz do Altíssimo obedecendo-lhe sem-
pre a voz, dando-lhe sempre louvor e glória. Amém.

   

Quão maravilhosas, ó Senhor, são as obras de tuas mãos. Quão grande, forte, 
sublime e infinito é o teu poder. Imensa e santa a tua divindade, o teu amor. 

Deus se revela aos pequeninos e enche a terra com sua sabedoria. Divina e 
santa é a vontade do Pai, regada com a força total da fonte divina que é o Espírito Santo. 

O Pai abre seu coração, recolhe os mansos, os humildes e faz com eles eterna 
e infinita aliança. A luz penetra o mundo e as trevas gemem, o braço forte do Altíssimo 
se levanta e faz cair para sempre a força contrária à criação do Pai. 

Tudo se faz, tudo se completa, tudo se torna límpido e puro diante do precioso 
Senhor. 

O sangue do Altíssimo se fez fonte inesgotável e lavou o mundo de toda sua 
iniquidade. Não mais há a força maligna, eliminada pelo braço forte do Senhor. 

Governar a terra com retidão é a vontade do Pai, tudo a Ele pertence, tudo a 
Ele se consagra, tudo a Ele se sujeita. 

Pronta está a ALIANÇA ETERNA entre o céu e a terra, o elo forte e inquebrável 
cobre todo universo e inunda os corações. Repleto de amor e paz que vem da parte do 
Senhor. 

A vós, queridos filhos, peço não mais volteis ao vosso passado porque dele já 
não me lembro mais. Ide e olhai à vossa frente onde Eu vos espero com júbilo de amor 
e gratidão. 

Não mais vos ligueis às mínimas coisas que vos fizeram sofrer, mas vinde 
banhar-vos em meu reino de amor e paz. 

Eu vos espero de braços abertos, de coração repleto de amor para vos acolher 
em unidade com o amor uno, com MARIA, os ANJOS e SANTOS. Amém.

   

Quão maravilhoso é o nome do Senhor. Quão doce e sublime é o pla-
no que Dele a terra recebe. Imensa e santa é a bondade do Altíssimo em reve-
lar tamanho mistério ao humano. É o próprio Pai se revelando aos pequeninos,
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envolvendo em uma imensa fonte de amor e paz todo universo por Ele criado. 
Tudo recebe desse amor, tudo se renova, desde a semente da natureza até o 

mais elevado monte. Tudo se volta ao Pai em louvor e glória. Eis um momento forte e 
penetrante para todo o universo, tudo se une ao seu Criador. 

É um tempo de silêncio entre o céu e a terra para que o UNO e TRINO AMOR 
penetre todas as raízes e germine em um tempo forte e de profundo rompimento entre 
o bem e o mal. 

A luz vem e penetra com seus fortes raios e rompe com todo mal. Gemem as 
trevas, rangem os dentes e lágrimas rolam das faces porque não há lugar para a iniqu-
idade. 

O mundo pertence ao Pai, é Dele todo o universo e tudo o que nele contém. 
Rompei com vossas cadeias e vinde para a luz do Altíssimo onde o Reino de Amor 
encherá as vossas profundezas. 

Nada importa, a iniquidade do passado, o que importa para o Pai é a vinda a 
seu Reino, é a vivência no paraíso. Para o Pai a iniquidade deixou de existir, pois a sua 
misericórdia é grande. 

Bela e formosa é a mulher escolhida pelo Pai, deixan¬do-se envolver pelas 
carícias do seu rei, o Poderoso Senhor. Através dela e por ela, o Pai pode assim revelar 
e concretizar todo seu plano de amor para com os filhos seus. 

É o Pai se fazendo pequeno para penetrar nos corações e se fazendo grande 
para acolher todos os filhos seus em um elo de eterno amor. Criatura altamente preciosa 
para o Pai, escolhida como Maria, que soube doar a sua própria vida para obedecer ao 
DIVINO MESTRE. 

Duas mulheres preciosíssi¬mas para o mundo e do agrado do Pai, pode assim 
manifestar o seu amor, realizando seu plano de salvação. Maria que veio trazer em seu 
seio a salvação para o mundo, o próprio Pai feito homem. 

E a segunda mulher que doou sua vida deixando-se tomar por inteiro pelo UNO 
e TRINO AMOR. O Pai realizou nessa mulher a sua obra mais preciosa já presenciada 
pelo humano, ligando o céu e a terra, fazendo acontecer no íntimo do ser humano o que 
é de mais sagrado: a divindade celestial fecunda a terra e a semente germina. 

O íntimo humano recebe da graça do Pai e a terra está fecundada pelo dom 
do Espírito Santo. 

A graça imensa e santa se derrama e penetra toda raça humana. A iniquidade 
é vencida e reina o bem, a vitória final é do UNO e TRINO AMOR.

Assim seja, para sempre. Amém.

   

Eis o grande momento. Eis que se aproxima a hora nona e chega o mais forte 
e temível momento em que as trevas gemem e o Senhor toma posse por definitivo de 
todo universo. 

É um tempo forte e temível esse que sucederá com a chega-
da do seu Senhor, tudo está nas mãos do Pai, a Ele tudo volta e tudo Ele 
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governa. A vós, queridos do Pai, vos peço muito amor e dedicação, muito haveis de 
presenciar e de sentir, mas nada podeis fazer, somente deixar o Senhor realizar através 
de vós. 

Vereis cair aos prantos grande multidão, gritos e lastimações, mas necessaria-
mente que assim se faça. Tudo precisa ser purificado e transformado para o Reino do 
Senhor. Só a Ele pertence a sua criação, 

Ele é o Senhor da eterna glória.
A vida é um dom, uma continuação permanente da obra do Altíssimo e é em 

harmonia que ela precisa se desenvolver em união plena que ela precisa dar glórias ao 
Pai. A gula, a ganância, o desamor, o roubo não mais existirão. Não há mais lugar para 
tal em meio aos filhos de Deus. 

Quando virdes acontecer coisas temíveis não vos assusteis ou vos angustieis, 
mas imediatamente olhai o outro lado, o lado do reino, do puro e santo amor. A iniqüi-
dade não mais existirá, crede e vivereis. 

A lei do Altíssimo governará a terra, a sabedoria divina tomará lugar definitivo 
em meio às nações. A linha do amor penetrará cada célula e transformará em sabedoria 
do Altíssimo. Somente uma é a linha que restará. 

Quando vós caminhastes no plano do Pai três foram as linhas, agora unindo à 
Santíssima Trindade só resta uma linha, essa que é governada pelo mais santo e forte 
dom. 

A linha do amor desconhe¬cido do maligno, de agora em diante haveis de 
caminhar unidos com a Santíssima Trindade, nada resistirá, tudo obedecerá conforme 
a vontade do Pai. 

Tudo o que fizerdes deverá ser em nome da Santíssima Trindade, desde o 
trabalho, o lazer, a cura aos doentes, as visitas às famílias, onde colocardes os vossos 
pés, em todos os lugares deveis ordenar em nome da SANTÍSSIMA TRINDADE (repito, 
ordenar em nome da SANTÍSSIMA TRINDADE).

A família é a célula mais forte existente no mundo, é dela que parte a força para 
todos os lugares e é essa célula que deverá ser a célula do Altíssimo. 

Essa célula precisa ser viva no Senhor, ser forte e inquebrável. 
Uma vez transformada e limpa, o mundo também será transformado automati-

camente. 
Tudo parte da família que será morada definitiva do Senhor. Uma família trouxe 

ao mundo o pecado, a segunda família veio trazer o amor, a salvação e agora se une em 
uma só, no abraço do Pai.

 Um só é o Reino, um só é o dom, uma só será a família. Essa família precisa 
começar a viver a partilha dentro dos escolhidos do Pai. E a primeira família do novo 
plano do Senhor, a união fraterna e pura. 

A comunidade precisa de uma só família no dom do Pai. É através dessa famí-
lia que as famílias do mundo inteiro chegarão à perfeição, à santificação. 

Que não mais aconteça entre vós o apego, o orgulho, a vaidade, mas entrai 
no reino do amor do Pai e vivei tudo o que Ele vos quer oferecer, a partilha, o amor, a 
verdade, a luz, a fé, a caridade. Nada pertence a um só, tudo é de todos, tudo deveis 
ter em comum.
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Eis o momento que se aproxima. Eis o tempo que vem. É uma virada total, é 
forte e temível esse tempo. Estou à porta e bato, estou de frente com o mundo, com o 
cajado na mão e começo a penetrar no interior de cada filho meu. 

Estou a resgatar tudo que Me pertence, estou penetrando as profundezas 
delicadas da natureza, as fontes de água viva e o interior de minha morada. Tudo Me 
pertence, tudo Me é submisso. 

Esse tempo que se aproxima é de muita importância para o mundo. 
É tempo de restabelecer a minha lei, é o tempo de restabelecer o selo da 

salvação, é um tempo forte e não pode haver interrupção, é de importância total para a 
sequência do mundo. 

Todo universo depende desse momento, desse silêncio, desse destampar de 
um túmulo de morte, para que renasça em uma vida nova. 

Para que tudo seja estabelecido entre o céu e a terra porque não haverá mais 
céu e terra, mas um só será o Reino. 

É de grande importância que vos porteis dóceis e obedientes ao Criador, tudo 
suportando no silêncio e na paz. 

Asseguro-vos que ainda haverá dias de dor e lágrimas, mas que serão retribuí-
dos com gratidão da parte do Senhor. Descortina-se a face do mundo e vê tão nu o seu 
pecado, abre-se o coração do Pai e já não se lembra mais da culpa dos filhos seus. 

O novo rebento dá frutos e espalha-se sobre todo o horizonte. Formaliza entre 
o céu e a terra uma só fonte, uma só linha. Um só será o reino e um e o mesmo será o 
Senhor. 

A sabedoria divina entra em ação e governa na santidade, na paz e no amor. A 
luz vem e as trevas deixam de existir. 

Tudo se renova no profundo amor da Santíssima Trindade, governa a terra na 
retidão e no amor, é o plano do Pai. 

Haveis ainda de presenciar momentos difíceis, acontecimentos negros, nesses 
instantes olhai somente para o mais puro e santo poder e nada voz atingirá. 

As três pessoas divinas estão se unindo cada vez mais com a humanidade e 
já não se sente mais distância entre um e outro, mas sim um e o mesmo poder, um e o 
mesmo dom se fazendo em um e o mesmo corpo. 

Tudo está se consumando e se fazendo a seu tempo e nos planos do Pai. 
A terra recebe do Pai o mais sublime e santo presente. A terra se abre em 

um berço e recebe da parte do Pai a unidade profunda de um espírito novo e santo. A 
Trindade inunda a terra e faz morada plena em seu seio, a aliança se fecha e se fecunda 
para proteger essa semente lançada pela mão do Criador. 

Se concretiza em uma rocha profunda e santa. 
A tenda do Senhor está pronta para receber o nascimento de uma divindade 

jamais vista nem mesmo pelos anjos e santos. 
Sairá para o mundo um resplendor de luz, raios profundos que atingirão toda 

a face da terra. O nascimento deste rebento será com cânticos de ninar, que os anjos 
entoarão sob a proteção de Maria e os santos apóstolos. 

Assim rompe-se o véu da terra e tudo brilhará em louvor e glória, para o Sen-
hor. Assim será para sempre. Amém.
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Eis o momento definitivo e santo que se aproxima. Eis o tempo propício, para a 
alma humana se intercalar na divindade do Altíssimo. Não mais haverá destruição, não 
mais haverá diferença entre um e outro. 

Tudo será em um e mesmo Senhor, tudo se fará em uma e mesma divindade, 
será uma só santidade entre o céu e a terra. Não mais haverá um céu e uma terra, mas 
será uma e a mesma fonte viva e cheia da glória do Senhor. 

Tudo se transformará e será um só o Pastor, um e o mesmo será o campo onde 
as ovelhas do Pai se saciarão. 

De que vos adianta permanecerdes no ter, no prazer ou no poder se nada a 
vós pertence? 

Se tudo é do Pai, tudo é de todos, porque todos são do Pai, todos foram criados 
à sua imagem e semelhança. E se tudo a Ele pertence também a vós tudo pertence. 

Cairá por terra toda ganância, todo poder já não existe mais. Eis a angústia a 
se abater sobre os fortes e poderosos. 

Um rebento novo se instala em meio a tudo e a todos. É como uma pérola 
enorme a se abrir em estilhaços e se lança em meio a todos. 

Está próxima a vinda de um forte e sublime rebento inquebrável e que jamais 
será vencido, é forte, é justo, é verdadeiro, nada o deterá, nada o romperá. Esse es-
trondo atingirá com força total todo o universo, todos receberão, todos serão atingidos. É 
como uma flecha que penetra e destrói todas as injustiças, todas as mentiras. 

Não vos assusteis e nem vos preocupeis porque tudo a Ele pertence, tudo a 
Ele se submete, tudo se volta a Ele puro e santo.

Sob vossos olhares acontecerão essas coisas incompreensíveis para mui¬tos, 
revoltantes para outros e justificadas para vós. Eis o justo que vem, eis o grande poder 
que se aproxima, vem o único, o último, o santo, o altíssimo de todos os tempos. E o 
dom precioso, é o amor Uno e Trino que nascerá em meio às nações. 

A morte foi vencida e já se desfaz em gemidos e angústias e lamentações. A 
vida penetra e começa a fazer morada definitiva em meio às nações. 

O Senhor governa a terra e é o Senhor para todo o sempre. Amém.

   

Quero pôr-vos de sobreaviso, é bem pouco tempo que nos separa, tenho 
urgência em concluir o plano de salvação. 

Quero de corpo e alma manifesta-Me ao vosso meio. Peço que vos reunais, os 
poucos que já Me aceitam e assim sobre vós, em meio a vós tenho desejo de perman-
ecer libertando-vos e curan¬do-vos. 

Aos poucos a fé está se tornando viva em vós, alguns de vós já es-
tais a sentir os primeiros acordes do reino. Já estais sentindo as diferenças entre o 
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O amor começa a dar os frutos esperados. O amor está envolvendo-vos aos 
poucos e o sentido da vida se faz. Tenho pressa em atender ao desejo do Pai. Tenho 
pressa em cumprir minha missão. 

No vosso meio quero estar, é impossível conter-Me. Alcançai a fé viva e já Me 
vereis, aceitai-Me e estarei convosco, assim como a vós prometi. Seguistes o caminho 
que leva a Mim. 

Comigo prosseguireis juntos rumo à terra prometida, junto ao Pai.

   

Ao nada devereis chegar. Que vossa vontade cesse e a minha prevaleça acima 
de tudo, acima de todos. Somente a minha vontade deveis obedecer, deveis seguir em 
frente sob minhas ordens. 

Quero que assim se faça na terra como acontece nos céus, para que aconteça 
a união do céu e da terra, a união do humano com o divino, tornando-vos perfeitos como 
na criação. 

Todos os efeitos do maligno deixaram de existir, em vós é apagado, em vossa 
alma, todos os vestígios deixados do vosso passado, tempo em que éreis presa fácil do 
mal, tudo foi apagado e transformado. 

Em vós o sopro divino restituiu o que de mais sublime se almejou para minha 
criação, quando vos criei puros e perfeitos. Caístes fácil sob influências do mal, respeitei 
vossa opção, porém, é chegado o final do caminho traçado, a humanidade deverá fazer 
novamente sua opção. 

Eu que Sou o Pai Todo-Poderoso estarei à espera e a respeitarei. Deixo-vos 
livres para optardes. Aqueles que optarem a este plano de salvação estarão sob minhas 
graças, protegidos por Anjos e Santos. 

Pelos meus caminhos devereis andar. Minhas leis devereis obedecer, meus 
desejos devereis cumprir. Exijo acima de tudo fidelidade, pois que agora não existe mais 
volta. 

Agora foi dado o tempo de reparação. Estou acolhendo-vos, e voltai a Mim, 
livres, puros, perfeitos para que possais desfrutar do paraíso terrestre, juntamente com 
os anjos e santos, a Mãe Santíssima, com meu Filho e com o Espírito Santo.

Pai Eterno.

   

No princípio era o Verbo e por Ele foram criadas todas as coisas. A seguir, o 
Verbo se fez carne e habita em vosso meio e vos salva. Agora, o mesmo Verbo divino 
vem habitar em vosso meio, encarnado na pessoa da Irmã Gertrudes. 

O Deus É habita em vosso meio e vos recria e santifica. Assim se cumpre, através
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da pessoa da Irmã Gertrudes, esse grande mistério, que é a acolhida do Espírito Santo 
Paráclito sobre a face da terra. Ele vem em grande força e poder reger os povos. 

Eis que é a época certa para o meu Espírito se derramar sobre vós, se aproxi-
mava e era mister preparar alguém para viver esse mistério e a pessoa escolhida por 
Mim foi a Irmã Gertrudes, da qual dou testemunho diante de vós para que creiais que o 
que ela vive é um mistério, revelado ao mundo pelo desígnio da minha providência, mis-
tério, este da encarnação do meu Espírito para que Ele seja entre vós vida e verdade. 

Assim se intensifica cada vez mais entre vós esse mistério do amor santo, do 
amor justo e verdadeiro, que é cada vez mais verdade no meio de vós. A palavra se faz 
vida e acontece. 

Por isso, preparei todo esse plano e através desse grupo, ele pôde ir aconte-
cendo. Esta é a grande intervenção do Espírito Santo na face da terra e feliz de quem 
acolhê-Lo. 

É a chegada do amor entre vós, Daquele que fará todos amarem-se como 
irmãos, filhos do mesmo Pai.

   

 
Eis que se faz sobre vós o grande mistério: mistério de amor. Do amor grande 

e santo. Do amor verdadeiro. 
Esse amor não tinha ainda vindo à face da terra. Não era conhecido. Agora se 

faz vida e verdade entre vós, esse amor divino e santo. 
Primeiro revelou-se a uma pessoa. A seguir, à sua família. Após revelou-se aos 

conselheiros e a seguir, revela-se à comunidade e ao mundo. 
À medida que é aceito, vai se revelando, se apresentando. É o Deus É em 

vosso meio. É o Espírito Santo Paráclito, do qual dou testemunho diante de vós. Como 
vos afirmo agora, Ele veio como luz entre os homens. Se falo veio, é porque Ele já está 
em vosso meio. 

O grande acontecimento da humanidade, o aconte¬cimento previsto desde a 
minha vinda, que iria abalar a humanidade, se faz na tranquilidade e na paz, na simpli-
cidade e doçura. Porquanto, na medida do desígnio da providência, Ele ia sendo enten-
dido, acreditado, aceito e amado. Acreditado, posso dizer, porque poucos acreditavam 
que Deus fala. 

Os que tinham dificuldade de crer que Deus fala, como ficarão agora, que Ele 
É em vosso meio? 

Como ficarão aqueles que se apossaram do poder e queriam governar sob 
meu desígnio, mas nas suas vãs filosofias? 

Filosofias totalmente humanas que caem agora, à medida que o Espírito Santo 
é entre vós. Eis que a justiça é entre vós e agora ninguém mais poderá fazer injustiça. 

Não será a vossa filosofia humana que irá deter as injustiças, mas a justiça 
divina que está entrando e ninguém mais poderá agir injustamente.

Eis que o Deus da verdade, o Deus da justiça já está na face da terra 
e vai começar a agir. Começa o novo tempo. Findou o tempo de espera. Mui-
tos desejaram ver o que estais vendo e ouvir o que estais ouvindo. Mas não lhes
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foi possível, pois só a Deus cabe saber os tempos. Eis que o tempo novo surge, o tempo 
santo, o tempo em que todos os filhos voltarão para o Pai, e todos serão santificados. 

À medida que o Deus É pisa a face da terra, a santificação acontece natural-
mente em cada um, como um raio de luz magnífico e esplendoroso, o Santo ,três vezes 
Santo começa a sua caminhada e consigo arrasta todos os seus, toda a humanidade. 

Eu vim trazer a vida, mostrar-vos a fraternidade e a providência e o que mais 
quero é que ela seja entre vós. Eis que o tempo urge. É mister serdes sábios agora. Eis 
que a palavra se faz e acontece. 

Ela se faz vida e verdade. É mister estardes no bem, estardes na graça, no 
amor divino e santo, estardes inseridos no meu Espírito Santo, possuídos por Ele, per-
passados por Ele. 

Assim é e assim será. Acolhei-O, com ardor cada vez maior. Vibrai de alegria e 
encanto, pois o Deus É está encarnando-se em vós. Permiti que isso seja. 

É o que Eu mais desejo. Foi para isso que Eu vim. Foi necessária a minha 
vinda, para que Ele fosse acolhido. 

Eu vim apresentá-lo de viva voz. Eu vos disse que, se Eu não fosse, Ele não 
viria, mas se Eu fosse, o Pai vos enviaria o seu Espírito para ficar eternamente convosco 
para vos ensinar todas as coisas, para ser em vós força e poder, para ser luz e sal no 
vosso meio. 

Ele vai aclarar todas as coisas, as grandes e as pequenas, as certas e as er-
radas, as que estão em cima da terra e as que estão debaixo. Sobre todas as coisas 
perpassará a luz do meu Santo Espírito.

E ninguém mais ficará na treva. E os que se fazem sabedores da verdade 
cairão em suas próprias sabedorias. Só ficará de pé o que for santificado. 

Só conseguirá subsistir nesse novo tempo o que estiver inserido nesse amor 
divino e santo: a pessoa, a família, a empresa e o governo. Todos serão um e haverão 
de estar emergidos na água viva do Todo- Poderoso e Santo Senhor.

É a era do Santo, três vezes Santo sobre a face da terra e com Ele toda a terra 
é santificada, é renovada, é recriada. Tudo o que é velho cai e o novo surge. É o tempo 
da graça. 

A graça É, e se intensifica em vosso meio. Eis que o Espírito Santo surge com 
graça e força, poder e garra, semeará a justiça na face da terra, restaurará os templos 
caídos, fará renascer a igreja viva, a igreja de carne, onde Ele é amado, louvado, glorifi-
cado e aceito. O Santo, três vezes Santo é recebido com poder e glória. 

Os templos são abertos e tudo é santo. Tudo é recriado. Em vós habita Deus. 
Eis que o Espírito Santo surge para propagar toda a verdade, a boa nova, a nova lei, o 
novo tempo — Cristo Sendo. Cristo encarnando-se, o Deus vivo no meio de vós, sendo 
vida, verdade, força, poder, providência, amor, unidade. Surge a verdade no meio de 
vós, a alegria, a vida.

O Pai é acolhido, amado e aceito. O Filho é acolhido, amado e aceito e o Es-
pírito Santo é acolhido, amado e aceito. As três pessoas são a Unidade Santa que vem 
habitar a face da terra. 

A Trindade Santíssima é acolhida, amada e aceita e ago-
ra o Santo já pode ser na terra, já pode ser dentro de vós, no vosso tem-
plo que agora é repleto de santidade para acolhê-lo. Esse Dom Divino e
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Santo só foi possível acontecer na face da terra após purificar os templos. A alma refeita, 
é santificada e preparada para receber o Santo, para encarná-lo e vivê-Lo. 

A humanidade em si não era digna de tamanha graça mas foi sendo levada 
a tal, pelo desígnio da providência, que foi transformando-a e renovan¬do-a, de dentro 
para fora e de fora para dentro, o Pai foi tomando posse e agora se faz em santidade e 
poder, em força e verdade. 

É a sabedoria, a dignidade, a santidade e a unidade, que é recuperada para o 
homem. Agora basta que ele aceite e isso é, porquanto a terra foi preparada, a semente 
foi lançada. E agora, a planta já cresceu e o fruto pode ser colhido.

No decurso de anos foi sendo feito esse trabalho por um grupo, liderado por 
uma pessoa, por Mim escolhida e preparada, para ser a primeira que iria viver a ex-
periência do Deus Vivo, do Deus Santo, do Deus humanado no meio de vós.

 Assim é e assim se cumpre, que essa pessoa precisa ser aceita e acolhida 
pela humanidade inteira, pois minha mão repousa sobre ela. Com santa unção foi un-
gida por Mim para realizar esse trabalho, que humanamente ninguém teria condição de 
realizá-lo. 

Eu a escolhi e preparei esta serva, que agora é filha querida do Pai, pois so-
bre ela repousa o meu Espírito, espírito de santidade e poder, espírito de sabedoria e 
prudência, conselho e discernimento e do santo temor do Senhor. 

Sobre ela repousa minha força, a força do meu braço e o poder da minha voz. 
Ela sentará no trono e dirigirá com cetro de ouro as nações, governará com cetro de ferro 
em suas mãos, quebrando os jugos e implantando o amor, a justiça, a paz e a unidade. 

E que todos a acolham e que ninguém se levante contra ela, pois meu reino 
não é deste mundo, é daquele no qual ides prestar conta para entrar. 

Meu Reino é um reino Eterno e já começa entre vós. Vós sois parte desse 
Reino, na medida em que amardes e viverdes a unidade. Meu Reino se faz no meio de 
vós, à medida que acolheis o Pai e o Filho, à medida que viveis como irmãos na unidade 
e na paz. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. 

Penetrais num grande mistério: o meu Reino entre vós, que era e que é. Meu 
Reino não tem lugar definido, ele se faz entre aqueles que o acolhem, o vivem e o en-
carnam. Encarnar o Reino é viver a unidade, o amor, a justiça e a paz. 

É ser pobre e pequenino em espírito, simples e humilde, desprogramado, fiel. 
Meu Reino não é deste mundo, mas aqui se faz vida e verdade. Aqui, ele deseja ser para 
reconduzir todos de volta ao Pai, em santidade e amor.

Reanimai-vos, pois a hora é chegada!
Buscai a vida, a verdade e a paz!
Buscai o amor, o amor de Jesus, o amor de irmãos entre vós. Deus É. Amém.
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Viver o amor mútuo, viver o amor em família, viver o amor na comuni¬dade. 
Essa é a lei do amor na qual se baseia todo o ensinamento deste plano: a vivência do 
amor a si mesmo e aos irmãos, no seio da Trindade Santíssima. Um só coração, um só 
espírito, uma só alma com o Pai e os irmãos.

E é isso que o Pai quer: fazer de todos os povos um só coração e uma só alma, 
inseridos Nele e dóceis a Ele.

Cada vez mais se aninha em vosso peito o amor do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Cada vez mais, a Trindade Santa vos possui. 
Cada vez mais tomais posse da herança que vos é devida. 
Cada vez mais é bem-vindo e benfazejo esse tempo de serenidade e paz. 
É promissor esse tempo e será muito bem acolhido ao ser conhecido de todos 

os povos. 
Um tempo novo. Um tempo de amor, de fraternidade, onde o Espírito Santo 

fará cumprir o que anunciei e preguei através de admoestações e parábolas: o amor 
fraterno. 

Eu Me apresento ressuscitado entre vós e vossos irmãos e vos uno nesse amor 
santo do Pai. Eu estou ressuscitado no meio de vós e à medida que a luz se acende, vós 
Me percebeis e já não mais conseguis ser infiéis a Mim, vosso único Senhor.

Abrandam-se cada vez mais os ânimos e o Espírito Santo surge como única 
luz no meio dos homens. Único governo capaz de gerir tudo e unir tudo. Única força 
capaz de sustentar a unidade.

Eis que estou em vosso meio, em santidade, poder e força. Comunico-Me con-
vosco sob várias formas e agradeço por estar sendo tão bem acolhido. 

Ficai cada vez mais atentos à minha unção, pois ela se faz verdade no meio de 
vós. Minha luz É, em vosso meio. 

Agora podeis estar certos, que realmente a salvação se concretiza. No meio 
de vós está a luz, que vem ao mundo e é acolhida. A luz está no meio de vós e por si só 
realiza maravilhas, por si só converte, renova, transforma e santifica.

Eis que agora o Espírito Santo É, entre vós. Dele dou testemunho diante de vós 
para que creiais que a promessa do meu Pai já se faz em vosso meio. 

Haveis de estar atentos, pois Ele vem para mostrar toda verdade. Diante Dele 
nada pode subsistir, pois Ele é Aquele que fará justiça diante das nações.

Eis que renovo a cada um de vós. Renovo vossa família e a comunidade. 
Renovo vosso trabalho. Tudo será santificado. 

Tudo será um hino de louvor à glória do Pai. Santificado seja cada um de vós, 
vossa família e vosso trabalho. Seja santificada a terra, o ar e as águas e todos os seres 
que as habitam. Tudo seja santificado pelo poder do meu Nome. 

Santifico o que está fora, após ter santificado o que está dentro de vós. Vosso 
ser interior, o homem espiritual, está santificado e agora tudo o mais é santo. 

Por isso vos falo, desse novo tempo. Era mister que assim fosse para que o 
Espírito Santo viesse. Para que o Espírito Santo possa pisar a face da terra, é mister que 
tudo seja santificado, pois Ele é santo e tudo o que Ele toca é santificado.
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O Espírito Santo atraiu a santificação para a face da terra e ao mesmo tempo, 
Ele santifica tudo. Ele é o Santificador. 

Agora se completa a missão do Cristo, que vos fala: que foi salvar-vos das 
trevas para a luz, tornar o Paizinho conhecido, amado e aceito, ao santificar cada um. 

Cada um de vós agora pode viver o Amor Uno e Trino e gozar das delícias do 
colóquio e da amizade com o Pai.

Eis que se faz entre vós a felicidade e a paz. Sabeis o que vos fiz? No tempo 
propício, Eu vos visitei e no tempo da graça, Eu vos chamei à luz para produzirdes frutos 
de unidade, santidade e paz. Nada, nem ninguém, ficará de fora, mas todos participarão 
da mesma graça e todos acolherão à sua hora. 

Tudo o que falo é verdadeiro. Faço-me entender por vós, pois desejo ser con-
hecido e amado por todos e cada vez mais. 

Apresento-me em simplicidade e em santidade. Cada vez vos convenço pela 
minha forte presença, que realmente Sou Eu, o vosso Deus, o vosso único Senhor, não 
um deus estranho, ausente e calado, mas o Deus Conosco, Aquele que é e que se faz 
entender por vós e que vos comunica seu Espírito de santidade, e que em vós é o Dom 
por excelência, o único Dom, o Deus E em vós.

Resumindo, Eu, o Cristo, vivo em vós. Agora já posso ser em vós. Agora a 
humanidade participa do mistério da encarnação, que vivi em Maria e que agora vivo em 
cada um de vós. Mistério divino e santo. 

Eu vim para que toda a raça humana fosse restaurada. Eu vim restaurar a 
carne, sujeita ao pecado e reconduzi-la à luz, à perfeição, à santificação. Só a alma 
santificada é capaz de acolher-Me, acolher o Pai, acolher o Espírito de amor. 

Agora que tudo é santo, o mistério cada vez mais se revela ao mundo. Eu vim 
mostrar-vos o Pai e é mister que agora Ele seja entre vós. 

É necessário que o mundo O conheça, O aceite, O ame. O Espírito Santo vos 
recordará tudo o que vos disse e vos ensinará toda a verdade. Eis que Ele já se faz em 
vosso meio e a sua missão começa. 

Ele vai mostrar aos homens o amor do Pai e do Filho e o que os homens fiz-
eram desse amor.

Ele mostrará onde os homens andaram e quão fundo estavam no seu desamor 
e no seu desvario. Ele fará ser verdadeira a reconciliação trazida pelo Filho e fará os 
homens reconhecerem quão magnânimo é o Pai, quão providên¬cia, quão amor. Ele 
manifestará em si toda a verdade. 

Ateará fogo em tudo. Tudo haverá de arder de amor pelo Pai e pelo Filho. Esse 
fogo de amor tomará conta de tudo. Como um fogo devorador, esse Amor Trindade 
tomará conta de tudo, de norte a sul, de leste a oeste, por tudo se propagará. O amor, 
que é Deus, agora se faz. 

Tudo isso que vos digo é verdade e dela dou testemunho, pois ela já está em 
vosso meio. Eis que se cumpre sobre vós o que predisse o profeta Isaías: “O povo que 
andava nas trevas viu uma grande luz”.           ( Is 9,1 ) 

Em verdade, sobre vós se faz uma grande luz, a luz divina, o amor.
Eis que o Espírito Santo chega à terra, se faz na terra, dócil e  ser-

enamente, na calma e na paz, como aprouve a um Deus que é Pai, Irmão, 
Amigo, o Tudo para todos. Aprouve ao Pai realizar tudo em sigilo, no segredo,
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através de um mistério divino e santo. Mistério este escondido desde os mais remotos 
tempos e só agora revelado aos seus filhos. Mistério da graça, mistério do amor. 

O amor sendo gerado pelo desígnio da providência, concebido neste tempo de 
agora e gerado para o mundo num mistério de amor divino e santo. 

A santa presença sendo gerada no humano, pelo divino e santo amor, que 
agora se queda feliz ao ver nascer o divino e santo amor, solenemente, brilhantemente, 
lindamente, todo belo, todo santo, todo amor. 

O Dom por excelência tomando posse do humano. Cada ser torna-se templo 
santo, da divina e santa presença. 

A vida divina é agora na face da terra e cada ser pode desfrutar dessa santa 
presença, pois ela vem para todos, vem unir todos e fazer de todos os povos um só 
coração em louvor e glorificação ao Pai e ao Filho. Agora o divino É: a vida, a ternura, o 
carinho, o amor, a paz, a santidade, a plenitude dos dons e da graça.

Santo! Santo! Santo!  O três vezes Santo é glorificado e enaltecido na terra, 
dentro do ser, em seu coração e em sua alma. 

Louvai e cantai, pois é grande e imensa a graça, que se faz no meio de vós. É 
imensa a alegria, é plena de vida. Eis que a verdade se faz no meio de alguns poucos, 
mas é necessário que assim seja, para que se cumpra o plano do Pai. 

O mundo só tomará conhecimento do plano ao estar completamente, total-
mente realizado. É um plano lindo demais e ousado demais para ser aceito sem preparo. 

Por isso, à medida que mostrei o plano, fui preparando e fazendo acontecer 
entre alguns. Esses são as primícias que escolhi, preparei e santifiquei. 

E é para esses que Me revelo em majestade, força e poder, Me revelo no mis-
tério de amor divino e santo. Esses que escolhi estão a olhar o mundo de uma dimensão 
muito elevada, eles estão entregando o mundo ao Pai para que o mesmo seja transfor-
mado e recriado. Eles são o elo que liga o céu e a terra, a força da união. 

O humano tão intrinsecamente unido ao divino, que um perscruta o que o outro 
deseja e assim, o humano deseja que o Bem se faça e o divino permite e o Bem se faz.

Deseja que a graça se faça, deseja que o amor aconteça, deseja que a unidade 
seja e ela é. Assim, o humano em amor comunica tudo ao divino, cujo único desejo é a 
felicidade do homem, sua alegria e bem-estar e assim é, e o Bem acontece. 

O Pai só quer que os filhos sejam felizes. O Pai só deseja conceder aos ho-
mens o bem, a felicidade e a paz. Por isso, os homens devem voltar-se o mais rápido 
para Ele.

Quando o mundo todo for santificado, então o Pai pode ser em plenitude. Por 
ora, é mister que seu governo se instale aos poucos e entre poucos. Mas é muito ne-
cessário que assim seja. 

Que o governo seja aceito e obedecido, pois é um tempo novo que começa e 
é necessário que se cumpra tudo conforme o seu plano. 

O governo imprimirá seu sinal e suas leis. Seu sinal indelével será a própria 
presença do Espírito Santo em santidade e poder. 

Assim todos conhecerão quais são os meus, pelo Espírito de amor e santidade 
que comuni¬carei a cada um que for dócil e obediente à minha voz. Assim todos saberão 
que viveis o novo tempo, se cumprirdes com docilidade minhas leis e preceitos. 

Já vos dizia: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai
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é que todos voltem para Ele e se amem como irmãos. Assim, se há amor, o Dom É, e se 
o dom é, o amor se faz em plenitude e a lei maior é a lei do amor. 

É essa lei que permite que o divino seja. É a lei do amor que permite aos ho-
mens amarem-se como irmãos. 

É ela que permite aos homens sentir os mesmos sentimentos que senti, viver 
as minhas bem-aventuranças. Essa lei sendo, o Dom por excelência É e o divino se faz 
e habita em vós. 

Eis que se cumpre sobre vós o primeiro mandamento dado a Moisés: amar a 
Deus sobre todas as coisas. E que assim seja. Que adoreis ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo, em uníssono, sobre toda a face da terra, num mesmo coração, numa só alma, 
com toda força da mente e do espírito. 

Entregai-vos a esse amor poderoso que, em vós sendo, vos fará amar-vos 
como irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém.

O amor divino e santo É.
Agora ele se faz em plenitude. O amor divino e santo sendo, se fazem todas 

as leis.
O novo governo começa e as leis são proclamadas.

   

Isso é o que pensais que é ser feliz?
Felicidade é estar na paz do Senhor. Felicidade é haurir da graça que se faz 

agora no meio de vós. Felicidade é saber acolher a graça no tempo oportuno, é acolher o 
Pai no tempo certo, é voltar para Ele em unidade e amor. Entesourai para o alto! Buscai 
viver as coisas de cima! Olhai como vivem as aves do céu que o Pai alimenta.

Confiai na divina providência do Pai. Ela é o vosso sustento espiritual e tam-
bém material. 

Ela é o vosso socorro. Vosso templo estando restaurado e vosso homem in-
terior sendo pródigo em amor, se torna perfeita a vossa amizade com o Pai e se faz a 
providência. Purificai-vos e entesourai para o alto! 

Buscai a santidade e a paz. Amém.

   

Assim fala o Senhor:
No tempo oportuno Eu te escolhi e no tempo da graça, Eu te chamei para ires 

aos povos e manifestares a verdadeira religião que Me cultua em espírito, verdade e 
vida.

Segurei-te pela   mão e te fiz  passar  por todos  os  caminhos e cruzar  todos  
os atalhos, para através de ti manifestar-Me ao mundo.
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Fiz de ti meu mensageiro entre todos os povos, meu baluarte diante das na-
ções. És a minha preferida, aquela que escolhi para elevar a voz diante dos povos. Por 
isso cada dia mais Eu te cumulo de bênçãos e graças e coloco diante de ti a minha luz 
para saberes por onde andar. 

Assim fala o Senhor para te saudar, Gertrudes, filha querida. Estejas atenta 
à minha soberana vontade. Eu te conduzirei, nenhum mal te acontecerá. Doravante, 
porque és a escolhida, sobre teus ombros pesa muita responsabilidade. Encarrego-te de 
instalar o novo governo. Assim como Eu disser através de ti, assim será. 

Como disseres será, pois o novo governo será implantado através da palavra. 
E um novo tempo, onde a palavra é.

E que assim se cumpra porque assim é. Amém.

   

Neste retiro quero conduzir-vos um a um pelas mãos e levar-vos a longínguos 
lugares. Passareis pelo tempo das provações, ao tempo da purifica¬ção. Ao lado de 
cada um estarei acompanhando-vos por estas passagens, até serdes transformados, 
até que possais penetrar na Terra Prometida. Venho a vós como prometi, com muito 
amor, venho munido pelo Amor Trinítário em torno e sobre vós. 

Sereis os primeiros a experimentar, a viver neste novo céu, nesta nova terra. 
Grande será a transformação em vós. 

Transformados, dareis testemunho ao mundo. 
Através de vossa pessoa chegarei ao mundo. Em vós reinarei, vosso convívio 

será pleno e eterno, do meu corpo saem as energias que vem do Pai e sobre vós as 
deposito para que possais passar pela transfor¬mação e livres possais viver o reino.

Sou o Filho, sou o Caminho.
                                                                              Lc 16
   

Semana da unidade.
Esta é a semana da paz. É um tempo novo que se inicia onde o maior compro-

misso que tendes para com o Pai, é acolhê-Lo. 
O Pai precisa ser acolhido por todos. Por isso, este é um momento 

especial onde o Pai se apresenta em unidade e força diante de vós 
para ser reconhecido e amado.Nada nem ninguém poderá detê-Lo, pois 
vem a vós agora e entre vós deseja estar para governar a
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todos e fazer de todos um. 
Deseja implantar suas leis e seu governo e entre vós sendo, se faz no mundo 

inteiro. E a alegria do seu coração é ver e sentir que já O reconhecem e O acolhem 
como o Pai. 

O Pai que vos criou, o Pai que vos gerou no novo e vos santifica. Esse é vosso 
comprometimento com o novo: é aceitar o Pai de forma irrestrita e incondicional. E do 
seu desejo que assim se cumpra.

Deus precisa do homem para se fazer presente na face da terra. Se assim não 
fosse, não O aceitariam. Por isso Ele se faz presente através de seus escolhidos e se 
apresenta em santidade, força e poder, realizando prodígios. 

A unidade se apresenta e precisa ser aceita e acolhida. Não o faz de forma os-
tensiva como mereceria, mas apresenta-se na simplicidade, na humildade, na docilidade 
e no amor. Só deseja ser acolhida, amada, compreendida e aceita. 

Toda a caminhada que fizestes, foi para que este momento fosse entendido 
pelos homens. Esse é um momento crucial da caminhada, o qual muitos não aceitarão. 
Mas ide em frente, mesmo que seja com poucos, não parai pois são horas de grande e 
imenso valor para a humanidade que jaz ainda no caos à espera de ajuda. 

A medida que o Amor Trinitário é acolhido e aceito, Ele se faz na humanidade 
e transforma todas as coisas. E a hora em que com grande poder e força o Pai faz sua 
intervenção na face na terra, restaurando-a.

O digo assim é e assim se faz.
Com o Pai formo a unidade no amor do Espírito Santo. Nossa unidade acolhida 

por vós, toda a humanidade recebe desse impulso de amor que se realiza. Só o Amor 
Uno e Trino conseguirá transformar e recriar o homem.

Só o impulso de amor o transformará. Só o amor, de ora em diante, realizará 
maravilhas. Silenciosamente, calmamente, será um fogo abrasador que consome toda 
a iniquidade. 

Não titubeeis, portanto, agora, na hora do amor. Amai! Amai! Desarmai vossa 
cabeça, tão cheia de questionamentos. Deixai só o coração falar. Deixai que o Deus-
Amor se faça em vós em plenitude. 

E o mais importante agora, permitir que Deus seja em vós, permitir que o amor 
seja em vós em plenitude. Acolhei-o. É a hora da verdade. Eu vim para que todos ten-
ham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que vim. 

Para trazer-vos a vida. Eu sou Jesus e Me apresento a vós e vos falo do Pai, 
meu e vosso Pai, desejando que O acolhais pois agora nesse tempo, é assim que Ele 
deseja manifestar-se, através de pessoas que escolheu e preparou, pois o seu coração 
deseja agora o amor, o carinho de todos os seus filhos.

Como meu Pai e vosso Pai deseja ser acolhido por vós! Como seu coração 
arde de amor por vós todos! Como é grande esse amor, capaz de, num momento, trans-
formar todo o universo! Amai-O, tendo-O entre vós! Foi para que Ele viesse, que Eu vim. 

Vim preparar o caminho. Vim ensinar-vos a conhecê-Lo para agora ser rece-
bido por vós. É o Pai. Crede. O mesmo Espírito que é Santo três vezes Santo, dará 
testemunho diante de vós que falo a verdade, pois ela é em vosso meio.

A verdade é a unidade presente em vosso meio, que é o amor
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do Pai e do Filho, se fazendo diante de vós para proclamar minha lei e a lei do Pai. Não 
haveis de chorar, mas de cantar, sorrir, festejar. 

Havereis de festejar. Quero celebrar a ceia convosco. O testemunho da nossa 
presença entre vós se faz através de dois dentre vós: a Irmã Gertrudes e o Zulmar. É 
sobre eles que recai o mistério da nossa presença entre vós, do amor que se faz pessoa, 
a terceira pessoa da Santíssima Trindade presente entre vós. 

Já vos disse, que foi para isso que vos preparei, para que agora acolhais esse 
mistério que é frutuoso para toda a humanidade. 

O Santo Espírito se faz em vida e verdade, se faz unidade no vosso meio. É a 
grande apresentação ao mundo. Em se fazendo no meio de vós, se faz no mundo. 

Por isso, mesmo que sejam poucos, segui em frente. Amai, amai muito. O 
Espírito Santo vem restaurar o templo que sois vós. 

Vem num mistério, desvendar os mistérios escondidos através dos tempos. Se 
faz em força e poder. Poder restaurador. Poder regenerador. Amor transfor¬mador. Amor 
Uno e Trino na face da terra, que tudo renova e santifica. 

É a era da santidade sobre a face da terra. Os homens terão sede de Deus. 
Sede de serem santos, de serem puros, de serem acolhidos como filhos por esse Pai 
que é só amor.

Assim realizo meu plano sobre a humanidade fazendo-o acontecer entre vós. 
Pois o momento é agora. É o tempo propício para o Amor Trindade se derramar e é 
mister que alguns acolham no momento certo, pois assim é do desígnio do Pai, que se 
fazendo em vós, se faz no mundo.

A verdade sendo entre vós, ela se faz indelével e indestrutível em vosso meio. 
É o Espírito do santificado que se faz em vós e em vosso meio. É o três vezes Santo 
Senhor que se apresenta. 

Dele dou testemunho, pois também Ele dá testemunho de Mim diante de vós. 
Agora se forjarão minhas leis em vossos corações. Meus ensinamentos serão por vós 
entendidos e seguidos. Havereis de ser fiéis a Mim e a meu Pai. Haverá um pacto de paz 
celebrado com toda a humanidade.

Minha casa é em vós. Vós sois minha igreja viva e em vós deposito toda minha 
afeição. Segui meus ensinamentos. Aderi ao bem. Vós sois minhas fiéis testemunhas. 
Conto convosco agora e sempre. Amém.

O Pai e Eu somos um. Nisso se resume o mistério da minha glorificação em 
vós. Eu mesmo dou testemunho de Mim pela minha santa presença em vós. Agora sou 
glorificado em vós.

Peço vosso amor irrestrito e incondicional. Mansamente e ternamente Me 
apresento em vós e vos santifico.

Que se faça a vida entre vós!
Que se faça o amor!
Que se faça a santidade e a paz!
Que se faça a unidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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Prosseguindo de minha boca vos digo: a consagração será feita conforme 
planejei.

Toda a terra se ajoelhará para que Eu possa vos consagrar. Prestai atenção a 
cada passo, para que depois possais entender onde quero chegar. 

E neste momento o céu aberto estará, para que todos os Anjos e Santos pos-
sam honrar-vos com seus cantos e para que possais ver o casamento mais belo dos 
últimos tempos. Pois será a perfeita união que realizarei. 

Por isso, estais plenos do meu amor e mostrarei a minha pura ressurreição 
dentro de vós. Para que daqui por diante seja pleno em vossas vidas e para que Eu 
possa realizar as mais belas maravilhas.

Estais à escuta de meus sinais. Vos amo e nunca vos abandonarei. E é chega-
do o momento de revelar a minha face a vós. Será o mais belo momento que estarei no 
meio de vós, ceando com meus discípulos. 

Vos saciarei com meu amor que nunca irá se esgotar, pois, sempre estarei ali, 
para da minha fonte dar para beber, a fonte inesgotável de meu ser.

Dai-me passagem para que Eu possa realizar e tudo farei daqui por diante. Não 
vos preocupeis como será o dia de amanhã, pois já planejei como tudo irá acontecer.

Neste momento abandonai-vos no colo de vosso Pai e poderei realizar tudo 
que pensastes nunca conseguir um dia.

   

Quem crê em Mim não anda nas trevas. Sou o que sou, sou o começo, sou o 
infinito, o resplendor. Sou o onipotente e eterno Senhor. Agora Me chamo início e Me 
faço eterno em vosso meio. 

Sou a luz, sou a fonte, sou um laço de onipotência, de força, de poder. Tudo 
em um, um em tudo. A lei é sujeita ao homem, vim ao mundo sujeito à lei, Me fiz sujeito 
à lei. Hoje venho não mais sujeito à lei humana mas sou a lei. Lei de sabedoria divina 
que penetra as mentes humanas, envolve o coração e se instala na alma, faz morada 
por inteira no interior do ser. 

Sou força, sou luz, sou vida, sou onisciente e onipotente. Tudo faço e tudo 
posso Naquele que Me criou. Unidos em verdade, em poder, em força, somos um em 
tudo e tudo Me pertence. Governar o mundo com retidão, eis o meu querer. Sou, com 
efeito, o verdadeiro Senhor.

Agora em um mesmo coração, em uma mesma alma habita a sabedoria, a 
força para banir do meio do mundo toda treva e fazer resplandecer a luz para sempre.
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Quem Me acolhe, acolhe também o meu Pai e quem vive em Mim, Eu vivo nele 
e ambos vivemos no Pai. Quem vive em Mim e em meu Pai tem por inteiro o infinito amor 
do Espírito Santo, formando assim em uma e mesma divindade, em um e mesmo amor, 
um e mesmo coração, em um e mesmo espírito, formando assim, uma e mesma alma, 
uma e mesma mente, um e o mesmo dom. 

Tudo se completa no Pai, com o Espírito Santo, em uma e mesma pessoa, 
onde Eu Me faço ponte ou porta, formando assim o tronco. Assim sendo, um e mesmo é 
o rebanho, um e mesmo é o Pai, um e mesmo é o Espírito. 

Tudo respira uma e a mesma verdade, uma e a mesma lei, um e o mesmo 
paraíso. Agora em um tempo bem próximo, se alonga a linha do amor, penetra as pro-
fundezas da alma e se instala dentro de um lugar definitivo, é o lugar da eternidade.

A lei do amor bane toda a iniquidade e traz a paz para a alma, templo perten-
cente ao Altíssimo. A lei se completará dentro e fora da alma, dentro e fora do interior 
humano, se faz presente em todos os lugares e isso é verdadeiro. 

É necessário que assim se cumpra, é necessário que assim se viva. Somente 
através da lei do amor que se chegará a um termo final, fazendo com que toda a humani-
dade se complete no Pai.

Quando isso se fizer dentro da igreja, dentro das leis, dentro das empresas, 
tudo será verdadeiro. A partilha deverá acontecer desde o amanhecer até o anoitecer. 

Tudo deve ser partilhado, dentro do lar, dentro da igreja e principalmente dentro 
do trabalho, para que Deus vos veja como uma verdadeira família e venha crer em suas 
criaturas. 

O sangue de um é o mesmo do outro, foram criados à imagem e semelhança 
do Pai. Não só fisicamente, mas espiritualmente e principalmente em amor, sabedoria 
e divindade.

A partilha no trabalho deve acontecer para que vosso trabalho seja abençoado 
pelo infinito Deus. Quando se une o amor humano no amor divino, tudo acontece. O 
vosso trabalho será uma bênção, uma virtude, um lazer. É, portanto no amor, na paz, na 
verdade que tudo se fará.

   

Eis a vontade do Pai. Eis que se cumpre a grande promessa. É um momento 
de mistério e divindade, esse que paira sobre todo o universo, tudo está sob o olhar, sob 
a mão do Altíssimo Senhor. 

É a união fraterna entre o céu e a terra e tudo se volta ao Pai. Esse presente 
que de graça e por graça a humanidade recebe, é sublime, é forte, é poderoso, é santo. 

A intensidade desse mistério é incalculável ao homem, jamais podeis imaginar 
qual é seu tamanho, qual a sua potência, qual o seu valor. 

É o próprio Pai, unido ao Filho e ao mais precio-
so poder que é o Espírito Santo fazendo-se por inteiro em meio ao 
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humano. 
Tudo se volta ao reino celeste e santo. A potencialidade desse dom é imenso, 

é forte, confunde as mentes humanas e passa a residirem sabedoria no íntimo do ser. 
Faz-se por inteiro no interior de cada um, em uma mente sábia e santa, regada com o 
perfume da sabedoria divina. 

Jamais se teve, em momento algum, sobre o universo tamanho e forte poder, 
nada a vós cabe querer entender, jamais o conseguireis, mas abri somente os vossos 
corações e deixai-vos preencher e deixai-vos fecundar pelo precioso dom divino. 

É só deixar-vos encontrar por Deus e deixá-lo agir sob sua vontade. 
As células do Pai penetram, entrando em comum acordo com as células huma-

nas e se transformam em luz, força e poder. 
Tudo se transforma em vós e para vós, intercalam-se as carnes, os ossos, o 

sangue, enfim tudo se faz e se refaz em Deus. Tudo se dobra e se purifica pelo Senhor e 
para o Senhor. E o reino do Pai se faz, se completa, se enche de suas criaturas. A infinita 
misericórdia se completa nos filhos amados e queridos do Pai.

   

Sou o que sou. O ontem, o hoje, o amanhã. Sou o rei do universo, o Senhor dos 
Senhores. Ninguém chega ao reino sem passar por Mim.

Sou o universo imenso, a luz penetrante que transpassa o horizonte e se aloja 
no íntimo da alma. Penetro no ser e faço morada no interior de minha casa, jamais Me 
escondo, jamais Me oculto. 

Vim e venho, estou aqui e para sempre ficarei junto a meus filhos. Unidos for-
mamos um e o mesmo corpo, um e mesmo Tabernáculo, um e mesmo reino, onde tudo 
é um em um mesmo amor. 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando uma cascata de puro amor, infinita 
luz, perfume suave penetrando nas veias humanas e transformando em divina luz, as 
trevas existentes. 

É o santo e temível Senhor que volta em grande mistério, irreconhecível ao 
humano, é um mistério profundo e de poder imenso. A ele vem o Pai, o Filho e o Espírito 
de amor formando assim majestoso olhar, príncipe da paz. 

Vem aprofundado em profunda linha dentro dos princípios humanos tomando 
forma de triângulo, onde o poder se completa com Maria, os Anjos e Santos. É uma fonte 
inesgotável de amor que renasce em meio ao humano, sem jamais deixar-se enganar. 

É através dessa serva que se realiza todo esse plano imenso para a terra, está 
em sua mão o poder de eliminar para sempre toda a iniquidade do mundo. 

Deus colocou em suas mãos uma vírgula, depende de seu sim, o que a ela 
convier, assim será, a ela foi entregue da parte do Senhor a chave que abre ou que 
fecha, segundo o seu querer. Tudo depende do seu sim ou não, a resposta é livre, só ela 
poderá responder segundo o plano do Altíssimo.
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Quando houver uma imensa luz, o céu e a terra se unem para desfrutar de um 
e mesmo reino. O Espírito de Verdade paira sobre o espírito do universo e o espelho do 
amor se funde sobre todos os viventes do mundo inteiro. 

A unidade se faz por acontecer dentro de cada ser, penetra a alma e faz mo-
rada além dos limites conhecidos pela pessoa humana. É um momento de profundo e 
santo saber. 

A sabedoria divina vem e se implanta, por inteiro, dando a paz, a harmonia no 
interior do ser humano. 

Essa caminhada, ou melhor, esse caminho é de certeza total, se completou em 
três pessoas divinas e em três pessoas humanas se realiza. 

O Satomi vem como uma coluna trazendo o povo na linha de Moisés e de 
Jesus, a Irmã se faz como linha mestra, fica no meio com os pés de bronze, firme e com 
a cabeça levantada em sinal de obediência ao Pai e em posição de continência ao Pai 
escutando e fazendo sua vontade, deixando-se envolver pelo poder divino do Altíssimo. 

O Zulmar se faz em um canal aberto por onde se caminha livre ao Pai. É ne-
cessário manter unidos esses três troncos para que o Pai possa realizar o seu plano de 
amor na face da terra. 

São três potências sujeitas ao Pai e que necessariamente precisam se deixar 
levar pelo Pai para que o rebanho tenha por onde caminhar, firme e livre. 

A Irmã precisa estar muito atenta para qualquer reação da parte de qualquer 
um deles. 

É necessário mantê-los unidos até que o reino se complete por inteiro, em 
parte da humanidade. Agora começa a vossa missão.

   

Quero falar-vos do reino novo. Reino este que será regado pelo orvalho da 
providência, onde o amor será regido com todo o vigor, onde a paz, a alegria será per-
manente. 

A nossa vivência será para sempre. Anjos e Santos juntos com toda a humani-
dade entoarão hinos, cantos de louvor e glória à Santíssima Trindade. 

O equilíbrio será perfeito em tudo, nos homens e na natureza, tempestades 
jamais existirão. De vestes brancas andareis e adornados de pedras preciosas à vista 
do Pai Criador, com Ele dialogareis em todo tempo e lugar. 

Eu vivo em vossa companhia, o nosso espírito será o impulso que regerá o 
mundo. Tudo e todos viverão sobre o nosso comando sem mais questionamen¬tos, sem 
mais dúvidas e desarmonias. 

Tudo neste reino será de muita paz, de muita alegria e de muito amor. Ao Pai 
volta perfeita sua criação, convertida, purificada e santificada, cheios de glória, entoando 
hinos de louvor. Minha missão salvadora se concretiza. Junto ao Pai, trago meu rebanho 
para vivermos o reino de amor.

Sou a Verdade e a Vida.
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Desse jeito haveis de prosseguir pacientemente purificando o mundo e en-
caminhando-o rumo ao Bem. São bem poucos os que estão acompanhando e compreen-
dendo a importância e o alcance do passo que estais a fazer. 

É de profunda complexidade pois envolve o mundo das leis. E é o Justo que 
precisa ser implantado. Deus precisa reinar no mundo e sua Justiça ser, na face da terra. 

É todo um caminho novo que estais a abrir. Por onde é necessário seguir não 
há estrada ainda, é preciso que abrais esse caminho, instalando a nova lei. Uma vez a lei 
sendo, toda a humanidade recebe. 

A Irmã e o Zulmar são um. Perpassai tudo para ele. É preciso que o VERBO 
DIVINO seja acolhido por alguém. O VERBO, a palavra, se faz presença na Irmã e per-
passa para o Zulmar para que Ele seja na face da terra. 

É preciso que o VERBO seja na face da terra. E preciso que o VERBO seja 
implantado para que Ele seja e a humanidade receba sua SANTA PRESENÇA. 

E mister que se cumpra esse mistério do DIVINO se fazendo na humanidade.
Não será só para uns, mas será para todos. Porém, uns têm a missão de fazer 

com que a VERDADE se faça, de fazer com que a realidade da SANTA PRESENÇA 
aconteça em cada um. 

Uns estão na cabeça, por desígnio da providência, para que se faça o entendi-
mento de tudo o que está se passando. 

É o mistério de Deus salvando o mundo sem destruí-lo. É o mistério do homem 
voltando ao Pai e restabelecendo a amizade com Ele, no paraíso. 

É o mistério da concretização e recebimento da herança conquistada por Jesus: 
o homem sendo criado à imagem e semelhança do Pai, é agora que acontece esse Divino 
nele, é agora, que por merecimento de Jesus, acontece a Santa Presença em cada um. 

Jesus vos mereceu a realização desse mistério do UNO e TRINO DEUS. É uma 
graça tão grande, que a humanidade recebe e que não aguentaria tanto amor, não fosse 
no decurso de anos sendo preparada para isso. 

Por isso é que o Carisma foi sendo derramado aos poucos, passo a passo, para 
que chegasse ao vosso entendimento todo esse mistério, tão pro¬fundo e benfazejo para 
toda a humanidade.

O Pai desvenda seus mistérios aos seus filhos e usa algumas pessoas mais 
de perto. 

Por que um, por que outro? 
Por que Maria, por que José? 
Por que Moisés, por que Abraão?
Por que João Batista?
Por que Isaac, por que Jacó? 
Por que Judas? 
Por que Maria Madalena, por que Simão Cirineu? 
Por que o Criador precisa da criatura para realizar seus desígnios?
Pela mesma razão que a água precisa ter leito que a acolha para que ela possa 

correr, assim, o humano precisa acolher a Providência do Pai para a humanidade. Nada 
é por acaso. 

Tudo está nos planos do Pai. O Pai sempre quis SER na humanidade, como 
uma PRESENÇA SANTA, compreendida, aceita e obedecida por todos. 

E no decurso dos milênios esta VERDADE foi se fazendo e o homem 
foi cada vez mais se acostumando com a intervenção de Deus e a sua PRE-
SENÇA. Só que era aqui, era ali. Mas agora é um tempo especial, um tempo
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santo onde o Pai realiza a UNIDADE e quer SER em todos. Agora a graça não ficará 
só de posse de alguns, mas se derrama indistintamente para que todos recebam, como 
uma chuva, que se espalha e penetra por todo lugar.

   

É chegado o momento esperado por todos. É o grande rompimento de um véu 
entre o céu e a terra. 

Romper-se-á e a criança virá ao mundo, é o nascimento precioso de um dom 
irresistível, um estrondo acontecerá, um raio descerá e o universo balança, é o próprio 
Pai com seu Filho Jesus unidos em um mesmo dom com o Espírito Santo se fazendo 
sobre a terra. 

A Irmã, a mulher que recebeu do alto a mais preciosa semente dará a luz ao 
mais precioso dom, jamais visto sobre a terra. 

Sentirás e verás com teus próprios olhos a divindade do Altíssimo e já não 
serás mais humana, mas Santa. 

Haverás de te sentir divina e com semelhança nova porque de ti, ó mulher, 
nasce para as nações a esperança, a vida, a fonte de água viva. 

És um dom, onde tudo se completou, onde o Pai se instalou para que o mundo 
receba dessa divina fonte. 

Agora te prostas em silêncio e se abre em canal para que de ti saia para o 
mundo inteiro o rebento esperado pelas nações. 

És uma mãe materna que esse dom precisava, és junto com Maria a salvação, 
a porta aberta para o mundo. 

É de ti, mulher, que nascerá para sempre o mais forte e temível poder que é o 
Espírito Santo unido com o Pai e o Filho. 

Tudo o que há de precioso no alto céu unido com Maria, os Anjos e os Santos. 
Amém.

   

Eu quero falar-vos que o que estais passando é minha ação, purificando todo 
o vosso ser. 

Entra em vosso organismo toda uma ação do meu Santo Espírito purificando 
tudo o que de mal se encontra em vós. 

É devastadora e eficaz. Fostes preparados o suficiente para suportar a minha 
presença em vosso meio. 

Aceitai-me, aceitai minhas leis. 
Quero conduzir-vos e purificar-vos, quero-vos perfeitos, quero usar-vos como 

exemplo de minha ação purificadora e curadora. 
Ligai-vos a mim e deixai que o meu Espírito devasse e rompa todo o mal. 

Abandonai-vos em nossas mãos e deixai-nos agir.
Sou o Senhor e Mestre.
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Sou o que sou. Pouco amado, pouco conhecido. Meus pés se mutilam, minhas 
mãos são amarradas, minha cabeça decepada. Tenho meu corpo todo em chagas aber-
tas e transpassado meu coração. 

Tudo em mim se dissolve em profundo silêncio. 
Meu Pai e Eu fazemos em silêncio um momento de retomada da humanidade 

para que o Espírito Santo venha em verdade e em força em corações completos e 
repletos de amor. 

Faço-me uma ponte total entre o céu e a terra onde todos podem caminhar 
firmes e seguros. Agora ainda um tempo e tudo se consome em ação e verdade. 

A vida resplandece e se firma um forte momento com a chegada de uma nova 
e forte brisa que jamais foi vista em todo tempo. 

O Espírito do amor inunda corações e resplandece todo um momento em que 
o UNO E TRINO AMOR tomará conta definitiva de toda a humanidade. 

Ide em frente e tende coragem, suportando esse tempo de mutilação e vereis 
o grande momento. 

A ressurreição não é uma única pessoa divina mas sim uma ressurreição em 
um dom eterno. Toda a morte precisa desaparecer e para que a vida se faça e vida em 
abundância. 

Todo o sofrimento será em vão se a vida não tomar conta da humanidade. Tudo 
se obscurecerá se não entrar a luz no íntimo dos filhos de Deus. 

É necessário reerguer a cabeça, firmar os pés e com punho forte lançar mão 
no arado. É preciso conduzir o rebanho em profundo e forte brado. 

É chegado o momento definitivo entre o bem e o mal. Ficai atentos e vigiai 
porque as nuvens escuras sobrecarregam as nuvens brancas. 

Tomai, portanto cuidado em tudo e em todos porque lançam-se sobre vós toch-
as ardentes de fogo que saem da boca do dragão, devora os pequenos e os inocentes. 
Faz uso do conhecimento adquirido junto às fontes divinas e quer devorar o plano do 
amor. Esse que lhe é irreconhecível, quer derrotar com gestos, ações e dá fatos concre-
tos mas é puro e falso. 

Portanto, ficai atentos e vigiai constantemente. Só o amor vence, só o amor é 
maior, mesmo que tenhais que lutar. Não esqueçais que é no amor do UNO E TRINO 
SENHOR que tudo se concretiza. 

Não esqueçais jamais do poder do Todo-Poderoso Senhor. Amém.
                                                                                          Ap 12

   

De ora em diante não é preciso que se revelem na íntegra os acontecimentos 
que vão se suceder. Pois já se completou o plano para a vinda do Senhor e já se con-
cretiza sua CHEGADA à face da terra. 

ELE chega para governar a terra e tomar pos-
se dos corações. ELE vem para ser em cada um e o AMOR é que 
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vai agir. ELE vem em santidade, força e poder dominar os corações. ELE já está em 
vosso meio para concretizar o seu governo à face dos povos. 

Um GOVERNO DE JUSTIÇA E PAZ. Não é o governo deste mundo. Mas é um 
novo GOVERNO temente ao Senhor que se implantará, segundo sua Justiça, que não 
é a justiça deste mundo. 

É a justiça do SENHOR se implantando. É o nome do Senhor que GOVER-
NARÁ e REGERÁ os povos. É um NOVO COMEÇO do MUNDO, onde tudo vai ser 
conforme a vontade do Senhor. 

O homem volta para Deus e a partir de agora tudo será diferente. Ele é recriado 
à imagem e semelhança do Pai e passa a ser essa imagem perfeita do Pai, temente, 
amigo, confiante, solidário e amoroso a esse Pai, face a face, como no início do mundo. 

Agora, nesse tempo, a criatura é regenerada e passa a ser sua imagem e 
semelhança novamente e o Pai pode ser pleno nela. 

É claro que muitos terão dificuldade de crer devido ao seu mundo interior. E 
mister que sejais humildes e simples como crianças para “entrardes no reino dos céus”. 
MEU REINO já se faz no meio de vós. 

Havereis de crer, pois a graça tomará posse de vós. Havereis de estar muito 
unidos a MIM, coração a coração para entenderdes a altura, o comprimento e a exten-
são da minha caridade, do MEU AMOR UNO E TRINO. Nem de longe imaginais a gran-
deza da minha bondade. Meu AMOR é tanto, que como humanos não tendes condições 
de compreender. 

Por isso haveis de entrar no plano divino para entenderdes a grandeza das 
revelações que vos faço e o tamanho do meu AMOR que vos quer UNIDOS como ir-
mãos, filhos do mesmo Pai que vos dá tudo que pedirdes e até mais. 

O MEU AMOR é tão grande que vos regenera totalmente. Ides transformando-
vos aos poucos até atingirdes o pleno conhecimento da VERDADE. 

A VERDADE que é JESUS e se faz ressuscitado em cada um de vós. NÓS em 
vós somos um e esse AMOR se faz plenamente. 

Após os primeiros escolhidos viverem plenamente essa experiência do DEUS 
UNO E TRINO essa VERDADE perpassa para vós e todos podem vivê-la. A VERDADE 
é concebida pela Irmã Gertrudes que a perpassa ao Zulmar para se implantar no hu-
mano e ser definitivamente na face da terra. 

Essa VERDADE é o DEUS É, o DEUS CONOSCO, EMANUEL na face da 
terra. Quando se completar o tempo, todos a acolherão indistintamente, pois se abrirão 
os reservatórios da sabedoria Divina e todos a entenderão e chamarão por Ela e A 
acolherão. Muitos baterão no peito e dirão: Ó VERDADE VERDADEIRA, quão tarde 
te encontrei! Quão tarde te conheci, quão tarde te amei! Quantos desejaram ver este 
momento e não viram e vós tendes condições de vivê-lo e SER NELE. 

Ó que felizardos sois, ó homens, ó povos que viveis os tempos de agora, em 
que tendes a chance de acolher o AMOR em PLENI¬TUDE! Quão felizes sois! Poderdes 
viver plenamente a ressurreição e a vida. 

Silenciai e vivei a plenitude da VIDA que chega até vós. Mergulhai no divino e 
santo AMOR! Uni vossos corações fraternalmente ao mundo todo, para que todos vivam 
e recebam deste AMOR. 

Celebrai, continuamente, esses mistérios! São mistérios, não haveis 
de entender, apenas celebrai! Celebrai povos todos! E silenciai para que a ver-
dade possa ser em vós. Ilhas, ouvi! É DEUS que fala! É DEUS que chega! Ei-Lo! 
Aleluia! Agora o tempo não é para questionamentos
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e divagações. Pois o DEUS É, o DEUS FORTE já está na face da terra. Agora o tempo 
é de acolhida. É render-se e acolher. Melhor acolher no amor que na dor. Mas, agora o 
divino precisa ser acolhido. Agora nada mais pode ser feito para impedi-lo. 

DEUS UNO e TRINO já está na face da terra e nada do que pensardes ou dis-
serdes vai acrescentar ou tirar do seu plano. Tudo foi elaborado e concluído de forma 
perfeita e a seu tempo. Agora chega ao conhecimento do mundo que vai reagir. Podeis 
estar certos: O mundo vai gemer porque não vai querer aceitar o AMOR. 

Vai preferir a miséria, continuar no desamor que é mais cômodo. Vai preferir a 
miséria, à providência. Por isso vai gemer. 

O humano quer sofrer, quer ser escravo e não livre. Só por graça ele é salvo de 
tudo isso. Só por graça ele é refeito, regenerado e reconduzido ao Pai. 

E agora é o tempo desse encontro, é o tempo da ceia na casa do Pai. É tempo 
do encontro do divino e o humano. O divino toma posse totalmente da pessoa e é em 
plenitude de AMOR. Graças a uns poucos que entenderam e acolheram agora o DIVINO 
É.

DEUS toma posse do humano. E tudo está sendo explicado e escrito para que 
o humano não sofra, não desequilibre.

Mas agora, terra inteira, viveis um tempo novo. Um tempo em DEUS e com 
DEUS. Indicarei os lugares onde desejo celebrar a ceia. 

Estaremos unidos EU em vós e vós em MIM, numa perfeita UNIDADE e har-
monia. Intensificai vosso júbilo, nesse tempo! É um tempo santo. 

É o tempo do AMOR na face da terra. O homem não conhecia o AMOR. O 
homem não conhecia o Pai. 

Quando o homem voltar ao Pai e começar a conhecê-lo, vai se apaixonar por 
ELE, tão maravilhoso é, que as palavras não o descreveriam, tão forte é o AMOR, tão 
pleno é o AMOR que chega até vós, vindo da UNIDADE PERFEITA. Tudo é belo. Tudo 
é santo. Tudo é paz. 

Irmã e Zulmar, vivei o AMOR! Não tenhais medo! É o DIVINO que se apresenta 
e se FAZ. Tende paz, muita paz! É a santa PRESENÇA DO AMOR entre os homens. 

É a santa PRESENÇA do Pai entre vós. É o mistério do PAI, do FILHO e do 
ESPÍRITO SANTO. 

É o verbo que se faz carne e habita entre vós. Puramente. De forma visível e 
concreta, mansamente, secretamente, como um sopro. 

Um sopro de VIDA. Um sopro de AMOR. PRESENÇA AMOROSA, pura e bela. 
Santa e eficaz para a humanidade toda. 

Assim é e se faz no meio de vós, o santo de Israel. PRESENÇA DIVINA, PRE-
SENÇA SANTA. Mistério inefável da PRESENÇA DO DIVINO entre vós. Amém.

Já vos dizia que se inaugurariam novos tempos para a comunidade. Esse é o 
novo tempo em que o trabalho é da Irmã no Carisma. 

Como um fruto, a comunidade agora está madura e consciente da missão do 
Carisma, que é transformar a face da terra, pelo AMOR.

Nessa fase é que a missão da Gertrudes é primordi-
al uma vez que ela tem a chave que abre esta porta para o mundo. O



172

Carisma foi sendo desenhado, passo a passo, em sua carne, para que ele pudesse ser 
gerado na face da terra, pois é a própria presença do AMOR entre vós. 

Uma vez o Carisma se completando, na pessoa da Irmã Gertrudes ele é per-
passado para outra pessoa escolhida dentre os da comunidade, para auxiliá-la neste 
mister. É a pessoa do Zulmar, que com a Irmã forma uma UNIDADE PERFEI¬TA DE 
AMOR, isto é, acolhem o Carisma por inteiro. 

Assim como Maria teve José para protegê-la e auxiliá-la agora a Irmã Ger-
trudes tem o Zulmar como o braço forte a seu lado. 

Tudo faz parte do plano poderoso do Pai para dominar a face da terra pelo 
AMOR, novamente usando a criatura criada por Ele à sua imagem e semelhança. 

Essa UNIDADE de AMOR que a Irma, Gertrudes e o Zulmar representam, é 
que realiza o mistério da transformação do mundo em AMOR. 

Uma vez o mistério sendo acolhido, ele perpassa aos demais irmãos. Deus é 
um só, Ele é a luz e NELE não há treva alguma. NELE se faz o conhecimento da VER-
DADE VERDADEIRA, que é o próprio BEM se fazen¬do na humanidade.

É o novo presépio que acolhe o AMOR no mundo. Sim, o coração da Irmã 
Gertrudes é o novo presépio que acolhe o AMOR no mundo. É um mistério que só ela 
vive, pois foi por desígnio do Pai escolhida entre todos da face da terra. 

E o mistério do AMOR se completa nela, por ser dócil e obediente à vontade do 
Pai, sempre desde o início, mesmo arriscando tudo e agora nada mais desejando, que 
se cumpra o que o Pai, através dela, determinou se cumprisse. 

Nada mais se faz, sem a presença dos dois, Zulmar e Gertrudes, que formam 
esta UNIDADE PERFEITA, representando a Trindade Santa na face da terra. 

São de carne e osso como todos os viventes, não são melhores que os outros, 
mas por graça elevados a uma santidade plena, capaz de acolher e viver o sublime 
mistério do DEUS E entre vós, da acolhida do ESPIRITO SANTO PARÁCLITO na face 
da terra, que para ser vida e verdade precisa do humano. O divino precisa do humano 
para se fazer na face da terra. 

Agora, com a PRESENÇA DO AMOR entre vós, tudo vai mudar, tudo vai se 
transformar. O mundo inteiro vai ser pleno de AMOR, vai se transformar em AMOR, 
porque o AMOR vai plenificar tudo. 

Deus novamente habita o chão da terra, num mistério sublime, inteligível por 
mente humana e indelével através dos tempos. O Pai, nesse tempo de agora, quis se 
manifestar por inteiro em sua divindade, para os viventes, resgatando-os para a LUZ 
que não se apaga. 

Agora os homens se voltam para o PAI, as criaturas se voltam pra o CRIADOR, 
que se manifesta em plenitude de AMOR e PAZ para os que O acolhem. Maravi¬lhoso é 
ter quem O acolha no momento oportuno. 

Bem aventurada quem escutou o chamado e disse SIM, enfrentando todas 
as vicissitudes e incom¬preensões. Hoje descansa serena após anos de caminhada 
e perseguição, na certeza de estar colaborando eficientemente para que se cumpra o 
desígnio da providência. 

Gertrudes, filha querida, a humanidade inteira te agradece com teu Deus e Pai, 
pela tua coragem e destemor, pela tua renúncia ao mundo e aos prazeres do mundo e a 
tua entrega na vivência do mistério do Pai e do Filho.



173

Sê forte ao encarnar o Espírito Santo para que Ele seja na face da terra! Sê 
feliz, muito feliz e alegre. 

Sê a própria PRESENÇA do MEU ESPÍRITO, pois assim designo para ti, serva 
escolhida entre todas, minha preferida! Vive as alegrias do AMOR UNO e TRINO, do 
SANTO, três vezes SANTO SENHOR, que se faz no teu seio para que ELE possa ser 
na face da terra.

O mundo precisa conhecer, o DEUS CONOSCO, o EMANUEL. O mundo pre-
cisa conviver com seu Deus e Pai e ME utilizo de ti, para me comunicar com meus filhos. 
Por graça, acolhes esse mistério e o vives antes dos outros. 

És um alicerce susten¬tando a humanidade para que ela acolha o mistério e 
não desequilibre.

Haverás de viver por uns tempos ainda, totalmente imersa no AMOR.
Só aí outros poderão provar dele, na certeza de que vão aguentar. O Zulmar 

precisa ser forte, pois agora o DIVINO já se faz nele. 
A Carmem e toda sua família precisa entendê-lo, pois o que se faz nele é muito 

especial e maravilhoso. Ouvidos não ouviram e olhos não viram ainda essa maravilha 
que está para explodir, mas que tem seu tempo certo. 

Tudo é Dom e graça, o AMOR é PERFEITO, é PURO, sem fim, sólido e perene, 
incompreensível, magnânimo, salutar e benfazejo, sem mancha, único e insubstituível. 

O AMOR É. Amém. O mistério se faz. Acolhei-o e amai-o! Pois é divino o que 
se faz no meio de vós. Nada há de humano. 

Tudo é verdadeiro e de boa fé, embora incompreensível a olhos humanos, mas 
é o DIVINO que se faz e precisa ser acolhido, pois se cumpre o tempo para que tudo 
aconteça na paz e na serenidade. 

É verdadeiro Aquele que se faz no meio de vós. Aquele que era para vir, já veio, 
e está no meio de vós. ELE vem para dar testemunho da luz. 

A Irmã precisa viver secretamente esse mistério escondida do mundo, por en-
quanto, pois ele está muito longe ainda de entendê-lo e aceitá-lo. Só uns poucos terão 
condição de acompanhá-la, pessoas estranhas, não parentes. 

Terá de vivê-lo só, enfren¬tá-lo sozinha. Ninguém tem condições de acompan-
há-la, pois o mistério só é visível para ela. 

Só ela o compreende e o vive por ora. No tempo oportuno, todos O aceitarão, 
mas agora só ela o vive no concreto. 

E é mister que assim seja, para que tudo se realize conforme a vontade do Pai. 
Mais tarde todos compreenderão, mas agora cabe a ti e ao Zulmar acolhê-lo e amá-lo. 
O mundo não conhece o DIVINO. 

Não conhece o Pai. Não conhece Jesus e nem conhece o Espírito Santo. Uma 
vez tomando conhecimento com o Divino, no tempo certo, todos se apaixonarão por 
esse Deus e Pai, tão amoroso e solidário com toda a humanidade.

 Ao conhecer o Pai, o mundo voltará correndo para ELE e lamentará com lágri-
mas o tempo em que esteve longe. 

Todos se prostrarão para adorá-lo. 
O mundo inteiro se prostrará para adorar o DIVINO que nasce num presépio 

de carne, o coração humano. 
O mundo inteiro vai viver a PRESENÇA do DIVINO em si, o mistério será VIDA 

em toda a humanidade.
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É como a sarça que queima e que transborda o coração de amor e paz. A 
minha voz é como a sarça e o meu poder enche o íntimo do ser derramando-se até o 
profundo da alma. 

É um canal iluminado que se transforma em bênçãos divinas, o interior de um 
ser santificado. O Espírito Santo se derrama sobre o mundo e preenche de poder e 
glória todo universo. A luz se acende e penetra na alma fazendo sua morada definitiva. 

Entre os escolhidos do Pai se acende o amor profundo e derrama seus raios, 
se alongando até os confins da terra. 

A sabedoria divina toma posse do íntimo, intensificando assim a assistência da 
Trindade Santa em meio a terra. Há em um lugar uma fonte de salvação e uma plata-
forma onde o Criador tem contato imediato e intenso, expondo seu plano, dando suas 
ordens e elas se cumprem conforme sua vontade. 

Existe entre tantos, entre milhares de seres humanos uma coluna que jamais 
deixará de cumprir a vontade do Pai. 

Há em um lugar uma simples e singela Senhora que se deixou fazer templo 
eterno, que se entregou por inteiro nos braços e no coração do Pai. 

Alegre-se ó céus e terra inteira porque assim o Senhor da messe realiza a sua 
divindade em meio às nações. 

O espírito de coragem e força achou lugar e se instalou no meio de nós, veio 
fecundar a terra em uma alma pura. 

Há milhares de anos permaneceu oculta a vontade do Pai, agora se completa 
em divindade eterna o seu poder, a sua vontade. 

É em três divinas e santas virtudes se formando uma só carne, um só espírito, 
uma só alma, um só amor. 

Deus vive no meio de nós, Jesus Cristo vive em meio de nós, o Espírito Santo 
nasce e vive em nosso meio. 

A Trindade Santa se faz em meio a humanidade. Tudo é no AMOR UNO e 
TRINO, incompreensivo aos homens, verdadeiro ao Altíssimo. 

Uniu-se o céu e a terra, se fez um e o mesmo reino, se manifesta a glória do 
Senhor à vinda do Pai e se expande em meio às nações, muito maior do que podeis 
imaginar, é o poder da Santíssima Trindade. 

As linhas todas se unem e formam uma e a mesma linha. Não há mais diversifi-
cação, não há mais linhas, uma e a mesma serão de agora em diante a linha de chegada 
ao Pai. Essa é a verdadeira e santa vontade do Altíssimo. 

Tudo se transforma em um só amor, em uma só lei, a LEI DO AMOR.

   

     A sabedoria, a ciência, a fortaleza, o entendimento será sobre vós derra¬mado 
em grande profusão, revestidos com estes dons partireis e estarei atuando sobre e no 
meio de vós para transformar o mundo, onde estiverdes estareis sob minhas ordens. 

Aos quatro cantos da terra vos enviarei, basta somente a vossa presença e 
estarei atuando sobre tudo e sobre todos. 

Agora, mais preciso de vós, os consagrados. A vos-
sa missão segue até onde vão os meus desejos, coloco 
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todo meu poder nesta missão. 
Minha glória será vista acima de tudo, acima de toda criação. Juntos, o Filho e 

nosso Espírito reinaremos e se faz minha palavra. Sou o começo e o fim.

   

      Sou a Mãe de todas as nações e quero falar a minha querida, muito amada, 
filha Gertrudes. 

Quero lhe dizer que minha alma exulta de alegria porque avante levou este 
plano do Pai, porque por suas mãos se concretizou este plano de amor, porque pela sua 
docilidade a humanidade recebe a grande graça que é a santificação.

Filha minha, você foi a escolhida entre muitas, o Pai fez sua eleição com meu 
apoio e também de todos os Anjos e Santos. 

Quero lhe dizer que caminho a seu lado e que de hora em hora poderá ver-me 
a dialogaremos como Mãe e filha. 

Derramo sobre você partículas santificadas.

      Quero falar-vos sobre a partilha, a nova lei. Tudo o que o Pai a vós envia 
pela sua providência, entre vós será compartilhado. 

Tudo é de todos, não sobrará para uns, nem faltará para outros. Na medida 
certa recebereis do Pai todo o necessário, o Pai Todo-Poderoso que tudo vê e tudo pode 
e sabe, providenciará a cada um segundo as necessidades. 

Não haverá nem mesmo porque pedir, pois Ele sonda até mesmo seus pensa-
mentos, a Ele pertencem todas as coisas, todos terão tudo e não serão donos de nada. 

A humanidade será envolvida pela abundância, pelo amor em imensa paz e 
felicidade, serão todos irmãos reunidos como ovelhas deste rebanho. Sou o Pastor, o 
Pai, a providência, nosso Santo Espírito é a luz. 

Sereis castos e transparentes e andareis sob nossas vistas, sob nossa pro-
teção, em companhia dos Anjos e Santos habitarão na terra prometida.

   

      O espaço de tempo que ainda resta é o tempo que dou à humanidade a 
oportunidade de conversão, de mudança. 

É o tempo em que deveis fazer a opção entre o bem e o mal, é o tempo de 
endireitar vossas veredas.                                         Lucas 3, 4-6
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A todos dou este tempo, só mais este tempo, não haverá outro mais. 
Ouvi o clamor do Profeta, agora é o tempo da conversão. 
Aquele que mudar e aceitar as minhas leis digo-lhe já participará do Paraíso, 

porém aquele que me rejeitar digo-lhe perecerá nas trevas para todo o sempre. 
Estou agindo com rispidez, mas asseguro-lhes que o meu amor é imenso para 

com minha criação. 
Este é o tempo oportuno, oxalá todos possam ouvir o clamor do Profeta que é 

também o meu próprio clamor. 
Sou o Pai Todo-Poderoso, venho a vós pedir, fazei chegar aos quatro cantos 

da terra este meu clamor.
O tempo é pouco, tenho pressa, apressai-vos, tenho muita pressa de reunir-

vos, consagrar-vos e santificar-vos, assim como aos seus descendentes prometi, que 
se faça minhas palavras.

    
    

Fostes criados à imagem e semelhança do Pai e a isso deveis voltar, pois vos 
afastastes da VERDADE e desta santidade que devia ser PRESENÇA em vós. Haveis 
de estar cada vez mais imbuídos e conscientizados desse retorno ao Pai. 

Esta é a razão de ser deste CARISMA, deste plano, o reatamento da amizade 
do homem para com seu Pai, reavivamento do convívio de ambos e a total submissão 
do homem à vontade do Pai. 

O Pai é solidário com seus filhos, pois tudo transforma e renova e nada destrói, 
a não ser o mal.

Tudo está sendo recriado e transformado. Nada do que era será. O Pai já pisa 
a face da terra. O VERBO é concebido pela carne e a VERDADE se faz. O Senhor, o 
Santo dos Santos já é uma realidade no meio de vós. 

Ele é acolhido em meio a humanidade graças ao carinho e à ternura da serva 
escolhida e preparada, para nessa hora acolher a PROMESSA. 

Acolher o Pai, acolher o Filho e acolher o Espírito Santo no tempo oportuno. 
Por isso a humanidade pode levantar-se em júbilo e festa, pois no tempo certo determi-
nado pela Providência a DIVINDADE é acolhida.

Essa é a vitória da VIDA sobre a morte, do BEM sobre o mal. O DIVINO é ac-
olhido e aceito pelos homens. Para que isso se concretize, se torne vida, se torne reali-
dade entre vós, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, UM e mesmo Deus, é concebido 
no físico, no psíquico, no espírito e na alma de cada ser. 

Tudo primeiro se faz na Irmã Gertrudes que o perpassa ao Zulmar. A Irmã 
concebe e gera o DIVINO em cada ser. 

Gera o Pai recriando o homem à imagem e semelhança do Pai, gera Jesus 
transformando o espírito em luz, gera o Espírito Santo inundando a alma da Santa Un-
ção. 

A Irmã recebe e por sua vez, inculca em cada ser a União Trinitária, começan-
do pelo Zulmar, todos os da terra recebem. 

Uma é a escolhida para interceder diretamente junto a Deus e outro
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é escolhido para acolher o VERBO encarnado, acolher a UNÇÃO SANTA. Tudo pela 
benevolência e graça, amor e ternura do Pai. O Pai é AMOR e quer que cada filho seja 
AMOR, como ELE É AMOR. Sereis perfeitos no AMOR, se entre vós reinar o AMOR aos 
irmãos. Se amardes a Cristo como vosso irmão e amardes cada irmão como amais a 
Cristo Jesus, nisto reconhecerão que estais em MIM e Eu em vós. 

Se esse AMOR for constante, entre vós, pedireis tudo que quiserdes e vosso 
Pai vo-lo concederá, mas havereis de ser constantes no meu AMOR. 

É o AMOR que é concebido no seio da Irmã Gertrudes, pois Deus é AMOR, o 
PAI é AMOR e esse AMOR agora se faz entre vós. O DEUS UNO e TRINO é gerado no 
seio da humanidade. 

ELE se faz VIDA, se faz PRESEN¬ÇA SANTA entre vós. Basta crerdes e vos 
entregar a esse AMOR, acolhê-lo de todo coração, com a mente, o espírito preparados, 
a alma a transbordar alegria, eis que Deus chega entre os seus e vem governar todos 
os povos. Todos aceitarão o seu comando, pois Ele falará dentro de cada um com viva 
voz. É o Espírito do Pai e do Filho que ora se manifesta. É a pureza do Pai, a pureza do 
Filho e a pureza do Espírito Santo inundando cada ser. 

É a alegria do Pai, a alegria do Filho e a alegria do Espírito Santo inundando 
cada ser.  Cada minuto é um tempo infinito, pois está na paz do Senhor. 

O AMOR perpassa e domina tudo. 
O AMOR é que é Deus é gravado em cada ser, inculcado em cada um de den-

tro para fora e de fora para dentro. 
O físico se abre e acolhe o divino, o espírito se abre e acolhe o Divino e a alma 

se abre e acolhe o Deus E, acolhe a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, a FORÇA que tudo é, tudo faz e realiza na face da terra e em cada ser. 

Tudo era oculto e entendível, agora tudo é claro e revelado ao homem. Deus 
se revela aos homens nesse tempo. 

Veio Jesus e começou a revelação sobre o Pai, agora o próprio Pai vem e se 
manifesta transformando, renovando e recriando tudo. 

Tudo volta à ordem no universo com a chegada do Pai. 
O Pai reorganiza o mundo, a partir do interior de cada um. Cada pessoa é um 

pequeno universo. Uma vez esse universo interior estando em equilíbrio, fora também 
gera equilíbrio.

A palavra de vida é: os homens precisam amar-se como irmãos. Isso só será 
possível se todos voltarem ao Pai. É a volta dos filhos para o Pai. Nenhum filho pode 
ficar fora do Coração do Pai. 

O Pai vem recriar o mundo, reconduzir seus filhos por esse plano que é um 
plano Santo. O Pai quer SER em cada um. 

Cada filho é imagem e semelhança do Pai. O Pai agora se revela por inteiro, 
em AMOR, perpassando cada ser, se incrustando em cada um. 

É uma hora sagrada essa, para toda a humanidade que sempre esperou o 
AMOR vindo do alto. Pois eis que agora ELE VEM e É na terra. Acolhei-O, vivei o AMOR 
UNO e TRINO e sede UM no AMOR. 

Tudo foi sendo feito vagarosamente, passo a passo os mistérios foram sendo 
revelados e se sucederam minuto a minuto os acontecimentos.

Sempre mais, sempre adiante, sem parar nem retroceder, o plano vai se 
fazendo e o mundo vai recebendo até que brilhe a VERDADEIRA LUZ em toda 
terra. Haveis de ter certeza de um mundo Santo. Pois o mundo para acolher o Pai
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precisa estar santificado, do contrário ele o rejeita. Cada ser é santuário de Deus AMOR 
e esse santuário precisa estar santo para acolher o Santo dos Santos. Cada pessoa 
precisa estar purificada, para acolher o Deus da Vida. Cada dia é um novo dia. 

Essa santidade vai se fazendo gradualmente, paulatinamente. À medida que 
o Pai é acolhido e toma posse do seu templo, a pessoa vai sendo santificada. A hora 
soará para todos.

O importante é que a Irmã Gertrudes acolha o Dom e o perpasse para o mun-
do. Irmã Gertrudes, trabalha sem esmorecer! Sê dócil em todos os meus pedidos! A 
palavra em ti se torna viva e eficaz. 

Ordena e assim se fará, porque não és tu, mas EU em ti, realizando. Estamos 
vivendo a UNIDADE PERFEITA do AMOR, por isso é tão simples e dará para ti, a minha 
manifestação. Que sobre ti se cumpra a minha vontade. 

Haverei de governar o mundo através da minha UNÇAO SANTA. Diante de 
MIM todos se prosternarão. Farei dos povos um só coração e uma só alma.

Tens coragem! Agirei através de ti. Falarei através de ti e me manifestarei ao 
mundo. Não tenhas medo, pois Eu te seguro pela mão. 

Haverás de ter sempre um braço forte a teu lado e a minha LUZ a tua frente a te 
iluminar. Nada temas! Os acontecimentos serão fortes, os mistérios, incompreensíveis 
para os demais, mas para ti tudo será claro e simples, haverás de ser como uma criança, 
uma filha amada do Pai. 

Fica em paz nesta hora e sempre, na certeza que nada é conforme a tua ca-
beça ou aos teus sentimentos, mas tudo é conforme a minha vontade. 

Segue em frente! Sabes aonde precisas chegar. Quero fazer de todos os povos 
um só coração, dentro do meu CORAÇAO. 

Quero que todos sejam UM, como EU e MEU FILHO somos UM e é constante 
nosso AMOR. 

Que meu ESPÍRITO esteja encarnado em ti, para que possas semear a palavra 
da VERDADE em toda face da terra. EU e o Pai somos um na UNIDADE do ESPÍRITO 
SANTO. 

Esta UNIDADE te abençoa para que aonde chegares ou passares, ELA seja. 
Amém.

  

     Quando vos encontrardes em silêncio, Deus é em vossos corações. Eis o 
grande momento esperado desde o princípio da criação, é um momento eterno e santo 
esse que se aproxima e que inunda o interior do espírito humano. 

É de gratidão plena e santa, cantada pelos Anjos e Santos. É de suprema e 
eterna vontade do Altíssimo que se aproxima o mais santo, o mais forte, o mais sublime 
tempo contemplado pela majestade do Todo-Poderoso Senhor. 

Este se con¬cluindo, a eterna e Santa Aliança, prometida aos Profetas e que 
se conclui agora nesse tempo. 

É o tempo Santo que o universo inteiro presenciará e sentirá o pod-
er do Todo-Poderoso Senhor. Desde o princípio até o momento presente se
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passaram milhares de anos, foi dado início e agora se conclui em profunda e santa 
ordem do Altíssimo. 

As três linhas se unem e se fazem em um círculo se tornando um só e o mesmo 
poder, em um e mesmo Senhor, em uma e mesma Aliança e um e o mesmo Dom. 

Tudo é um, tudo é o Dom e volta ao Criador, governador supremo de todas as 
coisas. 

De agora em diante uma só é a lei, um só é o caminho, um só é o Pastor, se 
resume tudo em um e o mesmo reino, onde a lei é o AMOR. A paz, a glória encherá a 
terra e tudo é harmonia. 

A paz e o amor residirão no coração humano e tudo contará as maravilhas do 
Altíssimo. 

Governar a terra com retidão e amor é da vontade do Pai, ser temente ao Pai 
e glorificar o seu Santo Nome, dar glórias por esse tempo eternamente. Justiça e amor 
preencherão a terra e sua morada definitiva é no interior dos filhos do Pai. 

É um tempo de esperança, de luz e de amor, é um tempo em que se cumpre 
sobre a terra a promessa feita desde o princípio dos tempos.

                                                                                Sl 92

   

      Porque tudo está de volta às mãos do Criador, tudo está no coração da 
Santíssima Trindade e nada que venha de encontro será reconhecido do Pai. 

O Pai com seu AMOR UNO e TRINO tomou posse do universo inteiro e já o 
está governando.

O vosso orgulho, o vosso poder, as vossas magias, nada mais têm valor diante 
do plano do Pai. Não vos convém querer permanecer nas coisas velhas. 

Vinde em frente e pisai um lugar novo onde há o perfume celeste de um reino 
verdadeiro. O único e verdadeiro Senhor é o Altíssimo Senhor. 

Não vos convém querer levantar-vos contra seu poder como no tempo dos 
vossos pais porque o Senhor governa todas as coisas e a Ele tudo pertence. 

Sede compreensivos e mansos. 
Ficai atentos no Amor do Pai e dai ouvidos aos seus ensinamentos, só assim 

podeis permanecer unido no UNO e TRINO AMOR.
Assim seja, assim será para sempre. Amém.

   

      Em vós habita a sabedoria que de Mim transborda e chega até vós pelo 
poder do meu Espírito. A vós é dada toda a sabedoria para que assim possais conduzir 
este meu plano por caminhos seguro. 

Com a sabedoria achareis os postos e sentareis aí minha bandeira. A bandeira 
da paz, do amor, da alegria.
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Tudo o que aprendestes até agora pelo humano deixa de existir em vós, 
apagado será, tudo o que veio do mundo, para assim o que vem de Mim possa germinar 
e dar os frutos desejados. 

Por vós começará o paraíso, entre vós servos o Amor, a paz, a alegria se faz 
realidade, se concretiza vossa esperança, se concretizam minhas palavras. 

A vós todo o poder que vem de Mim, do Filho e do Espírito Santo.

   

Darei a vós um sustentáculo novo. Por meio deste canal vos sustentarei e vos 
nutrirei. Pelo meu poder através do Santo Espírito esta coluna que liga a terra com o céu 
é fonte inesgotável de poder e sabedoria. 

É o meu próprio poder direto sobre vós. Quero nutrir-vos de tal poder porque 
de vós espero e quero aptos a desempenhar missão nunca antes solicitada a alguém. 
Sois vós a encabeçar este plano. 

Preciso de vós para isto, preciso nutrir-vos com todo meu poder. Com muita 
sabedoria, com minha fortaleza, quero impregnar em vós muita ciência e todo o enten-
dimento. 

Tudo sai de Mim para em vós penetrar por meio deste canal. Peço cautela e 
muito amor sobre estes acontecimentos, muitos só suportarão passar esta transforma-
ção inconscientes, em estado de rendição. 

Acolhei com amor, não vos assusteis. 
Tudo o que vem de Mim é para o vosso bem e para que assim se faça na terra 

as minhas palavras.
      São Judas 1, 24-25

   

Sob vossos pés cai exterminada para sempre a temível serpente. Juntos nesta 
batalha, Anjos e Santos, munidos do poder de Deus, venceram esta batalha para dar 
prosseguimento aos planos de Deus Pai. 

Eu que sou vossa Mãe estou ao vosso lado. Sem cessar estou a vos proteger, 
o mundo recebe as primeiras notas sonoras do cântico “O Bendito” ao som deste hino 
Anjos e Santos exultam de alegria e cantam sem cessar. 

Livres porque o pequeno Menino fortalecido pelo Espírito Santo vem a terra 
cumprindo sua missão salvadora. 

O pequeno Filho de Deus traz ao mundo toda a glória de Deus Pai, vivo e todo 
poderoso em meio à humanidade para assim cumprir sua palavra anunciada desde o 
princípio. 

Passaram gerações e gerações, mas não passaram suas palavras. 
Agora suas palavras se tornaram vivas sobre toda a criação. Venho em missão
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de paz anunciando ao mundo inteiro a salvação. 
Sou o elo que liga a humanidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Bênçãos sobre vós.

   

Venho pequeno e humilde no vosso meio. Preparado já foi o terreno, nova 
semente vou lançar que logo irá germinar. 

Na minha pequenez é muito mais fácil achar morada em vós, sendo Eu peque-
no crescerei dentro de cada um de vós, em sabedoria, em fé, crescerei forte no temor e 
com vós caminharei. 

O caminho já está pronto e a vós já o mostrei. Sigamos juntos nesta caminhada 
rumo à terra Santa, juntamente com nossa Mãe. 

Vamos habitar e viver o amor em paz, com muita alegria. O reino já preparei, as 
portas se acham abertas. Vinde ao Pai, Eu e o Espírito Santo estamos de braços abertos 
acolhendo a todos com muito amor. 

Faço-me pequeno para penetrar em vossas profundezas, no mais íntimo do 
vosso ser. Fortalecido pelo poder do Santo Espírito dissolvo o que não é meu e vos 
purifico e vos levo à santificação.

                                                           Ha 1  e  Hb 10, 19-23

   

As empresas devem seguir um certificado de Amor. As linhas traçadas pela 
mão do Senhor é ponto de partida que sai do coração do Altíssimo e sobem até o trono 
onde emana luz e força, poder e glória. 

É um momento decisivo para o homem, esse que se aproxima dependerá dele, 
de seu querer, de seu coração. 

Da aceitação do homem depende o futuro do mundo. Vim, estou aí com a lei na 
mão, com o cajado a bater, com a luz a penetrar. Depende de vosso coração, se abrirdes 
a porta ou a deixareis fechada. 

Estou a bater, estou a vos pedir, estou de vosso lado, aí estou bem próximo de 
vós. Me fiz Dom, me fiz simples, me fiz céu. 

Agora quero realizar convosco, em vós e em vosso meio, estou a esperar para 
poder agir, vou Me derramar em força, em poder, em ação, em virtude, em luz. 

Agirei, mas há ainda portas fechadas e que não dependem de Mim, só faço 
no amor e por amor. Não temais, não impeçais a minha ação, deixai-Me agir e vereis as 
maravilhas do eterno Senhor.
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Eis o que a vós anuncio. Eis o que a vós digo. É grande o momento que se 
aproxima. É forte o vento que vem para soprar todo o universo. É de tamanho incalcu-
lável o romper que vem do Altíssimo Senhor. 

Propaga-se sobre a terra a voz do Altíssimo, se faz verdade em toda dimensão 
do universo e se fixa em fusão o plano do Altíssimo Deus. 

Une-se em completo e forte dom o que há de mais precioso. Se faz por inteiro 
Senhor que é o proprietário de toda espécie. 

Traz sua sabedoria, sua bondade, seu amor e se completa em meio a tudo e a 
todos. Começa assim a confirmação exata e completa nos corações, nas almas e enfim 
em tudo que se faz sobre a terra. 

Tudo se move em direção de um novo mundo, de uma nova terra. Tudo se 
inclina em função das maravilhas do Senhor. 

Chegou assim sobre o universo o mais santo e sublime poder ligado por inteiro 
na celeste mansão do Altíssimo. Tudo se uniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se 
completam em um só Senhor. 

O Pai veio com Moisés, Jesus veio com Maria, o Espírito Santo veio com uma 
mulher vestida e revestida por Deus de puro e santo saber e juntos se expandem sobre 
os corações, entrando e fazendo morada por inteiro em santidade, em verdade, em 
espírito. Tudo é um, tudo é em todos. 

Agora o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é, e assim é, um só em divindade 
sobre tudo e sobre todos. 

Caminham lado a lado a justiça, a paz, o amor. 
Não mais haverá distinção de pessoas, mas todas serão no Pai, porque o Pai 

se fez por merecer em seu Filho Jesus e agora com o Espírito Santo somos um no Pai 
e Ele é em nós. 

É um só coração, uma só alma, um só será o saber, a lei do amor.
Infunde no infinito ser, renova-lhe a alma e penetra em um lugar que jamais foi 

conhecido pelo humano. 
É o lugar infinito, pertencente à divindade do Senhor.

   

Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quem Me segue, con-
hece meu Pai e seremos um. No Amor Altíssimo renovamos o universo e fazemos eterna 
aliança entre o céu e a terra. 

Quem chega até Mim chegará ao Pai. Sou o único, o eterno, o Senhor. Sondo 
os corações e vejo minhas ovelhas. Trago o amor, a paz, a luz. Caminho por inteiro entre 
vós e Me faço vida em vosso ser. 

Agora estamos unidos em um só coração, tudo é um, tudo se move em uma 
só rocha, fonte de água viva que transborda e lava todo o universo. Penetro em vossos 
olhos, em vossos corações, em vossas veias, Me faço sangue vivo. 

Sou o vosso pensar, o vosso paladar, enfim, vim para aí ficar. Não 
mais sujeito à lei, mas Me faço lei em vosso meio, vim uma vez sujeito à lei como 
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homem e como tal obedeci segundo a lei, agora Me faço a lei ou Eu sou a lei. 
Qual lei? 
É a lei divina do amor. 
Sou Eu o amor, sou a verdade, sou a luz. Ninguém Me mata, ninguém sequer 

lançará a mão sobre Mim. Sou invisível, mas vivo em espírito unido em dom divino forte 
e penetrante.

   

Sou o coração aberto para que todos encontrem a paz. Sou o imenso prado, 
onde todos encontrarão lugar para descansar. Unidos em divindade somos Um no Pai 
e o Pai é um em nós. 

Três pessoas em um só espírito, em uma só divindade, em um só dom. Tudo 
se completou em divindade, em força, em coragem, em amor. A luz transforma as trevas 
e se manifesta a glória do Senhor. 

Há uma coluna ardente em fogo, há um lago com águas puras, há um sol res-
plandecente e cheio de amor a se derramar nos corações. 

Sois fonte, sois luz, sois colunas a segurar o mundo. Tudo posso por vós, tudo 
está em vós, tudo se faz por vós, existe um lugar santo em meio ao mundo. Há um lugar 
intocável ao humano e que pertence à divindade celeste. 

Aí se esconde Deus, aí se faz Deus, aí se vive Deus. Tudo se resume no amor 
divindade, paz, vida, abundân¬cia, ternura. 

Há um centro onde o eterno se aninhou e ali se completou em divindade ce-
leste. É glorioso, é significante, é incalculável o seu tamanho, o seu poder, magnífico o 
seu resplendor. 

O Espírito do Senhor age e transforma em luz as trevas existentes em meio 
ao mundo. Fez-se dom e achou um lugar definitivo em meio à humanidade. Deus vive, 
Deus é em meio a tudo e a todos. 

Atirou-se em divindade e faz morada em meio a seu Tabernáculo. Agora a terra 
e sua natureza se voltam ao seu Criador. 

Sou o início, sou o fim, sou a sabedoria que deu início a todas as coisas e 
agora venho residir por completo em meio ao paraíso. 

Deveis estar ligados por inteiro no coração do Altíssimo para que se faça a sua 
vontade. Eterno e admirável é o seu trono e dele se expande seu esplendor.

   

Quero estar convosco nesta ceia do amor. O Pai vem com seu amor ao vosso 
meio transformando todo vosso interior. 

Dentro de cada um de vós começará a se transformar, devendo atingir o vosso 
exterior em pouco tempo. Aceitai este amor que vem do Pai, este é o amor que trans-
forma o mundo. É esta a lei que regerá o mundo, o amor, a partilha, a união fraterna 
entre vós.
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Onde termina o eu começa o nosso, onde Eu entro e trago a paz e consequen-
temente o Espírito Santo traz a alegria. 

Eis a perfeição, eis o plano de Deus em ação em vós e sobre vós. Começa a 
dar frutos sobre a terra, estes ramos jamais secarão. De meu tronco saem estes ramos 
e vão para o mundo, férteis e dando frutos em abundância. São os frutos da Eterna 
Aliança em ação e chega ao mundo conforme os planos do Pai. 

Pequeninos e transformados deixai-vos nutrir pelo amor de Deus Pai. Cres-
cereis e habitareis na terra prometida conosco para toda a eternidade.

   

     A profundidade dessas verdades, a seu tempo vos será dada. Agora deveis 
fazer acontecer sobre toda a espécie esse dom. O dom precioso do amor. 

É necessário que vos reunais para discutir o plano do Eterno Senhor e pô-lo 
em prática para que através de vós aconteça em todo mundo, a lei da família, a lei do 
clero, a lei do trabalho. 

Uma e a mesma é a lei, primeiramente o amor, a partilha, a verdade. Essas três 
coisas devem fazer parte por inteiro do vosso viver. 

Tudo deve ser um no Pai para que o Pai seja por inteiro em todos. Discuti 
com atenção, ficai atentos e vigiai o que o Pai quer que façais. Vinde e ficai atentos ao 
chamado do Altíssimo Senhor. 

Ele vos quer mansos e simples para realizar todo seu plano. 
É chegado o momento definitivo e muito importante para o mundo. 
Depende de cada um de vós, se quereis mudar e fazer a vontade do Pai, ou 

quereis permanecer em vossos costumes. 
É através de vós que todos receberão. Sede humildes em manifestar o vosso 

desejo de mudança em vosso meio familiar e em vossas atividades do trabalho. 
Deixai a sabedoria divina agir e fazer conforme a vontade do Altíssimo para 

que sejais favorecidos.
Que vosso coração não seja um coração de pedra, mas sim, que resida no 

vosso ser a sabedoria divina, a lei do Senhor, a bondade, a partilha e o amor. 
Onde há amor, não há lugar para injustiça e tudo será puro. 
O amor vence barreiras negras para ali penetrar a luz do Altíssimo Senhor.
Se vós quiserdes seguir radicalmente o plano do Pai, fazei a experiência do 

puro amor e vereis se havereis de vos preocupar. 
Tudo será governado pelo dom que é a divindade completa do Altíssimo Sen-

hor. 
Deixai-vos penetrar por esse amor e tudo vos será favorecido. 
Partilhai os vossos lucros, os vossos trabalhos, o vosso lazer, a vossa vida. 
Tudo deve ser um no Pai, assim como Eu Me fiz um no Pai e todos somos um 

no amor eterno. Amém.
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Acolhei com muito amor os Anjos e Santos. Eles desceram do céu e querem 
no vosso meio morar. Neste meio tempo entre a vossa acolhida se acham desprotegi-
das as criaturas mais indefesas. 

É de muita urgência que se faça a acolhida para que possam sobre vós atuar, 
dando proteção em todo o sentido. 

Já deveis presenciar os sinais que dei pela falta da proteção dos Anjos e dos 
Santos. Então entrai em sintonia, cantai, louvai, acolhei vossos protetores que direta-
mente estão sob as ordens do Pai. 

Vêm a vós e querem morar e permanecer convosco para todo o sempre. Já é 
visível a realização da transfor¬mação do mundo, a vós o Pai deu a missão de fazer a 
acolhida do céu aqui na terra.

Sempre a vós mostro o caminho, pois sou o vosso Mestre e Senhor.

   

No cantar de quem é livre, há melodias de paz e de amor. É o amor do Pai 
que vem diretamente sobre os livres, transformando o mundo em amor e em paz. So-
bre os livres vem a fortaleza do Pai gerando vida nova e plena, em cada um para que 
possa prosseguir a caminhada levando o povo ao encontro, à volta para o Criador. 

O Pai espera de braços abertos cada um que volta convertido, livre para viver 
em plenitude no reino de amor. 

Cantos que transmitem a paz, o amor serão cantados e entoados sempre que 
vos reunirdes. Muito amor e paz! Cantai, louvai muito e muito.

Os Anjos e Santos estão entoando hinos e no vosso meio estão cantando e 
já fazem morada em vossos corações, em definitivo. Em vossa presença hão de ficar, 
acolhei-os com muita alegria em vosso meio.

Eu sou a Mãe do Salvador e estou exultante no vosso meio noite e dia sem 
cessar, inundando-vos de paz e amor.

   

     Agora convosco queremos louvar e cantar hinos de muita alegria, em ação 
de agradecimentos ao Pai que na sua profunda sabedoria a vós inspira sobre o que 
sucede nos céus. Graças e louvores ao Pai que tanto nos ama. 

Dos céus descemos e em harmonia viveremos junto a vós como uma grande 
família. 

Assim como Deus Pai nos ordenou, graças a vós que nos acolheram em vosso
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meio, podemos usar toda nossa fortaleza, toda nossa ciência em vosso benefício. Nossa 
missão é estar agora lado a lado convosco. 

Logo podereis sentir nossa presença, nossa proteção. Já é visível a alguns de 
vós, já agora libertos, purificados e santificados vivereis em eterna comunicação, em 
sintonia conosco. Tanto assim, como com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com nossa 
Mãe Santíssima. 

Somos vossos protetores. Em nome de todos os Santos.

   

     As leis do Pai são irreconhecíveis aos homens. Primeiramente é a lei do 
amor. Ao passo que essa lei for vivida e praticada, todas as leis humanas deixarão de 
ter valor. Praticai a lei do Pai. 

A lei do Pai é dar integralmente ao próximo tudo aquilo que lhe vem do coração. 
Começa a ação do Espírito Santo: que todos sejam um no Pai, que todos sejam iguais 
no Pai. 

A lei do amor rompe com toda a estrutura velha criada pelo humano para trazer 
a vivência em verdade e a igualdade em meio a todos. 

A lei do amor manda que se cumpra a vontade do Senhor, não mais terá menor 
ou maior em vosso meio, não mais haverá senhor e servo, mas todos serão senhores e 
todos serão servos. 

Não acontecerá em vosso meio o ódio, mas sim o amor e quando o amor vier 
governar o vosso trabalho, não mais haverá necessidade de se preocupar porque diante 
dele ninguém terá condições de pecar ou de enganar seu próximo. 

Haverá a mão do Altíssimo governando e tudo será paz, harmonia e verdade. 
Para que existirá patrão? 

Para que existirá empregado? Será um e mesmo Amor, um e mesmo Senhor, 
uma e a mesma vontade. 

Trabalhar pelo reino do Senhor, trabalhar na messe do Senhor e ninguém será 
maior ou menor. Todos serão conhecidos filhos do mesmo Pai. Fazei a experiência e 
vereis se não vos falo a verdade. Começai confiar no plano do Senhor e vereis se tereis 
com que vos preocupar. 

Deixai que Eu tome posse do vosso trabalho, do que vos pertence e então 
vereis se não vos dou em abundância para vós, para vossos filhos. Formamos, assim, 
um só coração, um só espírito, uma só alma, um só amor. Ninguém é maior, nem menor 
no plano do Pai. 

Não podeis mais intervir nos planos do Senhor.

   
  

Está escrito: Somente os fortes chegam e permanecem. Fostes fortes. 
Pegai na mão do Senhor e segui em frente. Lutai e vencei com a graça de vossa 
Mãe Santíssima, pelo Espírito Santo. Fostes conduzidos. O caminho foi áspero, 
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o mundo aguarda a recompensa. Quantos e quantos trouxestes convosco nesta cami-
nhada. Agora a luz se faz com grande intensidade sobre o universo, o céu e a terra 
formam um só. Sem distinção, já não se sabe quem está na terra e quem está no céu 
porque entrelaçados foram pelo poder da Santíssima Trindade. 

A água e o fogo se uniram pelo poder Trinitário, o elo que liga o Pai a terra sois vós. 
Escolhidos, amados, revestidos de toda proteção. Anjos e Arcanjos envol¬vidos 

em grande missão todo o tempo a vos proteger. Perto, bem perto, agora estamos sem-
pre em permanência ao vosso lado.

Somos a Milícia Celeste enviada pelo Santíssimo.

   

Quão importante para o mundo é esse momento em que se fez entre o céu e a 
terra. Tomando marco em que se ligou e se fez um só reino, um só pastor, um só Senhor.

Uma coluna de luz se liga entre o céu e a terra, se faz um só coração, um só 
amor, um só Senhor. 

Tudo se une no Pai, tudo é do Pai. A unidade entre o céu e a terra faz com que 
os filhos de Deus sejam um no amor do Pai. 

Assim se faz a unidade no céu e na terra, tudo é um no Pai. Completou-se para 
o mundo o trono de realeza do Pai. 

O mundo gira em torno do poder da bondade do Altíssimo. Se fez fora e den-
tro. De dentro de cada filho do Pai se levanta uma coluna e liga entre o Pai e o interior 
humano.

Uma força incalcu¬lável, forte e inquebrável. Em torno dessa coluna se faz 
uma coroa em forma de estrelas, em que tudo se une em Maria, por Maria e com Maria. 
Assim tudo se completa no Pai. 

A Santíssima Trindade se une, o reino celeste com o humano e faz um só em 
todos os sentidos. O mundo precisa chegar a um amadureci¬mento total no Pai. 

Quando isso vier a acontecer o paraíso se completará e não mais haverá sofri-
mento sobre a face da terra. 

O céu e a terra serão um no Pai, assim acontecerá o fim. O fim da maldade 
para a glória do Senhor. 

A morte foi vencida, o pecado foi vencido, Satanás foi vencido, não há mais o 
que temer, somente a varredura dos filhos do pecado acontecerá, para que o reino se 
complete e tudo reine no amor do Altíssimo. 

Ainda um tempo para a limpeza total, mas já sem raízes. O mal perecerá, 
acontecerá em breves dias a desolação, a solidão, a escuridão total. Será devastado do 
meio do humano todo o iníquo. 

O mal geme e chora porque próximo está seu fim. Não temais, pois conto 
convosco para esse momento. A luz é forte e não teme. Em vós há luz e essa não pode 
e nem deve se apagar jamais. 

Procurai estar atentos aos sinais e ficai alertas, unidos no Altíssimo e tudo será 
vitória. Não vos preocupeis, pois é do alto que será enviado o poder. Sede dóceis e ficai 
firmes, é necessário para o mundo que isso aconteça. 

Já é hora de se pôr fim no trono de Satanás, para que somente 
um trono seja vivo e verdadeiro. Satanás será acorrentado para todo o
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sempre, nunca mais voltará para atormentar. Ele vive dentro das pessoas e nelas tem 
poder. Através delas age e quer governar. 

Enviarei verdadeiros espíritos imundos para junto de vós para que sejam elimi-
nados e transformados em colunas de luz, onde o trono do reino se fará. 

Peles de ovelhas por fora e dentro, lobos ferozes e enganadores, ursos que 
rondam o amor do Pai, mas neles está o verdadeiro reino de Satanás, será demolido 
com a força e o poder que se faz presente em cada um de vós. 

O braço do Pai está em vós, a força e o poder da Trindade Santa está em vós 
e Maria com os Anjos e Santos se unem à terra para que se faça o Amor Uno e Trino. 

Uni-vos em torno de vossa mestra quando ela se sentir vencida pelo desânimo, 
pelo mal. Fazei uma corrente, dando as mãos uns aos outros, envolvendo-a em pleni-
tude de amor e sempre com Maria. 

Não vos esqueçais de Maria, ela é a vossa protetora e debaixo de seus pés, 
Satanás não tem poder. A vossa mestra é a luz que emana do Pai e essa Satanás quer 
derrotar, quer vencer, mas com vossa união jamais vencerá.

   

     Eis o dom, eis a palavra, eis a vida, eis a lei. É chegado o momento de en-
frentar o mundo. Tudo parece estar perdido, estar no abismo, nada mais se tem a fazer. 

O maligno astuto e perverso aí está com suas garras para tudo devorar, mas a 
vós falo e a vós confio, não há mais campo para o iníquo, o perverso, o injusto. 

O poder do dom Altíssimo aí está e nada vencerá esta força.
A Irmã está lutando com o próprio Satanás, ele a quer devorar e derrotar. É 

necessário unir as forças e lançar mão do poder do Pai para vencer a desesperada 
serpente. Ela quer derrotar a mestra para que o mundo não receba esse dom por inteiro. 

É uma luta entre o bem e o mal e esse momento é muito importante para toda 
a criação do mundo, quem vencerá. 

O mundo depende desse passo, depende desse instante. Deus está a esperar 
qual será a atitude do humano. 

A Irmã precisa, nesse instante, vencer a serpente, como Maria a venceu, 
destruindo-a por inteiro. Ela está à espreita para devorar o Carisma que acaba de nasc-
er. É ainda uma criança dentro de cada ser.

A lei do trabalho não pode se instalar em meio à injustiça e em meio à falsi-
dade. É necessário que aí haja a união no Amor Trinitário e Santo do Pai. Esse é o mais 
forte e decisivo passo para o mundo. 

A lei velha precisa desaparecer para que a lei do Pai nasça em meio à humani-
dade. Esse passo é a decisão para a humanidade toda. 

A vida depende desse momento, é um ponto obscuro e temível. Toda socie-
dade depende desse momento.
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Sou a vida, sou o tronco e vós sois os ramos. Sou a coluna, sou o trono, o reino 
que habita em cada um de vós. 

Quero estar convosco todos os momentos, quero ser em cada um de vós. Sou 
o presente que está em vosso meio. 

Sou o Carisma, sou o trono, o começo e o fim. 
Sou tudo isso e Me faço em cada um que assim Me aceita. Estou por inteiro 

vivo e perfeito em minha serva. Vivo por completo em seu ser. 
Agora a vós peço que Me busquem, Me procurem, Me aceitem para que possa 

estar por inteiro também em cada um de vós. Não posso residir em meio à impureza, à 
iniquidade. 

Para isso vos dei esse dom de purificação e santificação. 
É um caminho de luz e de força que permite a limpeza por inteiro de vosso 

ser, mas para que isso aconteça é necessário querer, desejar ardentemente em vosso 
coração e deixar que Eu aja por completo. 

Assim visitarei todas as áreas e limparei tudo com a força e o poder, mas de-
pende do vosso querer em abrir o coração e deixar-vos lavar por inteiro. 

Quando isso acontecer o mundo recebe das mãos do Altíssimo a misericórdia, 
a providência, o amor por completo.

   

Eis o talento especial de amor que emana da Santíssima Trindade, se abre em 
virtude, sabedoria e paz. Rompe com a velha e escura noite e vem brilhar em luz, força 
e coragem sobre toda a terra. 

Os corações se abrem e se fazem em aliança contínua com o Pai. A luz é como 
uma flecha a penetrar o ser vivo, dando-lhe a segurança, a paz e o amor. 

Rompe-se a escura aliança que existia com o humano e o Pai, construída com 
o pecado e permanecerá para sempre a aliança feita pelo Pai na face da terra. 

Entre o céu e a terra há um elo que jamais será rompido, é o elo em que o 
próprio Pai é o escudo, o trono, o Senhor. 

Jamais se romperá, jamais será extinto. Tudo está em seu poder, em suas 
mãos, não mais o pecado, mas sim a forte e brilhante luz que desce como uma fonte 
saindo diretamente do coração do Pai. 

O Pai que é o Senhor de todas as coisas está posto em meio a toda a humani-
dade. A sua presença pode se sentir em cada ser, em cada objeto, em cada olhar e em 
cada espírito a pairar no ar ou nas coisas criadas por Ele. 

O Espírito Santo é sobre todas as coisas e tudo é o Espírito do Pai. Agora 
lança mão definitivamente de toda a sua criação, de toda sua obra. Não mais escapará 
ninguém, não mais um só ficará sem a proteção por inteiro do Altíssimo. 

Tudo é do Pai porque Ele é o tudo. O Espírito Santo é o Pai, o Pai 
é o Espírito Santo, coração a coração pulsa sob o olhar, sob a força por in-
teiro do Espírito Altíssimo do Senhor. Jesus está entre o Pai e o Espírito, se abre 
como uma porta e se faz pequeno entre as nações. Não vos assusteis quando
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Ele chega e toma as rédeas do trabalho, da sociedade, da família. 
Jesus aí está no meio de todos a fazer verdadeiros milagres, não só de cura da 

pessoa humana, mas limpando tudo, desde os objetos, as máquinas das empresas, en-
fim, tudo que está manchado pelo pecado para que o mundo brilhe como um manancial 
celeste e que todos possam desfrutar e se deliciar desse paraíso. 

O Pai deu ao mundo seu Filho, dando-lhe poder sobre todas as coisas. O Filho 
é no Pai, o Pai é no Filho, o Espírito Santo é no Pai e no Filho. É um só coração que se 
abre para acalentar toda a humanidade. 

Maria se faz fonte de água viva, um manancial que jamais se esgotará, fazen-
do-se caminho, indo a frente aos filhos seus. Tudo se harmoniza em torno do único e 
Santo Senhor. 

Tudo é no Pai, é um elo inquebrável e inesgotável, jamais será extinto. O 
mundo se faz em um manancial de luz e o paraíso se abre para que dele todos possam 
desfrutar.

   

     Estou no Pai e com o Pai Me faço em cada um de vós. Sou o ontem, o hoje, 
o manhã, o eterno. Sinto-Me amado e Me faço amor. Sou no humano e sou divino. A 
divindade é e somos um no Pai e no Espírito do Pai. 

Completa-se a imensa e santa divindade entre o humano e o divino. Cumpre-
se a vontade da majestade eterna no céu, eterna gratidão na terra. Imensa e forte é a 
luz que sonda a arrogância por toda parte. 

É luz forte e penetrante envolvendo o globo terrestre, unindo sempre mais e 
mais o humano e o celestial até que tudo seja um no Pai. 

A unidade se expandirá ao passo que for acontecendo em cada um, em cada 
lugar e em todos os lugares. Quando se fizer unidade na família, na igreja e na socie-
dade se completará o paraíso, até então manchado pelo pecado. 

Far-se-á unidade no amor do Pai e tudo será um no Pai, se fará o céu e a terra 
e já não haverá céu e terra, mas um só lugar onde os filhos de Deus farão suas moradas. 

Tudo será um no Pai e o Pai será verdade em todos. Será um límpido e santo 
lugar de primícias do céu. 

A unidade se fará quando não houver mais a injustiça da ganância, do ter, do 
poder e do prazer. O coração do humano precisa ser tão puro, mas tão puro que nem se 
quer tenha lembranças do passado. 

De dentro do coração precisa jorrar somente a água da vida, do amor e da paz. 
Na alma humana se fará uma convivência celestial entre a divindade celeste e a alma 
humana.

Não podeis imaginar o que significa vossa alma, ela é imensa, sem fronteiras 
e infinita. 

É dela que emana a vossa força, tanto positiva como negativa e é a vossa alma 
que precisa se tornar um paraíso puro e santo onde Deus possa entrar e penetrar para 
sempre. 

Deus se fará em cada alma e dessa alma jamais poderão 
sair pensamentos impuros ou maléficos, se tornará um paraíso imen-
so e santo e tudo se transformará dentro e fora, desde a natureza
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até o último recanto do mundo. 
Sede simples e vos tornareis os luzeiros para o mundo. Através de vós o tudo 

poderá acontecer no planeta Terra.
Assim seja e assim será para sempre. Amém.

   

     Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor porque Ele é justo e misericordioso. Amor 
seu nome, vem sobre vós com toda a sua misericórdia implantando o seu reino de amor 
em cada um de vós. 

O período para vossa libertação foi estipulado pelo Senhor dos Exércitos, que 
veio com todo o seu poder sobre cada um impondo sua lei, resgatando a vida em vossa 
alma, resgatando em vosso ser o amor perdido. 

A esperança é implantada e se faz em vosso ser. 
O amor penetra em vós como um sopro, é o amor do Altíssimo Pai Todo-Poder-

oso sobre os eleitos. 
É o amor que a Santíssima Trindade traz sobre a humanidade, é o amor da 

Santíssima Virgem Mãe. 
É o amor dos Anjos e Santos no meio da humani¬dade. 
É a luz, é o amor que se abre e transborda sobre o mundo, inundando-o de 

paz e de alegria. 
Alegrai-vos, exaltai o Senhor pela sua misericórdia porque olhou para vós; 

porque penetrou em vosso templo e usou a sua misericórdia, porque aspirou vossos 
tesouros. Aplainou vossas montanhas e fincou aí a bandeira da paz e do amor.

Cantai hinos de louvor porque convertidos fostes pela justiça divina. 
Tirou-vos o chumbo do coração, vossa prata em pó caiu por terra. 
O que não é Dele se desfez em pó exterminado pelo poder do Altíssimo. 
Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, limpei meu templo, nele venho morar. 
Neste templo vou reinar e serei o Senhor único e soberano, esta é a voz do 

Senhor que usou-me para proferir a vós este oráculo e assim se cumpriu a vontade do 
Senhor.

                                                                   Is 39 e Sl 137

   

Irmã, você não deve abrir muito o vidro de perfume. Há acontecimentos que 
ficam por conta do mistério e o entendimento só se faz em você.

Só uns poucos terão acesso à verdade profunda comungando com você estes 
acontecimentos, por ora. 

O mundo deverá conhecê-la aos poucos, na dimensão da sua com-
preensão. O mundo não Me conhece, se Me conhecesse não agiria as-
sim nos moldes corno vem fazendo. É mister que agora o mundo
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tome conhecimento de Mim, Me vendo por inteiro, Me acolha, Me conheça e Me ame. 
Assim, passará ao mundo essa verdade, do DEUS É na face da terra, de forma 

clara e visível, testemunhando com força e poder a MINHA PRE¬SENÇA entre vós. 
Essa PRESENÇA se assenta na realidade dos acontecimen¬tos que irão se 

sucedendo e que serão cada vez mais fortes e arrojados. 
Falo a você, querida filha, pois não quero que percas o ânimo e a coragem, 

pois estou sempre com você. Estou a guiá-la e lhe mostro os mínimos detalhes de todo 
meu plano, em cada acontecimento. 

Por isso não esmoreça, filha querida. Agora está só, por um momento, mas, 
mais do que nunca, estou a seu lado. É preciso que assim seja, pois desejo falar-lhe, no 
âmago do seu ser. 

Desejo informá-la da minha vontade e é preciso que descanse um pouco. 
Todo o preparo do Carisma feito até agora, foi para que tivesse estrutura su-

ficiente para dar seguimento aos acontecimentos que se sucederão daqui para frente. 
O Carisma é a base, o alicerce do plano. Como é um plano que não pode 

falhar, precisava estar bem alicerçado, com base firme. 
Assim é que se cumpre sobre a face da terra, a grande profecia da vinda do 

Espírito Santo, o Advogado e Intercessor vosso junto do Pai.
A humanidade inteira recebe o DOM, implantado em base firme, incon¬testável 

e indestrutível. O Pai derrama sobre a face da terra a sua graça em plenitude. 
É o Espírito Santo que chega. Quem tiver ouvidos para ouvir, que o ouça e 

olhos para ver, que veja. É a luz se fazendo em toda a face da terra. 
Bastaram uns poucos, tirados do mundo, para que a Verdade se fizesse e a 

realidade agora fosse o DOM se fazendo em plenitude, força e poder.
A Verdade se assenta em base sólida, em base firme. Tudo está se fazendo, 

conforme é para ser. Por isso, Gertrudes, filha querida, sou tão grato à missão que re-
aliza em meu nome na face da terra. 

Tomo posse de você e Me apresento aos filhos meus. Não se detenha nos 
preconceitos ou falatórios. 

Já está acima de tudo isso, haverá de estar bem no alto, para que nada do 
mundo lhe atinja. Fica firme, pois a missão que ora faz, é uma missão santa. É a santi-
dade chegando para meus filhos. 

Está atraindo a santidade para todos os filhos meus, através do seu sim aos 
meus mínimos desejos. Filha querida, se ora passo na face da terra é para consertá-la e 
reconquistá-la para Mim. E uso a sua pessoa, pois encontrei graça diante de si. Desde 
sempre Eu a escolhi, filha querida. 

Eu a gerei na graça e na santidade, para semear a graça e a santidade na 
face da terra. Portanto, não se detenha. Segue em frente, pois novos acontecimentos a 
esperam. Reservo surpresas agradáveis para você.

Confirmo os pedidos que faz, pois também está atenta aos meus pedidos. 
Realizo a plenitude dos dons na face da terra. 

O que se realiza no mundo através de você são acontecimentos maravilhosos 
e grandiosos, que fogem à compreen¬são e ao entendimento humano. São mistérios. 
O mundo não entenderia. Mas é mister que se faça em você para que o mundo receba. 

Tudo o que se realiza agora é incompreensív-
el à mente humana. Só você compreende porque na sua 
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carne acontecem as linhas e os mistérios.
Por ora é necessário que acolha. Esse é um tempo muito especial para você e 

para o mundo, que só chegará à compreensão dos fatos daqui a algum tempo. 
Esse é um tempo santo onde a humanidade é agraciada com o privilégio da 

presença do DEUS É na face da terra. 
A Trindade se faz presente neste mistério santo, do divino se fazendo na hu-

manidade. O divino precisa ser acolhido em todo seu esplendor. Por isso é tão impor-
tante, Gertrudes, filha querida, que entregue todo seu tempo na acolhida do mistério.

Uma vez Ele sendo e se fazendo em você, Ele o será em toda a humanidade. 
Compreende, filha querida, a sua responsabilidade?

Deve acolher o divino e conviver com Ele. Esse convívio com o divino é que é 
importante agora. O homem precisa aprender a conviver com Deus, a conviver com o 
Bem, a viver na santidade e no amor. Bem e mal, luz e treva não convivem juntos. 

O mal não mais existe, a treva já passou. O homem precisa aprender a olhar 
para o Bem, a luz, o amor. O homem deve voltar ao colóquio e à amizade com seu Deus 
e Pai. 

O Pai quer todos os filhos em torno a Ele, vivendo o Bem, a santidade, o amor.
Se assim Me manifesto realizando obras portentosas através da Gertrudes é 

para que creiais que realmente sou Eu que estou na face da terra, dirigindo a santifica-
ção interior e também consertando o mundo que vos cerca, realizando negócios, puri-
ficando, através das transações que efetuo, o dinheiro, o imposto, o governo e as leis. 

Se entro nas leis é para que elas se purifiquem. Não existe mais a lei humana. 
Só a lei divina terá valor de ora em diante. 

As leis humanas oprimem, tiranizam e mentem e o homem daqui para frente 
não vai mais conseguir fazer o mal, pois ele se voltará para quem o pratica. 

Nenhuma lei tirana subjugará o homem de ora em diante, pois já está implan-
tada a lei do Amor e agora tudo é por conta da Trindade Santa, único poder e única lei 
na face da terra. Tudo é por conta da Trindade. 

Só a Trindade Santíssima agora é poder absoluto entre vós. Nada mais detê-
la-á e nada a derrubará, pois está erigida em base sólida, em base firme e sua lei para 
sempre se faz. 

Basta de o homem oprimir o homem. Agora é a vez de Deus. E a hora do julga-
mento, onde vou separar as ovelhas dos cabritos. Quem conhece o Pastor ouve a sua 
voz. E a voz Daquele que tem a Verdade está prestes de ser ouvida. 

Sua lei vos orienta e vos conduz à santidade e ao amor. Nada vos detenha ou 
perturbe, se estiverdes vivendo a verdade e o amor. Contra minha lei, divina e santa, 
nada há que se levante.

O homem, por si mesmo, já se vê impotente para resolver todos os desafios 
que se lhe apresentam. E eles vão sendo cada vez maiores. O homem por si mesmo, 
entregue a si mesmo e aos seus disparates e às suas leis opressoras e escravizantes, 
por si só se destruiria, mais cedo ou mais tarde.

A terra retornaria ao pó, não fora o Pai, vindo com seu plano de amor e 
sua lei santa, conferir novamente ao mundo, a dignidade e o poder de 
filhos, criados a sua imagem e semelhança.
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Eis que Me revelo em santidade e amor diante de vós, embora no mundo o 
caos comece a suceder-se, pois bem os havia avisado de que isso aconteceria. O mal 
chegaria ao auge e agora se volta para quem o pratica. Já vos preveni de tudo.

Sou vosso Pai e bem-aventurados sois se já Me conheceis e sois solidários a 
Mim. Vivei a santidade na plenitude dos tempos! Vivei o amor! Sede filhos obedientes, 
humildes e simples, embora convivendo com tamanha magnitude e poder.

Aderi ao bem. Sede solidários uns para com os outros.
Abençoo a todos vós. Abençoo a Irmã Gertrudes, minha dileta filha. A ela e a 

vós todo o amor do meu coração de Pai. Amém.

   

     Na eminência de estar prestes a ser destruída toda a igreja estruturada, é 
o tempo em que se cumpre o que está escrito. Venho expressar meus profundos senti-
mentos de congratulações a todos os membros da Comunidade Aliança Divina. 

Encontro-me refeito e acolhido pelo Pai Criador e encontro-me em condições 
de revelar-vos o porquê da minha separação, do meu desligamento com a igreja em 
vigência até então. 

O meu pensar não concordava com o fato de uma mulher humana ser parte 
divina, ser co-redentora da humanidade: A minha não aceitação levou-me ao extremo e 
assim deu-se a grande separação, resultando em grande perda para mim e para meus 
seguidores que caminham até hoje com este fardo. 

Oxalá pudessem eles voltar atrás neste preceito, a mulher de quem vos falo é a 
parte, é a ponte e o elo principal que liga o divino ao humano. Sem o seu consentimento 
jamais viria ao mundo o Filho de Deus Salvador. 

Aqui deixo minhas palavras à Comunidade e ao mundo.
Meu respeito e congratulações.

   

Uma palavra é necessária. Uma vida é a fonte de luz para o mundo. A verdade 
é a palavra, a vida é Jesus. O mundo está prestes a se destruir porque não aceita Jesus. 
A vida vem do Pai e é Jesus. 

O amor vem do Pai e é o Espírito Santo. A vida mani-
festada no amor vem do Pai, do Todo-Poderoso Senhor. O
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mundo precisa aceitar Jesus para que o Amor Trinitário se faça dentro de cada um. 
É o momento definitivo para o universo, é um passo decisivo para o futuro de 

toda humanidade. É a chegada do Espírito Santo sobre toda a terra. 
É um canal de luz prestes e se acender, mas que precisa de aceitação, de um 

lugar sem mancha para a sua concepção. 
Nada que macule esse amor poderá permanecer. 
É um momento de total limpeza e de higiene profunda onde os mais profun-

dos contatos estão por conta do precioso sangue de Jesus. Não vos exalteis, não vos 
zangueis, mas aceitai com amor. 

É a hora da graça, é o momento especial que vem do alto, é o próprio Senhor 
realizando e fazendo acontecer o Carisma. O dom que dele emana e que vem para 
purificar e limpar a sua eira. 

É preciso aceitar com dedicação e delicadeza a mão do Pai que paira sobre 
cada um nesse instante onde o amor vencerá. 

Segui em frente, no silêncio, no amor e na paz. O mundo está em desespero, 
mas a misericórdia do Pai se abre em atitude de docilidade e de bondade para acolher 
a cada um que assim o desejar. 

Necessário é o vosso sim diante das provações, das dores que vos têm atingi-
do. É a hora da graça e é por graça que vos é manifestado esse dom, esse amor. O 
caminho do Pai se completou e se faz verdade e onde há verdade, a mentira, a injustiça 
desaparecem.

O canal de luz que emana do trono de Deus se faz sabedoria divina e preenche 
o vazio do mundo. A sabedoria divina age sobre todas as cabeças e faz parte integral 
do corpo humano. 

Abrem-se os olhos, os ouvidos para a luz que vem do Santo Trono. Cada um é 
um pedaço desse trono que é o Reino do Senhor. Unem-se céu e terra e tudo se faz no 
Amor Trindade. Acontece o poder, o louvor, a glória que vem do Altíssimo. 

Une-se o amor do Pai ao Filho e ao Filho em forma forte se completa no Es-
pírito Santo onde Maria reina como rainha e senhora. 

O mundo tem por graça e de graça a sua salvação, o trono do Altíssimo se faz 
por merecer. Dentro de cada um, de cada ser, a célula de Deus está viva no poder do 
Espírito Santo e quer penetrar no profundo de cada ser vivo e Jesus é quem abre as 
portas para que isso se realize, conforme o desejo de cada um. 

A vida vem do Pai e o Pai é a vida. O amor é o Espírito Santo que demonstra o 
forte brado contra as tenebrosas garras de Satanás. 

Inconsolável e derrotado lança línguas de fogo contra os filhos de Deus, mas já 
vencido, sem forças para a batalha se dá por vencido. Deus vence, Ele é poder. 

A Trindade Santa vence, Ela é o trono que reinará para sempre. Amém.

   

Eu Me apresento em meio às nações em verdade, em sabedoria, em vida, 
Me faço segundo o amor divino. O mundo não mais será governado pela mente hu-
mana, mas sim pela sabedoria divina. Tomo posse dos meus eleitos, dos meus
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prados, de meu universo e o transformo em um paraíso para ali reunir e unir todos os 
filhos meus. 

Sou o governo que vem em direção de uma lei nova e santa. Nada que a mente 
humana possa imaginar humanamente criará raízes, somente o que vem do trono do 
celestial Senhor permanecerá. 

Sou o Espírito do Pai e Me faço em meio a todos, tudo ilumino. A luz vem e 
brilha na escuridão da morte transformando tudo em vida, em saber, em verdade. Tudo 
é segundo a vontade do Pai. Vim feito homem, venho em espírito, em força e Me faço 
em meio às nações. 

Sou o testemunho da verdade e não mais Me matarão, poderão em perseguir, 
mas não Me atingirão. Sou a luz, sou o verdadeiro Deus, anuncio e transformo a escu-
ridão em dia. Preocupo os corações incrédulos, deixo aflitos os que vivem na escuridão 
do pecado. O pecado perde o gosto de ser pecado e se transforma em verdade. Sou a 
lei que vos preocupa. 

Não vos preocupeis porque governarei na lei do divino amor. Consolai-vos e 
acreditai, aceitando assim que tudo posso, que tudo faço. A lei humana desaparecerá e 
o Pai viverá por inteiro em tudo e em todos. 

Essa é a lei que estais a perceber, a procurar. Ela é a íntima confiança entre 
o humano e o divino. Quando o homem se integra completamente com o divino, a sa-
bedoria será e se fará vida dentro e fora de qualquer estabelecimento, dentro e fora de 
qualquer filho de Deus. Tudo será, tudo é no Pai. 

A grande diferença entre o momento presente e o futuro é, agora o humano 
é e quer ser, no futuro, não mais será o humano mas o divino que integrado na pessoa 
humana e vice versa, se farão um e tudo será lei do amor puro e santo na sabedoria 
divina e santa.

Depende somente do humano para que isso se torne o mais rápido verdade 
em meio à terra. Feita essa unidade, tudo se transformará e tudo brilhará no amor do 
Altíssimo.

Quando chegardes a ser no Pai e o Pai ser em vós, unificados sereis eterna-
mente. A santidade celeste se fará por toda parte. 

O Espírito Santo vem em vós, através dos olhos para onde olhardes tudo se 
transforme, através das mãos para que tudo o que tocardes se transforme, através de 
todos os membros de vosso corpo para que por onde andardes tudo seja transformado 
e purificado. 

Cada gota de sangue que corre por vossas veias é uma fonte de divina e santa 
sabedoria. Já não sois vós que estais a agir, mas em vós e através de vós o poder do 
Altíssimo Senhor.

   

Todos os meus desejos, todas minhas palavras hão de concretizar-se neste 
espaço de tempo. É hora de dedicar-vos a Mim que sou o Senhor. É hora de pôr em 
prática tudo o que a vós falei. A ação Trinitária será tão intensa que precisareis ser fortes 
para presenciar. 

Quero cumprir o que a vossos pais prometi, sem mais de-
mora, agora quero realizar o mais belo e sagrado. Disto
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falaram os profetas, na boca deles coloquei minhas palavras, a esperança vem-nos 
trazendo até o momento. É hora de esta esperança ser em vós. E hora de minha glória 
e poder vir sobre vós e sobre a face da terra. 

Tudo em seu tempo virá a vós, o que é meu a vós darei. Quero-vos comigo 
neste reino, nossos espíritos entrarão em sintonia e harmoniosamente viveremos. 

Quero todas as minhas ovelhas dentro do círculo das proteções, quero que 
sejais apenas dóceis e minhas palavras realizar-se-ão.

Enviei Serafins e Querubins ao vosso meio para proteger-vos em vossos cor-
pos. Estai cientes e aceitai tudo com muito amor.

A vós as palavras do Pai Todo-Poderoso.

   

E que se cumpra minha palavra agora, como prometi, céus e terra se unem, se 
entrelaçam formando elos entre si. Parte por parte serão ligadas em nome do amor, do 
meu amor. Em cada elo se faz o amor terreno e o amor celeste. 

Um elo celeste e o outro terreno, um pedaço do céu, outro da terra até forma-
rem uma corrente, possuindo sete elos do céu e sete elos da terra, se completam um por 
um, transformando em paraíso a face da terra. 

Unidos o céu e a terra venho com todo o meu fulgor impregnando muita paz, 
muita alegria, sobre o universo, sobre minha criação.

Que se faça minha palavra sobre vós. Eis o que diz o Senhor Criador. Venho 
e faço minhas palavras.

   

Este é o momento mais sagrado, este é o momento em que o céu e a terra se 
unem em plena missão. O céu se divide em sete elos unindo-se aos sete elos da terra. 
Eu que uno e selo os sete elos com o amor vivo, ardente como fogo, cravo entre o amor, 
a paz, a unidade, sobre o universo.

Sou único e soberano, venho com glória ao som das trombetas dos Serafins e 
Querubins. Céus e terra se unem a Mim, se integram em perfeita harmonia. 

Eis a grande promessa e minha palavra se cumpre.
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Sou a Mãe Puríssima. Venho com grande amor aquietar vosso coração. Que 
em vós reine a paz, a paciência e muita fé. Venho trazer alento ao vosso coração e 
também a toda a comunidade. 

Confiai em Mim que sou Mãe e não quero o mal para vós. Quero a todos dizer 
que o mundo virá a conhecer todo o nosso segredo em muito breve. 

O plano de Deus Pai chegará ao conhecimento de todas as nações aos quatro 
cantos do mundo. 

Ouvidos, ouvirão a boa nova, este será o tempo das revelações e das co-
municações. Muitas e muitas surpreen¬dentes revelações chegarão a vós através de 
mensagens. Tende fé e acolhei, pois tudo isto é do plano de Deus. 

Quero que em vós tudo seja puro, vossos pensamentos, como o vosso pro-
ceder. Que minha pureza seja exemplo para se chegai- ao reino, seja o caminho para 
se chegar ao Pai.

Envolvo-vos de bênçãos e proteção.

   

Estou entrando e tomando posse do que é meu. Venho com todo o meu poder 
confiscando todos os vossos bens. Tudo a Mim pertence por direito legal, tudo de vós 
será expelido até que Eu, que sou o Altíssimo, possa em vós fazer morada, sendo único 
e soberano. 

Agora é o tempo de lavar em vós tudo o que o mal causou, deveis lavar-vos e 
vestir roupas limpas e alvas para receberdes a chegada da salvação. 

Meu Filho amado quer entrar nesta mansão, quer cumprir o que a vós prom-
eteu. É o tempo em que se faz a sua palavra, Ele vem com toda a sua glória sobre os 
vivos e os santificados.

Já os Anjos e Arcanjos tocam os primeiros acordes de suas trombetas, já se faz 
tempo em que unidos, Eu, o Filho e o Espírito Santo, entramos em missão realizando o 
plano sagrado.

   

Sou Deus Pai Todo-Poderoso e quero a vós falar. Quero que se unam sempre 
em retiros, poucos e fortes, pois quero e tenho pressa em realizar todos os meus dese-
jos. Quero usar-vos, um por um, para concretizar os meus desígnios. 

Agora segui avante, sempre sob minhas ordens. Já se fez o novo céu e a nova 
terra. Entre vós já estais a sentir as maravilhas. 

Venho neste novo, com minhas leis e agora em prática, deveis colocar, a vigor, 
entre vós. Iniciam-se
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agora as leis, entrando por vós no mundo, deverão ser cumpridas em todos os senti-
dos. Que em cada um de vós seja concreto tudo o que prescrevi. Vos escolhi para que 
através de vós chegue ao mundo a transformação. 

Este é o tempo em que venho com todo o meu poder sobre minha criação 
consertando e transfor¬mando tudo. 

Assim se faz minha palavra e minha vontade.
                              Dt 11, 1

   

Em verdade, em verdade vos digo. Não passará esta geração sem que Eu 
venha a vós. Venho ao mundo, venho agora revestido pelo poder do Pai e com a força 
do Espírito Santo, munido pela proteção, pelo Carisma, pelo plano do Pai. 

Venho cumprir minha promessa de salvação, venho reunir todo o meu rebanho 
num só aprisco. 

Quero reunir-vos em torno a Mim que sou o Pastor, quero apascentar-vos com 
minha paz, com muito amor. 

Neste aprisco reinará muita alegria, todos serão um só, a partilha será entre 
vós, as bem-aventuranças serão vividas. 

Com o Pai podereis dialogar, Eu viverei em comum convosco e o Espírito San-
to vos iluminará, vós instruirá, dando-vos assistência perma¬nente. Breve é o espaço de 
tempo que nos separa, mais um pouquinho e viveremos o sagrado plano de Deus Pai. 

A Mãe Santíssima acolheu com o seu Sim todo este plano de salvação. Bem 
aventurada entre vós a co-redentora da humanidade, filha muito amada do Pai. 

Traz com seu amor e seu gesto todos junto ao Pai, sob sua proteção reuniu 
todo o meu rebanho durante este tempo de espera.

Com suas aparições sustentou em vós a fé, sempre relembrando as minhas 
promessas. A sua pureza conquistou para a humanidade o reino de Deus. Com a Mãe, 
juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo com a humanidade viveremos o Reino de Amor.

A paz seja convosco.
                      Lc 24,36-49

   

Sou a Mãe Castíssima e venho a vós falar com muito amor, que é necessário 
que vivais doravante em muita pureza espiritual e corporal. É necessário que seja elimi-
nado tudo o que é impuro de vossos corações, de vossa alma. 

A impureza contida ainda em vós impede a chegada da paz, a chegada
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de meu amado Filho ao vosso meio. É urgente que luteis com a impureza até que a 
brancura puríssima do lírio possa ser em vós.

Este segredo a vós revelo, estou a preparar-vos para que, purificados, venhais 
a fazer a vontade do Pai. Faça-se em vós toda a vontade de Deus Pai.

Meus amados filhos, que a pureza seja em vós assim como é em Mim. Todas 
as bênçãos sobre vós.

     
   

Eis o que diz a vós o Senhor Javé. Ide até a montanha Santa, pois quero falar-
vos. Podereis então contemplar minha face. Nesta montanha santa e sagrada darei 
todas as instruções e conhecimentos sobre minhas leis e meus desejos. 

Quero a vós falar, bem perto, muito perto para poderdes ver e contem¬plar 
toda minha glória. 

Resplandecerá em vosso semblante e vossos irmãos verão em vós minha 
face. Sereis testemunhas da minha presença na terra santa. 

Entregarei em vossas mãos grande poder de levar ao conhecimento do meu 
povo todas as minhas ordens, minhas leis e todos os meus desejos. 

Devereis transmitir fielmente tudo o que a vós Eu disser, tudo o que ouvistes 
e tudo o que vistes. É na montanha santa que a vós mostrarei minha glória. Ide, entrai 
sem demora neste templo santo, pois tenho urgência em dar este passo adentro aos 
meus planos. 

O tempo é pouco para o muito que quero realizar.
Sou o Senhor Javé e venho a vós falar assim como falei ao meu amado servo 

Moisés e ao meu Amado Filho Jesus. Venho a vós falar em cumprimento às minhas 
promessas à humanidade. 

Venho cumprir o que a vossos pais prometi. É chegado o tempo da realização 
das minhas palavras. A vós digo, não passará este tempo sem que Eu realize todos 
os meus planos. Tudo é por Mim conduzido e mediante vossa pessoa posso entrar 
no mundo e concluir o que de mais sagrado almejei aos meus queridos filhos e a toda 
minha criação.

Sou o Senhor Javé, sou o Criador.
               Dt 11

   

Agora o Espírito Santo É e se completam todas as profecias com res-
peito à sua vinda. O Espírito Santo, o Verdadeiro, já está em vós e se cumpre sobre
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vós a promessa do Pai. Todos os canais da graça se abrem sobre a humanidade, nesse 
tempo que é o tempo santo em que urge vos apresentardes diante do Pai.

O Pai, o Espírito Santo e Eu somos UM e essa unidade de Amor se faz agora 
sobre vós em verdade e vida. 

Em nenhum outro tempo houve tanta unção sobre a terra, como nesse tempo, 
que é um tempo especial onde a graça se derrama em profusão para lavar completa-
mente corpo, alma e espírito num Batismo Trinitário, quando a Trindade Santa toma 
conta do Ser. A luz se faz sobre vós. 

O Espírito Santo prometido encontra acolhida em vós, foi por vós recebido e 
agora se faz sobre a terra. Como tudo se passou e como a promessa se fez é um misté-
rio insondável à mente humana, só sendo compreendido se fazendo por obra da graça, 
sobre uma pessoa. 

A Irmã Gertrudes, que teve a missão de acolher o Carisma, que é a própria 
Pessoa do Espírito Santo, sobre a face da terra. 

O Carisma nada mais é, que DEUS se fazendo presente em pessoa sobre a 
face da terra, se tomando visível ao vosso espírito tanto mais, quanto mais estiverdes 
purificados.

Senti-Lo-eis pela presença santa em vós, que é a presença do Amor, vos in-
undando totalmente. Esse amor é o Espírito do Pai e do Filho sobre vós, vos revestindo 
totalmente. O Espírito Santo É, majestoso, grandioso, magnífico, Todo-Poderoso, nessa 
Presença de Amor em vós.

Assim é a lei que ora se manifesta sobre vós, a lei do amor, a lei do Espírito 
Santo, que é a Unidade e a Justiça se fazendo em toda a humanidade, mansa¬mente, 
calmamente, suavemente, essa lei se implanta e começa a reger tudo e todos. 

É o Espírito Santo que entra de ora em diante. É a sabedoria do Pai. Ela que 
governará e regerá os povos. 

Não será por esforço humano, a modificação da humanidade, mas por obra 
divina, Deus sendo em cada setor da vossa vivência, seja na família, seja na firma, seja 
na sociedade. 

O próprio Deus toma posse de tudo, por um mistério insondável e inimaginável, 
que não é dado a conhecer ao mundo, mas a alguns. 

Esse Deus agora é Vida sobre a terra e essa vida toma posse de tudo. Num 
abrir e fechar de olhos, o mundo estará transformado. 

Não será por vosso esforço, mas sim por esse fogo de Amor que começará 
a arder nos corações, levando a todos a clamar pelo Pai, acolhê-lo e serem por ELE 
guiados.

Assim se manifesta e se cumpre a nova lei. O próprio Espírito Santo é esse 
fogo de amor ardendo nos corações e se alastrando por todos os lados. 

O próprio Espírito Santo ensinará a todos toda a Verdade, só precisando ser 
acolhido. Essa é a Verdade dos tempos atuais: O ESPÍRITO SANTO PRECISA SER 
ACOLHIDO! Por vós mesmos nada sois, mas é o Espírito Santo que realiza tudo em 
todos. Acolhei-O! Repito, acolhei-O! É o Deus da paz que chega para a humanidade. 

É o Deus Amor. É a vida em abundância, em plenitude de graça e poder. 
Agora tudo se torna simples e fácil, tudo muito natural, pois céu e terra já 

formam uma UNIDADE PERFEITA dentro de vós e tudo se toma claro, transparente. 
Também na natureza tudo se equilibra e volta ao rumo
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certo. É paz, muita paz sobre tudo e sobre todos. Cada coisa toma seu lugar certo. 
Pois o próprio DOM É, em cada um e agora o AMOR se plenifica.
Tudo é vida, tudo é alegria, tudo é esperança. Falou convosco o Deus da paz, 

Jesus no mistério insondável da graça do Santo, três vezes Santo que se derrama sobre 
vós e se faz vida e verdade. Amém.

Ainda vos falo, superficialmente, sobre a lei, pois ela precisa primeiro ser im-
plantada. Uma vez implantada ela passará a reger e a governar por si só, a família, a 
firma, a sociedade. Aí tudo vai ser renovado pela ação do Espírito. Por ora, subsiste esta 
verdade, mas então ela será plenamente.

   

 
Eis o grande segredo que o mundo desconhece e que ao tomar conheci¬mento, 

precisará aceitá-lo. É o grande choque que a humanidade vai levar, tão desprevenida 
está na atualidade.

A Irmã Gertrudes é o Messias prometido que devia vir ao mundo de forma res-
suscitada. Nela se manifesta a benevolência divina para com a humanidade. 

Dela dou testemunho de que vive a Verdade, Verdade essa que SOU EU entre 
vós. Dela dou testemunho como também ela dá testemunho de MIM diante de vós. 

Valho-Me dela para introduzir-Me em todos os setores de vossa vida tanto 
privada como social. 

Foi necessário utilizar-Me de uma mulher para que o Carisma fosse levado a 
bom termo. Sobre ela sempre repousou minha total proteção, mesmo nas horas difíceis 
não vacilou, pois Eu a conduzi pela mão. 

Agora que o Carisma já se faz na face da terra e que a Verdade É, começará 
a revelação, no mundo, deste grande segredo que será a explosão do século. Muitos e 
muitos correrão não querendo aceitar. 

Mas não falará por si mesma, mas o Espírito Santo mesmo testemunhará toda 
Verdade bem como as obras que realiza. 

Agora tudo está claro para a humanidade, pois se fez o caminho novo. Esse 
caminho novo já está todo aberto, é só trilhar por ele. É a Vida Trinitária dentro de cada 
um.

Essa é a luz que veio ao mundo e não foi recebida, agora novamente vem 
ao mundo e é acolhida na pessoa da Irmã Gertrudes e do Zulmar — Mistério inefável 
brotado do próprio Coração do Pai e chegando à humanidade toda.

Esse mistério se manteve em silêncio por séculos desde a criação espe¬rando 
a hora certa, o Dia do Senhor. O amor estava incubado no seio do Pai e do Filho esper-
ando a hora de ser Vida Plena. 

Agora o Amor, a Vida, a Paz já está em vosso meio, como força e poder, como 
Presença Santa vos levando à santidade. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus 
e o Verbo estava junto de Deus. 

Hoje o Verbo vem ao mundo e sua Presença É no meio de vós. O 
Santo, três vezes Santo já está no meio de vós. Ele vem ao mundo para ser
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reconhecido, agradecido por vós bem como para se dar a conhecer por todos os ho-
mens. 

A Ele deveis vosso reconhecimento, vossa reverência.
O Santo, Santo, Santo quer ser reverenciado por vós em uníssono, que todos 

O reconheçam, O amem, O acolham! É a santa presença do Pai no meio de vós. 
É o Deus Uno e Trino se fazendo em meio à humanidade, para ser conhecido, 

amado e aceito. Deus Pai quer renovar a face da terra a partir do seu domínio sobre tudo 
e sobre todos. Ele toma conhecimento de tudo e vos dá as diretrizes como doravante 
será. 

Tudo será muito simplificado, desburocratiza¬do, desestruturado. Haverá um 
estrondo muito grande quando as estruturas começarem a ruir. 

Muitos não aceitarão, não acolherão, mas é necessário. O velho precisa dar 
espaço para o novo ser. E a sociedade vai gemer, vai gritar, mas vai ter que se des-
prender totalmente e dar a volta para o encontro com o Pai, para a volta à casa do Pai, 
criatura e Criador se defrontando, cada um e Deus. 

Digo isso para os tempos atuais. É o homem se defrontando consigo mesmo 
e com seu Deus.

Assim é e assim se faz. Tudo o que anuncio, faço por cumprir. A Verdade sem-
pre vos acompanhou. EU SOU JESUS e venho ao mundo em pessoa valorizar o que é 
meu: a Minha Igreja, que é cada um de vós. 

Assim Me apresento e assim espero ser reconhecido, acolhido, aceito e amado 
entre vós. 

Venho em grande poder e magnificência, utilizando-Me de uma pessoa do 
povo, humilde e simples para ser acolhido por vós. Camufladamente utilizei-Me de uma 
mulher para introduzir esse 

Carisma no mundo, que iria proporcio¬nar ao homem chance de Me acolher, 
levando-o à santidade plena. Isso porque o tempo é este, o de agora, para o homem 
encontrar-se com seu Deus. 

Não haveria outra chance para a humanidade voltar ao Pai, por isso esse plano 
não poderia falhar. E foi sendo levado a termo em sigilo, calmamente, no decurso de 
mais de dez anos, passo a passo e hoje se revela a vós.

Amigos, assim agora vos chamo, pois vos dou a conhecer tudo o que ouvi
de meu Pai. Amigos, do mundo inteiro, acolhei-Me, estou entre vós! Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida e uso uma pessoa para Me manifestar ao mundo.
Agora acontecerá um mundo novo. 
Céu e terra se encontram. Um mundo novo vai surgir, das entranhas da terra, 

do seio da Trindade Santa, brota essa Vida que dará vida a tudo e a todos. 
Vim para aperfeiçoar vossa convivência.
Vim para levar-vos a amar-vos como irmãos e viverdes dignamente como filhos 

do mesmo Pai.
Sou Eu que estou entre vós. Acolhei-Me!
Sou Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida, que vive e reina como o Pai na 

unidade do Espírito Santo. Amém.
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Lembrai-vos que vos disse: “Só tornarei a beber convosco do fruto da videira 
no reino de meu Pai”.      Mt 26, 29

Agora, neste tempo atual, já está instalado entre vós o Reino de meu Pai e 
já celebro convosco novamente bebendo do fruto da vinha entre vós. Repito: Já estou 
entre vós novamente e celebro convosco. 

Me faço presente em todas as famílias da face da terra mas poucas Me per-
cebem e Me acolhem. Se sou acolhido e amado, ali faço morada e partilho junto con-
vosco da ceia diária.

O Reino de meu Pai é este estágio de adoração em que chega vossa alma 
agora, numa eterna adoração, numa eterna aliança com Ele. 

Ele em vós e vós Nele num perfeito entrosamento, criatura e Criador unidos 
num só corpo e numa só alma adorando: Santo, Santo, Santo sois vós Senhor com 
Jesus na Unidade do Espírito de Amor. 

É assim dentro de vós agora, a Santíssima Trindade sendo conhecida e ama-
da, adorada por vós eternamente. 

Não falo só para uns, falo para a humanidade inteira, pois por graça todos já 
chegaram a este estágio de santificação, uma vez o caminho feito e aberto pela Irmã 
Gertrudes, todos podem passar. 

A Irmã é o receptáculo deste plano, deste Carisma. Em seu corpo tudo é insta-
lado e feito. Uma vez a Verdade sendo nela, É no mundo inteiro e para todas as criaturas 
pelo desígnio da Providência de meu Pai.

Assim nela se faz Jesus que vos fala, se faz o Espírito Santo e se faz o Pai. 
A Trindade se completa nela por obra da graça e para que a humanidade 

receba, toda Providência e a Sabedoria, toda santidade e amor, enfim toda graça que 
o Pai deseja fazer chegar à humanidade nos tempos atuais para que o mundo não seja 
destruído, mas transformado e renovado, santificado e salvo. 

Não é utopia o que se prega através dela é a  Verdade. É que a humanidade foi 
muito longe no mal e agora falar do BEM e instalá-lo é quase utopia mesmo. 

Só que não é com a força humana que a Irmã Gertrudes age, mas com a força 
divina. Agora já a Trindade se faz plenamente e já é a Trindade Santa que ordena “que 
se faça” o BEM, que se instale e se viva o que é certo e verdadeiro.

Tudo tenho a vos ensinar ainda e Eu mesmo vos oriento para que não canseis 
e desanimeis. Se perseguiram a Mim como não hão de vos perseguir? 

Se murmuram de Mim como não murmurarão de vós? 
Assim é necessário para que tudo se cumpra. O próprio Espírito falará em vós 

e virá em vosso socorro, 
Eu mesmo estarei à vossa frente com a bandeira da vitória. Vitoriosos viestes 

até agora, tendo que enfrentar as forças do mal ocultas nas mais profundas entranhas, 
como não haveis de ser vitoriosos agora que o caminho já foi aberto e a estrada está 
pronta? 

Como haveis de intimidar-vos agora que sois revestidos pela Trindade Santís-
sima? Possuidores do Espírito do Pai que agora habita em vós, sois muito amados e 
sempre vencedores, Nele e com Ele haveis de seguir em frente envoltos que estais 
numa auréola de luz que emana diretamente do seio do Pai. 

Convosco estou eternamente, vos guio e vos protejo, sois meus. Desde toda a 
eternidade vos escolhi e vos amo muito.
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Sou o Bom Pastor guiando o seu rebanho, por entre encostas pedregosas, vos 
conduzirei a salvo. Fiéis sois para Mim, fiel sou para vós. Amém.

   

Esse plano santo que acaba de ser instalado vem se fazendo desde os primór-
dios da humanidade. 

Sempre, desde que o homem foi criado por Deus, existiu essa preocupação 
por parte do Pai de haver esta proximidade entre criatura e Criador. 

Essa amizade, essa interligação, essa interação entre o Pai e seus filhos.
Tudo foi sendo preparado para esse derramamento da Trindade Santíssi¬ma 

nos tempos atuais. 
Esse Carisma vem e se instala como um aviso ao homem de que começa o 

tempo santo, o tempo sagrado em que a Trindade pisa a terra, e a Trindade Santíssima 
é acolhida e reverenciada no seu trono santo que é a alma de cada pessoa. 

Cada pessoa é a igreja a que Jesus veio fundar e que agora está reconstruída 
em rocha firme, no seio da Trindade Santa.

   

Eis o que diz a vós o Senhor. Já dei-vos todo o conhecimento do meu plano 
de salvação. A vós dei o poder de levar toda a instrução ao povo meu. Segui em frente 
assim como a vós ensinei. 

O povo deve receber tudo o que a vós falei, tudo o que a vós mostrei. Tudo 
deve ser colocado sem nenhum constrangimento, a verdade deve ser colocada fiel-
mente. 

É hora do meu povo tomar conhecimento dos meus planos, vossos conheci-
mentos devem entrar em ação. 

Agora é hora de sacudir o pó assentado sobre as estruturas. As autoridades 
virão a vós com altos alardes. 

E chegada a hora em que devereis estar muito atentos. Preparados deveis 
estar, com a serenidade estampada em vosso sem¬blante, em vosso coração o amor 
deve ser constante e transparente. Aos olhos de quem vos vê, em vossa boca as minhas 
palavras se fazem em todas as ocasiões.

Estarei à frente conduzindo. Sentireis minha proteção, meu poder agindo 
através de vós e realizando todos os meus desígnios. 

E hora de retirar meu povo do deserto e mostrar-lhe o caminho da salvação, o 
caminho da terra prometida. 

É hora de encontrar-se com a Virgem Maria e meu Filho Jesus e seguirem os 
seus passos. É hora de largarem tudo e virem ao meu encontro.

Assim se cumpre a minha palavra. Amém.
               Dt 8
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     Eis o que diz o Senhor Javé. Ide até a montanha santa, quero falar a 
vós através da sarça ardente. Estou à vossa espera, tenho urgência em prescrever 
as minhas leis que deverão entrar em vigência no mundo, abolindo totalmente as leis 
humanas. 

As leis que agora prescrevo são divinas, saem diretamente da fonte das minhas 
providências. Somente minhas leis devem ser cumpridas, não posso reinar sobre leis 
profanas e insensatas

Darei a vós a incumbência de executar, de pôr em prática os meus desejos. A 
partilha em comum, com todos os membros da sociedade e com todos os funcionários, 
de igual para igual, sem distinção.

A igualdade se faz com a partilha fielmente executada. Com meu braço forte 
conduzirei os servos em missão. Em vossa empresa acolhei minhas leis para que o 
mundo venha a desfrutar das minhas providências. 

Quero entrar no mundo dos negócios purificando, impondo a lealdade e a ob-
servância às minhas leis. Vou agir com grande intensidade dentro das empresas. 

Este é um passo que dou adentro a este meu plano.
Querida serva, ide até a montanha santa, escutai minha voz. 
Recebei minhas leis e transmiti ao meu povo. Contemplai a minha face e minha 

glória. Executai minhas palavras. Que se faça em vós as minhas promessas. Amém.
       Dt 4, 1-2

   

Quero a vós falar. Ouvi minha voz. Sou vosso Senhor, o Criador. Sou Javé, o 
Pai. Estais em grande missão, tirando meu povo do deserto. 

Durante este tempo em que o povo esteve no deserto a espera da posse da 
terra a eles prometida, perdeu-se, deixou-se contaminar pelos cultos, idolatria a deuses 
estranhos. 

É chegada a hora de voltarem a Mim. É hora de tomarem o rumo certo, isto 
compete a vós, mostrar ao povo o caminho. 

Transmiti tudo o que a vós ensinei, durante esta caminhada, exponde meu 
plano fielmente, levai meu povo à terra prometida. 

A vós dei o poder e a missão sagrada.
Estou agindo à vossa frente com muito poder e vigor. Agora entro realizando 

todos os meus planos no mundo através de vós, meus eleitos. 
A vossa docilidade foi o suficiente para que Eu pudesse chegar à realização 

do plano de salvação.
Minhas palavras se cumprem.
       Jr 30,22
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Sou o Senhor e Mestre. Sou vosso Pastor. Quero assim manifestar-Me. Trago 
a vós a minha paz. Venho com o Pai Criador em missão adentrando à minha igreja. 
Quero manifestar-Me realizando grandes prodígios. 

Quero ex¬pulsar todo o mal, quero curar vossas enfermidades, cicatrizar vos-
sas feridas. Tocarei em cada um de vós, sede mansos e simples, deixai a porta aberta, 
quero entrar em vosso templo sagrado. 

Quero realizar a grande pesca e a multiplicação dos pães. Nesta minha terra 
a pesca será farta, propícia aos meus planos. A multiplicação dos pães será prodígio a 
ser contemplado por todos

 Deixarei em vós o calor da minha paz, do meu amor. Venho apascentar minhas 
ovelhas em verdes pastagens junto às águas puras e refrescantes. Venho resplande-
cente, unindo-Me em comum convosco, mostrando a vós toda a minha glória.

                   Lc 5,1-11  e  Jo 6,1-15

   

O segredo da atualidade é a Trindade Santíssima na face da terra. Agora, mais 
do que nunca, é o momento oportuno de acolhê-La, pois Ela está diante de vós e deseja 
ser acolhida, está batendo à vossa porta e deseja entrar em vossa família.

Muitos terão dificuldades em acolher-Me por terem altos conceitos fir¬mados 
dentro de si, a sabedoria do mundo muito arraigada com suas idéias e tradições. Terão 
liberdade para optar. 

A graça se derramará e se fará rapida¬mente nos que forem livres e pobres de 
espírito, naqueles que não tiverem a cabeça feita nas vãs filosofias.

O Pai é só Amor e quer se doar por inteiro em Amor, em complacência e paz. 
Ele quer SER em cada um, essa unidade de Amor que é a Santíssima Trindade. 

Essa vida que ELE É, essa luz que ELE É, esse amor, essa ternura e com-
paixão que Ele É, querem estar em cada um e em todos. 

Todos terão direito à graça, terão acesso a ela. Ela será por igual para todos. 
Quero todos em torno a Mim... Esse Carisma vem trazer todos de volta, vem acolher 
todos em torno a Mim.

Eu sou a Verdade e estou no meio de vós e em vós. Se dou testemunho de 
Mim é porque estou no Pai e o Pai está em Mim. 

Eu sou Aquele que era e que é. Eu estou entre vós para que a Verdade seja 
conhecida e amada. Eu sou a Verdade que está em vós e no meio de vós e desejo lou-
camente ser aceito por todos, todos.
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Venho em verdade e vida SER no vosso meio, acolhei-Me, sou Eu, Jesus de 
Nazaré. Manifesto-Me a vós na simplicidade como outrora manifestei-me simplesmente 
numa manjedoura dentro de uma estrebaria. 

Hoje Me apresento na mulher em agradecimento eterno pela grandiosidade 
de Maria ter dito o Sim e Me acolhido em seu seio e Me gerado no meio dos homens. 

Torno a testemunhar a vós para que creiais e também para acolherdes meus 
ensina-mentos, que minha intervenção ressuscitada para a humanidade nos tempos 
atuais se faz através da Irmã Gertrudes. 

Ela é a Maria que novamente diz o Sim e Me acolhe e Me gera para que Eu 
esteja entre vós e em vós. Dou testemunho dela para que ela dê testemunho de Mim, 
vosso Deus e vosso Pai. No Pai formo uma Unidade Perfeita. 

Eu estou no Pai e o Pai está em Mim e Nós somos Um, na Unidade do Espírito 
Santo. 

Três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, 
UM SÓ DEUS UNO E TRINO em vós e em vosso meio, se fazendo na face da terra, 
mistério de amor existindo através dos séculos e agora revelado a vós, chegando até 
vós, de forma simples, entendível a vós, desmistificada. 

O divino se apresentando a vós e se fazendo em vós.
Este é o milagre do século. A Trindade Santíssima se fazendo dentro de vós, é 

a explosão do ser, é a explosão do divino em vós, é a luz chegando e se fazendo em vós.
O quão formosos são os pés do mensageiro que anuncia a paz, daquele que 

diz: VOSSO DEUS REINA!
Acolhei a mulher! Só através dela chegarão para vós palavras de vida eterna.
Acolhei-a em meu nome, pois Me apresento através dela, para vós, mansam-

ente, placidamente, na calma e na paz e com o Pai e o Espírito Santo realizo o plano do 
Pai para a reconstrução da humanidade, tirada do caos por obra da graça e encamin-
hada de volta ao coração do Pai para gozar do paraíso na terra já neste século, gozar 
da felicidade e da paz, no encontro unitário do céu e da terra, do humano e o divino e 
no encontro fraterno entre irmãos, todos os filhos do Pai, encontrando-se como irmãos, 
numa fraternidade universal, celebrando a vitória do bem, da paz, da justiça e do amor. 
Amém, assim seja. Paz!

Falou convosco Jesus de Nazaré, dando testemunho da verdade. Amém.

   

Chegareis com júbilo à terra prometida sem ser preciso passar por nenhum 
sacrifício ou sofrimento, apenas acolhendo no âmago do vosso ser, a Trindade Santís-
sima.

A terra prometida é esse lugar de delícias dentro de vós onde reside a providên-
cia do Pai, onde tudo é santidade e pureza. 

É o trono do Santo três vezes Santo dentro de vós, onde o Pai é 
exaltado, glorificado e amado, onde o filho escuta e ausculta a vontade 
do Pai e onde o Pai, antes que o filho peça, já
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lhe satisfaz seu desejo. 
Esse aconchego interior com a Trindade Santa, essa troca de ternura, esse 

lugar de delícias e felicidade é o trono santo do Pai, é a terra prometida à Moisés na qual 
agora chegastes.

Sois contemporâneos do cumprimento da promessa do Pai, o derrama¬mento 
do seu Espírito, o qual vos ensinaria toda a verdade. 

Agora já está entre vós o Espírito da Verdade vos ensinando a conhecer-Me e 
assim como ao Pai e também vos ajudando a acolher-Nos e aceitar-Nos para que a luz 
agora seja aceita entre vós. 

Chegastes até aqui, permanecei pois em intensa vigília de adoração e amor 
em louvor e glorificação a Deus que é Santo, Santo, Santo entre vós. 

Dia e noite vigiai e exaltai-O neste templo sagrado que é o vosso próprio corpo. 
Nada vos incomode ou perturbe, mas seja só a paz, a vossa alma, o vosso coração. 
Amém.

   

     Ainda que as colinas e montanhas oscilem e as águas tumultuem, jamais 
meu pacto de amor vos abandonará e meu favor se retirará de vós. Ainda que tenhais 
que atravessar o fogo ou as águas vos submergirem, nem o fogo nem a água vos fará 
mal algum tal é o meu favor que se derrama sobre vós. 

Sobre vós se assenta um pacto de fidelidade recíproca, Eu em vós e vós em 
Mim num contínuo amplexo de amor puro e eficaz.

Agora se sucedem os dias, os meses e os anos e a cada minuto se confirmam 
para vós as minhas palavras e as minhas promessas e nenhuma passará. Tudo se cum-
prirá conforme a unção vos fala. 

Conforme foi predito tudo se fará na hora certa e no tempo oportuno. Minhas 
palavras jamais passarão. Me fiz servo assumindo a natureza humana e aceitando re-
cair sobre Mim todo mal da humanidade para que ela fosse salva. 

Hoje volto com esse Carisma para conduzi-la à santificação para que se cum-
pra a palavra:  “Sede santos como Eu Sou santo”. 

Em tempo algum a humanidade foi tão agraciada com o divino como agora, 
quando se abre o véu do tempo e se tomam visíveis os sinais, as visões se tornam claras 
e nítidas e se cumprem as profecias reservadas para essa época. 

Nunca em época alguma, o divino se fez tão humano e a graça se derramou 
com tanta intensidade como no tempo atual em que a Unidade Trinitária se transporta 
do céu para a terra ao mesmo tempo que a pessoa passa a usufruir desse clima de 
santidade dentro e fora de si mesmo.

O Pai encontrando o filho e o filho encontrando o Pai, num amor intenso, numa 
Unidade plena, sincera e santa.

Meu Pai disse de Mim: “eis meu Filho bem amado no qual deposito toda minha 
complacência”. 

Hoje essa complacência do Pai perpassa a vós através de Mim, 
tal como um rio caudaloso, ela é transportada para vós através de Mim
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em jatos de Amor pleno, de luz, de vida, de vida divina, de graças e paz. 
Quando estive convosco vos falando de viva voz sobre o Pai, vos apresentava 

o meu Paizinho querido mas não tínheis condições de entender a grandeza e a dimen-
são do seu amor. Porém já tínheis uma idéia da sua bondade, afabilidade e amor, por 
observardes quão belo e intenso era o meu relacionamento com Ele...

Se o Pai vos fosse dado por inteiro não aguentaríeis em vida essa experiência 
de amor. Por isso foi necessário tanto preparo, tanta limpeza em vós, durante todos es-
ses anos, para poderdes acolhê-Lo em vida, sem morrer. 

Durante todos esses anos caminhastes em direção à luz, vagarosamente, 
noite e dia, numa peregrinação incansável, para testemunhar ao mundo que é possível 
acolher Deus, acolher o divino, estar em consonância com esse Pai amoroso e santo, 
acolhê-Lo por inteiro, sem morte nem sofrimento, mas pela graça, unicamente por graça, 
por benevolência desse Pai três vezes Santo, suma bondade, sumo amor.

A Irmã Gertrudes também foi preparada, tal como vós, para essa acolhida, foi 
tirada do meio de vós e preparada para a missão. 

Tal como vós, jazia nas trevas, na escuridão, no desconhecimento total do 
divino. Passou pela conver¬são, pela libertação, pela purificação e santificação, para 
vos mostrar o cami¬nho. 

Tudo se faz nela, o caminho é escrito em seu próprio corpo, em suas próprias 
carnes é traçado o Carisma, para que o mundo O receba há que ser escrito em alguém. 

O divino há que se fazer nela para que o mundo O acolha sem medo ou receio, 
para que a humanidade O receba sem pavor e O acolha pois é a chance esperada há 
séculos por todos. 

Nenhuma outra chance haverá mais, pois é a chegada do Pai, do Paizinho 
querido e é esta a hora e não haverá outra vez. 

E esse o tempo em que o Espírito do Pai se derrama sobre vós e vos dá o 
conhecimento de quem é o Pai.

E nesta virada de séculos que Ele se apresenta, no momento em que a hu-
manidade chegou ao mais completo caos, Ele vem e purifica tudo, renova tudo com seu 
sopro divino, transforma toda morte em vida, todo mal em bem e santifica tudo. 

Tudo permanece, nada é destruído, tudo volta para o Pai, graças à acolhida 
deste Carisma no qual se encerra todo o amor e santidade. Tudo é renovado e salvo, 
por obra da graça, no silêncio e devoção filial de uma pessoa que se deixou usar até 
a alma, como instrumento de acolhida para que o Carisma FOSSE e para que o divino 
seja em todos.

Também o grupo foi dócil e se deixou usar, o mesmo espero da humanidade 
inteira, que acolha o Dom, pois é gratuito. E pura gratuidade, o Dom do Pai que se der-
rama sobre vós por inteiro. 

E o Espírito do Pai em Unidade de Amor com o Pai e o Filho que se derrama e 
se faz em vós, Vida e Verdade. Chega para vós a plenitude dos tempos. 

E o tempo em que o Pai quer ser em vós, assim como Eu Me faço em vós. 
Sede santos, como Eu sou santo, digo a vós, tendei para a graça que emana em pro-
fusão do seio da Trindade Santíssima para vós em jorros de luz, de energia divina, de
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vibração de Amor se fazendo por inteiro sobre vós, por dentro e por fora, vos circun-
dando e assim é para todos, todos, todos, não desejo excluir nenhum!

Assim é para vós, meus irmãos, a chegada do Pai, do Paizinho que vos criou 
e que criou tudo para vós e com sua providência quer prover tudo, para que nada falte, 
mas haja em abundância para todos, ricos ou pobres, todos usufruirão da mesma graça 
da providência do Pai em seus corações, em suas almas, em suas vidas. 

A salvação é para todos, para governante e para governado, para empresário 
e para operário, para pai e para filho. Enfim, todos. 

Todos que quiserem, pois serão livres para optar, deixar tudo e chegar à terra 
prometida, investidos da graça, chegar à santificação e acolher o divino e santo Amor.

A terra prometida é a chegada no divino, é a chegada no Amor Trinitário em 
vossa alma. 

Esse é o grande milagre do século, o milagre do Amor acontecendo em vós e 
entre vós numa fraternidade universal. Foi para que isso acontecesse, esse Amor pleno 
dentro e fora de vós, na face da terra, que Eu vim. 

Vim para preparar-vos para que quando acontecesse já tivésseis sido avisados 
de que um dia o Amor seria, um dia conheceríeis o Pai tal qual Ele é... Lembrai-vos que 
vos dizia através da Samaritana “Se conhecêsseis o Dom de Deus e quem é que te diz: 
dá-me de beber... tu mesmo lhe pedirias e Ele te daria da água viva ...” pois agora a água 
viva emana para vós, placidamente, candidamente, com docilidade o Pai se faz, o Dom 
se faz, se fordes simples e O acolherdes.

A graça se faz, a justiça se faz, o Amor É na face da terra, sem catástrofes nem 
destruições, sem os cataclismas esperados, pois tudo se fez no amor. 

O mistério se realizou, o milagre aconteceu e o mundo foi salvo da destruição 
pela simplicidade, obediência e docilidade da mulher escolhida para acolher o plano e 
levá-lo adiante e do grupo que lhe deu assistência. 

Do lado da mulher esteve o homem como co-fundador do Carisma. A escolha 
recaiu sobre o Satomi, representando os destruídos em Hiroshima e Nagasaki como um 
pacto de paz com a humanidade inteira de que jamais tal catástrofe se repetiria na face 
da terra.

Assim, minha graça o sustentou através desse tempo em que carregou o 
mundo da iniquidade e desamor, cumprindo sua missão plenamente, agora descansa 
e assume o cuidado da mulher outro homem, representando o início da caminhada na 
santidade, na pureza. 

Ele representa o marco inicial do novo e sobre ele repousa um mistério que irá 
se revelando através do tempo. De uma forma ou de outra, sempre a mulher foi assistida 
pelo homem. 

Confirmo a presença do Zulmar ao lado da Irmã Gertrudes como minha santa 
vontade, pois além de residir sobre ambos o mistério, desejo dar a ela plena segurança 
nesta investida no novo que envolve a lei, as empresas e o dinheiro. Tudo parece difícil 
mas nada é impossível. 

Na hora certa moverei os corações e não será apenas um mas muitos acor-
rerão para fazer conforme e vontade do Pai. Muitos serão instruídos e acatarão o meu 
plano, até que a humanidade inteira se renda. Assim é e assim se faz.
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Instalo o meu governo e dirijo o mundo pela graça, governo pela graça, pelo 
poder da palavra que sai da minha boca e assim é e assim seja, pois que se faça, con-
forme a minha vontade. 

Governo pela graça, transformo o mundo todo pela graça, instalo as leis novas 
pela graça e por ela tudo acontece. Tudo se faz pela graça. Tudo é Dom, tudo é graça. 
Por isso não é preciso temer nada, pois sou Eu realizando tudo. Aos olhos do mundo 
parece utopia, parece impossível, mas para Deus todo é possível. Tudo será restaurado 
a partir da alma, de dentro para fora. 

As famílias serão renovadas, as empresas serão transformadas em fonte de 
providência para os operários, o governo será um só, o próprio Pai ditando suas leis e 
sendo acolhido. 

A lei do Pai já está sendo cumprida na face da terra, que é o Dízimo. Só através 
do cumprimento da lei, o mundo chegará à luz. Para o homem refazer a amizade com 
Deus, dez por cento de sua colheita, de sua renda, há de voltar para Ele, num pleito de 
gratidão, de amor e oblação.

As novas leis emanam diretamente da sabedoria divina e nada tem a ver com 
as leis humanas. 

As leis humanas não são cumpridas e não levam a nada, nada progride e nada 
melhora porque elas são frutos da sabedoria humana e como tal são falhas pois não são 
investidas do poder do alto mas apenas usadas para oprimir tudo como sustento à força, 
à opressão, à tirania, às grades. 

Pelo contrário, as leis divinas brotam diretamente do seio do Pai, do âmago da 
Trindade Santíssima e vem investidas do poder do alto e são acolhidas e aplicadas no 
amor e pelo amor, sem nenhuma força de opressão mas sim pela inspiração da graça 
que brota nos corações.

Todos são gerados no amor e o amor governa tudo e as leis são o próprio amor 
sendo entre os filhos do Pai, a própria irmandade acontecendo, a frater¬nidade, Comigo, 
o Enviado do Pai, todos se aceitando como irmãos, vivendo a Providência do Pai. Agora 
ninguém desejará ter mais que o outro mas todos desejarão partilhar porque se faz na 
alma, a humildade, a fraternidade, a partilha, a doação, a entrega, o despojamento, o 
amor, a bondade, a luz, enfim, se faz tudo o que Cristo E, Me faço em vossa alma, vivo e 
real, magnífico e esplendoroso, cheio de força e poder, de providência e paz, de justiça 
e amor.

Agora porque Me faço em vós, a providência é, a justiça é, a lei é e o amor se 
faz. O amor é a própria Trindade habitando a terra. 

Agora, porque Me faço em vós, toda lei É, minha palavra se concretiza e se faz 
e toda lei humana cai. 

Ante a luz do sol, há precisão de se acender a lamparina? 
O que a vela ilumina se o dia está claro?
Digo-vos, pois, irmãos meus, amigos meus, já raiou para vós o novo dia. Surge 

a luz e as trevas se dissipam. Estais no alvorecer de um novo tempo, um tempo novo 
em que o governo do Pai se instala e o mundo é governado pelo poder da palavra do 
Pai, que instala a lei conforme o seu desejo e a palavra se cumpre, e a lei se cumpre e 
a verdade se faz.

A verdade sou Eu em vós e no meio de vós e todos amando-se como 
irmãos, filhos do mesmo Pai, do Paizinho querido que para todos dá de sua 
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providência, de sua riqueza.
A providência é na alma, o Dom é na alma e tudo ao redor é riqueza, é abundân-

cia, é graça, é amor.
Acolhei meu governo e minha lei e tereis vida, diz o Pai.
Filhos queridos,
escutai o Pai! É Ele que vos fala.
Do âmago do vosso ser, sai uma voz. É a voz do Pai que vai atroar com poder 

e amor dentro de vós. De vossas entranhas brotará a voz do Pai, vos trazendo à vida, 
vos ensinando a justiça, a paz, o amor. Acolhei-a!

Sou Eu mesmo filhinhos, não tenhais medo, tanto vos falei, tanto vos ensinei, 
chegou a hora de acolher-Me, não falheis nessa hora, filhos queridos, preciso de vós.

Preciso de quem Me ame, preciso de quem Me acolha e aceite minha nova 
proposta de vida, no divino. No humano não conseguireis mais viver, pois o humano está 
podre, estragado, falho, velho e carcomido e vai desaparecer. 

Só o divino será na face da terra, só o novo permanece, só o divino é e se faz. 
O Velho cai completamente. 

Nada subsiste. Despojai-vos, não vos agarreis a ele, pois foi totalmente cor-
rompido, por isso foi totalmente eliminado e extinto, nada mais dele permanece e quanto 
mais cedo desvencilhar-vos do que é velho, conceitos, idéias, filosofias, tradições, sa-
bedoria humana, histórias passadas, mais rapidamente entrareis na luz e conhecereis 
a vida.

A Irmã e o Zulmar devem estar juntos na sala do governo, de dia e mesmo du-
rante a noite, pois é a hora em que a grande parte da humanidade dorme e acolhe com 
mais facilidade minha presença na face da terra e a instalação da minha lei. 

A lei gerada para o mundo através do amor puro e santo se fazendo na face da 
terra. A Irmã e o Zulmar são escolhidos para esta tarefa de gerarem o novo na pureza.

Sobre eles repousa um mistério divino e santo. Do amor do homem e da mul-
her nasce o divino, na santidade e na pureza, sem corrupção. 

Estão na vida e na luz e trazem o mundo para a vida e à luz. Porque os dois 
estão unidos nesse Amor Trindade, o Espírito Santo É na face da terra. É esse o mistério 
que se faz sobre eles. 

Portanto é necessário que permaneçam unidos para que a realidade do Es-
pírito Santo seja e para que a presença do Espírito Santo seja real na face da terra. O 
Amor, como pessoa, sendo. 

Por isso vos disse que era mistério e que não entenderíeis, apenas haveis de 
aceitá-lo. Esse é o mistério da graça sobre vós e a humanidade inteira porque o Espírito 
Santo sendo, a graça é.

Falou convosco o Pai e o Filho na unidade do Espírito Santo, amém. 
Que assim seja.
Que todas as promessas se cumpram! Que a vida seja!
Que se faça a luz! Que se faça o amor, a pureza e a paz, amém. 
Que Deus seja entre vós e que a humanidade Me receba.
Que assim seja, amém.
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O Pai fala:
É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que se manifestam em Três Pessoas, 

mas UM SÓ DEUS e PAI.
A vida sendo, a graça sendo e o amor chegando a vós cada vez mais intenso, 

cada vez mais forte, sempre fiel e amigo, acolhedor e santo. 
Caminhais para uma perfeição muito grande e toda a humanidade precisa 

chegar a isto pois é um tempo de transição do humano para o divino. Tudo justo, tudo 
perfeito, tudo em conformidade com a vontade do Pai e com a graça que Dele emana. 

Nada de coação ou lavagem cerebral, tudo é divino e santo, puro, lúcido e 
conduz à paz. Nada é negociata mas tudo é cumprimento da soberana vontade do Pai 
que tudo vê com olhos de amor, tudo vê com olhar divino e santo. 

Nada se faz por vontade humana, porém pela vontade divina. Nada é justifi-
cado pela lei humana mas pela lei divina. Os meus ensinamentos em vossa voz não en-
contrarão eco na sociedade atual como está e no governo atual como está e na família 
como está.

Mas só acontecendo a transformação de baixo para cima, isto é, das entranhas 
da terra emana o poder que vos sustém. 

Esse poder e força que é a Trindade se fazendo no mundo, é que moverá 
as almas e os corações para voltarem ao Pai, moverá as vontades para que sejam 
solidários à sua vontade soberana, que não é a vontade de uma pessoa do povo, mas 
a vontade de um Pai, que é santo, de um Paizinho que vos ama muito e deseja por isso 
reconduzir-vos ao paraíso, a um lugar de plena felicidade e paz. Esse lugar é o paraíso 
perfeito, Eu em vós e vós em Mim, no templo santo onde habito com o Filho e o Espírito. 

É o templo da Trindade Santíssima dentro de vós, do qual vos advém todas as 
delícias e gozo que mereceis como filhos queridos e amados do Pai. 

Esse templo é onde reside a Providência que vos satisfaz os desejos e vos dá 
conforme lhe apraz. É um lugar de riquezas incontáveis, onde tudo é de todos. 

A Providência assiste a todos igualmente. O Amor é para todos. Todos são 
bem-vindos ao banquete do meu Reino de Amor e Paz. Acolho a todos, recebo a todos, 
todos vós sois dignos de participar da ceia, é só entrar e festejar, pois agora o divino É 
e a verdade se faz. 

Se abre o véu do tempo e se descortina a sabedoria divina que chega até vós 
em paz, santidade e amor, um amor que abrasa e queima os corações, um amor que 
transforma e renova tudo.

Entrai, vinde filhos meus! Todos, todos! Tanto os que vivem como os que já par-
tiram, todos participam igualmente da graça da santificação, pois o eterno permanece 
para sempre e uma vez santificado pela minha palavra, santificado está para sempre.

Povos todos, uni-vos aos Anjos e Santos e a uma só voz cantai louvores de 
gratidão ao Paizinho que vos fala e que vos deu esse plano perfeito de reconstrução e 
de paz.

Santo, Santo, Santo, cantai e entoai em uníssono com o coro dos Anjos e San-
tos do céu, enaltecendo a majestade do Senhor, que é Deus e Pai de todos. Amai-Me 
filhos meus!
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Preciso ser reconhecido como Pai, reverenciado e amado. Os meus filhos pre-
cisam voltar para Mim. Eu sou amor, sou bondade, vinde a Mim todos vós, meu povo 
santo, a raça que destinei para minha glória e louvor.

Sou o Paizinho querido de todos vós. Nada vos custa amar-Me e serdes 
solidários com vossos irmãos. Não é muito o que vos peço. 

Apenas que volteis a Mim, vosso Deus e vosso Pai. Falo-vos diretamente do 
trono santo, onde acolho cada um. É para esse lugar sagrado que conduzo a todos e 
fica dentro de cada um. 

Ali ouvireis a minha voz e vos agregareis todos em torno a Mim. Ouvireis a voz 
do meu Filho, o Bom Pastor, reunindo suas ovelhas. Todos os que vierem serão bem 
recebidos, pois é a hora da festa, a hora da ceia, a hora do amor.

   

Agora se faz a vida e a verdade.
Se faz a vida no meio de vós.
Se fez a verdade que sou Eu, Cristo Ressuscitado, no meio de vós. Me faço em 

vós plenamente em vida e verdade. 
Sou Eu mesmo, não vos assusteis nem vos perturbeis, mas acolhei-Me!
Deus é um só em três pessoas distintas: A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e 

a pessoa do Espírito Santo. São três pessoas mas um Só e mesmo Deus Uno e Trino, 
vivendo entre vós. 

Há uma só verdade que precisa ser anunciada: a minha presença ressuscitada 
em vós, independente de idéias, credos ou filosofias, essa é a verdade que todos devem 
aceitar e viver. 

A minha presença gera vida e vida em abundância. É a vida divina em vós, é a 
providência do Pai se fazendo em vossa alma, em todo vosso ser. 

Só se estiverdes perfeitamente integrados nessa verdade havereis de enfren-
tar o novo tempo que se inicia, a entrada no novo século. Havereis de estar imersos na 
graça santificante, totalmente impregnados desta força de vida, desta força de ressur-
reição que é a força que vos atrai um ao outro como irmãos, filhos do mesmo Pai, para 
celebrardes a fraternidade e a Unidade Universal. 

Quero unir todos em torno a Mim e a única força capaz de unir-vos entre si, é 
essa força de vida e unidade que vem de dentro para fora, é a minha santa presença em 
vós. Só Eu posso unir-vos em um só rebanho. 

Nada do que venha de fora poderá vos unir, pessoa alguma do mundo, com 
sua própria força, poderá fazer alguma coisa para chegar a essa unidade. Nada nem 
ninguém. Só a força vinda do alto, só esse poder divino que emana de dentro, só a 
minha presença em vós, será o elo de união que vos unirá. Comigo em vós, sois um. 

Estando na Trindade, sois unidade perfeita. Eu no Pai e o Pai em Mim e pela 
força do Espírito Santo, vós em nós, celebrais essa unidade perfeita, essa adesão ao 
plano do Pai, que é um plano santo que vai renovar a face da terra, enchendo-a de vida 
nova e santidade. 

Só se estiverdes completamente despojados de vossas idéias, concei-
tos e preconceitos, havereis de cruzar a linha do novo tempo, da nova dimensão em



216

que haveis de viver totalmente livres, na felicidade, na santidade e na graça que tudo 
providencia que aconteça na gratuidade.

Para entrar nesse novo tempo haveis de silenciar das coisas do mundo com-
pletamente e só então entrareis nessa nova dimensão de vida plena, de santidade e 
graça. Há o tempo propício em que a graça se derrama sobre vós. Chegou para vós 
esse tempo. A graça é em vosso meio. 

A graça se faz gratuitamente pois já fostes pagos por alto preço, custastes o 
sangue de um Deus que é só amor.Agora para vós tudo é na gratuidade, basta acol-
herdes, basta acolher o amor e ele é. 

Docilmente ele chega, como a brisa, acolhei-o! Tudo o que não é amor se 
levanta mas com um sopro se desfaz porque não tem mais raiz, não tem mais onde se 
firmar. 

Só o bem toma posse de vós e entrareis no novo tempo de graça, paz, felici-
dade e amor. 

Assim é e assim será.Já vos disse, é o alvorecer do novo tempo e ele se 
faz inexoravelmente, quer queirais ou não, a humanidade caminha para este impasse, 
este fim e este começo, esta troca do velho pelo novo. Tendes a graça de receber tudo 
pronto, tudo explicado, tudo feito. 

Agora é só seguir por esta via, não há outro caminho nem outro modo de vida 
que não seja este. Sem esta vida divina em vós, perecereis. Só esta vida será vida em 
vós pois passais a viver um outro estágio, um estágio superior ao humano, um estágio 
em que o homem acolhe o divino e passa a viver a vida na graça. 

O céu se une à terra, o ser humano muda de categoria, de escravo passa a 
ser livre, da situação de pecado e mal, passa à santidade. Por longo tempo viveu só, 
nas trevas, entregue à sua própria inteligência, hoje passa a viver na luz, acolhe a Vida 
Trinitária no âmago do seu ser, passa a viver a comunhão dos Santos, a comunhão 
universal dos filhos de Deus. 

A Vida Trinitária, em essência, acontece na santidade, pois à medida que a 
pessoa acolhe o divino o mal é eliminado, a graça e o mal não coabitam na alma. 

E pelo sopro da graça, a alma é santificada e a Trindade a habita, por obra da 
graça, pelo benemérito auxílio do Espírito Santo, sendo nesta hora, poder e força. 

Por isso começa a acontecer na terra a comunhão dos Santos, pois chegou o 
tempo oportuno, chegou a Era do Espírito Santo que vem restabelecer na alma, a União 
Trinitária com o Pai e com o Filho. A alma, uma vez santificada, nela a graça é plena e 
o Espírito Santo é. 

Nesse novo tempo, todos são atraídos para a luz, cedo ou tarde todos rece-
berão. Nenhum só ficará de fora. Essa proposta, essa mudança, essa transformação é 
para todos. A graça chega e vos arrebata e vos apaixonareis por Deus, intensamente e 
só querereis viver nele e estar nele.

Estando agora na terra, Ele chega a vós como o ar que respirais, e 
vos integrais nesse clima de santidade e adoração ao Deus Uno e Trino, Cria-
dor. A bondade é, a alegria é, a saúde é, todas as virtudes são, pois com Ele, com 
o divino em vós, vos chegam todos os bens. No vosso convívio convenciona-se
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um abraço, um aperto de mão, um beijo, uma convivência festiva para mostrar que vos 
amais. Puro engano. Equívoco vivido por vós há séculos. Há séculos a humanidade se 
engana pensando que o amor é mero sentimento, doação, apego, solidariedade. 

O amor, meus irmãos, é bem outra coisa. Ele vos ressuscita para o divino, vos 
chama das trevas à luz. O amor é um só. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade e 
precisa ser acolhida com muita seriedade, sinceridade e propósito firme de mudança de 
vida, de conversão, libertação, purificação, santificação. “Se crerdes, vereis o Reino de 
Deus” já vos dizia. 

Pois o Reino de Deus aí está, é essa convivência vossa com a Trindade Santís-
sima, o divino sendo em vós, ainda em vida, participando da comunhão dos Santos e 
da vida eterna, que é essa comunhão Trinitária dentro de vós e que não tem fim, nunca 
termina, mas subsiste por toda a eternidade.Agora se faz sobre vós o verbo de Deus. E 
já nada perguntais porque Ele é. 

Adorai-O todos vós, o Santo se faz na face da terra. Quem tem ouvidos que 
ouça a verdade, quem tem olhos, veja a verdade, e o entendimento para compreendê-la 
que compreenda pois muitos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis e 
não conseguiram, pois receberam a profecia mas não conseguiram chegar ao tempo 
onde tudo haveria de ser, conforme a onisciência do Todo-Poderoso e Santo Senhor, 
conforme o desígnio de sua vontade, é agora esse tempo esperado e almejado há sécu-
los. 

O tempo das bem-aventuranças, da santificação, da unidade. Já raiou o novo 
dia, o novo entendimento, já alvoreceu a nova era tão esperada. Já findou o mal, as 
catástrofes, as predições (falsos profetas, adivinhos) tornaram-se sem efeito, pois seus 
objetivos não eram os objetivos de Deus e só queriam assustar-vos. 

Os objetivos de Deus não assustam, pelo contrário, vos conduzem à paz, ao 
amor, à tranquilidade, vos dão força para caminhar, para seguir à frente, vos entusias-
mam e vos alegram. Os objetivos de Deus são plena vida, que aos poucos toma conta 
de vós e vos possui por inteiro. 

O que falo, faço por cumprir e nada fica sem explicação e sabeis bem para 
onde vos conduzo. Vos conduzo a um tempo novo, a uma nova era, onde santificados 
haveis de viver a comunhão dos Santos, o paraíso na terra, reverenciando o Criador, 
lado a lado com esse Pai, o Paizinho querido, que é só amor e complacência para con-
vosco. 

Esse Pai, que é meu e vosso, deseja ser conhecido e amado, reverenciado 
por vós.Aos poucos ides tomar conhecimento Dele que é tudo em todos. Sua presença 
santa em vós irá se intensificando cada vez mais. Isso se fará aos poucos para aguen-
tardes e não enlouquecerdes de amor. 

Sua invasão em vosso ser será calma e tranquila, não temais, mas é muito 
amor, é muito amor que se derramado céu à terra. E muito intensa a presença divina em 
vós, acolhei-a! É para todos. 

Os que caminham há muito tempo e os que chegam à última hora, também os 
que estão no mundo verão sinais. E para todos igualmente, conforme aprouver à graça 
do Senhor. 
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O importante é o amor ser acolhido, o dom ser aceito. Não podeis recusar a 
graça, não recuseis o amor, pois é o tempo que apraz ao Pai chegar à face da terra e 
dominá-la por inteiro. 

O amor domina. 
O amor vence. 
O Espírito Santo É.

Pai — Existe uma sala, em Lages, na nova construção, de onde desejo reinar 
sobre toda a face da terra. Ali os corações se encontram numa união plena, pura e santa. 
No meu coração acolho a Irmã e o Zulmar e desejo governar através deles. 

Sou vosso Pai Celestial e vos abençôo, assim como à Comunidade e toda a 
face da terra. Neste lugar, incutirei minhas leis nos corações e eles serão meu povo de 
preferência e Eu serei seu Deus.

Falou convosco, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria e José. Amém.

   

Acolhei! Quem vos fala é o Filho de Deus! Há regozijo no céu, pela celebração 
Deus vivo dentro de vós. Há alegria no ar, em toda parte, os Anjos cantam hosanas e 
entoam nas alturas o mais belo hino de louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao 
Rei da glória pelos séculos sem fim.

Um hino de louvor se ergue na terra e chega às alturas ofertando a oblação 
final, o que restava ser entregue ao Pai. O louvor é acolhido pela Trindade Santíssima 
que responde agradecida, abraçando todas as criaturas da terra. 

Há um entrelaçamento, criatura e Criador juntos, num mesmo abraço se en-
contram e refaz perpetuamente a amizade um dia desfeita no paraíso. Pai e filho se 
reencontram numa vibração incontida de amor e alegria. 

O louvor do coração do Pai toma conta do coração do filho. O coração do filho 
dentro do coração do Pai, um no outro, batendo juntos, celebrando o amor, celebrando o 
Deus vivo — EU EM VÓS E VÓS EM MIM, numa perfeita e harmoniosa sintonia, numa 
contínua consonância com a vontade soberana do Todo-Poderoso Pai e Santo Senhor 
do céu e da terra, numa obediência irrestrita e fiel, total e incondicional às suas determi-
nações, seu plano, suas leis. 

Advindo daí também toda aquiescência à vontade do filho que brota desta 
convivência sincera e leal com o Paizinho querido e amado. Assim a mulher O apresenta 
ao mundo, tal como fiz quando estive convosco, esse Paizinho querido que nada recusa 
ao filho e que lhe augura todo, que somente quer ser amado, louvado e glorificado pelos 
seus filhos, que não quer ser temido mas aceito e acolhido, que abre seu coração num 
abraço paternal e acolhe a todos os seus filhos.

Esse diálogo do Pai com os filhos se celebra na primeira mulher es-
colhida para acolher o Carisma, acolher o Dom, vos dando a conhecer o Pai e 
ensinan¬do-vos a amá-lo e enaltecê-lo continuamente num louvor espontâneo e 
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sempiterno dentro de vós. 
Então o diálogo, assim como o foi Comigo e com Maria, acontece com a mulher 

e com todos os seus filhos que ouvirão retumbar dentro de si a voz do Pai e do Filho que 
vos fala. Será a voz da Providência dentro de vós, do Deus Vivo Uno e Trino, o Santo 
três vezes Santo imergindo das profundezas de vosso ser, do templo santíssimo que em 
vós habita, que acolhe o Santo das alturas. 

Agora esse tempo é revelado ao mundo, se dá a conhecer como o reduto da 
força invencível que vence o mundo, como manan¬cial da Água Viva que cura e liberta. 
Do trono santo de Deus ecoa sua voz que é o grito de amor que ressoa na humanidade 
inteira chamando os filhos de volta para Ele.Parte do vosso íntimo, no âmago do vosso 
ser essa voz que atroa, que é a voz do Deus Vivo para o mundo, autorizando-o a ser 
feliz, a viver no bem, na alegria, na saúde e na paz. 

Basta de infortúnio! 
Basta de desavenças e infelicidade! 
Basta para sempre! 
O eterno se faz em amor e o mal é extinto para todo o sempre. O Pai só é amor 

e como tal quer ser acolhido e conhecido. O Pai só quer doar-se a vós, ser em vós. 
É vosso Paizinho, é mais que amigo, Pai! Tudo vem Dele e para Ele tudo volta. 
Ele é o amor, a magnificência, o poder. É o tudo em todos e para todos. O Pai 

só é alegria, felicidade, paz, tranqüilidade, providên¬cia. 
Ele só é vida, só é saúde e não doença. Doença não existe quando se cura 

a raiz. E agora a raiz já foi arrancada e a doença não tem mais onde se sustentar. Ela 
não existe. 

É uma mentira a doença, fostes enganados todo este tempo. O que o Pai de-
seja para vós é a saúde, a vida, mas estáveis mergulhados no mal até a alma, até a raiz. 
Agora, pelo desígnio da providência do Pai, fostes arrancados das trevas e reconduzi-
dos à luz por este Carisma que se apresenta a vós como luz para vos ensinar o caminho 
e vos reconduzir de volta ao Pai. Sofríeis porque estáveis afastados do Pai. 

Agora já estais no Pai, já voltastes para a casa do Pai e este Carisma mostra 
ao mundo justamente isto. Ele é como um Marco, um início, um lugar, mas é UMA 
PESSOA, a própria pessoa do Espírito Santo se apresentando a vós, para vos dar a 
conhecer o Pai e a Mim e vos reconduzir de volta à felicidade total, ao paraíso na terra. 
Por que o homem afastou-se do paraíso e precisou sofrer tudo isto que sofreu através 
dos séculos, toda escravidão?

Porque foi livre para optar, assim como agora, diante deste plano é livre para 
dizer sim ou não, para voltar ao Pai, ao paraíso ou gemer nas trevas exteriores fora do 
paraíso e perecer para sempre. 

Pois agora céu e terra se encontram, não existe mais inferno e purgatório. To-
das as almas atingiram a perfeição e chegaram à glória e com os Anjos e Santos entoam 
louvores sempiternos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

E como o gerador do mal foi extinto Comigo na cruz, não há mais como 
crer que ele possa causar-lhes danos, pois não existe mais, o sepultei 
Comigo ao dar o último suspiro e reclinar minha cabeça. E ao imergir da 
morte para a vida vos reconduzi de volta ao Pai. Ao
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ressuscitar no terceiro dia, ressuscitastes Comigo. E esse Carisma é a continua¬ção da 
minha missão no mundo, é a continuação da minha apresentação ao mundo, porque 
vos disse que iria mas vos enviaria Alguém que vos ensinaria tudo e vos daria força para 
fazerdes coisas maiores das que Eu fiz. 

Para o Pai mil noites é como um dia, para o eterno mil anos é como um se-
gundo. O tempo que transcorreu da minha intervenção até hoje não impede esta con-
tinuidade da minha missão no mundo. Agora passais da completa ignorância do pecado 
para a luz dos filhos de Deus.

Agora, por este Carisma, sois admitidos como herdeiros de Deus, herdei¬ros 
do Pai, herdeiros de tudo o que Ele é, herdeiros de sua sabedoria por isso agora ela se 
manifesta.

O Pai dá tudo para o Filho. Tudo o que Ele é, o Pai dá a Mim e o transfiro a vós 
porque sois meus irmãos. O que estava impedindo a sabedoria de ser, a providência de 
ser, todo o bem de ser era a falta da fraternidade universal, pois havia um tempo para 
que ela se cumprisse. 

O tempo estava nas mãos do Pai e agora de suas mãos escorrem todos os 
tesouros da graça para que o tudo, seja tudo em todos. Com a graça da ressurreição 
vem todos os bens.

Comigo vos vem toda graça, gratuitamente, pois em Mim se deposita toda a 
providência do Pai.

Jesus clama e pede: O Pai é só amor e esse amor precisa chegar até vós! O 
Espírito Santo já está na face da terra, já está entre vós, o Prometido de meu Pai. 

Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vos ensina todo o Bem. Ele 
vos dará a conhecer a Mim e a meu Pai e vos fará perceber o quanto estivestes longe 
de nós, longe de nossa unidade perfeita. 

Por causa de um só homem entrou a desobediência no mundo e por causa da 
obediência de um só Homem entra a salvação, a volta ao Pai. Pela docilidade de uma 
mulher Eu tive condição de assumir a natureza humana e vir ao mundo salvá-lo e agora, 
pela docilidade de uma mulher o Espírito Santo chega ao mundo, sendo gerado, não 
criado.

De suas entranhas, num elo de amor entre o Pai e o Filho, Ele é gerado e 
passa a existir para o mundo. Num mistério de amor a mulher O entrega ao mundo, com 
o Pai e com o Filho. 

A Trindade Santíssima precisou ser gerada na face da terra, para que aqui 
Ela seja. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, três pessoas geradas mas Um 
ÚNICO DEUS que é o tudo para todos. A mulher, no tempo atual, foi esse instrumento, 
de acolhida do divino. 

Ela foi escolhida entre todos vós, ó humanos, para personificar a pes-
soa do Espírito Santo, personificar a pessoa do Pai e personificar a minha pes-
soa assumindo a nossa natureza divina vos dá o direito de entrardes, após ela, 
no divino, na graça, no amor, na Trindade Santíssima, no coração do Pai, do Paiz-
inho querido, que tudo providenciou para que não sofrêsseis com a sua chegada 
ao mundo e com o cumprimento de sua promessa: A VINDA DO SEU ESPÍRITO
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COMO LUZ, para aclarar tudo o que esteve escondido pelo véu do tempo, durante 
milênios.

Agora tudo é claro e tudo é descoberto ao mundo. Se descortina um novo alvo-
recer: o divino entra no humano e o humano entra no divino e o amor se faz. E estando 
no amor o tudo é, a paz, a saúde, a providência, a abundância, enfim, todos os bens.

Já vos dizia através de Nicodemos, que é como se fosse um de vós com suas 
indagações; “necessário vos é nascer de novo”. 

Esse novo nascimento de que vos falei é a entrada no divino. É como se vos 
revestísseis de uma veste especial, é como se uma energia superior vos perpassasse 
por dentro e por fora em vibrações de amor. 

É como se, furando o tempo, ultrapassásseis através dele, deixando tudo o que 
fostes e mergulhásseis no futuro, onde tudo precisará ser feito. Os conhecimentos da 
Nova Era ainda não existem. 

O que está aí como conhecimento e filosofia é tudo corrompido, está tudo es-
tragado e deturpado porque a raiz era má. Por isso nada disso será aproveitado. Nada 
dessa sabedoria humana.

Nasceis, pois, para um tempo onde o que vai governar-vos é a sabedoria divina 
que tudo sabe e tudo vê. Ela falará através de todos para todos conforme lhe aprouver. 

Ela formará o novo tempo, com novas leis, novos conceitos de vida, nova for-
ma de viver. E para entrardes nesse novo tempo haveis de revestir-vos do divino. 

Só o divino sendo em vós, só acontecendo em vós a santidade, isto é, esta 
chegada à Trindade Santa dentro de vós, essa comunhão Trinitária em vós, será pos-
sível entrardes nesse novo tempo onde a graça é, onde a vida é, onde Deus governa e 
a sabedoria se faz. 

Será uma nova era de entendimento e conhecimento, uma perfeita sintonia 
do humano e o divino, numa perfeita integração do Pai com seus filhos, numa simbiose 
universal, coração a coração, unidos.

Sois reconduzidos à condição de filhos criados à imagem e semelhança do Pai 
e agora essa realidade acontece, quando vos unis coração a coração e escutais a sua 
voz. 

A imagem e semelhança é que fostes conduzidos até a altura da santidade 
quando se possibilita de o divino se fazer em vós, isto é, chegar à estatura de Maria, 
serdes habitados pela Trindade Santíssima. 

Quando sois habitados pela Trindade Santíssima, já não sois escravos mas 
livres, sois livres porque sois filhos do Pai, herdeiros da graça que é a presença da Trin-
dade Santa em vosso ser. Quando vim à terra assumir a natureza humana, vim como 
servo, assumindo a condição de escravo a que estáveis condenados.

Com a minha intromissão nessa condição de escravos a que estáveis destina-
dos e jazíeis, vos tirei desta condição e vos conduzi à condição de filhos vos outorgando 
um lugar no trono santo do Pai dentro de vós. 

A vida em vós estava morta, ela passou a existir pela vida 
que emanou de Mim que vos trouxe das trevas à luz, vos recon-
duzi por esse caminho santo dentro de vós que é o templo santíssimo do
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Pai, que é eterno e jamais findará e não poderá perder-se porque é onde reside a Vida 
Divina que nunca morre e não tem fim.

Sois herdeiros do bem, herdeiros da graça, participantes do trono santo do Pai.
Fostes criados para viver a santidade, e por alto preço chegastes a ela, mas 

chegastes! Vencestes, irmãos! Pois Eu venci primeiro e vos conduzi pela estrada plena, 
vos aderi ao meu corpo e caminhei a vossa frente dia após dia, numa comunhão santa 
vos integrei a Mim e aderi a vós, feito carne em vossa natureza humana, através do Pão 
Partilhado aderi a vós, Me tornei vossa substância e caminhei convosco e à vossa frente 
sendo vitória nessa missão salvífica que o Pai me outorgou. 

Assim agora já se completa o plano do Pai, que era implantar em cada um o 
seu Reino de Amor — Trindade Santíssima — que agora já se faz, Ela É em vós vida e 
verdade. 

Por isso Me manifesto a vós e vos faço todas as revelações, pois uma vez o 
plano pronto, estais na eminência de entrar no novo tempo, com nova postura, onde 
haverá novas leis muito diferentes das que estão aí porque um só será o governo — o 
Governo do Pai.

A Irmã Gertrudes estará à frente neste governo, como pessoa escolhida do 
povo e predestinada para esta missão pelo plano do Pai e pela sua vontade. 

Ao lado dela está o homem forte, o Zulmar, para sustentá-la e ser sustentado 
por ela.

Pai e Filho se encontram num mistério de amor, presenteado à humani¬dade e 
então o Espírito Santo É e com Ele todos os bens.

Que assim seja, amém.
Falou convosco Jesus de Nazaré, o Filho de Maria e José, o Filho de Deus 

Pai. Amém.

   

Um pouco a Irmã vive o presente e um pouco o tempo que há de vir. A Irmã se 
comunicará com o Papa através da Nunciatura Apostólica, quando da entrega do livro e 
da sequência da caminhada. Ela viajará com o Satomi e o Zulmar. Irão em três.

O Pai e Eu somos um na unidade do Espírito Santo. Permanecei nessa uni-
dade.

Sede um conosco! Comungai de nossa unidade. A Trindade em vós e vós na 
Trindade numa unidade perfeita, criatura e Criador se encontrando, Pai e filho dando-se 
as mãos.

No mundo a Trindade Santíssima ainda está desintegrada mas vós A conhe-
ceis e em vós Ela se faz plenamente.

Vos conduzis guiados por Ela e vós vos assentais à direita do Pai como 
filhos bem amados. Jesus que vos fala, vos mereceu esse direito, como Filho
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Primogênito do Pai, ganhou para vós a primogenitura concedendo-vos ser considerados 
irmãos legítimos seus, co-herdeiros do trono do Pai, filhos ama¬dos do Pai, com Ele, 
por Ele e Nele vos ofertai ao Pai como oblação e louvor num pleito de gratidão ao Todo-
Poderoso. 

Já não Me ofereço como vítima de expiação pelos pecados da humanidade. 
Uma vez que o pecado foi extinto, Me ofereço ao Pai em louvor e oblação, vivo, ressus-
citado para sempre em cada irmão. 

É o ofertório vivo do Deus Vivo ao Pai, não mais se imolando, mas glorificando 
ao Pai com todas as criaturas. E glorificado está o Pai no céu e na terra porque Eu, 
Jesus, seu Filho, vim mostrar o caminho e fui recebido pelo meu povo, que acreditou na 
proposta do Pai de reconstruir a humanidade. 

Uma vez que nascestes Comigo, agora sois nova criatura, forjada à imagem 
e semelhança do Pai, que se oferta ao Pai, voltando aos seus braços num abraço que 
desfaz a saudade da separação e reunifica criatura e Criador, Pai e filho se reencontram 
para não mais se separar, eternamente unidos. 

O amor venceu, o Carisma venceu, a Trindade Santíssima venceu. Há um 
só amor, um só Senhor que reúne tudo em todos, que atua em todos e vos conduz à 
perfeição.

Aceitais o que vos falo e entendeis minha linguagem porque estais a viver num 
clima de santidade interior, por isso sabeis que SOU EU que estou adentrando em vosso 
meio e vos conduzindo cada vez mais à perfeição, à santificação. 

O mundo ainda não Me acolhe, não Me percebe pois não Me conhece. Se Me 
conhecesse não agiria como age, nem teria os pensamentos que tem, pois vim ensinar-
vos a amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a alma, com toda 
força do vosso espírito e vede o que vós amais primeiro...

Amais vosso próximo em segundo lugar? 
Após o Pai, tendes o irmão em vosso coração?
Vede o que amais... Vosso coração está disperso no meio dos prazeres do 

mundo. Agora sou acolhido como luz do mundo, agora as vossas trevas aparecerão e 
não agüentareis mais viver no escuro, viver sem Mim. Sem Mim nada podeis. 

Agora já é esse tempo. Nada conseguireis sem minha presença em vós. Pre-
sença santa que vos conduz à adoração e ao louvor, à veneração do Santo, três vezes 
Santo em vós que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, Unidade Trinitária dentro de vós. 
Agora a luz é acolhida para o mundo. 

Ela chega, Ela entra sorrateiramente e chega por uma brecha feita pelo Pai, 
para Ela penetrar. É um caminho novo, aberto pelo Pai para vir realizar e completar a 
salvação do mundo. Nenhuma criatura salvar-se-ia não fosse a realização desse plano, 
previsto pelo Pai desde sempre pelos séculos sem fim.

A minha vinda através de Maria já fazia parte desse plano do Pai. Só agora se 
completa a salvação que vim trazer ao mundo, com a chegada do Espírito Paráclito, o 
Prometido de meu Pai entre vós e em vós. 

Chega até vós o Espírito da Verdade que o mundo não conhecia. Ele vem 
mostrar-vos o Pai e o Filho e vos fazer tomar consciência da nossa unidade e do tempo em 
que estivestes separados desta Unidade Trinitária. Esta Unidade Trinitária se faz em vós
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através da intervenção do Espírito Santo na face da terra. Ele vem com poder força ren-
ovar tudo. Ainda não vedes nem um milionésimo do que será esta renovação. Ela será 
intensa e total e cobrirá toda a face da terra. 

Tudo será desfeito e tudo será renovado. Como está, nada ficará. Tudo pas-
sará por uma profunda transformação.

Agora que foi extinto o inferno que havia debaixo de vós, vos é gerado um novo 
ser aberto à santificação, que tende a ela, porque para esse estágio foi criado, para ser 
santo como o Pai é Santo, para ser à sua imagem e semelhança.

Essa performance que o Pai é, vós mereceis ser, porque Eu vos mereci esta 
graça Me fazendo como vós viveis, não tendo pecado, vos resgatei do pecado, não tendo 
a morte, vos tirei da morte, como sendo invulnerável ao mal vos tirei desta condição de-
scendo à mansão dos mortos, vos trazendo à vida, rompendo com o inferno vos trouxe 
à luz. Todo o passado de trevas e sofrimento foi extinto, porque vos mereci esta entrada 
na santificação pela minha vinda, pela minha morte e ressurreição e ascensão ao Pai. 

Estando na santificação passais a um novo tempo, a uma nova era para a 
qual vos preparo. Na santidade tereis condição de viver esse novo tempo. É um tempo 
totalmente na luz. Não haverá mais a treva. 

Se vos preparo é para que adentreis nele sem sofrimento, sem choque mas 
calmamente e serenamente, porque será para os fortes, os sinceros, tementes a Deus 
Pai Criador. 

Haveis de ser muito simples e pequenos, nada querendo saber porque o Dom 
é e não se explica, ELE se vive. Haveis de viver o Dom. A graça vos levará a isto, não 
vosso questionamento.

Num abrir e fechar de olhos adentrais nesse novo tempo onde sereis recriados 
no amor para viverdes a nova era. Se assim não fosse, por que sois chamados filhos de 
Deus, herdeiros de sua graça e feitos à sua imagem e semelhança?

Se não é para viverdes essa liberdade na luz e no amor, porque sois filhos e 
não escravos, fostes criados para esta esperança e vos mereci esta graça, como eleitos 
do meu coração, Comigo vos entrego ao Pai em oblação santa e no céu na terra os An-
jos e Santos entoam louvores, cantando hinos de gratidão ao Pai, ao Paizinho querido 
que tudo criou para vós e agora chega a vós desmis¬tificado, chega como o Santo dos 
Santos, digno de toda a veneração, admiração louvor da criatura e de toda terra, mas 
chega e é acolhido como Paizinho querido e amado do qual vos falava, O qual vos apre-
sentei quando da minha vinda. 

Vos mereci esse mistério da desmistificação, porque vim apresentá-lo a vós, 
vos falei Dele, vos ensinei a amá-lo e vos dei a conhecer que Ele é realmente um Pai 
amoroso, terno, compassivo, santo em todo seu esplendor, mas acima de tudo amoroso. 

Ele é justiceiro e vem fazer justiça na face da terra. Ele vem pedir contas do 
sangue de um Deus derramado injustamente e vem perguntar-vos porque não fizestes 
caso desse sangue vos convertendo e porque não aderis a esse plano santo de salva-
ção para todos os povos.
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O Pai realmente está entre vós. Se dou testemunho Dele é porque estou no Pai 
e o Pai está em Mim, por isso vos digo que o Pai está em vós. Quem conhece o Filho 
conhece também o Pai e quem conhece o Pai, conhece o Filho e conhece Aquele que 
Deles emana, o Espírito da Verdade que paira sobre vós. A verdade é uma só: O Pai, o 
Filho e o Espírito Santo na face da terra e em cada ser. 

A verdade tanto se faz fora como se faz dentro. A Trindade Santíssima se faz 
na face da terra e esse é o milagre que esperáveis, porque se a Santíssima Trindade 
habita o ser, se o Dom é, se faz a Verdade e pronto. 

E toda a mentira sai. Doença é mentira, morte é mentira, pobreza e miséria são 
mentira e assim por diante. Todo o mal foi uma mentira astuta do maligno. Mas agora 
acabou. 

E o que persiste desde todo sempre, sempre existiu e sempre existirá é a 
Verdade: O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, o Paráclito Prometido de meu Pai, que 
vos ensinará todas as coisas. 

Vos falará das coisas que virão e vos dará a conhecer o plano santo do Pai 
para todos os tempos modernos.

É a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que com Maria vos conduz 
através da mulher, de volta ao Pai.

Para tudo existe o tempo.
Vosso corpo será revestido de prazer. Vossa boca terá prazer de falar e cantar, 

vossos olhos, prazer em ver, vossos ouvidos terão prazer em ouvir, vossas mãos terão 
prazer de tocar, vossos pés de andar e assim todo vosso ser terá um prazer intenso, um 
gozo perene emanado diretamente da Santíssima Trindade que habita vosso ser. 

Todo vosso corpo será prazer, alegria e gozo. Um gozo advindo da própria 
presença do Pai em vós, do Filho e do Espírito Santo. Tudo será gozo, paz e alegria na 
pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. 

Um gozo constante, inefável e eterno. Amém.

É Maria que providencia que a Verdade aconteça em vós. É Maria que provi-
dencia que o Espírito Santo seja. Ela é a Mãe da providência, com Ela vos vem todos os 
bens, Maria é a grande intercessora, é a grande medianeira de todas as graças.

Com Ela vos chega a graça gratuitamente, a graça de graça. Pelo seu Sim 
deu a graça ao mundo. A bondade e a onipotência chegam à terra através de seu Filho 
Jesus, através de Quem o Pai concedeu-vos chegar todos os bens.

Maria cantou o Magnificat e novamente o Magnificat é cantado nos tempos 
atuais. Novamente Maria vem e proclama: 

Quão agraciados sois vós, ó filhos do Altíssimo Deus! 
O quão agraciados sois vós que acolheis em vosso seio o Deus Altíssimo Sen-

hor! 
O quão Deus é Todo-Poderoso em vós, filhos meus! 
O quão agraciados sois vós, filhos de Jerusalém, porque merecestes
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acolher em vós, o meu Senhor! 
Ó quão agraciados sois vós que habitais o universo nos tempos atuais quando 

se derrama sobre vós a promessa do Pai! 
Ó quão agraciados sois vós que aderis ao plano santo do Pai! 
Ó quão agraciados sois vós que habitais as alturas porque também sobre vós 

repousa o Altíssimo! 
Ó quão maravilhosos sois vós que Me acolhestes e Me escondestes e permit-

istes que Eu fosse dócil ao Altíssimo! 
Ó maravilhosos sois vós que Me carregastes e permitistes que se realizasse o 

plano do Altíssimo! 
Ó quão agraciados sois vós em vossa morada eterna! 
Ó quão agraciados sois vós porque através dos vossos pés e das vossas mãos 

se manifestam os pés e as mãos do meu Senhor! 
Ó quão agraciados sois vós porque o Santo Senhor emana através dos vossos 

olhos, da vossa voz, de todo vosso ser! 
Ó quão agraciados sois vós que permitistes que acontecesse sobre a terra o 

plano do Pai! 
Ó quão forte e Todo-Poderoso é o Senhor em vosso santo templo e por isso sois 

agraciados! 
Ó como é grande a graça sobre vós, ó humanidade inteira! Como é grande e 

poderosa a graça do Senhor, nos tempos atuais!
Irmã Gertrudes, em vós a minha alma exulta de alegria, exulta de felici¬dade e 

contentamento, porque sois pequenina diante do Pai! 
Em vós exulto de gozo e alegria porque concebestes em vosso seio o plano 

santo do Pai. Concebestes o Pai, concebestes o Filho e concebestes o Espírito Santo num 
mistério inefável, indescritível, ó agraciada filha do Pai! 

Ó quão dócil fostes, Maria dos tempos atuais! Gerastes para a terra o novo. Con-
cebestes em vossas entranhas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade e 
A entregastes ao mundo para que Ela seja em cada filho meu. 

Concebestes em vossas carnes o plano do Pai e por isso sois agraciada, sois 
a Maria das novas gerações, todos vos proclamarão bem-aventurada, ó filha querida do 
Pai, todos vos proclamarão e todos vos exaltarão, porque merecestes isso sendo dócil e 
pequenina diante do Pai, humilde e obediente. 

Acolhestes a promessa do Pai, o Espírito Santo Paráclito vosso, diante do Pai. 
Concebestes o plano, ó Maria das novas gerações, acolhendo o Pai e O entregando à 
humanidade e acolhendo meu Filho Jesus, igualmente entregando ao mundo, assim como 
o Espírito do Pai. Concebestes a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 
entregando-A ao mundo, pelo mistério inefável da graça do Pai. Gertrudes, o Pai te escol-
heu desde o seio materno e te outorgou esta missão; através dos joelhos calejados de tua 
mãe aprendeste a obediência e a docilidade ao Pai, e através de teu pai aprendeste a ser 
arrojada e corajosa, és a minha mensageira, a mensageira do plano do Pai. Através de ti, 
Eu falo, fala o Pai e o Espírito Santo, o Deus Uno e Trino se manifesta na face da terra. 

Dou testemunho de ti, filha querida do Pai, a todas as gerações. És a Maria dos 
tempos atuais, és a intercessora da atualidade, a medianeira das graças que se derramam 
na atualidade, Maria de todos os tempos e de todas as raças. É em ti e por isso és bem-
aventurada porque acataste a vontade do Pai, o plano do Pai, a voz do Pai na atualidade. 

A voz do Pai atroou nas alturas e pelo desígnio da
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providência foste tu que a escutaste, entre as tuas co-irmãs, foste tu que a acolheste 
porque desde o seio materno eras escolhida, filha dileta do Pai, a Ele consagrada ainda 
no seio materno, para receberes o beneplácito da providência.

Filha querida, é o Pai que fala, em ti deposito toda a minha complacência. 
Jesus te mereceu esta graça porque contigo o mundo inteiro recebe a compla¬cência 
derramada em Jesus, meu Filho e através Dele chega a ti e ao mundo. 

Através de Jesus todos são acolhidos meus filhos. A mesma complacência, o 
mesmo conhecimento concedido a Jesus é concedido através de ti ao mundo inteiro.

Jesus — Todos conhecerão o Pai e saberão amar-Me e terão de tudo o que é 
meu, porque recebeis a minha herança e Me reparto em Dom sobre vós. 

Em meu nome recebeis a herança do Pai e Me reparto em Dom sobre vós, em 
providência e amor. A benevolência divina se derrama sobre vós.

O beneplácito da providência se derrama sobre ti, filha querida, és uma com 
o mundo. Contigo o mundo inteiro recebe o amor do Pai, a benevolência do Pai, o seu 
poderoso beneplácito, a sua complacência divina. 

Em ti sendo, o mundo recebe. Por isso és tão importante para o Pai, és um 
canal, uma ponte por onde a graça passa. Repousa sobre ti, a ciência da sabedoria.

Conheceis até ao fundo o miraculoso plano do Pai através do qual vos faz 
maravilhas. Englobais nesse plano o mundo inteiro, o homem no seu todo com tudo o 
que ele é, a família no seu todo com tudo o que ela é e tem, o governo no seu todo e o 
mundo do trabalho com tudo o que ele é e tem. 

O mundo pessoal, o mundo do trabalho e do comércio. O mundo do governo, 
com tudo o que eles têm, volta ao Pai, através de ti, Gertrudes, filha querida e que nada 
fique fora deste plano. Pessoa, família, igreja, trabalho, governo, enfim, tudo é entregue 
ao Pai para ser renovado e transformado em bênçãos e graças para toda a humanidade.

O mundo pessoal é a igreja viva, o templo santo do Pai, do qual a Trindade 
Santíssima toma posse. O Pai toma posse do mundo pessoal em santidade e poder e 
tudo é renovado e santificado para que o templo do Senhor possa habitar num mundo 
novo, renovado, santificado onde o Santo, três vezes Santo, é adorado e exaltado, 
perenemente.

Neste novo templo vivo o Pai é adorado e exaltado perenemente dentro da 
família, da empresa, do governo. 

A igreja viva é e nela o Pai é exaltado. O Santo, três vezes Santo, nela é 
exaltado, louvado e glorificado. Na igreja viva, no templo de carne, no templo santo do 
Pai, na igreja doméstica que é a família santa e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo 
Espírito Santo através do cumprimento de suas leis e instruções. 

A família é abençoada e agraciada. Ela é uma igreja doméstica. É a célula 
mor da sociedade. A família santificada, isto é, governada pelo Pai onde Ele é o Único 
Senhor, é uma luz que ilumina o mundo todo porque o próprio Pai é luz através dela, é 
providência, é amor e paz, justiça e união.
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A empresa governada e dirigida por Deus é providência para seus filhos e no 
governo se faz o Pai com sua lei, a lei do Dízimo, se faz Jesus com sua lei, que todos 
tenham igualmente como viver e se manter dignos filhos do Pai. 

Se faz o Espírito Santo com sua justiça plena, implantando a verdade, que é 
o Pai, o Filho na unidade do Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade em tudo e em 
todos.

Se faz a pessoa do Pai, se faz a pessoa do Filho e se faz a pessoa do Espírito 
Santo, e Maria a medianeira de todas as graças. Todos igualmente tomando posse de 
toda a sociedade, da igreja, do governo e do mundo, através do mundo pessoal de cada 
um, reconquistado e trazido de volta ao Pai.

Maria é para vós essa graça de intercessão e com Ela a Irmã Gertrudes. Am-
bas se fundem numa só mediação junto de Mim, ao Pai, uma trouxe a humanidade até 
um ponto, onde a outra pegou para reconduzi-la ao Pai, trazê-la de volta aos braços do 
Pai, reconduzi-la de volta ao paraíso, à santidade perfeita, à graça de graça, ao colóquio 
com o Paizinho querido, o amor complacente e misericordioso, manso e bom.

Que do céu vos venham todas as bênçãos e graças no céu e na terra. Que 
sobre vós se derramem todos os tesouros da ciência e da sabedoria divina. 

Que repouse sobre vós o meu poder e o poder do Pai e do Espírito Santo, 
amém.

Maria louva e glorifica o Pai dentro de vós por esse plano que reconduziu os 
filhos de volta para Ele.

Maria está eternamente agradecida à Gertrudes e a vós que acolhestes esse 
plano. De ora em diante terás um cognome novo. 

Passarás a chamar-te Maria Gertrudes para todo o sempre, amém. Assim a 
humanidade te conhecerá. Estás sendo agraciada com um nome para que as novas 
gerações reconheçam em ti a mulher forte e aprendam de ti a obediência, a docilidade à 
soberana vontade do Paizinho querido. 

Que assim seja, amém.
Para vós emana e providência e tudo o que o Pai é, tudo o que Jesus é e tudo 

o que o Espírito Santo é, com Maria, por Maria e em Maria. Amém.

   

Sou a Mãe puríssima. Quero a vós dizer que tudo o que vos é dado conhecer 
é de meu conhecimento, é da santa vontade de Deus Pai. Tudo é revelado a vós anteci-
pando os acontecimentos porque assim deseja o Senhor. Sou a Mãe da humanidade e 
estou em missão junto com meu Filho Jesus. 

Nesta nossa volta trazendo um mundo novo purificado e santificado, onde to-
dos viverão como irmãos, em comum união com Jesus, o Salvador, recebendo das 
providências do Pai através do trabalho abençoado, agora com amor fraterno regido 
pelas leis do Pai, a união, a partilha, a santa comunhão com nosso Criador.
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Sou vossa Mãe. A vós revelo que o amor do Pai para convosco é tão imenso 
quanto a eternidade e também é assim o meu amor de Mãe. Queridos filhos, tranqüilizai-
vos, tudo será conduzido em tempo certo. 

O tempo agora é de muitos acontecimentos dentro da igreja estrutura. O fer-
mento se encontra no ponto, tudo virá à tona. É necessário que assim aconteça para que 
se cumpra o que a vós foi anunciado. 

É necessário o envolvimento com as autoridades para que tudo seja resolvido 
e venha ao conhecimento do representante de Deus Pai na terra. Enfrentareis muitos 
questionamentos, muitos julgamentos. 

Estai pre¬parados e com muito amor acolhei esta fase difícil mas muito ne-
cessária para que assim se cumpra a santa vontade de Deus, nosso Criador.

Quero envolver-vos de todas as proteções. Confiai em minha proteção. Sou 
vossa Mãe e estou sempre convosco.

   

Em breves dias o santo Padre receberá a visita do mensageiro do Senhor. O 
Santo Anjo Gabriel virá em missão especial trazendo a mensagem do Pai Celeste reve-
lando o sagrado plano de salvação ao Santo Padre. 

Será dado todo o conhecimento de Deus a ele. Será dado a missão de acolher 
e de anunciar a boa nova à humanidade. 

A vós foi dada a missão de executar o santo plano, agora concluído chega às 
mãos de Sua Santidade, o Papa, para que seja acolhido e revelado. Mais um tempo, e 
tudo será conforme a vós foi revelado. 

Virá ao mundo com um grande sinal revelando-se, executando conforme diz 
a Santa Escritura e em pouco tempo se cumpre a santa vontade do Pai. É chegado o 
tempo em que se cumprem as profecias. 

É chegado o tempo em que a criação volta ao Pai purificada e santificada, em 
grande amor, em grande família. Irmanados em Cristo, o Salvador, juntos com a Mãe 
puríssima e todos os Santos.

Tudo isto a vós revelo.
                                                                                             Rafael
                                                              Canto 623
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Gertrudes, se Eu sendo vosso Mestre e Senhor lavei os pés dos apóstolos que 
eram vossos representantes, fazei vós o mesmo agora, lavai os pés uns dos outros. Se 
assim vos fiz e vos ensinei, é para que cumprais as minhas ordens e realizeis os meus 
pedidos. Sendo dóceis e obedientes, cumprireis à risca o plano do Pai.

Aos olhos do mundo, parece loucura, mas para Mim o que importa aos meus 
olhos é que se cumpra a vontade do Pai. Tudo, desde o começo, pareceu loucura aos 
olhos do mundo. 

O mundo sempre criticou, mas nunca conseguiu impedir porque o Pai deseja 
restaurar o mundo pelo amor e não pela dor, e se o mundo vos impedisse, teria que ser 
pela dor. E não é esse o desejo do Pai. 

O Pai vos ama com Amor Eterno e só o que deseja é o Bem.
Vem sobre vós a força e o poder do alto para vos dar coragem e poder. Só com 

o Meu Espírito conseguireis realizar as maravilhas que o Pai concedeu se realizarem 
através de vós.

Buscai-Me e Me achareis. Procurai estar Comigo e encontrareis o Pai. Aper-
feiçoai-vos e ajudai-vos mutuamente. Quem se eleva, eleva consigo o mundo. Apresen-
tai-o a Mim, para que Eu o transforme e o renove. Só dentro deste Carisma, o mundo 
encontrará a paz e a salvação.

Do que era e o que é agora, por si mesmo evoluiu pouco. Só com a unção do 
Meu Espírito em unidade com o Pai, poderá dar um grande passo, um passo forte e 
firme na direção certa, indicada pelo Pai por graça e benevolência do mesmo Pai que é 
Meu e vosso e que realiza tudo, em todos.

Assim é e assim será. Toda a humanidade passa por uma profunda transforma-
ção. Buscando uma comparação na natureza é como se passasse da situação de larva 
no casulo, à situação de borboleta, saindo daquele estágio em que se conformava com 
a quietude da acomodação para a liberdade total, quando nada mais a prende, desperta 
para a verdadeira vida e a felicidade plena. 

Assim, a humanidade pela própria ordem natural das coisas tende para isso. O 
Carisma vem bem a tempo explicar-vos tudo isso, pois não fora ele, logo, logo a humani-
dade não encontraria explicações para os acontecimentos que se sucedem, não acharia 
explicação para mais nada.

O Carisma vem bem a tempo esclarecer-vos e vos direcionar para o Pai, pois 
Ele quer reconquistar-vos para a verdadeira liberdade de filhos, para a condição inicial a 
que fostes criados para ser sua imagem em completo gozo no paraíso. 

Não é que a humanidade regrida, voltando ao paraíso, é que agora ela está 
retornando ao Pai, pois no paraíso, na situação inicial a criatura vivia em completa sin-
tonia com o Pai, em consonância como Criador, aceitando suas intervenções e sendo 
dóceis e obedientes. 

Saindo, pois, desta situação inicial de amor e ternura ao lado do Pai, a criatura 
fez a experiência do pecado, do afastamento de Deus, preferindo a situação de escravo 
à situação de liberdade no paraíso ao lado do Pai.
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Agora a humanidade volta a readquirir a situação de liberdade sendo nova-
mente acolhida pelo Pai através desse Carisma que dá a conhecer ao mundo as leis do 
Pai. O Carisma recupera para o homem a condição inicial em que ele foi criado, imagem 
e semelhança do Criador e tendo com Ele colóquio, diálogo de Pai para filho, vivendo 
em santidade e perfeição. 

Foi o que vim ensinar-vos e mostrar-vos quando vos falei do Paizinho, ensin-
ando-vos a dirigir-se a Ele, como o Criador, superior a vós, que está nos céus, isto é, na 
santidade total e plena. 

Ensinei-vos a santificar o seu nome dentro de vós e clamar para que o reino 
de amor acontecesse em todas as criaturas. O Reino de Amor é a presença da Trindade 
Santíssima em cada um e em todos. 

É o milagre da Unidade Fraterna Mundial, é a Trindade Santíssima sendo em 
cada um e em todos. Esse é o Reino que vim trazer-vos e ensinar-vos a clamar por Ele 
ao Pai: “Venha a nós o vosso Reino”! 

E esse reino agora já está entre vós. E admitindo vossa pequenez estais sujei-
tos a sua soberana vontade, no céu e na terra, isto é, o céu é a condição de santidade 
plena que a alma atinge e a terra era a situação de escravidão em que estava sujeita a 
alma pela desobediência. 

Através da minha total obediência à vontade do Pai, mesmo à custa de doar 
minha vida em troca de muitos, isto é, de todos, vos resgatei o direito de reentrardes no 
paraíso, que é o lugar de paz total que a humanidade atinge quando vive em consonân-
cia com a vontade suprema do Criador. 

Uma vez estando Nele, mergulhais na sua providência e podeis pedir tudo o 
que quiserdes e Ele o concederá: 

Dai-nos o pão para cada dia! 
Dai-nos saber perdoar e conviver e ser-vos submissos e reverentes, não nos 

permitindo afastar-nos de vós para sempre! 
Que a humani¬dade inteira vivencie a oração que vos ensinei de acolhida ao 

Pai. Que a oração seja em cada um. Que ela aconteça realmente. Que vosso corpo seja 
um templo de louvor e adoração ao Pai, um ofertório vivo de tudo o que vós sois e de 
tudo o que o mundo é, Comigo e em Mim, ao Pai, para todo o sempre, amém. 

Assim seja pelos séculos dos séculos. Esta catequese é para os leigos. É o 
conheci-mento do Pai, fora da estrutura, fora de livros e tratados filosóficos, através da 
experiência divina em cada um e em todos. 

Experiência magnífica que se comunica a todos. Não é aprisionada em nin-
guém. Ninguém a segura ou a detém. Ela é de todos e para todos. Todos podem des-
frutar dela.

Todos podem tomar parte de meu Reino, ricos ou pobres, sábios ou incultos, 
tenha a raça que tiver, fale a língua que falar. Todos Me entenderão, porque a minha 
linguagem é a linguagem do coração, do Deus Vivo, a linguagem do amor.

Balbuciai meu nome e já vos escuto em tudo o que precisais. Meu nome é 
Jesus e já é vossa força em todo vosso ser. 

Eu sou Jesus de Nazaré e Me apresento a vós agora em santidade, força e 
poder. Mostro-vos o caminho de volta ao Pai, como vosso irmão, o primogênito do Pai, 
vos transfiro minha primogenitura outorgando-vos o direito à herança conquistada por 
Mim pelo meu sangue, derramado por vós para redimir-vos. Uso-vos como meus instru-
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mentos pois conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas Me conhecem. Por isso uso cada 
um como Me apraz.

Você, Gertrudes, que agora tem o cognome de Maria, também é meu instru-
mento eficaz e verdadeiro. 

Me faço vivo em você para que o mundo presencie minha vinda gloriosa e 
assim se converta e Me aceite e Me aceitando volte para o Pai. Assim, é minha vinda 
verdadeira que estais a presenciar.

A igreja estrutura durante todos esses anos foi João Batista proclamando minha 
vinda e chamando o mundo à conversão. Agora é que chega Aquele do qual João Batista 
declarou não ser digno de desatar-Lhe a correia de seus pés. 

Agora é que chega Aquele cujos pés a mulher, cheia de amor e gratidão, lavou 
com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Agora que se aproxima de vós Aquele 
que suspendestes em um madeiro. 

Ele vem pedir contas do vosso gesto. Ele que está assentado à direita do Pai se 
manifesta a vós agora em santidade (mundo pessoal), justiça (mundo do trabalho) e amor 
(mundo do governo). Pai, Filho e Espírito Santo manifestando-se em vós e no mundo. Eu 
e o Pai somos Um na Unidade do Espírito Santo e vos manifestamos essa Unidade, tudo 
acolhendo, tudo recebendo de vós e vos devolvendo renovado e santificado.

O mundo vai ser santificado através de vós, do vosso trabalho e doação. Sois 
meus instrumentos.

Assim como usei os apóstolos como instrumentos dando a cada um uma 
missão, assim uso a vós, meus amigos, meus irmãos, filhos de meu Pai, testemunhas 
verdadeiras da minha presença gloriosa entre vós. 

Desde o começo Me percebestes e Me acolhestes mas só agora é Meu o vosso 
coração. 

Só agora vos entregais por inteiro a Mim, vosso Mestre e Senhor. Se per-
seguiram a Mim como não hão de perseguir a vós! 

“Se fazem isso ao lenho seco, o que não farão ao lenho verde...?”  ouvistes isso 
de Mim!

O que vos dizia quando subia o Calvário?  “Não choreis por Mim mas sobre vós 
e vossos filhos!” 

As crianças retirarão de vossas cabeças a sentença. Como estão vossos filhos? 
Como vivem vossos filhos?
 Eles vivem o próprio inferno e serão salvos pela graça, por esse Carisma que 

lhes dará a resposta de vida. 
Eles reconquistarão para vós a vida, pois darão testemunho de Mim, da

verdade que atua em vós, sendo eleitos filhos do Pai, herdeiros do meu sangue.
Minha presença na terra agora é gloriosa e não mais crucificada. 
Agora Me apresento glorioso no meio de vós. Isso é possível porque fostes 

comprados pelo preço de meu sangue. Valeis muito. Valeis o sangue de um Deus que se
doou por inteiro e por vós se entregou, resgatando-vos da morte, das trevas vos trazendo à 
luz. Por Mim mesmo, pelo que fui para vós, ganhastes o direito deminha manifestação glo-
riosa, da minha presença ressuscitada, viva entre vós. Não por vós mesmos, mas por Mim e 
através de Mim adquiristes esse direito da minha presença viva entre vós. Não pelo que vós 
sois, pois vossas misérias carreguei-as na minha cruz e pela vossa santificação paguei alto 
preço, mas por ser Filho dileto do Pai no qual Ele depositou toda a sua complacência. Toda a
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complacência do Pai se derramou sobre Mim, isto é, tudo o que o Pai é derramou-se 
sobre Mim para perpassá-lo a vós. Através de Mim, o Pai por inteiro sobre vós. Tudo o 
que o Pai é, por Mim chegou a vós. 

Toda que Ele é, todo o amor que Ele é, toda sabedoria que Ele é, toda vida ele 
é, toda ternura, todo o carinho, toda compaixão, toda a doçura e singeleza, meiguice, 
toda sutileza, todo o ardor, toda a beleza e formosura, toda santidade lealdade e bon-
dade.

Enfim, tudo o que o Pai é adveio a vós por Mim. Por serdes acolhidos como 
filhos, como vosso irmão legítimo vos transferi esse direito à complacência do Pai, que 
é Meu e vosso Pai.

Para que creiais que é verdade tudo o que vivestes e não um sonho, como 
muitos dirão, vos fiz construirdes a tenda como um Marco em São Lourenço, Mafra, da 
minha presença viva entre vós, minha presença gloriosa. 

Para que o mundo não duvide mas creia, está erguido no mundo esse Marco, 
esse sinal de que realmente estive entre vós e vos falei glorioso. Estou a preparar-vos 
para a vinda do Espírito do Pai e do Filho. 

Só estando na santidade aguentais a sua presença. Por isso vos falo e vos 
preparo tanto. Só num clima de santidade Ele tem condição de se manifestar ao mundo. 

Por isso vos preparo, ó povos, para que O acolhais tão santa é a sua presença, 
tão santa é a sua Pessoa que só estando na santidade para aguentardes, do contrário, 
fugireis desesperados, porque a sua luz provoca que vós vejais como sois realmente 
com todas as imperfeições e disso tendes medo, por isso falais tanto, criticais tanto, 
porque fugis de vós mesmos, mentis a vós mesmos porque não aguentais a verdade.

A verdade é uma só: Jesus Cristo Ressuscitado no meio de vós. 
Se dou testemunho de Mim mesmo é para que a verdade seja no meio de vós. 

Amém.

   

O Espírito de Deus tem a incumbência de santificar e transformar o mundo 
interior e exterior de cada um. Ele é a forma de transferir do Pai ao indivíduo toda a força 
necessária para a transformação, sendo assim, apagar por inteiro toda e qualquer culpa 
de pecado ou de maldade causada pelo homem. 

O Espírito Santo renova por inteiro todo o oceano humano, transforma tudo em 
céu, onde o Todo-Poderoso faz morada por inteiro. Tudo é luz dentro e fora de cada ser 
renovado pelo Espírito Santo. 

O indivíduo é um sinal íntegro de Deus, onde e em qualquer lugar que se en-
contre. Essa renovação se dá ao passo que se dá licença para o Espírito Santo. Ele age 
e faz um profundo reconhecimento de todo ser ligando-o a Deus Uno e Trino no oceano 
interior de cada um. 

Transfere assim o dom precioso do Altíssimo realizando maravilhas dentro e 
fora de cada ser. Essa é a luz que o mundo não conhece, essa é a luz que faz as trevas



234

gemerem e desaparecerem para sempre. 
 Jamais se extinguirá, jamais apagará, uma vez nascida dentro do ser humano, 

não mais se apagará.
O mundo do pecado treme ao perceber sua presença, geme ao ser tocado ou 

ainda mais ao ser olhado pelos olhos do Santo Senhor. Uma vez nascida, ela começa 
a dar os primeiros sinais, trazendo à tona toda e qualquer escuridão, toda e qualquer 
treva. Tudo vem à tona para ser assim purificado pelo Santo Senhor. 

Nada permanecerá às escondidas, tudo será julgado pelo Santo Senhor, quei-
mado, transformado pela luz divina do Espírito do Pai. E Ele que governará a terra e sua 
descendência. 

A virtude, força vem do Espírito do Senhor, virtude necessária para acusar e 
transformar as trevas em luz. Sem o dom da virtude, a luz não penetra e as trevas não 
desaparecem.

A sabedoria é fruto do pensar do Pai, a sabedoria divina é o pensamento por 
inteiro do Altíssimo. E através de sua sabedoria que nasce no mundo o Espírito Santo 
completando assim a sua obra santa e divina. 

Paira sobre cada um o sinal do Altíssimo, não mais pela cruz mas pela vida. A 
cruz deixa de ser um sinal para que a vida seja em cada um. 

E a vida é o próprio Filho de Deus feito um no Pai e no Espírito Santo. A água 
não mais purificará mas sim o fogo do Espírito Santo que queimará por inteiro o íntimo 
de cada um. A água é um sinal de vida em Jesus, mas o fogo é o próprio Espírito do Pai 
em um Dom Unidade Uno e Trino Amor.

   

 Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Elas O 
conhecem e Eu as chamo pelo nome. São minhas. Vós sois minhas ovelhas porque Me 
conheceis e entendeis o que vos falo e ouvis a minha voz.

Minhas ovelhas Me pertencem. O Pai as deu para Mim, por isso as protejo e as 
guio ao aprisco e às verdejantes pastagens.

Vós Me conheceis por isso vos atraio a Mim pois sou vosso Senhor e Mestre. 
Se assim vos falo é para que creiais que sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Mim 
não existe o tempo. O que vos falei ontem será verdade para vós hoje e amanhã, sem-
pre e ninguém Me desmente, pois Eu sou a verdade. Sou Aquele que era e que é. Tudo 
Me foi dado no céu e na terra. 

Tudo é meu. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Meu Pai é o agricul-
tor. Todo ramo que em Mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo é podado para que se 
torne cada vez mais produtivo. Falo-vos em linguagem figurada como falei outrora. Mas 
agora vem a hora e tudo se torna claro. 

Falei-vos e instruí-vos no decurso de mais de dez anos, ensinando-vos, 
passo a passo, a orientar-vos segundo o que vos falo. Vos dei a conhecer
 tudo o que aprendi de meu Pai e Me manifesto a vós para que creiais 
naquilo que vos ensinei de Mim e de meu Pai. Meu Pai é
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fiel na sua promessa. Ele a cumpre sobre vós. E o Espírito que em nós habita paira 
sobre vós eternamente.

É o Espírito da verdade que falará a todos, a respeito de Mim e de meu Pai. 
Ele é que vos ensinará a conhecer a Mim e a meu Pai. Ele é que vos mostrará toda a 
verdade porque não falará por si mas vos dirá o que ouviu de meu Pai. Ele é que vos 
mostrará quão distantes estais da verdade, quão distantes estais de Mim e de meu Pai.

Espírito Santo — Me manifesto a vós em paz, amor e alegria. Estou sempre 
ao vosso lado, vós que sois pedra lapidada pelo Pai. Vós sois a rocha sobre a qual se 
firma o Espírito da paz. Em vós encontro acolhida, encontro guarida, porque vós Me 
perscrutais sempre. 

Sou o Espírito da verdade e da paz. Vos dou a conhecer toda a verdade. Agora 
caminhais por um caminho novo, totalmente livre, mas não sabeis ainda para onde é que 
vades. Pois tudo é novo. 

E o caminho em que pisais é santo. Pisais em terra santa e o caminho que 
trilhais é o caminho da santidade, que é aberto para todos para que todos conheçam e 
o trilhem. Eu ouço dentro de vós:  “Pai, eu estou em Ti e Tu estás em mim” e isso Me 
dá vida. 

Eu sou esse amor do Pai e do Filho dentro de vós. E esse é o Reino de amor e 
paz que Jesus veio trazer ao mundo, e que agora se manifesta dentro de cada um, pois 
agora já chegou o final dos tempos. 

Já chegou para vós o Reino de Deus. O Reino de Deus é dentro de cada um. 
E ali o lugar da ceia. É ali que o Mestre quer cear convosco. Se não estais nesse amor e 
com esse Reino vivo dentro de vós, em vão vos reunis em torno à mesa. 

Em vão vos reunis para celebrar se não estais mergulhados nesse amor, nessa 
água viva, inseridos nesse Reino do Pai e do Filho, que é UM SO, que não tem começo 
e nunca terá fim. É esse Reino, o governo que venho instalar com o Pai e o Filho. 

Esse Reino que se instala e se inicia agora é o Reinado da Trindade Santís-
sima dentro de vós. Esse Reino agora é em vida e verdade. 

Esse é o governo que regerá o mundo. Só quem estiver totalmente imerso 
nesse Amor Uno e Trino terá condições de enfrentar os tempos que hão de vir e trilhar o 
caminho novo, o caminho da santidade. 

Mas todos são chamados. A água viva acolhe a todos, porque todos são dignos 
desse Reino de Amor e fora Dele não suportarão, não agüentarão ficar. Porque todos, 
todos entrarão no novo tempo. Alguém já pagou vossa entrada na santidade, o Santo 
dos Santos, Jesus, vosso irmão. 

Por graça, já estais inseridos nesse novo tempo. Sois herdeiros desse Reino 
e a herança já vos está sendo entregue. Nada fizestes para merecê-la e mesmo que 
quisésseis, não o conseguiríeis tornar-vos merecedores por vós mesmos, tão grande e 
magnífico é o benefício que se vos derrama. 

Mas Cristo vos mereceu essa graça de entrardes no Reino do Pai, na casa do 
Pai, na santidade. Com Cristo sois verdadeiramente herdeiros do trono do Pai e partici-
pantes da promessa do

Espírito, que ora fala para vós.
Eu sou a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade que vos fala. Ven-

ho implantar em vós esse Reino de Amor do Pai e do Filho. Desde o início pairo
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sobre vós mas só agora, na plenitude dos tempos, manifesto-Me pessoalmente a vós. 
Venho reunir-vos em torno à mesa para celebrar com o Pai e o Filho, o grande banquete 
do Reino.

É uma nova era que se inicia, da qual nada perscrutais nem conheceis. E total-
mente novo o que há de vir sobre a humanidade.

Só o que vos digo e vos preparo é que haveis de estar na santidade para 
adentrardes nesse novo tempo, é muito forte o que presenciareis e é só para os fortes. 

Aos olhos da carne, não entendereis nada e nada haveis de compreender com 
vosso raciocínio. Só haveis de aceitá-lo para que se cumpra sobre vós e assim ir adiante. 

A luz da razão, não conseguireis admitir a Santa Presença do Pai no meio de 
vós, a Santa Presença do Filho Jesus e muito menos admitireis que o Amor que vos fala, 
possa personificar-se numa Presença Santa... 

Por isso vos preparo, que são fortes os tempos que estais a adentrar, isto 
é, são de acontecimentos muito ousados que fogem ao vosso raciocínio, ao vosso 
enten¬dimento. Só por graça aceitareis tudo e se fará em vós o entendimento. Vivereis 
o céu na terra. Haveis de experimentar a verdadeira felicidade de filhos de Deus, quando 
se fizer em vós a verdade. Só se estiverdes totalmente imergidos nesse Amor Uno e 
Trino é que encontrareis sentido para vossas vidas.

A vida verdadeira se manifesta em vós. Até agora não conhecíeis a vida. Só 
agora ela se faz em vós. Até agora vivíeis na morte. Agora é que chegais à vida, chegais 
ao eterno em vós. O eterno se fazem vós, tornai-vos invulneráveis à morte. A vida eterna 
para a qual fostes criados já está em vós. Já está em vós o Amor Eterno do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo que é a vida eterna em vós.

Essa é a vida em abundância que Jesus veio trazer-vos e preparar-vos para 
adentrardes nela. E o novo nascimento, do qual Ele falava a Nicodemos:

“Necessário vos é nascer de novo”. 
Esse novo nascimento é por graça, não é pelo vosso esforço.
Já estais a adentrar nessa nova era. Se faz sobre vós o Reino do Pai e do
Filho na Unidade do Espírito Santo que vos fala agora. Haveis de ver para 

depois crer, tão poderosa é a promessa do Pai sobre vós. Haveis de viver a vida em 
abundância, a verdadeira vida dos filhos de Deus. 

Agora sois realmente acolhidos como filhos do pai no seu seio materno. O Pai 
também é Mãe e vos acolhe em seu seio. Por isso triunfais do pecado e da morte, para 
a graça e a vida. Passais da treva à luz. 

Só que ainda não se completou tudo o que haveis de ser. Haveis de fortificar-
vos na graça e na santidade para resistirdes e conseguirdes ir penetrando no novo 
tempo, que é um novo modo de ser, de ver, de pensar, de sentir e querer. 

Tudo é novo. Um novo modo de amar. Antes não conhecíeis o que era o Amor. 
Agora é que adentrais Nele, no Santo três vezes Santo que habita em vós, e que Jesus 
veio mostrar-vos, mas que vivestes na sua

ausência embora Ele não se apartasse de vós. Só agora chegais à plenitude 
dos tempos e o conheceis como Ele é e O acolheis e em vós se faz Verdade. 

Sou o eterno em vós. 
Sou a sabedoria em vós. 
Sou a vida em vós. 
Aleluia, amém.
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Eis que se faz sobre vós a verdade e a paz
Eis que se faz o Amor.
Eis que Me apresento a vós em santidade e presença. 
Presença Santa do Santo três vezes Santo. Eu estou em vós e vós em Mim  e 

nisso se resume a santidade, nesse  estar em Deus e comungar com Ele de todos os 
momentos.

Vós em Mim e Eu em vós numa sintonia perfeita, coração a coração. O Pai, o 
Filho e o Espírito Santo em plenitude de unidade dentro de vós, a unidade que é fogo 
de amor que transcende até tomar posse de todo vosso ser, integrando-vos em vós 
mesmos. 

Físico, psíquico, espírito e alma integrados em si mesmos celebrando a uni-
dade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

O vosso corpo como templo santo de Deus, preparado para acolher o divino, 
para amá-lo e glorificá-lo para ser realmente o templo onde habita Deus. Deus é glorifi-
cado , vosso corpo porque vossa alma está em Deus. 

Quando falo Deus, refiro-Me a, Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito 
Santo, isto é, à Unidade Trinitária que em vós habita.

Tudo está integrado, o céu e a terra, a criatura e o Criador. Ambos, criatura 
e Criador, se encontram harmoniosamente, sem choque, sem destruição, sem morte. 

A criatura passa para o divino e o divino chega ao humano, o possui pois é 
acolhido e aceito.

O humano se diviniza e o divino se humaniza, perfeitamente, suavemente, sem 
choque algum, o Pai é aceito, o Filho é aceito e também o Espírito Santo é aceito, numa 
ternura, num carinho, num amor sempiterno, sem igual, o Amor Trindade, o Amor Puro 
e Santo, Verdadeiro. 

É o amor do Senhor, do Santo Senhor dos Exércitos. É o Amor de Deus que 
se faz em vós, que É em vós, um Amor muito intenso e forte, uma energia sobrenatural 
que vos reveste inteira¬mente por dentro e por fora. Sois envolvidos por esse Amor, sois 
ensopados desse Amor que é como Água Viva que vos lava, vos purifica, transforma e 
santifica. 

Ser santo é estar em plena Unidade com a Santíssima Trindade, a vontade 
soberana do Pai no esvaziamento de tudo o que é do humano, no três vezes nada, para 
o Tudo poder ser plenamente. 

Só se faz a Vida e a Verdade se estiverdes perfeitamente livres dos três po-
deres ter, poder, prazer, acolhendo a proposta do Pai, acolhendo o divino. O divino se 
faz por graça mas é necessário dizerdes vosso Sim, é preciso dar licença para o divino 
ser em vós, para a Verdade ser. 

Quem vos instruiu nessa hora é a Sabedoria Divina preparando- vos para en-
trar no novo tempo, na nova era, a era dos Santos, onde todos são santificados, para 
poderem conviver com o Pai que é Santo três vezes Santo.

Pai:
Quero atrair todos em torno a Mim.
Quero trazer todos ao meu coração.
Vinde, vinde, há lugar para todos!
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Todos, todos são chamados. Chamo cada filho pelo nome, vinde todos vós, os 
mais distantes, os mais afastados, amo a todos, quero a todos igualmen¬te! 

Sou vosso Pai, em meu coração há lugar para todos, há um lugar especial para 
cada um de vós.

Trindade:
Se faz em vós o Corpo Místico de Cristo, Sinal e Presença Santa do Deus Vivo 

que É em vós. É a hóstia viva andando pelas ruas, é a hóstia viva que sai do Tabernáculo 
para as ruas e reina em todos os lugares. 

Ela cura, liberta e santifica a todos, como sempre o fez desde sua instituição, 
mas agora, sobre¬maneira, de um modo muito especial, Ela transcende ao vosso enten-
dimento, e passa a ter vida própria, livre, em cada irmão meu, em cada filho do Pai, pois 
Eu sou a Ressurreição e a Vida e atraio todos a Mim, e todos os que vêm a Mim, não os 
lançarei fora, mas conduzi-los-ei à casa do meu Pai. 

É assim que vos quero agora, santificados. Santos, carregando o Deus que é 
Santo. Vossa carne agora é invulnerável ao pecado e à morte. Sois Um com o Pai e o 
Filho na Unidade do Seu Espírito. 

Essa Unidade em vós é de sobremaneira, especial, é fogo, é luz, é água, é 
amor, é o tudo em vós. 

Essa é a União de todos os povos em um só coração e uma só alma. É o que 
todos vós desejáveis, que acontecesse essa Unidade entre vós, povos todos da terra, 
mas não imagináveis que fosse assim que acontecesse e pensáveis em mil modos 
diferentes de unir os povos e cada vez mais vos distanciáveis uns dos outros e cada vez 
mais as guerras se sucediam e pela sabedoria humana nunca chegaríeis a nada, pois 
a sabedoria humana é falha e corrompida, como corrompido está tudo o que é humano. 

Tudo está pobre e prestes a desabar. Acordai, se quiserdes permanecer com 
vida e ter vida em abundância. Urge que acordeis! 

E a plenitude dos tempos que se aproxima. Agora o tudo já é e não tendes mais 
nada o que pensar. Não depende mais de vós, das vossas opiniões. Agora já se faz a 
Verdade e a Verdadeira Vida. 

Vosso corpo, que é meu templo santo é o Marco, o sinal da Minha Presença 
Santa na face da terra. Agora não há mais o que negar, o que duvidar e o que opinar. 

Agora a Verdade É.  Ela se faz, plena e santa em vós. 
Agora a Unidade na face da terra já se concretiza. Todos são Um. A Unidade É.
Porque era dentro de vós que estáveis desunidos. Era dentro de vós que es-

táveis desintegrados, em vós mesmos. 
Agora físico, psíquico, espírito e alma é tudo uma coisa só, é tudo Amor porque 

o Amor Uno e Trino transbordou e vos preencheu. O Amor do Coração do Pai transbor-
dou e vos envolveu plenamente, completamente, dentro e fora, o Amor É, a Vida É e a 
Verdade se faz.

A Trindade Santíssima já habita a face da terra convosco e em vós.
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O Espírito do Pai é uma flecha que passa e transpassa as trevas deixando um 
forte rastro de luz. Abre caminho e penetra as profundezas do oceano humano, todo o 
profundo da alma, e penetra em força total no ser humano. 

Faz renascer o amor e infunde a maledicência transformando em um único 
sentido a vida de cada um, fazendo com que o indivíduo permaneça em estado de graça 
até o fim da vida, passando nesse estado definitivamente para o reino do Pai. 

A luz que penetra e extingue toda treva faz com que a pessoa se torne em 
absoluto filho de Deus, à sua imagem e semelhança, perfeito e santo como o Pai É. 

O Espírito Santo infunde no interior de cada um a total confiança e a plena 
liberdade de vida, única no Pai. Tudo é um no Pai quando o Espírito do Senhor se faz 
dentro e fora de cada ser. 

O Espírito Santo é o sinal mais forte, mais poderoso que emana do trono ce-
leste, do majestoso Senhor. É Ele e por Ele que o pecado será vencido. Ele é o espírito 
e portanto, inatingível pelo humano. Nada o atingirá ou o deterá, não tem como o matar 
ou impedir porque em espírito é invisível e age com força e poder. 

É um raio de luz direto do trono do Poderoso Senhor. É uma coluna que nasce 
dentro do coração do Pai e se faz unidade no Filho que se fez humano para que nesse 
momento fosse capaz a penetração por inteiro no interior de cada ser. 

É um mistério ainda maior do que a vinda do Filho do homem. É o maior de 
todos os mistérios celestiais e santos. É o momento em que a terra se abre por inteiro e 
recebe do trono do Altíssimo, a força penetrante, concebido na terra, pelo corpo humano. 

Traz verdadeiras revelações até o momento ocultas, que somente a sua ma-
jestade conhece. Começa a se manifestar, às vezes com violência, outras com doçura 
e candura. Faz verdadeiros milagres, curas e revelações misteriosas. Oculta a vontade 
do Pai em um dom divino e santo. Espanta os poderosos e faz gemer os incrédulos, 
rompe por definitivo a raiz do pecado, faz com que toda terra sinta já a sua presença, faz 
correr toda a estrutura humana e balança os profundos alicerces criados pela sabedoria 
humana. 

Não há mais tempo que o faça recuar. Ele veio, nasceu e age em meio a tudo 
e a todos. Rompe os laços fortes, e as correntes do dragão são eliminadas para sempre. 
É o sinal dos tempos, temidos pelos antigos profetas, já o anunciavam, já o tinham em 
sua presença, o avistavam e sentiam verdadeiro pavor. 

Sabiam de sua vinda e de sua força, tinham como final dos tempos. É o tempo 
que agora começa, não o fim mas o início de um novo mundo, de uma nova terra, de 
uma geração totalmente pura, verdadeiros filhos de Deus. 

Não há como fugir ou como não estar presente porque é o Espírito do Pai que 
está a agir.



240

O Espírito do Senhor é o renovador, o transformador das almas. É o santifica-
dor, eliminando o pecado por inteiro, formando assim corpo e alma, uno e trino amor. 
Transforma e limpa toda criatura fazendo com que seja por inteira a imagem do Pai 
Criador de todas as coisas. 

Não há distinção entre o Pai e o Filho, ambos se completam no Espírito Santo, 
Uno e Trino Amor. O Espírito Santo infunde no corpo humano uma penetrante luz, fonte 
de força e poder que se liga por inteiro no trono de Deus. Entre o homem e Deus tudo 
se torna um, tudo é um. A verdade se completa através de Jesus Cristo, a fonte mais 
potente e inesgotável entre o céu e a terra. Cumpre-se no Espírito do Pai toda sua von-
tade, todo seu desejo.

A lei humana desaparecerá por inteiro, deixará lugar para que somente a lei do 
amor do Pai seja em todas as partes do mundo. Quem governará o universo por inteiro 
é o Uno e Trino Amor, sob o poder do Espírito Santo. 

É por ele e por ele que tudo se renova e se completa. Não sabeis e nem podeis 
medir qual o tamanho, qual a dimensão da força nascente que brota do trono de Deus. 

É incalculável à mente humana, apenas dá os primeiros sinais. Deus nem se 
quer moveu o olhar sobre a terra e sua iniquidade. Ele quer a terra por inteira sem a 
machucar, está a renovar e a purificar lentamente porque é sua obra predileta. 

As criaturas são dádivas do Pai e Ele as protege ainda um tempo para que se 
cumpra por completo seu plano. A doutrina do Altíssimo é semelhante a seu esplendor, 
Ele espalma livres murmúrios de alegria e paz. 

O renovador e forte raio que vem do Senhor surge e limpa todo o universo.

   

A Irmã precisa se encontrar com o Clero dentro de alguns dias. Uma renovação 
por inteiro vai acontecer dentro da igreja. O Espírito Santo até hoje oculto dentro da 
igreja vai se fazer verdade. 

E a Irmã é a coadjutora nesse processo. Deverá estar à frente, ela é como 
Maria, Mãe de Jesus. Agora, a mãe de um dom invisível que vem de um plano santo do 
Pai. Uma renovação por completo acontecerá dentro do Clero, haverá medo, angústia 
e revolta. 

O fogo do Espírito Santo começa a agir. É preciso que a Irmã fique atenta 
quando for ter com eles. Dentre eles haverá alguém que quer eliminá-la. 

É provável que se faça passar por amigo, mas é a verdadeira serpente e nem 
um momento deverá permanecer só entre os doutores da lei. Terá a proteção divina mas 
a sua atenção é indispensável. 

Estai sempre alerta e ficai à escuta. Muitas perguntas lhe farão mas poucas as 
respostas que receberão. O Espírito Santo penetrará através da presença da Irmã em 
meio a eles, em meio a igreja de Jesus Cristo.
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Ele está oculto até os dias de hoje mas nascerá com a presença da Irmã. Assim 
a chamo de Irmã, em unidade de amor no Pai. 

Ela que é mãe da obra santa do Altíssimo Senhor, nascerá dentro de todos os 
lugares, a força total do plano do Pai. 

Será um estrondo dentro e fora de todo Clero. É necessário que seja breve 
esse encontro e depois disso ela deve se retirar em um lugar onde nada venha perturbá-
la. É o tempo da sua integração por inteiro no trono do Pai. 

Ela será tomada sob a proteção dos Anjos e Santos. Muitos a quererão, so-
mente os de sua confiança é que permanecerão com ela.

   
Sou a imensa luz esperada pela humanidade. Venho e Me faço em meio a to-

dos. Sou total, sou força, sou incombatível. Lavo, purifico e Me faço em um raio imenso 
em meio a tudo e a todos. 

Sou luz verdadeira, feita em espírito, sabedoria, vida e amor. Renovo-Me den-
tro e fora de cada um, Me faço em espírito nascido do sopro do divino e santo Senhor. 
Sou incombatível e invisível. 

Tudo posso e tudo faço, sou nascido do Pai, de dentro do coração de Deus. 
Sou como um raio que vem e penetra no íntimo de cada ser. Vim do Pai, saí do Pai, em 
verdade, em espírito, sou força total e completa. 

Lutarão contra Mim, farão verdadeira revolução contra Mim, tentarão Me encon-
trar e Me eliminar, mas tudo em vão. Sou Espírito nascido do Pai e no Pai Me encontro. 

Nada Me atinge, nada Me podem fazer. 
Quando Eu ajo, sou prudente e forte, ajo com vidência e com mansidão. Sou 

amor e Me faço amor. Sou delicado e Me faço por sentir manso e simples. Sou a luz e 
as trevas gemem, ninguém resiste a meu poder. 

Em Espírito Me fiz em meio a todos. Entro e renovo as profundezas do infinito. 
Sou luz verdadeira, de luz verdadeira, na minha presença as trevas desaparecem. 

Ninguém Me vence, ninguém Me atinge. Sou incombatível, sou completo. 
Eu venho para destruir os poderosos.
   

As leis do governo no novo mundo assim se compõem e assim se fará por 
cumprir. Em primeiro lugar não serão leis feitas ou produzidas, mas sim virão do trono 
celestial, da sabedoria divina. 

Assim se compõem da seguinte forma. Já não mais haverá integridade de 
justiça ou força humana mas da inteligência governada pelo Espírito Santo. É Ele e por 
Ele que tudo se fará. É força total de uma verdade íntegra no Pai. 

Assim sendo, tudo se fará tão somente pela vontade da divindade celestial.
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A primeira lei vem do amor e é o amor. A partir dessa lei, todas as outras se 
farão vida e verdade em meio a todos. 

Assim a unidade deixará de ser um compromisso para ser uma lei vivida e será 
verdade em meio a todos.

   

 O trabalho que fazeis agora, e antes já o fizestes nos marcos, eliminando o 
mal, é para que ele não vos ataque mais tarde, através de perseguições, na hora em que 
se manifestar Aquele que há de vir. 

Por isso essas viagens nos marcos são tão importantes, pois vou eliminando 
todo o mal na surdina.

O perigo que representa para vós o Governo, é muito grande, mas vai ser todo 
vencido no silencioso trabalho nos marcos, antes, para que quando ele se manifestar já 
não terá nenhuma força ou poder. Não tenhais medo algum.

O mal será completamente vencido e debelado e não chegará a prejudi¬car-
vos. Basta transformá-lo agora, implantando em seu lugar o Amor. O Espírito Santo vos 
acompanha e vos mostra o que precisa ser eliminado.

Irmã e Zulmar, trabalhai incansavelmente nesse mister. Tudo será trans¬formado 
no silêncio, pois sou Eu mesmo que atuo em vós e Me utilizo de vós, para implantar o 
Amor.

Pois à medida que adentrais o novo, ides fazendo uma sólida estrutura, indel-
ével e indestrutível, que não se consome, para que nada seja destruído do que está aí 
oscilando, mas tudo seja reconstruído e firmado no Amor, pois o que aí está, pessoa, 
família, governo, está tudo podre e tende a cair, mais cedo ou mais tarde.

O mundo que iria desabar irremediavelmente, está sendo salvo pelo Amor. Por 
isso, tende calma e paciência e trabalhai. Vosso trabalho é só este: purificar o mundo. 
Não precisais fazer outra coisa. Tudo providencio para que tenhais sossego e tranqüili-
dade e vos coloco em ambientes propícios onde possais trabalhar calmamente.

Minha paz sempre vos acompanha. Os maiores perigos serão vencidos no 
êxtase do Amor — O AMOR TRINITÁRIO é que vence tudo. 

Deixai-vos possuir por Ele e Ele será a vitória sempre. Tende calma! 
Há muito trabalho pela frente.
A construção que ides realizar representa o Governo. Quando adentrardes 

nele, é que devereis iniciá-la. É o Governo do mundo, das sete potências que ali se 
firmará. Há de ter sólida estrutura.

Mostrar-vos-ei como haverá de ser. Agora estais a firmar esses alicerces den-
tro de vós, mas num tempo bem próximo haveis de iniciar a construção em base sólida 
e firme. Nada de insegurança. 

Estarei à vossa frente, realizando. Convosco es-
tará meu Espírito que vos ungirá. Tende calma e paz. Tudo se fará
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na hora certa. Conduzir-vos-ei a lugares propícios para travardes as piores batalhas. 
Nenhum mal vos atingirá.

O mundo está perdendo a força e o Governo poderoso que aí está, será com-
pletamente aniquilado, o Amor vencerá. Graça e paz da parte de Deus vosso Pai, de 
Jesus Cristo, vosso irmão, e o Espírito de Amor que vos unge e acompanha. Amém.

Estais a serviço do templo de Deus que é vosso próprio corpo. Essa é a Igreja 
Viva que haveis de salvá-la. Quando se manifestar em plenitude Aquele que há de vir, 
compreendereis tudo. 

É muito grande o poder que desce do céu à terra e vem habitar vosso templo, 
que precisa estar totalmente purificado e santificado. Até agora, não se manifestou em 
plenitude Aquele que há de vir. 

Quando se manifestar, compreendereis tudo. Compreendereis toda a 
magnifi¬cência que Ele é e porque o mundo precisa estar purificado e santificado para 
acolhê-lo. Até agora a magnificência do Pai e do Filho só foi adorada pelos homens e 
não contemplada. 

No tempo santo ela será vista perfeitamente e todos poderão contemplá-la. Ela 
será vista em todo seu resplendor. A magnificência do Pai do Filho e do Espírito Santo 
será plena na face da terra manifestando-se em poder e força. 

O Pai quer ser visto pelos homens. E bem-aventurados os que O acolhem no 
momento oportuno. Diante Dele haveis de cobrir vosso rosto e prosternar-vos com a 
face por terra. É o Pai que está chegando. 

É o Deus Uno e Trino que aí está esperando ser acolhido. Essa obra é 
a manifestação do próprio Deus vindo à terra. Agradeço aos que labutam Comigo 
incansavelmen¬te, dia a dia, na implantação do meu Reino de Amor e Paz. Sou solidário 
convosco, nada permitindo que aconteça de mal para vós.

Estais totalmente imunes e vos proporciono toda condição para realizar¬des o 
trabalho de forma agradável. Só o que quero é o vosso tempo para que Eu em vós possa 
atuar. Sou Eu mesmo que realizo.

Firmai vossos pés na rocha firme, na rocha viva que é Jesus que vos fala. 
O Espírito da Verdade está entre vós e vos acompanha. Sua presença é marcante e 
poderosa na missão de implantar o Amor e a Vida em tudo. 

É a isso que se propõe o Carisma: a transformação do mal em Bem, em bên-
çãos, em graças. E tudo está sendo firmado no Amor, gradualmente e paulatinamente, 
todos os setores serão atingidos, desde o mundo pessoal, até firma, sociedade, igreja 
e governo.

Tudo será transformado e renovado num tempo bem oportuno. Isso se fará 
sentir no mundo inteiro.

Sois agraciados com essa missão, que fará brotar e crescer um mundo novo. 
Tudo está entregue a vós, trabalhai!

Uni vossas forças e sede Um no Amor Trino que derrama sobre vós as suas 
bênçãos. Amém.
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Eis o que diz o Senhor vosso Deus, entrai na montanha santa pois quero a vós 
falar. Eis que é chegado o tempo em que manifestar-se-ão nações contra nações, povos 
contra povos, pais contra filhos. 

É o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. É o tempo em que meu 
Filho Jesus entra para pôr ordem no templo sagrado. O Filho entra vitorioso, triunfante, 
vestindo roupagem real, abatendo o ímpio, devastando os vendilhões. 

É chagado o tempo em que sereis apresentados aos tribunais e em meu nome 
sereis humilhados. Passareis por verdadeiros vexames e tudo suportareis por meu 
nome. Louvores de vossos lábios quero ouvir. Seja tudo suportado para minha glória. 
Sois meus soldados, a vós dei todas as armas.

Como a vós prometi, estarei na frente, conduzindo tudo a meu modo. Sereis 
minhas testemunhas perante as autoridades, somente por Mim deveis falar. Guardai-vos 
de todo e qualquer escândalo. Sede prudentes, obedecei somente minhas ordens. 

Eis o que diz o Senhor, vosso Deus. É necessário que assim se faça, é ne-
cessário passardes tudo isto em meu nome para que a vós venha o meu Reino de Amor.

Entrai na montanha santa, protegidos estareis pois esta terra é santa. Perman-
ecei em terra santa e sentireis a minha força, o meu poder. 

Quero-vos unidos em torno a Mim, ao meu Filho e ao Espírito Santo, junta-
mente com a Santa Mãe e todos os Anjos e Santos. Sede dóceis e deixai-vos conduzir.

                                                                              Mc 13

   

Quero a vós falar, caríssimos servos do Senhor. Em vossas mãos foi entregue 
o plano mais sublime que o Pai reservou para a humanidade. Em vós o Pai confiou e 
confia para que se concretize este grande plano de Amor, sobre a humanidade inteira. 

Quero falar-vos que o momento que estais a atravessar é extremamente deli-
cado, é de muita cautela e de muito cuidado. 

É preciso que estejais muito conscientes em todos acontecimentos, que refli-
tais com muito entendimento sobre o que o Pai está a vos mostrar, porque o presente 
momento é deveras de muito cuidado com o maligno, que se apresenta muito astuto e 
forte, fazendo oposição à concretização do plano de Deus.

Quero dizer-vos que estou em vosso meio, ajudando-vos a atravessar esta 
dificuldade. Não podeis deixar nenhum instante de unir-vos à Santíssima Trindade, de 
clamar ao Pai por suas forças. 

Uni-vos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para que Eles possam atuar por 
vosso meio. Assim sereis a força Trinitária atuando na terra e por vosso meio se fará os 
acontecimentos que irão renovar a humanidade inteira.
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Crede no Pai, não vos deixeis abalar pelas dificuldades. Fazei somente a von-
tade do Pai, confiai no plano de salvação. Não sintais medo de vos entregar ao Amor 
de Deus.

Posso dizer que Ele vos ama muito e que vós sois bem-aven¬turados. Mais 
uma vez digo que estou convosco nesta caminhada e estou sempre a proteger-vos. 
Quero ainda dizer-vos que é breve o espaço de tempo que nos separa.

Sou a Mãe de todas as nações e sobre vós derramo minhas bênçãos.

   

As leis do Senhor se resumem em igualdade, em dignidade, verdade e amor. 
Igual para que todos sejam iguais. Para o Pai não há distinção, todos são iguais diante 
de seus olhos, formados por inteiro com sua sabedoria divina e santa. 

Dignidade, verdade e amor é a fonte que gera a força total sob qualquer as-
pecto ou sob qualquer fonte de vida. Trabalho ou governo, vida na família, trabalho e 
governo todos ligados na mesma fonte, em que a dignidade, a verdade e o amor formam 
um elo completo, uma coluna mestra capaz de romper por inteiro com qualquer outro 
obstáculo que venha surgir.

Nada vence, nada interrompe onde Deus é o Senhor. A igualdade faz com que 
Deus seja Pai e soberano de todos. Assim todos vão amar esse Deus e se farão seus 
filhos por inteiro. 

Dignidade é a virtude que acompanha a vida íntegra dos filhos de Deus. Maria 
foi digna e se fez por merecer sendo virtuosa e assim se fez santa até o fim, sendo fiel 
e acreditando no Pai. 

Verdade é o próprio Jesus que se assenta para fazer a verdade acontecer em 
meio ao trabalho, em meio às famílias, em meio ao governo em meio ao clero. 

Nada ficará às escondidas, tudo se tornará verdade e assim todos serão ver-
dadeiros no Pai. 

O Amor é o Espírito Santo que extinguirá a miséria gerada pela falsa paixão, 
fazendo com que o verdadeiro e santo Amor seja em tudo e em todos.

Assim em um mesmo Amor, todos sentirão um no Pai, no Filho e no Espírito 
Santo, tendo Maria como Mãe protetora para sempre. Amém.

   

Quero a vós falar que dentro de muito pouco tempo acontecerá a 
trans¬formação do mundo anunciada com muito amor pela Santíssima Mãe do Nos-
so Salvador, em missão, quando se revelou aos pastorzinhos. A Mãe revelou-lhes
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o santo plano de Deus e aguarda com muito amor. Aquela que é a testemunha viva, 
aquela que pode provar, aquela que pode reconhecer ao primeiro olhar a terceira obra. 

A ela foi dado todo o conhecimento deste plano santo, a querida serva aguarda 
com muita fé o tempo deste acontecimento. A vós digo, o tempo é breve, porém o que 
ireis presenciar nunca foi visto antes, jamais alguém imaginou tamanha divindade. Pres-
enciareis maravilhados a obra da salvação, fostes preparados e sabeis de vossa missão. 

O barulho será muito grande e vós deveis estar reunidos em torno à Santís-
sima Trindade, acolhendo e levando ao Pai para ser transformado. O mundo inteiro pas-
sará por vossas mãos indo ao Pai e sendo transformado. Fostes eleitos para executar 
a vontade do Senhor. 

Quero a vós transmitir o meu amor, toda minha gratidão. A vós revelo o mistério 
da salvação, a vós dou a conhecer as profundezas dos planos do Pai. Por vós Anjos 
e Santos exultam de alegria, já em vosso meio céus e terra entrelaçados em missão 
suprema. 

A vós as promessas de Jesus, nosso Salvador, a vós as realizações da santa 
vontade de Deus Pai Todo-Poderoso.

Tudo isto vos revelo pela vontade do nosso Pai.
                                                                                                 João
                                                                                   1 Jo 5, 1-13

   

Por que Pedro queria construir três tendas e que era bom estar ali? Ele disse: 
Mestre é bom estarmos aqui... Aqui aonde? 

Na alma purificada e santificada. O Mestre fê-lo antever onde haveria de levá-
los e onde deveria chegar: à alma purificada e santificada, à Belém Nova, à Jerusalém 
Celeste, à terra prometida vista por Moisés. 

Pois a partir da alma sois força. A partir da alma santificada sois força e poder 
para o bem. Da alma brota a providência do Pai. Da força Una e Trina que reside na alma 
vos advém todo o bem.

Por que olhei para os apóstolos quando estavam intranquilos visto haver muita 
gente para ser saciada e lhes disse?  “Dai-lhe vós mesmos de comer”! 

Será que Me referia ao pão de trigo? 
Será que Me referia a eles? 
Não, pois naquele momento eles não tinham chegado ainda na providência do 

Pai, que é vossa alma purificada, sem mancha alguma, santificada. Eu Me referia a este 
tempo de agora, quando há milhares sem pão e sem lar, e a este Carisma que seria a 
resposta para dar de comer a tanta gente.

O lugar onde adentrais é santo, santo, muito santo. É vossa alma santificada. 
É um lugar santo, muito santo, muito lindo, muito amor, cheio da providência do Pai.
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Por que achais que Simão Cirineu Me ajudou a levar a cruz? 
Porque só pela morte de cruz, todo pecado e toda morte seriam rompidos. 
Então, através de Simão Cirineu, a providência do Pai veio em meu auxílio, 

permitindo que Eu chegasse ainda com vida até o madeiro. 
Assim desprezastes a Vida divina em vós e ficastes com tudo o que é morte 

que está em vós até hoje. Desprezaram o Rei da Vida e optaram por tudo o que é treva 
e morte. Não escutastes a voz do Pastor e as ovelhas se tresmalharam, andam ao léu, 
errantes, perdidas, a clamar pelo Pastor que lhes dará a Vida. 

Ó, como se tudo fosse fácil. Estais lendo estas linhas, como se lêsseis um 
conto de fadas ou a narração de um fato histórico que pertence ao passado e agora não 
conta mais. Mas não é bem assim. 

Não se trata de uma coisa nem de outra. Trata-se agora de dar resposta a 
um Deus que vós crucificastes e enterrastes. Com vossos pecados e vossa ignomínia 
fizestes verter das minhas veias até a última gota de sangue.

Foi pelos pecados de cada um de vós que exalei o último suspiro. Todos os 
vossos traumas e bloqueios, toda contaminação no ter, poder e prazer bem como todas 
as manchas deixadas pelo pecado mortal, venial e original. 

Todos vós gemíeis e choráveis neste vale de lágrimas. Quem vos imputou tal 
padecer? Por que gemeis e chorais em meio à doença, à anarquia que reina no mundo? 
Porque olhei para as mães que choravam à minha passagem e falei-lhes: não choreis 
por Mim, mas sobre vossos filhos? 

Sim agora Me entendeis. Chorai, mães, chorai pelos vossos filhos completa-
mente presos aos ídolos e ao vício. Adoram noite e dia a televisão, o vídeo, as drogas, 
o crime, o aborto, a gula, a incompetência e a acomodação. Adoram o mal e cospem 
ainda hoje no Rei da Vida.

Todo o vosso pecado passou em meu corpo na minha agonia. Todo, todo 
pecado desfilou dentro de Mim para ser purificado. Não existe nenhuma situação nova 
de pecado hoje que já não tenha se passado pela minha alma para ser transformada 
em bênção. 

Eu acolhi tudo, tudo, tudo num ofertório vivo, ao Pai, do meu próprio corpo, 
que é sagrado e santo pelos séculos sem fim. E tudo, tudo, tudo até a morte física foi 
vencida, purificada e transformada em nasci¬mento novo na graça. 

Todo o gênero de morte na pessoa, na família, na comunidade e no governo. 
Tudo foi vencido na minha cruz e purificado e transformado em bênçãos e 

graças, desde que venhais a Mim e Me aceiteis com vosso Senhor e Mestre, agora 
precisais aceitar-Me, sem outra saída pois de vós estou pedindo contas, o que fizestes 
do sangue de um Deus? 

Então o mar de meu sangue jorrou sobre vós e não fazeis caso dele? Para Meu 
Pai e Eu, mil noites é como um dia! Não penseis que para Deus existe passado e pre-
sente. E tudo dia eterno, sem fim. Se, pois, Me compreendeis, há pouco derramei meu 
sangue por vós... Para que tivésseis condição de entrar na minha glória gratuitamente.
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Totalmente no amor. Sem desvio nem contratempo, totalmente no Amor. A es-
trada aplainada, pronta, asfaltada. 

E vós aderindo a ela totalmente na graça do Amor Uno e Trino que se vos 
apresenta em santidade e poder.

Conduzi-vos até chegardes ao Deus da Vida que é vosso Deus e Pai, o Paiz-
inho querido. Amém.

Isso tudo para que o Eterno fosse acolhido por vós. Uma vez o Eterno sendo 
acolhido por vós não há mais a morte. A morte é toda esta situação de pecado e dese-
quilíbrio que impede o divino ser em vós. 

Isso é que é morte. Porque uma vez o Eterno entrando na alma e encontrando-
a sem purificação e santificação, a pessoa não aguenta tanta luz e prefere as trevas, a 
morte.

Explicando-vos melhor, quando estava no horto e deparei-Me com toda morte 
que assolaria vossa alma, entrei em agonia e suava como gotas de sangue, tamanho foi 
o horror que senti ao ver o Templo Santo do Pai transformar-se em mar de iniquidade, 
em um lodaçal totalmente preso ao mal.

Por isto, desta hora em diante, ao recompor-Me desta visão que tive, não vac-
ilei mais e aceitei a cruz. 

Não tive mais dúvida nem medo e resolvi puxar-vos para a nova Vida, doando 
a Minha Vida em troca da vossa. 

Doando minha vida divina em troca de vossa vida humana, para que chegás-
seis ao conhecimento da verdade que é o Eterno em vós, o Santo três vezes Santo em 
vós, o Amor Uno e Trino em vós. Amém.

   

Quero falar aos meus queridos filhos que virá sobre vós grande proteção do 
Altíssimo. Sereis revestidos do mais puro Amor, amor límpido, cristalino, sem máculas, 
do amor sem fronteiras, sem barreiras, do amor fraterno, huma¬nitário. 

Amor universal como a pureza alva dos lírios e a transparência dos cristais. 
Sentireis em vós o meu Amor de Mãe. 

Vivendo este amor sentireis a minha presença dentro de cada um de vós.
Queridos filhos, sois para mim um pedaço da divindade de Deus, sois um ped-

aço de mim mesma. Sois meus filhos muito amados, sois minha alegria, sois os eleitos 
do Senhor. Sois os guardiães da Aliança Eterna. 

Do alto, o Pai vos sonda, vos protege e conduz. Eu, como Mãe, vos acom-
panho em todos os vossos passos, cobrindo-vos de bênçãos e graças.

   

Quero que escrevas assim. Sou a Rainha da Paz e quero a vós 
manifes¬tar-me.. Venho em espírito manifestando-me a vós e dirigindo-vos palavras. 

Quero dizer-vos que já várias vezes entrei em contato com meus meninos 
em Medjugorge, a eles tenho dado todo o conhecimento do plano de salvação. Já
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encontram-se, nas mãos do Santo Padre, todas as mensagens reveladas aos meninos. 
É necessário que sejam reunidas também estas mensagens a vós reveladas. 

O Santo Padre aguarda em silêncio todos os acontecimentos já prestes a acontecer. 
Já é de seu conhecimento a conclusão deste plano sagrado. Agora virá de 

vós, sobre forma de grande agitação, de grande escândalo ao meio das autoridades da 
igreja, o conhecimento da vossa caminhada. 

Serão chamados a prestar esclarecimentos, quatro pessoas: Irmã Gertrudes, 
Satomi, Zulmar e Lúcia. Serão encarregados de levar os conhecimentos, todas as men-
sagens, todos os documentos ao Santo Padre. Quero ainda dizer-vos que vos amo 
como filhos meus. 

Uni-vos em oração comigo para que o mundo receba a minha paz.

   

Grande e forte é a fonte que se abre e se derrama sobre o universo. Inesgo-
tável e inquebrável é o caniço que se abre e se manifesta em forte luz dando assim 
esperança, paz e amor aos filhos de Deus. 

O Espírito Santo é o sopro sagrado que vem do coração do Pai, vem para em 
espírito unir o humano ao divino. É dele e através dele que se completa na terra a mais 
forte e total aliança entre o eterno e o humano. 

Nada rompe, nada fere, nada mata, quando ele chega. É estritamente certo e 
verdadeiro. Não se manifesta como humano mas no humano opera suas maravilhas, 
faz nascer a esperança, eliminando por completo as trevas que, porventura, se acham 
instaladas no íntimo dessa pessoa. 

Ele é o sinal do eterno e santo Senhor, Ele é o verdadeiro e santo Senhor. Tudo 
é apagado de graça e por graça do íntimo de cada ser. Ele é o renovador, o purificador, 
o santificador. 

Ele é a luz verdadeira que se manifesta em meio às nações. Dando licença 
para que Ele possa agir, Ele tudo realiza, tudo faz, tudo se completa dentro e fora do 
íntimo de cada um. 

O Espírito Santo é conhecido do Pai como fogo de realeza e de poder. Não se 
conhece nem no céu, nem na terra outra força mais poderosa, mais pura, mais santa. É 
a própria figura em espírito vinda do Pai. E a sabedoria do Pai realizando o eterno plano, 
fazendo tudo em um dom de verdade, de puro e santo amor. Ele renova o espírito dos 
filhos do Pai, dando a cada um a beleza do eterno Senhor. 

Ele transforma dentro e fora, é uma transformação total e completa porque se 
encontra no coração do Altíssimo todo o refazer de um íntimo até o extremo. Tudo é 
novo no Senhor. 

A vinda do Espírito Santo é um sinal novo no meio do mundo. Uma mul-
her o concebeu e o deu em liberdade, para na terra operar suas maravilhas. Ele 
vem do Pai e se uniu por inteiro no coração da humanidade, se fez por comple-
to no Pai, com o Filho, com Maria e com os Anjos e Santos. Todos se comple-
tam no mesmo dom, formando assim um mistério estranho para o humano. É um
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mistério ainda maior que o nascimento humano do Filho de Deus feito homem. 
É um mistério, em um só coração, unindo por inteiro o coração dos filhos de 

Deus. O Espírito Santo é merecido e se fez por merecer através do forte e santo poder 
do Senhor. 

Veio romper com barreiras por inteiro, derrubando, se necessário, os mais im-
petuosos palácios, onde os reis se deliciam e se deleitam em berços de cetim. 

O Espírito Santo é imortal e eterno, é o único que vencerá por completo a 
maldade do mundo. Quando os filhos de Deus, Dele tomarem conhecimento e Dele 
receberem a forte luz, tudo se tornará força, coragem e amor. 

Ele é amor e é por amor que vem à terra. É desse amor que o mundo precisa e 
é por esse amor que o mundo se salvará por inteiro das garras do malvado e negro véu 
de trevas existentes por todas as partes. 

O Amor é o espírito mais forte, mais santo que penetra através do olhar, do 
tato, do falar, enfim, é um espírito que entra pelas veias transformando todas as células 
em livres e puras ramificações. 

O Espírito Santo é o mistério ainda maior de que Jesus falava. Ele é pen-
etrante, é saudável, é santo. Ele vem e permanece em meio a todos. É só acreditar e 
se deixar governar. Ele é a verdade, Ele é o amor que tudo constrói, que tudo faz na 
vontade do Todo-Poderoso Senhor.

   

Durante dez anos vos preparei para acolher o divino.
Por meio de acontecimentos e portentos que fui realizando no meio de vós, 

vos fui preparando para esse desfecho final, que é a acolhida do mistério do divino se 
encarnando no humano e realizando Ele próprio entre vós o seu plano de amor cuja 
culminância está a desenrolar-se agora abrangendo a pessoa no seu todo e a sociedade 
no seu todo. É a volta do equilíbrio do homem inserido na família e inserido na sociedade 
e inserido na natureza.

Isso é o amor se derramando na face da terra e renovando todas as coisas. 
Maravilhoso prodígio da vinda do amor que é acolhido, compreendido e aceito no meio 
de vós. 

Quem vos mereceu o sucesso da realização deste plano do derramamento do 
amor entre vós, foi o próprio. Jesus que vos resgatou com seu próprio sangue. Agora se 
desvenda para a humanidade o misterioso aconteci¬mento da vinda de Jesus, glorioso, 
ressuscitado. 

O Espírito Santo vem e se faz vida, conforme Ele prometera, que com sua 
volta, a Mim Ele vos enviaria. Assim é e se faz agora no meio de vós. Chega até vós 
todos os tesouros da graça celeste. 

Se faz um grande silêncio em meio a humanidade e se cumpre o que era para 
ser; o Pai e o Filho e o Espírito Santo em um mesmo Dom se fazendo na face da terra 
conforme a divina paciência da providência. 

Este é o legado que vos trouxe Jesus com a sua vinda mas que só se 
completa agora como Dom sobre a humanidade. Céu e terra se 
encontram, humano e divino se entrelaçam
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num elo de amor e se fecha definitivamente o círculo e se completa a linha do amor.
Todos os livros estão abertos e o Carisma está selado para todo o sempre. Se 

faz na face da terra a grande intervenção divina preconizada desde os mais remotos 
tempos. A humanidade é salva da grande catástrofe final e está de volta ao Pai, na 
tranqüilidade, na paz e no amor.

Bem-aventurados os olhos que Me viram e os corações que Me acolheram na 
hora oportuna! A humanidade toda recebe a paz, o amor e a alegria e um mundo novo 
que se descortina à sua frente. Mistério do Verbo Encarnado, no meio de vós. 

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

Essa linha se ergue como sustentáculo para tudo e para todos. É a coluna 
mestra, o ponto de apoio que permanecerá firme, de pé, quando tudo mais cair. Só com 
ela haveis de contar e nela haveis de depositar toda vossa confiança. 

Essa coluna vos regerá e vos governará e está assentada sobre a face da 
terra, indelével e indestrutível, o próprio Pai a sustém. O mesmo Pai que vos fala, é o 
mesmo que enviou seu amado Filho Jesus e que dá testemunho de si mesmo para que 
creiais na verdade que ora se manifesta. 

Se completam as linhas, se completa o tempo de espera. O Pai agora é uma 
presença real e magnífica entre vós: Quer ser amado e obedecido. Quer filhos dóceis, 
livres e felizes. O Pai quer conviver com seus filhos face a face. 

A humanidade precisa chegar a um tal grau de santidade e pureza, que possa 
contemplar a face de seu Deus e Pai. Pois assim é da sua vontade. Essa santidade e 
pureza se derramará sobre a humanidade por graça da providência, não por mereci-
mento dos homens. 

Por isso que essa Verdade se fará a seu tempo, a amizade plena do homem 
com seu Deus. Ele é Pai que quer ser amado, venerado, contemplado e não temido, e 
se apresenta a vós na mansidão, na doçura, realizando este maravilhoso portento, de 
reconduzir tudo e todos de volta às suas mãos. 

O Pai toma posse de tudo. Tudo volta às suas mãos. O mundo vai gemer para 
desprender-se, mas isso se fará incontestavelmente pelo amor ou pela dor. Tudo volta 
às suas mãos.

O Pai toma posse de tudo, no tempo de agora. Rios de Água Viva correrão e 
purificarão até as entranhas do ser. Tudo será lavado e purificado para se apresentar 
diante do Deus Pai de todos. 

Tudo está nos planos do Pai e indubitavelmente se realizará, chegará o dia, 
chegará a hora, onde tudo se completará.

Agora ainda se realizam as primícias deste plano. Por isso é tão impor-
tante os escolhidos serem dóceis e obedientes para a implantação da verdade, que 
uma vez se fazendo entre vós, ela será na humanidade. Vede a vossa responsa-



252

bilidade na acolhida do Amor. Só o amor realizará o que é mister realizar-se. Não será 
pela força nem pelo argumento, mas pelo amor. A perfeita união de amor do Pai e do 
Filho dentro de cada um de vós é que será poder. Poder de amor. O Espírito Santo se 
fazendo presença e realizando prodígios e portentos inimagináveis.

Cada pessoa e cada família precisa acolher o divino para que ele possa ser na 
humanidade inteira. Esta é, a vosso respeito, a vontade de vosso Pai que está nos céus 
e na terra: que se unifiquem vossas famílias e se plenifiquem no amor. 

Só o Amor Uno e Trino pode ser poder na família. Nenhuma outra estrutura 
se erga para ser obedecida, mas só o Amor Uno e Trino, o Amor do Pai e do Filho que 
reinará desde o tempo de agora e para todo o sempre.

A Trindade está inserida, definitivamente, na estrutura familiar, que é a única 
estrutura que permanece firme, de pé, de ora em diante. É a santa presença do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo em cada família: Esta é a verdade que haveis de viver e obede-
cer de ora em diante, pois ela é que vos governará e regerá vossos negócios. 

Só a Trindade Santa se ergue agora como poder no vosso meio, no seio de 
vossa família. É a luz que haveria de brilhar na humanidade, que se apresenta agora 
com força e poder restaurando tudo e todos. 

É o Pai tomando posse de tudo e gerindo o mundo dos negócios. O Pai toma 
posse de tudo e começa a governar o mundo. Agora, tanto no ramo bancário, empre-
sarial, social, governamental, religioso, familiar, isto é, em tudo, o Pai toma posse e é por 
conta da Trindade Santa. 

Ela é a Coluna Mestra que regerá tudo. Tudo está nas suas mãos. O mundo 
inteiro volta para o Bem. Todas as pessoas e todos os bens estão de novo sob o poder 
do Pai. Agora a Trindade Santa se ergue magistralmente, triunfante sob a face da terra.

Por um punhado de gente que creu e acreditou no plano, o mundo todo recebe 
e está entregue nas mãos do Pai. Agora, ELE domina sobre tudo. Agora, tudo está sub-
misso a ELE que a tudo e a todos cuida com muito amor. 

Bem no momento em que começava a manifestar-se o caos, o Amor Trinitário 
acontece e tudo é salvo. Os filhos voltam ao Pai que toma posse de tudo e segura tudo 
em suas mãos e tudo sustém. Pronto. Agora completa-se a primeira parte do plano. 

O mais importante era abrir-se para acolher a Trindade, era a Unidade de Amor 
se completando sobre a face da terra, era acolher o Dom no mundo pessoal, familiar e 
social.

Agora o Dom se faz em tudo por obra da graça e com a colaboração de um 
punhado de gente preparada para este mister, tendo à frente a Irmã Gertrudes, digna 
serva do Senhor, que em tudo soube ser dócil e simples, acolhendo minhas instruções 
e realizando os negócios conforme minha santa vontade. Muitos negócios foram realiza-
dos para que Eu pudesse penetrar no mundo financeiro e no mundo do trabalho. 

Agora tomo posse de tudo, abro minhas mãos e acolho o mundo inteiro. Por 
obra da graça tudo foi salvo sem ser destruído. O mundo reconquista a paz e volta ao 
Pai em Unidade e Amor. 

Só o poder do Amor vigorara de ora em diante. Só haveis de obedecer ao Amor
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Uno e Trino implantado dentro de vós e de vossas famílias. Só a Ele deveis obedecer, 
porque só Nele tereis paz, amor e alegria.

Esse poder divino e santo, inserido dentro de vós, é que vos guiará e conduz-
irá. Nada mais prevalecerá. De ora em diante, só a Trindade Santa é poder, é vida, é 
governo, é religião em vós e em vossa família.

A partir de agora, outra estrutura não existe, apenas o Pai, o Filho e o
Espírito Santo, como Coluna Mestra, unindo o céu e a terra, o divino ao hu-

mano. Assim se faz, e assim se cumpre, o que é da vontade do Pai, agora. 
Abençoo o mundo inteiro e de modo especial aos que colaboram na realização 

destas primícias.
Zulmar e Irmã, ainda precisarei de vós e de vossos serviços. Abençoo-vos com 

carinho especial, fostes incansáveis. 
Agora descansai e silenciai: deixai- vos possuir pela minha graça. Assim é e 

que assim se cumpra.
O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Amém.

   

Todos os sinais visíveis da graça e benignidade do Pai recaem sobre a pessoa 
da Irmã Gertrudes.

A graça, a paz e a fidelidade estão nela.
O Amor do Pai como feixes de luz se derrama sobre ela e se esparze sobre 

toda a humanidade, pois ela é a pessoa escolhida pelo Pai para acolher o Dom sobre a 
face da terra, acolher o Divino e Santo Amor. 

É sobre ela que recaem os sinais visíveis do Pai, do Filho que vos fala e do 
Espírito Santo. Todo ano, até se completarem os tempos, haverá uma grande manifesta-
ção da Trindade Santíssima, através dela. É ela uma pessoa escolhida, sumamente 
louvada pelo Pai, e santificada por Ele, a preferida para acolher esse plano santo na 
face da terra.

Para o Pai ela é como Maria, pois também disse o Sim para a verdade ser na 
face da terra.

Trindade — Ela é a minha preferida, a minha escolhida e dela dou testemunho 
a vós, pois ela também dá testemunho de Mim diante de vós. Ela é a eleita do meu 
coração. Sobre ela se faz o amor em plenitude. 

Se assim vos .digo da pessoa dela, não é para que a louveis, pois o próprio Pai 
a louva, ama e a bendiz, mas é para que acolhais do divino que se manifesta através 
dela, acolhais o puro e santo amor que se manifesta, pois é esta a hora decisiva da 
humanidade, acolher o Dom sobrenatural na face da terra. 

É a hora da perfeição ser na face da terra. É a chegada do Altíssimo que se faz. 
O Dom e, o Dom se faz e que a verdade seja! Amém. 

Jesus — Acolhei o Dom na pessoa da Irma Gertrudes, é o próprio Jesus que 
vos pede. Crede!
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Os sinais da minha manifestação serão cada vez mais evidentes, mais claros, 
mais sonoros, mais visíveis. Estou chegando entre vós, glorioso. Vivo Eu sempre estive, 
mesmo quando desci à mansão dos mortos.

Vós mesmos já o sabeis que um dia vos disse que voltaria glorioso julgar os 
vivos e os mortos.       Mt 24, 29-51

A minha manifestação está próxima. Haverá sinais no céu e na terra, isto é, 
na alma, no espírito, que é o céu e no físico e psíquico, que é a terra. Do mesmo modo 
haverá também sinais nos espaços siderais. 

Todas as potestades dos céus serão abaladas para que tudo entre em con-
sonância com o Pai, pois haverá um novo dia e uma nova noite e começará um novo 
tempo para toda a humanidade. 

Raiará um novo dia que será eterno para toda humanidade, que o acolherá de 
pé, sem dano algum porque uma pessoa, e um grupo de pessoas, já passou pelas noites 
escuras em nome de toda a humanidade. 

Bem como o desequilíbrio que transformará os espaços não vos atingirá, 
porque a divindade foi acolhida na pessoa da Irmã Gertrudes. Não fosse assim tudo 
seria destruído, tudo chegaria ao caos total quando a Trindade se movimentasse e se 
transpor¬tasse do céu à terra. 

Mas como, através dum mistério inimaginável e indescri¬tível a Trindade 
Santíssima foi gerada e concebida na pessoa da Irmã tudo foi poupado e aconteceu no 
amor a transmutação e a ameaça da destruição final foi banida para sempre da face da 
terra. 

Todo o desequilíbrio que pairava acima do céu e embaixo da terra, bem como 
sobre a terra, foi eliminado e tudo foi transformado por este Carisma que chega na terra, 
que é o próprio Dom, o próprio Deus sendo entre vós e realizando prodígios e maravil-
hosos portentos.

É a sabedoria incriada que vos fala, narrando os maravilhosos prodígios que se 
realizam no meio de vós. É a exaltação à Trindade Santíssima que se aproxima. 

São tempos que viveis que precisam ficar registrados, por isso a sabedoria se 
manifesta. 

Bebei dos mananciais da misericórdia divina.
Bebei dos mananciais da glória do Todo-Poderoso.
Em nenhuma outra época a sabedoria divina se derrama com tanta intensidade 

como nos tempos atuais.

   

Queridos e amados filhos!
É chegada a hora em que em vós coloquei as sandálias do pescador. Elas são 

simples e fortes. São sandálias que vos conduzirão aonde Eu quiser. Sereis agora meus 
discípulos livres e sinceros. 

Vosso coração pertence ao Pai que vos criou e que agora quer a vossa dis-
ponibilidade para agir em vós, a hora em que for necessário.
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Ireis partir logo em missão. Tudo está feito. De agora em diante alguém regerá 
a vida dos pescadores. 

Há muito peixe para ser salvo dos tubarões e vós é quem ireis salvá-los. As 
ondas são tempestuosas mas o vosso barco é forte e pesado e as vossas redes não se 
romperão. Tereis por alimento o Cristo Ressuscitado que noite e dia vos sustenta. 

Sois para Mim a Eucaristia viva, o corpo místico que veio para a todos salvar. 
Portanto, com otimismo e fé, segui em frente. O caminho é longo e tortuoso, mas não 
temais pois sou o vosso Mestre que pela mão vos seguro e nada vos atingirá. Vossa 
Mãe também participa da caminhada que ireis empreender de ora em diante.

Com carinho e proteção ela vos cobrirá com beijos e seu manto vos aquecerá.
De hoje em diante muitas coisa novas se sucederão. Tudo isto é necessá¬rio. 

Tudo em vós será transformado, pois somente com esta transformação é que sereis 
meus discípulos. Eu vos quero muito limpos e puros.

Com todo amor de vosso Pai, de vosso amigo e de vosso irmão. 
“Ide ao mundo e lançai as redes”.
                                                                                      Jo 17,19-23

   

Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eis que é chegada a hora que entro no 
mundo travando grande batalha e usando de toda minha força. Entro aniquilando todo o 
mal, entro devastando montes e montanhas, aplainando os caminhos tortuosos. 

Venho com a bandeira da paz na mão, hasteando-a nos cinco continentes. Em 
nome de minha paz, entoai hinos de louvor. Que a humanidade inteira escute e se una 
num só louvor. 

Batalha vencida, ganha pela força do amor, usei de todo o amor existente. 
Reuni todos os Querubins e Serafins em força e amor sobre o mal. Travada a batalha, 
vitorioso o amor entra empunhando a bandeira branca com a inscrição “AMOR — PAZ”, 
hasteada sobre a humanidade, tremulando entre cantos e hinos de alegria.

Sou o Senhor dos Exércitos e trago ao mundo inteiro a minha paz.
                                                                                            Is 66, 1-16

   

Eis que estais a ouvir o eco da minha voz. Falo-vos diretamente do trono do Al-
tíssimo que está dentro de vós. Minha morada em vós é uma morada eterna, que nunca 
termina, nunca cessa de existir.

Portanto sois filhos prediletos do Pai se fazeis o que vos mando.
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E o que vos mando é que vos ameis uns aos outros assim como Eu vos amo. 
Assim como Eu vos amo e comporto-Me como verdadeiro Irmão assim quero que vades 
e façais o mesmo entre vós. 

Pois vos dou a conhecer tudo quanto ouço de meu Pai, porque estou Nele e 
Ele em Mim e nisso é Perfeito o nosso Amor. Assim como o Pai Me enviou até vós, assim 
também Eu vos envio aos vossos irmãos para batizá-los no fogo de Amor da Trindade 
Santíssima e renovar a Aliança Trinitária na família. 

Cada um consagrando-se no Amor e renovando a Aliança Eterna com o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo.                                                        Is 42, 6   e    Jer 33,3. 

Assim é que comprometer-vos-eis entre si através do voto de compromisso, 
selando vossa vida de Comunidade.

Ninguém que faça esse voto passa a dispor de si mesmo para qualquer prática 
ignominiosa ou obscena pois haveis de testemunhar a Trindade Santís¬sima e a vivên-
cia Trinitária em vós. 

Entregai-vos, pois, de corpo e alma a essa vivência do Amor em vós mesmos, 
que é o culto espiritual que desejo e uma vez na semana celebrai todos juntos o Amor, 
a Paz e a Alegria que é a Vida do Pai em vós, vivenciando tudo o que o Pai é, a Vida 
de Jesus em vós, vivenciando tudo o que Jesus é e a Vida do Santo Espírito em vós, 
vivenciando tudo o que o Espírito Santo é, com Maria vivenciando tudo o que Ela é.

Assim se completa em vós a Aliança Trinitária com o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo.        Jo 17,3. 

Por Maria chegais ao Pai e ao Filho, Ela que é a Mãe das Nações, a dileta es-
posa do Espírito Santo. Assim como Eu estou no Pai e o Pai está em Mim, se estiverdes 
em Nós estais perfeitamente inseridos em Nossa eternidade e celebrais em vós esta 
Aliança Eterna no Amor do Espírito Santo. 

A minha glorificação é a Unificação do humano e o divino, é a Unidade do Pai e 
do Filho sendo em vós e convosco. Esta é a razão da minha glória em vós. Sou glorifica-
do em vós, se viveis esta Unidade com o Pai e o Filho no Espírito Santo.   Jo 17, 20-26. 

Minha obra foi salvar a pessoa, unificando o humano e o divino, por isso cada 
vez que isso acontece em alguém, sou glorificado

   

Filhos!
Enquanto não adentrardes completamente no Senhor, aquilo que está no ir-

mão vos atinge. A medida que penetrais à santidade, isto é, à morada do Altíssimo em 
vós, onde tudo é puro e santo, essa mesma pureza e santidade reverte para o irmão em 
torrentes de água viva, em manancial de misericórdia que tudo perdoa, lava e purifica e 
absorve na santidade, levando assim também o irmão a chegar à santidade. 

É essa riqueza que Jesus, meu Filho, veio
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trazer-vos, esse tesouro de que Ele vos falava. O que vos torna verdadeira-
mente irmãos é esse adentra mento à santidade, quando sois todos acolhidos na casa 
do Pai, ainda em vida.                                            Jo, 14, 1-4.

Deveis, portanto, ir caminhando lentamente, mas decididamente pelo caminho 
da perfeição que vos levará ao trono do Altíssimo. A perfeição a que haveis de chegar é 
o Amor de um para com o outro. 

Mas não o amor humano que é efêmero e passageiro com o qual fostes en-
ganados tanto tempo pelo príncipe deste mundo, já extinto agora. Mas deveis amar-vos 
com o fogo do Amor Uno e Trino em vós, ambos se encontrando e se abrasando. 

É o amor de irmãos em Cristo Jesus. Ele vos mereceu este Amor, Ele vos 
trouxe esse Amor e Ele vos leva a esse Amor com autoridade e poder, pois deu a própria 
vida para que ele acontecesse.                                                                                       Jo 15,1. 

Por isso Ele vos fala com a autoridade de quem obedeceu até à morte igno-
miniosa, diga-se, para vos conduzir a esse Mistério vos chamar à Vida. 

Por isso, se atingis essa perfeição, o Amor com que vos amais é Divino, é o 
Divino sendo em vós e Ele vos chega através de Cristo Jesus, meu Filho amado. Por 
isso minha consolação chega até vós em um Mistério Divino e Santo de concepção e 
geração. 

Minha consolação, o Conso¬lador é Aquele que haveria de vir ao mundo após 
meu Filho voltar a Mim.                                              Jo 15,26.

Ele vos mereceu este Mistério de Amor que se realiza. Foi o seu precursor
gerador por excelência, pois com sua cruz destruiu o inferno com todas as suas 

obras. Ali, naquela hora, quando rendeu o Espírito, dizendo-Me: 
— “Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito”, mereceu-vos que o vosso es-

pírito humano fosse visitado e acolhesse o Espírito Divino.  Jo 15,11. 
Em meu Filho Jesus merecestes receber essa Consolação. É o Espírito Pará-

clito Consolador que chega a vós nesse momento. Em Cristo Ele já se realizou em vós 
naquele momento e para todo o sempre. 

Mas só agora se cumpre devidamente esse Mistério no tempo. Para tudo há 
um tempo previsto por Mim para manifestar- Me a vós. Foi necessário a humanidade 
fazer toda uma caminhada na desolação no vazio para optar por Deus novamente. 

Foi preciso ela chegar ao auge da auto-suficiência e do endeusamento de si 
mesma para compreender que existe um Deus que precisa ser obedecido.     Ex 7,5. 

Por isso agora Eu Me manifesto em Espírito de Verdade e Vida para tirar-vos 
das garras do faraó que vos oprime e conduzir-vos à terra de promissão, onde tudo é de 
graça e abunda o leite e o mel. Ali havereis de deliciar-vos na abundância.

       Ex 3,8.            
Por isso vos digo agora que é o tempo da Revelação, não é fora de vós esta 

terra onde abunda o trigo e mosto, é dentro de vós. E para dentro de vós que deveis 
adentrar para achar esse Caminho, Verdade e Vida. 

É lá que encontrareis a graça e a misericórdia de um Deus que sabe o
que desejais e mesmo antes de pedirdes já é a providência para vós. 
O mundo está cheio, os celeiros estão abarrotados, há alimento para todos, 
é o egoísmo que vos mata desse jeito. Estais mergulhados no total egoísmo 
de vossa auto-suficiência, querendo ser deuses e governar vossos 
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irmãos.                                                                             Mal 3,19. 
Não passais de víboras e fora com esse governo humano, déspota e infiel. 

Fora! Fora! Se não vos renderdes, Eu vos destruirei! Fora! Uni a um caireis em vossa 
própria armadilha.                                                  Ex 7,17-18. 

Assim vos fala agora de novo vosso Deus. A revelação se manifesta para que 
acordeis e acolhais o Governo do Único Deus e Senhor. Eu Sou Vosso Governo e só a 
Mim deveis obediência.                                                           Mal 3, 20-21. 

A obediência já está incrustada em vós porque Jesus a conquistou, abraçando 
a cruz.                                                                                           Mc 14, 24-25. 

Em Cristo já sois vencedores e merecedores do meu Reino de Paz e Amor que 
venho implantar.                                                            Lc 1, 1-2.

Cristo Jesus, meu Filho Único, já é a obediência consumada em vós. Com Ele 
e Nele aceitais o Único Deus Verdadeiro, o Único Senhor do céu e da terra, dentro e 
fora de vós. 

Sua obediência a Mim vos conduz a esse Reino do Uno e Trino Deus, vosso 
Único Senhor que em tempo propício chega a vós, nesse novo tempo que começa a 
raiar para a humanidade. 

O novo tempo, a nova era de Amor e Paz já surge quando perto está Aquele 
que há de vir.                                                                                  Mal 3, 23-24. 

E já soa forte o momento, pois vem com passos fortes implantando em rocha 
viva o Amor, o Novo Reino, o novo Governo, na mais completa felicidade, harmonia e 
paz.        Mt 24, 14. 

Aquele que há de vir já está na face da terra mas ainda não se manifestou 
O que há de ser e como há de ser. Há ainda um tempo, mas não muito e tudo estará 
completo, resolvido e consumado. Bastará uma palavra e até mesmo um pensamento e 
tudo será e a Providência É.                                                        Jo 5, 38-40. 

Mas vosso pensamento, vossas palavras hão de estar purificadas totalmente 
para adentrardes a esse tempo. E um tempo novo, um modo de proceder novo, um novo 
Amor, um novo Governo em uma Aliança Eterna de Amor.        Mc 13, 26-27; 14, 8-9.

   

Irmã Gertrudes!
Quem se dirige a ti é teu Pai Celestial.
O que te falo é para o tempo atual.
Eu te faço a cada dia um novo chamado persuasivo, um novo alerta. A cada dia 

te mostro o mundo para persuadir-te a me obedecer sempre. 
Haverás de sempre Me obedecer, em todas as circunstâncias por mais inver-

ossímeis que sejam e por mais ousadas e inaceitáveis pelo humano, hás de obedecer-
Me sempre, sempre, sempre. Pois os apelos que te faço são conformes com a minha 
sabedoria, que não é a sabedoria do mundo, mas é a sabedoria de um Deus Amor que 
vem acolher agora cada filho, chamando-o pelo nome. 

Por isso a Mim haverás de prestar conta da tua obediência. EU SOU 
a Autoridade que deves obedecer e só a Mim deves obediência 
agora e para sempre e que isso se faça
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em Nome do Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 
Por isso vão acusar-te de “estar persuadindo o povo com um bando de fanáti-

cos que seguem o que dizes cegamente e ainda alguns escrevem coisas para que mais 
o povo te siga e acredite nas tuas mentiras... Vão chamar-te de mentirosa, inventeira, 
que és louca e pregas uma utopia... Vão acusar-te de roubar o dinheiro dos pobres, de 
estelionato e até de assassina e meretriz...”

Tudo isso é necessário e se mais acusações vierem, filha, e ainda apare¬cerem 
testemunhas para depor contra ti, não te perturbes mas alegra-te pois tudo isso é da 
minha Santa Vontade, pois se acusaram Meu Próprio Filho, levando-O à morte da pior 
espécie para a época, com ultrajes, escarros e açoites, Ele que é o Filho do Amor... 
como não hão de perseguir a ti que provéns do humano com todas as concupiscências 
da carne! 

Alegra-te, filha, por Mim seres vencedora! 
Alegra-te porque o Reino que meu Filho Jesus iniciou se completa contigo, o 

Reino que Ele veio instalar, instala-se em ti, em teu próprio corpo escrevo esse plano 
para que o repasses ao mundo na pessoa do Zulmar e para que o mesmo não falhe, não 
pereça, pela traça ou pelo fogo. 

Assim é na tua carne que gravo o Meu plano de Amor para salvar o mundo do 
caos em que se encontra após quase dois mil anos de cristianismo, de masoquismo e de 
perseguição cristã, a maior perseguição pela qual a humanidade atravessa onde irmão 
mata irmão, irmão queima irmão, irmão devora irmão, irmão odeia irmão, irmão peca 
contra irmão no estupro, no homossexualismo, na perversão infantil, pai contra filho e 
filho conta pai. Nunca a humanidade esteve pior do que está e por isso nunca em outros 
tempos, como agora, a sabedoria divina se derramou com tanta intensidade como nos 
tempo atuais. 

Por isso uma pessoa adentrou antes de vós, para diante de Mim e nessa pes-
soa Eu desenho as linhas pelas quais caminha meu plano, desenho o caminho através 
do qual entro na humanidade e invisto essa pessoa de poder e força para falar e agir 
com autoridade, pois é a minha autoridade que se faz nessa pessoa e é a minha autori-
dade, a autoridade da sabedoria que haveis de obedecer.

Pois sem essa Sabedoria Divina não salvareis esse mundo do caos em que se 
encontra, com suas águas em véspera de total contaminação. Nem adianta tentar, com 
mãos humanas, com sabedoria humana não vão conseguir nada, nada, nada. 

Só vão cansar-se, desgastar-se, adoecer e morrer na própria miséria, na 
própria imundície e cairão nas próprias covas que abriram com suas próprias mãos. Hão 
de desgastar-se e muito para conseguir seu intento, hão de lutar para não dobrar-se ao 
meu jugo, mas nada conseguirão.

O povo acorrerá aos milhares para os sacerdotes e bispos e até ao papa, 
vomitando sobre eles todo o seu pecado, todo o seu mal, todo o seu vômito fétido, 
porque não fostes dóceis e não ouvistes a voz do Pastor, cairão nas mãos de lobos 
como ovelhas desgarradas e serão devoradas até suas entranhas que gemerão e não 
conseguirão extinguir-se.
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Ó Igreja auto-suficiente, até onde quereis levar esse pequeno rebanho que 
ainda vos é fiel! 

Ó Igreja viva que meu Filho Jesus veio fundar numa rocha viva que é Pedro, 
até quando vivereis longe da Verdade vendo as aberrações que se sucedem, vendo as 
inconstâncias e inconseqüências de meus filhos, irmãos entre si, vivendo na completa 
ignorância do vosso Deus e Pai. 

Por quanto tempo ainda ficareis a observar os frutos do mal, sem se acordar. 
O mal já foi extinto pela aceitação deste Carisma por parte do• humano e ainda perman-
eceis cegos! 

Ó Igreja adúltera, que adultera seus próprios filhos, até quando vou permitir 
que permaneçais de pé! 

Ó Igreja infame, sereis devorada até a raiz por vossas próprias infâmias. Sereis 
devorados até a raiz pelas próprias infâmias que cometestes em nome da verdade, o 
vosso jogo de interesses... Ela há de arder em vossas mãos e vos .queimará como fogo, 
quando soar a minha hora e chegar o grande dia do julgamento, havereis de gemer e 
chorar amargamente.

Vosso Deus e Pai passou tão perto de vós e vós não O vistes, falou tão próximo 
aos vossos ouvidos e não O escutastes... Vossos corpos hão de estar na companhia dos 
abutres e gemereis e soluçareis em vão porque nada fizestes pela -minha Igreja. 

Ó Igreja morta, onde estais e o que fazeis e como estais vivendo! Na fartura, 
na obesidade, na preguiça, no engano e no malogro, enquanto meus filhos perecem de 
fome e doença comendo lixo nos monturos. 

Até quando dormireis e quando despertareis do vosso descansado sono! Até 
agora tivestes desculpa, mas agora que o Carisma está na face da terra, não vos des-
culparei jamais pela vossa inércia. 

Uma só autoridade haveis de obedecer, a minha autoridade e ela já está no 
meio de vós. A minha autoridade já se faz na face da terra porque o Carisma já É. 

O meu plano já está instalado e por isso EU SOU já está no meio de vós e é a 
Única Autoridade que haveis de obedecer, é a minha. 

EU SOU já está no meio de vós. 
EU SOU, vosso Deus e Pai já caminha convosco.
EU SOU, Me manifesto em Amor, em Paz, Alegria, em Justiça e Frater¬nidade.
EU SOU está a favor da Vida e Vida em abundância, que é o manancial da 

minha providência dentro de cada um, rochas vivas, igrejas vivas que sois cada um de 
vós, filhos meus. Amém.

   

Canto da Clayrê, no dia em que Maria se apresentou ao mundo e pediu que o 
Carisma fosse aceito.

Maria é nossa Mãe. Maria que veio ao mundo trazer Jesus. 
Deixai a singeleza de Maria ser. 
Ela é o amor de Deus. 
Ela é o amor do Pai. E o amor quer ser den-

tro de vós. Acolhei, pois, queridos meus, acolhei, pois, Maria. Ela 
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é simples, ela é mãe de todos.
Portanto, filhos meus, segui em frente, olhando para o alto dentro de vós. 
E a fonte é Maria, que é pura e santa. Nela podeis banhar-vos e banhar o mundo. 
É ela quem vai salvar a todos, pois Maria está a mover as águas. 
E a luz do Salvador está a refletir e os raios atingirão o mundo. Não temais, queri-

dos meus, a Mãe de Deus está convosco. Contemplai o arco-íris. Maria vai embalar-vos. 
Portanto, filhos, não tenhais medo porque Maria vem com os Anjos e Santos. 

O mundo todo verá a salvação. 
O Pai aqui está e Jesus também com seu Espírito. Olhai somente a vida e a 

vida será.
Maria, cheia de graça, Mãe de Deus.

   

O motivo de vos reunirdes em grupo é a cura e a admoestação pela palavra. 
Quanto mais o grupo está preparado para acolher-Me, mais fácil se torna o trabalho, 
mais simples e suave.

Isso porque o Carisma já completou-se e o Amor já É na face da terra e só o 
fato de o Carisma ser aceito, acontece a cura, a libertação e a santificação. 

Só que precisa ir acontecendo aos poucos, suavemente, porque a pessoa 
reluta em aceitar o Divino e o Pai lhe dá toda a liberdade e ela tem todo o tempo.

Portanto, sempre que vos reunis Comigo, celebrai o Amor e a Vida e estarei 
no meio de vós.

   
Visão: 
O Pai diz para a Irmã no tempo de agora: Senhora, minha rainha! E com a 

idade de 12 anos: Minha preferida!
A caminhada da Irmã Gertrudes completou-se. Ela teve a missão de trazer
os filhos de volta para Mim. E agora esse desígnio se completa e se realiza. 
Ela foi a minha eleita, a minha preferida, para realizar esse trabalho, essa missão.
Durante anos dedicou-se, noite e dia, no afã de realizar a incumbência que Eu 

lhe tinha proposto e em obediência a Mim, foi forte, batalhou e perseverou até o fim da 
missão, que não é um fim, mas um começo, o começo do Reino do Deus Uno e Trino, 
que se intensifica e se realiza cada dia mais. 

Esse Reino  já se torna visível e palpável com a inauguração do novo tempo 
de Amor e Paz na face da terra. Haverá um tempo para que esse Reino Novo seja 
conhecido de vós. A seguir o Reino Novo será instalado e o Governo do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo se manifestará por inteiro. É assim o Pai, é assim o Filho Jesus
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e é assim o Espírito Santo, se manifestando na face da terra, na pessoa da Irmã tendo 
a seu lado o Zulmar como braço forte. 

Ele está representando o mundo, protegendo o Carisma em meu nome e no 
nome de meu Filho Jesus. Ele é a sustentação do Carisma na face da terra, a sustenta-
ção básica para Ele crescer e ser no mundo todo. Por isso é um filho que abençôo muito 
e bem-aventurado é o ventre que o trouxe ao mundo. 

E bem-aventurado és tu, filho querido do Pai, filho dócil e obediente, simples 
e sincero, no qual consegui gravar todo meu plano para que ele fosse no mundo, para 
que ele se tornasse carne, se tornasse visível, se tomasse presença magnificente na 
face da terra. 

Que assim seja. Amém.

   

Sou o tempo. Terminou o tempo de espera. Chegou o tempo santo, em que 
o Santificado faz sua apresentação na face da terra. Por isso, vos digo: Soou o tempo 
santo, aquele que haveria de vir conforme anunciaram os profetas. 

Por isso, nada mais vos inquiete ou perturbe, estais realmente entrando no 
tempo santo, em que o Santo três vezes Santo quer ser adorado e venerado por vós, 
quer ser exaltado e louvado por vós.

Inquieto está o vosso coração pois não sabeis nem o dia nem a hora que 
chegará Aquele que há de vir, pois esse conhecimento pertence ao Pai. 

Ele é que sabe e determina a hora da sabedoria divina se derramar na face 
da terra. O que tendes a fazer, isso vos digo como irmão e Mestre, é preparar-vos e 
santificar-vos. Se o dono sabe a hora em que há o ladrão, arma-se para esperar...

Assim também digo para vós, armai-vos da mais pura e cândida santidade 
para a chegada do grande dia em que chegará o Reino em sua casa. 

Só a prudência há de ser vossa companheira, pois não sabeis nem o dia nem 
a hora, só podeis ter a certeza de que virá e o tempo já está próximo em que a divindade 
se apresentará para ser glorificada e só a verão os que estiverem puros, santificados, só 
estes mergulharão na graça total que é para todos, todos, mas haverão de estar limpos, 
muito limpos, transparentes para que a graça seja neles e os envolva e os acaricie. 

Ó como o Pai tem saudades de seus filhos! 
Ó como o Pai quer seus filhos de volta para viverem a verdade! 
Ó como o Pai quer que todos se amem como irmãos e se ajudem!

Pai — Ó como acolho cada filhinho de volta, para viver a felicidade e o amor. 
Filhos meus! Vos tenho em conta de herdeiros de meu trono! Vos tenho em grande 
apreço e abro meu coração para receber cada um!

Vinde, filhos queridos, pela estrada da santidade! Eu mitigo a vossa 
sede e refaço vossas forças para continuardes a jornada e serdes fortes para a
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arrancada final que vos levará a permanecerdes de pé na minha presença diante de 
Mim, quando da minha vinda.

Felizes os que estiverem preparados e souberem acolher o Reino! 
Felizes os mansos de coração e puros de espírito porque soará o grande dia 

para vós!
Felizes os despojados de tudo, no físico, no psiquismo, no espírito e na alma, 

pois serão totalmente preenchidos pela graça. 
Felizes os que Me busca¬rem com sinceridade pois encontrarão o Pai, pois 

Eu estou no Pai e o Pai está em Mim, e bem-aventurado é aquele que nos encontrar na 
Unidade do Santo Espírito. 

Esse acha um tesouro que a ferrugem não corrói e nem a traça o destrói.
Eis o que vos digo. Agora não precisa mais haver condenação de forma al-

guma, pois todo o passado foi acolhido pelo coração do Pai, não existe mais o pecado 
que por tanto tempo vos separou do Pai, só a graça povoa a humanidade que se faz 
merecedora desta graça porque a mesma foi acolhida pelo humano. 

O humano acolheu a graça e o divino E na face da terra. Por isso vos digo, 
que é só passar pelo caminho aberto, porque a graça É para toda a humanidade. Todos, 
todos, todos receberão desta glória. Da glória do Pai, da glória do Filho e da glória do 
Espírito Santo.

Pois que a Verdade seja e que a Vida seja! 
Tudo, tudo, volta santificado às mãos do Pai, tudo está sendo santificado e 

recriado e que assim seja!
Pois que se faça o Bem, pois que se faça a Vida, pois que se faça a Paz! 
E que assim seja, amém. Sede felizes se não fordes reconhecidos pelos ho-

mens, pois o homem sempre louva outro homem mas caem ambos na mesma sarjeta.
Sede felizes de fazerdes violência convosco mesmos para penetrardes o di-

vino, pois sereis envolvidos pelo mais puro e santo Amor.
Sede felizes por serdes pequeninos e fracos, pois então em vós será grande 

a minha força.
Sede felizes quando em vossas famílias fordes UM SÓ na minha Unidade. 

Sede felizes quando fordes habitados pelo Altíssimo, tal como Maria, minha Mãe.
Amai o Carisma e sede obedientes a Ele e por nada do mundo, traiais a sua 

confiança.
Caminhai na estrada plana, sem sofrimento nem dor, sem dúvidas ou apre-

ensão, pois difícil e tempestuosa foi a caminhada até agora, feita para abrir a estrada 
e asfaltá-la, agora está aberto o caminho, não há mais obstrução alguma, é só passar. 
Compreendei

Que tudo seja consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Amor 
volte a reinar na face da terra e que todos sejam UM.

Que as vossas palavras sejam Vida e Verdade, que para onde elas sejam
dirigidas que assim aconteça, que assim seja, amém.
Tanto erguerão como partirão, serão como flechas aguçadas nas mãos 

de guerreiros que saberão usá-las prontamente e sabiamente. Assim e, filhos
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queridos, que a Verdade se cumpra e que a Vida seja. 
A Vida Divina É em vós e que assim seja, amém.
E Eu ordeno agora, pois que a Verdade seja e que a Vida apareça e que a Vida 

aconteça no meio de vós!
E que o Dom seja, amém!

   

Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe que vem trazendo a paz ao mundo. Estou 
nestes instantes adentrando na Igreja fundada por Jesus, Filho de Deus Pai. Estou ent-
rando e implantando a verdadeira paz. 

A paz que há de permanecer por todos os tempos, em definitivo. Agora entro e 
implanto a paz dentro da Igreja de meu Filho Jesus. 

Já havereis de sentir esta transformação dentro de cada um de vós. Já dentro 
de vós a paz começa e reinar e dar frutos. 

Nesta paz encontrareis a pureza necessária para se alcançar o Reino, junta-
mente Comigo, vivendo na pureza e na Paz haveremos de transformar o mundo em um 
Reino de Paz e de alegria onde a lei maior é o Amor.

       Jo 19, 27

   

Irmã Gertrudes!
Isso que te falo é para o tempo atual, aqui e agora.
Primeiro foi para um grupo pequeno, depois para um grupo um pouco maior e 

depois para o mundo. São muito fortes os passos que vão ser dados e só agüentará de 
pé quem estiver firme na caminhada. Gertrudes, Me utilizarei de alguns para ir até o fim. 

A morte biológica realmente acontecerá mas a ressurreição também acon-
tecerá, porque contigo eles podem mas a Mim jamais vencerão. Por isso é necessário 
que desças a ladeira de teu próprio túmulo em vida para a ressurreição poder ser por 
completo.

Eu testemunho de ti, que morto estarei em ti, mas ao terceiro dia, em ti res-
suscitarei para julgar os vivos e os mortos. 

Dura será a hora e duro será o momento da Minha Hora mas ela virá inexorav-
elmente. Em breve sereis atirados um para cada lado e sereis separados uns dos outros. 
Nada temais pois estou convosco eternamente. 

Eu vivo e vós vivereis para sempre.



265

Gertrudes, é necessário que Eu venha para que o mundo Me escute. É ne-
cessário que escutem a voz do Verdadeiro Pastor das ovelhas. Não te entregues às 
autoridades humanas. Somente hás de vergar-te ante a vontade do Pai, ante a sua 
autoridade, pois é Dele que vem tudo o que hás de ser como autoridade na face da terra.

Gertrudes, em ti se completam todos os meus desígnios, todos os desíg¬nios 
pelos quais passei.

Em ti subsiste todo o meu viver para sempre. Sobre ti repousa a face do Sen-
hor, Uno e Trino Deus. Eu te chamo Gertrudes, minha irmã, companheira de caminhada 
e de libertação. 

O Pai a chama minha filha, Irmã Gertrudes e a chama e a convoca para ad-
entrares a caminhada da purificação e da santificação no Amor do Uno e Trino Deus. 
Desde o ventre materno Eu te chamei para seres a bendita entre as mulheres e a minha 
serva escolhida, fiel como Maria, a bendita entre todas as mulheres, a minha preferida, 
aquela que Eu mesmo gerei sem pecado para nela ser gerado meu Único Filho, a tua 
Mãezinha e Mãe da humanidade inteira.

Bem-aventurado é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. 
Bem-aventurada é a tua raça e a tua estirpe, seja bem-aventurada entre todas 

as nações, porque foste corajosa e destemida, abençoadas são as mãos daquele que 
proveu teu sustento e bendito é o pai que te gerou pois através de ti chega a providência 
do Pai à face da terra.

Sejas bendita, filha, pois em ti repousa o santuário do Deus Altíssimo, do Uno 
e Trino Deus.

Sejas bendita, entre as mulheres, pois como Maria, foste dócil e disseste o Sim 
que recriou a humanidade e a salvou do caos final. Brevemente verás coroar-se a tua 
esperança. 

Porque esperaste naquele que te criou não será vã a tua esperança, mas ela 
se encherá de Vida, se encherá de Luz e todos verão a face de vosso Deus e Pai e sua 
voz ressurgirá de tuas entranhas e todos verão a Deus e todos amarão o Pai e todos se 
amarão como irmãos e tua esperança estará completa e será realidade na face da terra, 
assim como é realidade a visita de vosso Deus e Pai com seu Filho Jesus na Unidade do 
Espírito Santo, assim será realidade o paraíso a que te referes com toda a pureza que 
te está sendo dada, com toda santidade a que te propões. 

Ainda não chegaste lá, mas estás a caminho e contigo toda a humanidade, 
pois aberto está o caminho para a escalada final ao cume da montanha que é o trono do 
Deus Altíssimo, o Uno e Trino Deus em seu santuário dentro de ti.

Todos adentrarão aos poucos, e tu também, filha querida, pois é muito forte 
esta experiência de vida nova renovada, é muito forte este momento de graça e de 
santidade, de encontro, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em vós, vos instruindo, vos 
libertando e sendo a própria santidade em vós. 

Não sois vós que sois santos pois como humanos, jamais chegaríeis a isso, jamais 
conseguiríeis isso e teríeis força para isso. Mas é o Santo três vezes Santo que vai sendo
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em vós. 
Não adianta referir-se a uma só pessoa como Sua Santidade se o que essa 

pessoa faz e ensina não está levando todos à santidade nem a ela própria, porque a 
santidade vem de dentro de vós, assim como é de dentro de vós que provém o que não 
presta quando não estais habitados por Deus. 

É de dentro de vós que provém a santidade porque é o mesmo Pai que vos diz: 
Sede santos como EU SOU santo. Sede santos por fora como Eu sou dentro de vós. 
Sede santos por fora e por dentro, sede limpos, sede puros, vivei como vivem os verda-
deiros irmãos em Cristo, vosso Rei, vosso Mestre que vos fala e vos orienta.

Assim como é séria esta caminhada, é séria e pesa sobre vós esta frase: Não 
são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes.                        Mt 
9,12-13. 

Eu quero a misericórdia entre os irmãos e não o sacrifício. Eu não estou vindo 
para beneficiar-vos ainda mais do que já fostes beneficiados em santidade. 

Eu estou vindo para tirar o pobre do monturo, Eu estou vindo para arrancar 
do doente o que o prostra na cama, Eu estou chegando para trazer a minha sabedoria 
àqueles que vós deixastes de instruir, agrilhoando-os a um jugo que os foi levando cada 
vez mais a chegar ao caos, à miséria, à doença, à fome, à intriga, à discórdia, ao roubo, 
ao engano e à mentira, ao desamor. 

Pois tudo isso está dentro de vós e meu povo é o fruto daquilo que está dentro 
de vós. Pelos frutos conhecereis onde está a verdade. 

Que frutos provieram de  vosso milênio de evangelização? Guerras, fome, 
peste, etc. Que árvores sois! 

Sois aquela figueira, diante da qual parei para recolher figos e ela não produzia 
nada, era estéril, não era mãe, não era Maria, não gerava filhos na santidade. E então 
Eu disse, pois que seques e sejas queimada pois de ti só provém abrolhos! 

Pensáveis que cruzaríeis os braços diante do mal e ficaria por isso! Pensáveis 
que falei em vão durante doze anos seguidos! 

Pensáveis que falava mentiras quando Me reunia às escondidas com os meus, 
nos porões ou estre¬barias?! Pois digo-vos, nunca falei em vão! 

Nenhuma das palavras que falei será jogada fora, nenhuma, mas todas as 
minhas promessas se cumprirão e nada deixará por cumprir. Tudo o que falei é verdade 
e desde o começo só a verdade se manifestou mas estáveis cegos e surdos e cheios 
demais por dentro, empanturrados de

sabedoria que não podíeis tornar-vos como crianças para penetrar no Reino 
do céu.

O céu é dentro de vós mesmos. É aí que se manifesta o inferno que é tudo o 
que abafa este céu em vós, que é tudo o que abafa vossa fé e vos impede de

vos tomardes pequeninos e simples para adentrardes no meu Reino de Amor 
e Paz.

Já vos revelei o Livro da Sabedoria que é minha entrada triunfal nas famílias, 
para uni-las em torno à mesa e celebrar a minha santa presença.

Manifestar-Me-ei a vós, irei chegando devagarzinho, irei adentrando aos pou-
cos, não tenhais medo, SOU EU mesmo, vosso Rei e Mestre que está chegando, não
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vos assusteis, SOU EU que bato em vossa porta. 
Não deixarei ninguém de fora, todos entrarão e cearão Comigo e haverá um 

só rebanho e um só Pastor. Porque na casa de Meu Pai há muitas moradas, não fosse 
assim Eu vos teria dito. 

E na morada onde adentrardes, ali bebereis e ceareis Comigo, porque Eu e o 
Pai somos Um e nada há no Pai que não esteja em Mim e tudo o que Eu sou o Pai É e 
nossa Unidade é perfeita, nosso Amor é perfeito, nele não há imperfeição alguma por 
isso esse só se manifesta na perfeição. 

Ele é o Espírito da Paz que chega a vós e nessa morada já adentrais por 
inteiro. Porque Ele é a paz e já por isso adentrais à morada da Justiça porque Ele é a 
Justiça. E assim, passo a passo, ireis adentrando à casa de meu Pai que é uma só, e 
tudo o que o Pai E e Eu Sou, Ele E e se faz em vós e no meio de vós. 

À medida que ides adentrando à casa do Pai, haveis de estar imbuídos da 
santidade em vossos costumes e vivência, pois o vereis e o acolhereis e percebereis a 
sua presença se estiverdes imbuídos na santidade.

Haveis de mergulhar nela, como mergulhais na água do mar. A santidade vos 
lavará por completo, por dentro e por fora. Só estando puros e completa¬mente limpos 
havereis de chegar ao Espírito Santo que é a sua santidade na face da terra. 

É o Espírito Santo do Senhor que é a sua santidade na face da terra. Só Ele. 
Ele só unido ao Pai, ao Filho.                                                           Jo 17,11. 

É a Presença Trina em vós. É a grande manifestação do Espírito de Amor na 
face da terra. E a grande manifestação do Amor em pessoa. É a Unidade do Pai e do 
Filho que chega até vós para tornar-vos perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é per-
feito, para adentrardes à perfeição no Amor assim como é perfeito o Amor de vosso Pai. 

Tão logo vedes que as árvores se enchem de folhas, assim sabeis que está 
perto o verão, assim também vossa caminhada está verdejante e cheia de frutos bons 
de concórdia, de perdão, de amor e entendimento, de paz e justiça e sabei portanto que 
o Reino do Pai na face da terra está próximo. 

Pois assim como pela árvore se conhece os frutos se são bons ou maus, assim 
pela Comunidade, e os frutos que ela der, se conhecerá se está na verdade e na paz, 
no amor e na justiça, se viveis aquilo que o Espírito de Amor é: santidade plena, unidade 
plena, perfeição plena, resumindo tudo, se viveis o amor que é Deus dentro de vós.

Agora já não estou mais preso, agrilhoado a tradições medievais e arcaicas, 
mas estou livre e solto pelas ruas. EU SOU o Pão Vivo descido do Céu que vem ao 
mundo com voz de combate, com voz de comando conclamar que trabalheis de mangas 
arregaçadas em prol de meu Reino. 

Não fostes vós que Me escolhestes, mas Eu vos escolhi e vos enviei e dei a 
cada um uma missão. Uns tiveram missão mais leve, outros mais árdua, mas assim 
como vos enviava, assim também vos ungia com força e poder para perseverardes e 
realizardes as obras a que vos destinava.

— Assim foi se formando essa obra. É obra boa, não a vedes?
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Recém começa a manifestar-se e já se vêem os frutos na seara do Senhor. Já 
se vêem os trigais balouçarem-se ao vento com seus cachos dourados brilhando com o 
sol. A seara foi produtiva e se aproxima a colheita. 

Se houve decepções e enganos, se houve erros, que eles sejam perdoados. 
Que não reste nenhum ressentimento, nenhuma condenação e nenhum julgamento 
para a hora final que se aproxima, a hora de adentrardes o Reino.

   

Irmãos!
É Jesus que vos fala!
Falareis e agireis com autoridade e poder pois é de Mim que emanará a auto-

ridade para vós, é de Mim que emanará o Poder Divino e Santo. 
São minhas as palavras que estarão em vossa boca pois EU SOU o Pão Vivo 

descido do céu para estar em vós, para morar em vós. Deixei-vos celebrar esse mistério 
desde minha partida mas dei-vos a esperança e a certeza de que um dia voltaria para 
ficar para sempre convosco.    Jo 16, 22-23.

EU SOU já se manifesta e É em vós. O Pão Vivo descido do céu agora está 
livre. Durante séculos esteve preso nos tabernáculos sem poder ir para aqui ou para ali, 
mas agora Ele está livre e não há mais cadeias que O prendam. 

Jamais tereis ainda o poder em vossas mãos, pois agora o poder está livre e 
com seu grande exército avança na caminhada da libertação para salvar a minha Igreja 
que durante séculos foi escrava do pecado e do mal que recaiu sobre ela mesma e a si 
mesma se prendeu e se destruiu.                                             Jo 5, 41-44. 

EU SOU O PAO VIVO DESCIDO DO CEU! 
Agora a hóstia é cada um, o Pão Vivo é em cada irmão.
O Divino é em cada irmão, Deus Vivo se faz. Quebrou-se o encanto, quebra-

ram-se as estruturas, dissipou-se a ignorância milenar resultante do pecado.     Jo 16, 9. 
A palavra se faz Vida e Verdade em vós porque o Divino É.          I Jo 3, 9. 
O Verbo se faz carne e habita entre vós.                             Jo 1, 14. 
A Luz Verdadeira chega ao mundo e brilha para todos. Todos, todos, todos, 

irmãos meus, filhos do mesmo Pai. É para todos a minha Luz, a minha Graça, a minha 
Verdade. Em todos resplandecerá a minha Glória, minha Face.

Glória esta reservada pelo Pai para o fim dos tempos. 
Meu resplendor, minha luz, minha face, minha glória, o Pai reservou para man-

ifestá-la neste tempo.                                                                           Jo 17, 1-3. 
No tempo que marca o fim do mal, o julgamento do príncipe deste mundo que 

cessou seu poder.                                                                        Jo 16,11.
Por isso venho agora com grande poder e força e não mais serei destruí-

do. Venho implantar o Reino do Pai no meio dos homens e nada há que Me impeça
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de agir, nada há que Me impeça de ser o Pão Vivo descido do Pai. Nada há que vos im-
peça de crer Naquele que Ele enviou porque suas obras serão maiores do que aquelas 
que Eu fiz.       Jo 15,26. 

Venho dar testemunho de Mim e de meu Pai diante de vós.   Jo 16, 7; 16, 12-15.
Venho em santidade e poder, em força e resplendor para dar testemunho 

Daquele que o Pai envia para dar testemunho de Nós, diante de vós,       Jo 16,23. 
Por isso, EU SOU, para que ELE SEJA em vós,                       Jo 17,24. 
EU SOU para que o mundo receba.                                          Jo 18,8. 
SOU EU mesmo que estou entre vós e em vós.                       Jo 14,7-8. 
Venho para que meu Pai seja glorificado por vós.   Jo 17, 26; e em vós, Jo 5, 23. 
Já vos dizia que “bem-aventurados os puros de coração porque O veriam”.
Eis que venho em santidade e poder instalar meu Reino de Amor. Eis que 

venho ensinar-vos a purificar vosso coração, para que possais vê-Lo. Só tendo a pureza 
que Ele E, então podereis vê-Lo, só estando na sua santidade é que sereis santificados 
em vós.        Jo 17,17-19. 

Só adentrando no divino é que podereis vê-Lo em sua plenitude de glória e 
santidade.                                                                                         Lc 9, 29-30. 

Esse é o tempo novo que o Pai vos fala,                          Mal 3, 1; 
em que todos galgarão o cume da montanha e O vereis face a face tal como 

Ele É.
— Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que Ele glorifique a Ti, Deus 

Uno e Trino, o Verdadeiro, Único Senhor de tudo.
Pai, é chegada a hora em que a terra estará completamente varrida, lavada, pu-

rificada e santificada para receber o Santo dos Santos, o Único Senhor, Único Governo.
Só a Mim havereis de prestar obediência, só a Mim que Sou o Deus Uno e 

Trino em vós. Só a esse Governo de santidade que haveis de buscar. 
Pois não haverá outro maior que Este, pois para este Governo o poder vem 

diretamente do alto, do divino. 
É a própria Trindade Santa governando, quando se une o céu e a terra, no 

tempo em que se une o divino e o humano. Instalo nesse governo a pessoa da Irmã 
Gertrudes e a pessoa do Zulmar como meus mensageiros, os receptores das minhas 
ordens e das sentenças (leis) que prescreverei para meu povo. 

Direi frases, sentenças, palavras, que ao serem pronunciadas pela Irmã en-
trarão no Zulmar e se farão no mundo. Tudo o que se disser em clima de santidade, se 
fará. Minha voz ressoará com poder para instalar o Governo Novo na face da terra e 
todos Me verão e reconhecerão que sou o Uno e Trino Deus.

Tudo o que é meu, é teu e tudo o que é teu, é meu. Nisto sou glorificado e para 
que o mundo reconheça a minha glória, Eu estou em Ti e Tu estás em Mim, para que 
celebreis a minha Unidade que É em vós desde o princípio. 

Assim também vós, desde o princípio, estais em Mim e Eu em vós para que 
todos vendo, não Me vejam e ouvindo, não Me ouçam, para que reconheçam que SOU 
EU e não há outro Deus além de Mim. 

E todos saibam e reconheçam que aqui estive e por aqui passei e Me adorem e 
se prostrem diante de Mim, Uno e Trino Deus.                                      Jo 14, 31.
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Assim estive convosco desde o princípio mas não Me conhecestes porque 
vosso coração estava longe de Mim. De vós nunca Me apartei mas vós vos apartastes 
de Mim, para viver nas trevas e adorar a ídolos. 

Muitas vezes busquei encontrar-Me convosco mas vós não Me ouvíeis em-
bora fôsseis o povo de minha predileção. Só agora percebeis toda Verdade e avaliais 
o quanto de tempo estivestes longe de Mim. Só agora percebeis como é valiosa nossa 
amizade e quanto vos custou chegar a isto. Só agora se dissipam as trevas de vosso 
espírito e se rompe o véu que vos separava de Mim desde o princípio. 

Só agora buscais-Me com sinceridade e firmeza, deixando as trevas da morte, 
chegando à verdadeira Vida, aquela que nunca termina, o Eterno em vós, o Deus É em 
vós, o divino em vós. 

Só agora adentrais à minha Presença Santa para serdes por Mim santificados. 
Só agora chegais ao grande tesouro da graça que vos recria e renova, que vos auxilia a 
permanecerdes no divino Amor que vos conduz à vivência fraterna.

Só agora vos aproximais do Verdadeiro Deus e Pai no seu trono de santidade. 
Só agora compreendeis o que é à Vida Eterna em vós e permaneceis na sua presença. 

A Vida Eterna consiste em Me conhecer, Me perceber, ter amizade Comigo, um 
só Deus Uno e Trino. 

O “Eu em Ti e Tu em Mim” é que é a Vida Eterna em vós e chegar à Vida Eterna 
não significa morrer, mas encontrar-se com o Paizinho, o Uno e Trino Deus em vós.

                                                                                                             Mc 10, 30-31. 
É conviver todos os minutos e segundos de vossa convivência entre irmãos, na 

amizade, no diálogo, no Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Trindade — São palavras de Vida que estou a dizer-vos para adentrardes no 

divino sem medo. Para estar em Deus e conviver com o Pai não é preciso morrer. 
Para estar na Trindade Santíssima e conviver com Ela não é necessário mor-

rer. Basta acolher o divino em vós e estareis na presença e na convivência com o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo, o Uno e Trino Amor, que falará em vós e agirá em vós pois 
doravante Ele É, a Verdade se faz na face da terra.

O “Eu Sou, Caminho, Verdade e Vida” se faz carne e habita entre vós e em vós, 
e o templo que está santo O recebe e ali Ele faz sua morada, seu sacrário. Cada um de 
vós é um sacrário vivo, do Deus Amor, do Deus Vida, do Deus É. 

Todo minuto curvai-vos e prostrai-vos ante o vosso santo templo, curvando 
vossa cabeça e até o vosso corpo diante do Bem Amado, do Deus Bondade, Carinho, 
Ternura e Amor.

Adentrais a um tempo de santidade onde todos precisam ser santos para aí 
permanecerem e acolherem o Santo três vezes Santo Senhor.

Nesse novo tempo que se inicia em que sois chamados à Presença 
Santa, é mister que estejais santificados, senão, não haveis de aguentar, tão 
deslum¬brante e poderosa Ela É. Essa Presença Santa é o próprio Deus na face da 
terra, tal como no paraíso. Por isso toda a terra foi sendo recriada pelo Todo-Poder-
oso à medida que a obra se formava e o plano se fazia. Assim também vós fostes
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aos poucos sendo santificados para conseguirdes agüentar, permanecer diante de tanta luz.
A medida de vossa santidade, será vossa percepção do Deus É, do Deus San-

to na face da terra e em vós. 
Agora Ele já se faz Presença Santa no meio de vós.
Assim também aconteceu com meus apóstolos que puderam estar diante de 

minha Presença Santa e perceber o divino. Os outros não Me conheceram, nem Me 
compreenderam, por isso permaneceram cegos e surdos a Mim e às palavras de minha 
boca.

Agora adentrais à santidade, isto é, empreendeis a caminhada pelo vosso es-
pírito e vossa alma. Agora estais a realizar a obra reservada ao Espírito Santo Paráclito, 
que se utiliza de alguns para adentrarem primeiro por esse caminho nunca dantes per-
corrido.       Mc 15, 38. 

E a entrada para dentro de vosso espírito e de vossa alma onde o Sacramento 
é. O Sacramento sendo, todos os sacramen¬tos são. O Sacramento sendo em vós Vida 
e Verdade, a fé é, a obediência é, o amor é e todas as virtudes são.

Em resumo, o Deus Vivo sendo em vós, o Pão Vivo, o Sacramento sendo em 
vós, a santidade é. 

Se o Pão Vivo é em vós Presença Santa, não precisais ir buscá-lo. 
Ele já É e se faz em vossas famílias, onde partilhais o pão. Agora a hóstia 

santa é viva, é vida e já se faz no meio de vós. Adentrais a um tempo santo onde tudo 
é santificado.

Não existe mais pecado. Extinguiu-se o mal. E nem seus frutos subsistem. 
Todo o mal que é praticado, volta-se para aquele que o praticou, acabou-se o engano e 
o malogro, o demônio foi extinto da face da terra, não há porque preocupar-se. 

Se o Sacramento é, a confissão se faz e publicamente se deletam os que ainda 
desconhecem a Verdade e querem continuar na perversão de costumes.

O Sacerdócio no lar acontece pois é o próprio Pai e o próprio Filho que ali estão 
naquele pai, naquela mãe, na Unidade do Espírito Santo e guia e santifica os filhos e 
toda a família vive a santidade no lar, sendo fiel à lei do Pai que é o Dízimo..

       Mal 3, 10. 
Sendo fiel à minha lei, que são as bem-aventu¬ranças.             Mt 5; 
e sendo fiel à lei do Espírito de Amor, comprometendo-se a encarnar o Ca-

risma, convertendo-se, libertando-se, purificando-se e santifican¬do-se pela palavra e 
pela verdade. 

Uma vez essas leis sendo em vós, o Amor é (Pai), a Paz é (Filho) e a Alegria é 
(Espírito Santo). É a Unidade Trinitária se fazendo e a família é feliz.

A lei do Pai chegou a vós por Moisés, a lei de Jesus chegou a vós por Ele mes-
mo quando da sua missão na terra para realizar a obra que o Pai lhe tinha proposto.     
       Jo 16, 4. 

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



272

Começando desde Moisés completando sua obra inacabada, que é a linha do 
Pai, o Governo, com sua lei desde aquela época deixou de ser obedecida.

Assim também esse Carisma completou a linha de Jesus cuja seqüência havia 
sido interrompida pela morte dos apóstolos. Só o apóstolo João foi preservado para vos 
falar do adentra mento ao Amor do Pai e do vosso caminho à santidade.             I Jo 3, 2-3. 

Esta é a linha da Igreja. Foi devido a interrupção desta linha que a mesma não 
conseguiu levar os filhos de volta ao Pai. Ela mesma entregou-Me e a meus apóstolos à 
ira assassina do governo de então, debaten¬do-se desde então no seu próprio pecado.

                                                                                                  Mt 26, 59; 26, 6-66. 
E a humanidade está onde está e chegou até aqui no mais completo descon-

hecimento da minha lei e da lei de meu Pai. Chegou ao completo caos, no egoísmo e 
na auto-sufi¬ciência, porque não acolheu a Verdade, não acolheu o Sacramento Vivo, 
matou o próprio Deus, o Deus Amor.

Fora com essa Igreja, fora com ela, já!
Não existe igreja, vós não salvais ninguém, se salvásseis, se conduzísseis à 

salvação, o mundo não estaria do jeito que está. Fora! 
Fora com essa igreja social, de aparências, assassina (Santa inquisição). 
Fora com essa igreja medie¬val dentro de vós. Pois entregou à morte o Filho 

de Deus e mata aos milhares desde então. Não salva ninguém, não recria, não trans-
forma, não une os filhos do Pai, pois reina completa divisão dentro de vós e em meio 
a vós, à vossa estrutura arcaica e alienada. Essa igreja medieval precisa ruir dentro e 
fora de vós.

Quereis juntar-vos aos demais? (políticos)                                             I Jo 3, 10-12. 
Pois ides trabalhar em vão, correr em vão, pois vossa política é cruel, é en-

ganosa e perversa. Só beneficia a vós mesmos. Caireis todos no mesmo buraco onde 
sereis comidos pelos vermes.                                                                        Jo 17, 6.

Ai de vós se não aceitardes a minha Aliança Eterna!                     Jo 14, 28. 
Ai de vós políticos famintos da verdade, miseráveis e traidores! Matais a Vida, 

permitin¬do que minhas crianças sofram e morram para vosso gozo e alegria em pas-
seios, em iates, em salões, no adultério e na orgia do ter, do poder e do prazer.

Ai de vós, pois virá o fogo do céu para queimar toda a politicagem das nações! 
Irmão matando irmão, nação matando nação, filho matando pai e mãe, e pai e mãe 
matando filhos, sem conta!

Sem conta são os abortos! Sem conta são os gemidos que ouço noite e dia, 
deste povo. Em toda a terra ressoa o clamor: “Deus, onde estás?” Pois agora estou aqui! 
A quem buscais? 

A Jesus de Nazaré’ Pois sou Eu mesmo! Prendei- Me agora, se puderdes! 
Amarrai minhas mãos e fazei calar minha voz, se puderdes! 

Tentareis julgar-Me, cuspir em Mim, pois fazei-o! Quereis despir- Me, ultrajar-
Me, pois fazei-o!                                                                                                     Mc 15, 13-14.

A quem buscais?                                                                                         Jo 17, 4.
A quem buscais?                                                                                         Jo 17, 7. 
Ó igreja omissa, que caminha atrás de vãs filosofias e não ireis conseguir 

vencer mal algum! 
Com vossa filosofia não ides acabar com a fome, nem com a doença e a peste,
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nem com a perversão de costumes! 
Isso a nada vos levará. Irmão continuará matando irmão! Que adianta um cego 

guiar outro cego? Pois estais mais cegos do que o povo! 
Vos encapsulastes no poder como se isso bastasse, como se isso trouxesse 

alguma vida a alguém. Mas cegos estais. Estais mais mortos do que vivos. Vossas 
discussões e filosofias não estão levando a nada pois esquecestes o Senhor, vos apar-
tastes de vosso Deus e suas leis e caminhais a esmo. 

Entregastes o Pastor e as ovelhas estão a andar a esmo. Enclausurastes a 
Vida e a Vida em abundância e quereis batalhar pela vida. Tolos sois, cegos e surdos. 
Quando se grita a Verdade, se canta a Verdade, se fala a Verdade, se mostra a Verdade, 
permaneceis na mentira... Eu vos pergunto: Por quanto tempo? 

Por quanto tempo ainda ides caminhar com o mal, pensando estar no bem? 
E Eu mesmo vos respondo, será por pouco tempo. Por bem pouco tempo. Pois 

há só um tempo para a Verdade se fazer plenamente. E então a Verdade será, a paz 
será, a justiça será e o amor será.

Sou Eu, já vos disse que sou Eu!
Sou Eu mesmo, o sacramento do Batismo e o sacramento da Crisma dentro 

de vós, quando a pessoa é recriada, acontecendo em vosso espírito, em vossa alma, o 
puro e santo Amor. 

O espírito e a alma sendo habitados pela Santíssima Trindade, o Sacramento 
é, a Missa é, a Eucaristia é em cada um. É a Santíssima Trindade em vossa alma fa-
zendo morada é também a Unção Santa que tudo cura, seja no físico, no psiquismo, no 
espírito ou na alma. 

É o Sacramento Vivo que tudo cura, tudo liberta, tudo transforma e recria, tudo 
constrói e anima, tudo vence e santifica. “Aba, ó Pai, tudo te é possível...”. 

                                                                               Mc 14, 36;   Jo 10-14,11;   15, 7-8.
Continuai, pois, partilhando o Pão da Vida e o Pão da Palavra que vos recria e 

liberta, em vossas famílias e em vossas comunidades, comungando de meu plano santo 
de Amor para o tempo atual.

   

Assim fala vosso Mestre Jesus:
A guerra mundial aconteceria quando Judas se apresentasse dentro de cada 

pessoa, isto é, total ausência de paz. A guerra em vez da paz. 
Eu presenciei este momento, Jo 14, 29-30. 
E também meu apóstolo João vos anunciou o anti-Cristo, I Jo 2, 18; 2, 22. 
Por isso vos digo: Ai de vós se não aceitardes esse Carisma e não renovardes 

vossa Aliança Comigo! Ai de vós se quiserdes permanecer fora de minha arca! Ai de vós 
se quiserdes permanecer fora de minha Unção Santa! I Jo 2, 20; Mc 13, 11. 

Ai de vós que agora rides porque havereis de cho-
rar, se vos fosse dado ver governo contra governo, nação contra
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nação. Lc 21, 10; irmão contra irmão, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filho 
e filho contra mãe, Mc 13, 12.

Todos se levantariam e se acusariam e se julgariam a si mesmos, se conde-
nariam, Lc 21, 22. 

E vós mesmos o sabeis que já há mostras de tudo isso na face da terra, pois 
o tempo se aproxima, de esta guerra ser deflagrada dentro de vós. A minha cruz e o 
meu sangue lavaram este momento angustiante para toda a humanidade, Lc 22, 44; e 
foi a visão desse momento terrível para toda a humanidade que Me fez decidir a beber 
o cálice amargo da cruz, para nela lavar-vos com meu sangue e render o meu espírito 
para que o vosso fosse purificado e a vossa alma, salva.

Só que não fazeis caso dele, como se o meu sangue fosse derramado em vão. 
Haveis de dobrar a vossa cabeça, curvar o vosso corpo, quebrar o vosso jugo e vergar 
a vossa servis ante esse plano santo, ante esse Carisma que é a única maneira de vos 
livrardes de Judas que se aproxima e está dentro de cada um e está à porta o tempo de 
ele manifestar-se, está bem próxima a sua hora. Lc 21, 32-33.

“Tudo está consumado. Jo 19, 30; e a hora já está bem próxima.” Havereis de 
vos renovar, ó Igreja Católica, vergando vossa servis diante deste Carisma pois haverá 
muito caminho ainda a percorrer e não conseguireis vencê-lo se não estiverdes armados 
até os dentes com a armadura do cristão, Jo 21, 24. 

Se não souberdes usar as armas de Cristo não vencereis. Só neste Carisma 
conseguireis hastear a bandeira da Paz.

Por isso foi necessário purificar os Dízimos e até o Dízimo de Judas se apre-
sentou para com ele ser purificado todos os dízimos dos anti-cristos e assim lavar com 
a graça esse momento crucial para toda a humanidade, quando nova perseguição seria 
encetada aos cristãos que seriam dizimados como o foram meus apóstolos. 

Se os Dízimos foram recolhidos foi para instalar novamente no mundo a lei do 
Pai e ser obedecida, ao menos por uns poucos, já seria o bastante, o suficiente para a 
linha do governo caminhar e purificar o dinheiro do mundo que estava amaldiçoado nas 
mãos do maligno, desde vossos primei¬ros pais, Gen 3, 17-19. 

Foi necessário recolher os Dízimos para que minha lei se implantasse nova-
mente e a minha obra se fizesse e o meu plano se concluísse. 

A minha obra é instalar o novo governo do Santo três vezes Santo. 
Sua santidade, Is 42, na face da terra e com Ele minha lei do Dízimo e a lei 

de meu Filho que é a vivência das bem-aventuranças na família e na sociedade e a lei 
do Santo Espírito que é a integração pessoal da pessoa consigo mesma, com a família, 
com a comunidade igreja, com a sociedade em seu trabalho e o governo novo. 

A minha obra por excelência é introduzir esse Carisma no mundo. É 
apresentá-lo a vós e defendê-lo. Só através desse Carisma é que faço a Alian-
ça Eterna convosco, que é União Trinitária em vós e convosco, dando-vos todo 
o poder para vencer e subjugar o mal para sempre, para que nunca mais tenha 
poder sobre vós. Pois através dessa Aliança Eterna vos insiro na Santíssima



275

Trindade em toda sua plenitude tanto por dentro como por fora, assim vossa família é 
inserida, bem como vosso trabalho. 

A Trindade toma posse assim de toda a terra. Toda a terra, bem como seus 
habitantes, recebe o sopro de Deus e é novamente recriada e santificada. Tudo volta 
às mãos do Pai. Por muito tempo tudo esteve nas mãos do príncipe deste mundo. Mas 
agora vem a hora e ela já chegou em que ele será vencido para sempre, Jo 16, 11.

Esse Carisma projeta luz sobre as obras das trevas e o príncipe deste mundo 
é vencido para sempre.

É a Eterna Aliança que faço com cada filho, unindo o céu e a terra, o humano 
e o divino. 

É a Aliança definitiva e final entre o homem e Deus. Todos precisarão aderir a 
ela pois não haverá outra. 

Ela traz o divino para dentro do humano: desde a convesão, libertação, pu-
rificação até a santidade, ao Coração do Pai, a vivência do divino. Purificando cada 
filho do pecado mortal (conver¬são), do pecado venial (libertação) e do pecado original 
(perfeição). 

Tudo é purificado e santificado. Apaga-se para sempre toda a mancha de peca-
do pela integração do ser na Santíssima Trindade I Jo 2, 24-25. 

Por isso não haverá outra, pois é a restauração do paraíso perdido pelo homem 
e nela se cumprem todos os desígnios que o Pai dispôs sobre a humanidade, até chegar 
a Ele, Jer 31, 33-34. 

Uma vez estando no Amor Trinitário, a Verdade É e todos conhe¬cerão, 
grandes e pequenos, não havendo mais necessidade de revelações ou de uma outra 
aliança, visto que o Divino se faz na face da terra, em cada ser e Ele mesmo falará e 
ordenará suas leis e seus preceitos em santidade e poder. 

E a eficácia desta Aliança Eterna Heb 9, 15-17, foi testamentada pela morte do 
sacerdote que sugeriu a implantação da lei do Dízimo à Comunidade Aliança Divina — 
Padre Daniel Nascimento Lindo.

E abençoada está esta Aliança. Amém.

   

Hoje entro no mundo hasteando a bandeira da paz. Minha paz se faz sobre a 
humanidade inteira. Revisto o mundo inteiro com a brancura e com o doce aroma da 
minha paz. 

Tenho a vós todos da Comunidade Aliança Divina a dizer-vos que vos amo com 
infinito amor de Mãe. Agora, por intermédio de vós, o mundo pode receber-me, pode 
receber a minha paz que reinará para todo o sempre. 

Já em vós, já na Comunidade inteira os efeitos gratificantes serão sentidos e 
vividos, começando em vosso meio, espalhando-se rapidamente sobre a humanidade 
inteira.

Sou a Mãe da paz que entro no mundo inundando-o da mais santa paz.
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EU SOU A PAZ!
Esta é a paz que o mundo não conhece. Esta é a paz que vos traz esse Carisma 

na pessoa da Irmã Gertrudes.                                                                                          Is 11. 
Se não aceitardes esse Carisma não conseguireis chegar a ela, pois a minha 

paz é a minha própria presença entre vós.
Eu sou a paz, quer ser em cada um de vós. Eu sou a paz, quer eliminar toda 

guerra. Eu sou, quer ser em cada um de vós e só por este Carisma chegareis a Ele.
Quando as minhas palavras estiverem em vossa boca serão o bálsamo eficaz 

para qualquer doença, para qualquer problema, para qualquer impasse. 
Dou-vos armas poderosas através deste Carisma para serdes totalmente 

vence-dores, pois enviar-vos-ei aos pagãos que serão vencidos pelo pensamento de 
Unidade em vós e adesão a Mim. 

Repito-vos, dou-vos armas poderosas, através deste Carisma para capacitar-
vos para a missão. 

Não ireis de mãos vazias, sem armas, para enfrentar as guerras. Mas levareis 
as armas invisíveis do meu Espírito no Amor Trinitário e estareis armados até a alma, 
pois vosso corpo pode ser atingido mas não atingirão vossa alma que estará de pé com 
a bandeira da vitória na mão, hasteando onde quer que vades, a bandeira da paz, que 
SOU EU dentro de vós.

Que assim seja e que assim se faça. Amém.

   

Vejo Jesus aos doze anos.
EU SOU A OBEDIÊNCIA!
Pela minha Unção Santa todos aprenderão a conhecer-Me, grandes e peque-

nos. É a minha Unção que estará em vós e agirá em vós.
É a minha Unção Santa que atua na pessoa da Irmã Gertrudes, minha serva 

escolhida, Jer 1, 4-10. 
É sobre a pessoa da Irmã Gertrudes que recaem os meus desígnios. Eu a con-

forto sempre e lhe dou nova vida, mas cada vez que Me é necessário uso-a para dar a 
vida, isto é, morrer em meu nome para gerar vida nova. Em nome da obediência ao Pai 
ela diz Sim! Como Eu disse Sim! E acolhi toda morte do mundo para merecer o Espírito 
Santo sobre toda face da terra. Is 53.

Pai — Assim Eu a pego pela mão e faço-a atravessar pelos vales, pe-
los campos e despenhadeiros estendendo minha mão sobre toda criação, recrian-
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do-a de novo.      Is 50, 4-9. 
Abro sulcos e semeio novamente a semente do bem instalando novamente o 

paraíso perdido pela humanidade.       Apoc 21, 5.
E agora Eu encravo a sua obediência na minha obediência para que ela, assim 

como viveu Comigo e em Mim as agruras da morte física, psíquica, espiritual e da alma, 
assim também possa ela tomar parte da minha Ressurreição e Ascensão ao Pai.

Façamos o homem à nossa imagem e semelhança para reinar sobre todas as 
criaturas, debaixo da terra, sobre a terra e nos ares, dando-lhe poder para dominá-las... 
sob a condição de obedecer a Mim que sou seu Deus.

O homem rompeu com esse pacto de obediência a Deus, sendo induzido pela 
mulher, quebrando a amizade com Ele. O céu se abriu, Apoc 11,19, e novamente o 
Criador vem e suscita Eva e suscita Adão e recria-os novamente para poderem reentrar 
novamente no paraíso e reatarem a amizade com Deus e reconduzirem seus filhos de 
volta a Ele.

Por isso nesse Tempo Santo onde reina a santidade, Apoc 11, 15-18, na face 
da terra, o Pai suscita primeiro a mulher na pessoa da Irmã Gertrudes imprimindo-lhe 
nas suas próprias carnes o Carisma, lavando a humanidade de toda desobediência 
imposta pela serpente, dando-lhe poder sobre todo mal, Is 11, 1-10. 

Suscito também o homem na pessoa do Zulmar, para ele, em nome de toda a 
humanidade, ser selado com a obediência neste Carisma, que é o Selo do Livro do Pai 
para toda a humanidade, para todo o sempre. 

Em aceitando o Carisma, aceitando Jesus, aceitais a “imagem e semelhança 
do Pai” que vem a vós na paz e na obediência a Ele.

Só a obediência ao Carisma vos dá o direito de entrar na sua glória. Não é 
preciso nenhum esforço, nenhum trabalho, só a docilidade ao Carisma e Ele É e a obe-
diência É e a paz se faz.

A imagem e semelhança do Pai sois vós na obediência, na santidade, na paz 
e no amor. Ele vem a vós reatar a amizade, a confiança, a docilidade e a obediência.

Por isso foi tão necessário a Irmã Gertrudes ser tão obediente, para com sua 
obediência lavar toda desobediência passada, recriando com isso todos os meus filhos 
na obediência a Mim, Apoc 3, 20-21. 

Ela recebeu diretamente de Mim esta missão de buscar o homem, desde sua 
primeira origem e ir recrian¬do-o, passo a passo, até chegar à perfeição, à santidade, 
isto é, à terra prometida, à nova Jerusalém, antevista por Moisés, quando ao descer do 
monte seu rosto refulgia.

Terra esta que é a santidade em vós. Terra Santa que é o divino em vós. Terra 
esta que é o Cordeiro em vós. Terra esta que é o Novo Reino do Messias na face da 
terra, dentro de vós. Terra esta que é o Poder Trinitário do Pai e do Filho na Unidade do 
Santo Espírito dentro de vós e no mundo todo, com Maria, por Maria em Maria, a Mãe 
de todos os viventes, Apoc 21, 6-7. 
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Terra esta que é a “Promessa do Pai”, feita em meu Filho Jesus e que se cumpre em 
vossa carne, purificada, santificada e divinizada, Apoc. 21,1-4. “Promessa” que se cum-
pre por inteiro na pessoa do Zulmar, que em nome de toda a humanidade e na van-
guarda de todos, por desígnio da Providência Divina, acolhe o Espírito Santo, a sua 
santidade, concebido e gerado pela mulher, outorgando assim a graça e o Dom de todos 
acolherem-No também, Apoc 22, 17.

Jesus fala aos servos:
Ainda não chegastes à perfeição.
Ao atingirdes a perfeição no Amor, até vossos pensamentos curarão as doen-

ças e farão prodígios. Mas ainda não chegastes lá. 
Quanto mais suaves forem vossos gestos nas exortações, mais próximo esta-

reis da perfeição que é Deus Pai. Quando só palavras bastarem estareis na letra. 
Quando apenas usardes a oração em línguas estareis à porta, pois não sereis 

vós mas a minha essência, o Germe Divino que reside em vós que falará e curará. 
E quando só um pensamento de Amor Trinitário bastar para a cura se fazer, 

então chegastes lá.
Portanto, caminhai rumo à perfeição no Amor.

   

Irmãos:
A igreja estrutura pensava chegar à nova Jerusalém por intermédio das Comu-

nidades Eclesiais de Base, atribuindo-se a si mesma esse poder, outor¬gando por ela 
mesma à família, os favores temporais de realizar a pró-forma dos Sacramentos, ficando 
para si a posse do Sacramento por excelência e da Unção, isto é, do Poder Divino em si.

Só que agora Aquele que tem o poder divino e a sua unção, deve reunir-se ao 
meu rebanho escolhido, onde se encontra o rebento novo, a Unção do Santo três vezes 
Santo do qual Eu dou testemunho para que também ela dê testemunho de Mim, quando 
chegar a hora. 

Já vistes o que vos falei desde o princípio de que iria, mas que um dia voltaria 
e que “o Pai vos enviaria o Espírito Santo Paráclito para ficar para sempre junto de vós”. 

E Ele vos recordaria o que vos disse e vos ensinaria todas as coisas, não pre-
cisando mais haver quem ensine o irmão, a irmã, dizendo:

— Conhece a Jesus! Porque a mesma Unção Santa em vós falaria e vos ensi-
naria toda a Verdade. Por isso haveis de estar preparados para este momento para que 
não vos pegue de surpresa, porque Ele vem e já é fato consumado entre vós. 

Haveis de estar preparados para esta hora e ela já veio só que ainda não 
se deu sua aparição no mundo porque o mundo não está preparado para recebê-
lo ainda. Há que acolher o Carisma e santificar-se primeiro para depois ver a luz 
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que não se apaga.
Enganaram-se pensando assim porque o poder de suscitar essa luz veio do 

alto, iniciando-se pobremente em uma família simples onde residia a escolhida, a prefer-
ida do Pai, na antiga vila do Faxinal, hoje, cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, 
Brasil. 

Este foi o chamado do Pai, que iniciou-se nesta filha e que completar-se-ia 
depois com sua comunidade reli¬giosa, na Congregação da Divina Providência, em Cu-
ritiba, quando durante uma celebração Eu lhe disse claramente: 

“Deixa as noventa e nove justas e vai em busca daquela que se perdeu”. 
Iniciou-se, então, com o chamado do Pai e do Filho, o “Sim de Maria” na pes-

soa desta serva. A escolhida do Pai e do Filho iniciou a sua peregrinação num encontro 
de religiosos chamado CEFOPER, em Porto Alegre, onde em sua pessoa completou-se 
o chamado, recebendo, diretamente de Mim, a reali¬zação instantânea do Carisma em 
si mesma, isto é, conversão, libertação, purificação e santificação, e mais a visão do que 
haveria de ser, onde deveria chegar e o que haveria de passar e enfrentar até chegar 
à minha glória com a bandeira da vitória na mão, no lugar onde não haveria mais nem 
morte, nem dor, nem sofrimento, isto é, na Terra Prometida, cheia de delícias. 

Tudo isso nos oitenta dias de deserto concedidos pela sua Madre que percebia 
estar acontecendo nesta filha acontecimentos misteriosos. Havia uma voz que falava 
com ela. Que voz seria esta?

A serva escolhida, para em tudo e unicamente fazer a vontade do Pai,iniciou a 
busca de discernimento com seus orientadores espirituais, com suas Madres, continu-
ando sua peregrinação à busca de fazer a vontade do Pai, nada encontrando na pessoa 
humana que lhe satisfizesse em discernimento porque não era entendida por ninguém, 
pensou ser contemplativa, indo visitar um Mosteiro, mas o Pai não lhe permitiu. Foi 
então servir no nordeste donde precisou ser afastada, devido ao “apego” da população 
à sua pessoa, visto que assumiu um posto de enfermagem e realizava muito bem este 
trabalho. 

Ela mesma recebeu do Pai o aviso, não te quero entre os pobres mas entre 
os ricos... Continuou sua caminhada em busca da realização do chamado, o Pai nunca 
permitindo-lhe apegar-se a ninguém e que ninguém se apegasse a ela. Devia ser Só 
Dele, totalmente do Pai o seu coração. Chegou de volta a Curitiba onde não conseguiu 
mais conviver com suas coirmãs, visto que lhe era mostrado tudo o que as mesmas 
tinham dentro de si e as mesmas se assustavam, gerando como que uma “bagunça” 
porque pela voz da Gertrudes o que estava dentro delas lhes atacava e ainda não tinha 
o discernimento claro daquilo que o Pai queria. 

Esta filha só sentia-se incompreendida, chegando assim em Lages, a Belém 
Nova, para servir no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde atuou junto aos psico-
patas e as crianças, começando a perceber coisas misteriosas.

Inseriu-se na Pastoral da Saúde visitando as periferias da cidade, Bair-
ro Morro Grande, o Bairro Passo Fundo, ouvindo sempre, cada vez mais forte: 
“teu chamado não é entre os pobres, mas sim entre os ricos”.  Esteve também
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freqüentando cursos e reuniões da Renovação Carismática, mas sempre a voz do Pai 
lhe falando: Saia!

Até que por feliz providência do Pai, encontrou um casal, Satomi e Aide, em 
vias de separação, os quais pediram-lhe ajuda.

Desde ali, no mês de agosto de 1983, iniciou-se o Carisma Aliança Divina, 
em Lages, Santa Catarina, Brasil, com toda sua peregrinação através das famílias que 
foram chegando até ela, escolhidas pelo Pai, para ajudá-la nas manifestações do Pai, 
na elaboração do Carisma para toda a humanidade, e que agora se conclui com o der-
ramamento da Providência Divina na face da terra, amém.

Iniciou os atendimentos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, passan¬do 
então ao porão da casa do Telmo e até em carros teve de atender, tão forte era o apelo 
de integrar a pessoa em sua família e reconsertá-la. Estava desco¬berta a missão. 

Era consertar as famílias quebradas. lançou-se neste afã que foi levando-a 
cada vez mais para frente até chegar à culminância final.

Por isso vos digo, ó Igreja Hierárquica, que de nada valeram vossos esforços 
para entrar nesta Terra Prometida, na Nova Jerusalém, pois para nela entrardes havere-
is de abandonar vossa Igreja Hierárquica e vossos costumes, vossos hábitos milenares, 
sacudir a poeira, deixar cair as vestes e caminhar com o povo e com ele chegar a esta 
graça. Somente assim chegareis à terra prometida e gozareis das delícias que ela é. 

Este Carisma vos reserva a glória Daquele que haveria de vir a este mundo. 
Não fora assim, Eu vos falaria, mas se falo-vos é para que não sofrais pois não quero 
que sejais pegos de surpresa sem “armas” quando aquela hora chegar, e a iniqüidade 
cair sobre vós. Serão para vós dias de muito desespero, pois não sabereis trabalhar nem 
vossas próprias iniqüida¬des e ainda tereis de escutar e agüentar toda a iniqüidade do 
vosso rebanho fiel. 

Aí então gemereis e chorareis com toda sorte de iniqüidade e angústia e nada 
podereis fazer. Cuidai para que aquele dia e aquela hora não vos pegue de improviso. 
Estais de sobreaviso, não vos descuideis. 

Tivestes tempo de sobra para pensar, dialogar e criticar sobre o Carisma, mas 
agora não haverá uma segunda chance. Não há mais tempo, precisais optar. “Ou estais 
a meu favor, ou estais contra Mim. Quem não recolhe Comigo, espalha”.

Agora é a hora final, o final dos tempos, o final dos tempos do mal sobre a terra, 
é a hora do Bem reinar, é a hora da renovação do velho pelo novo. Este Carisma é a 
Encíclica Papal que precisava ser feita para renovar a Igreja e que muito tentastes fazer 
com vossas próprias forças mas não o conseguistes. 

Ela chega até vós agora de meu próprio punho. Só assim para aceitardes a 
renovação que ela encerra e está aí, tão arraigados estáveis em vós mesmos e em 
vossas estruturas, do contrário não a acolheríeis, pois estais demais presos à vossa 
mordomia e a vossos costumes e preconceitos para enfrentá-la e acolhê-la. Vossa estru-
tura está muito bem formada e estais muito bem instalados para aceitardes a mudança.
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Por isso foi de vossa preferência não manifestar-vos, silenciar sobre o assunto, 
exclaustrar a Irmã Gertrudes a pedido dela mesma, pedindo, a seguir, o seu afastamento 
dela, definitivo da vossa jurisdição, para que não precisásseis tomar conhecimento da 
voz que nela falava ao assumir sua causa.

Durante anos falou aos quatro ventos: norte, sul, leste e oeste, nos cursos de 
formação sobre o Carisma, ministrado a todos os que quisessem escutar, e vós não a 
quisestes ouvir. E aos que tiveram oportunidade de aproximar-se não O aceitaram.

Digo-vos, pois, que tudo o que é morte vai ser banida da face da terra. 
Todas as situações de morte desaparecerão. Isto é, tudo o que não é o Pai, na 

pessoa, tudo o que não é o Filho, na pessoa, tudo o que não é o Espírito Santo, na pes-
soa, e tudo o que não é Maria, na pessoa, desaparece para sempre agora. 

Todas as situações de não amor na pessoa foram acolhidas no meu sangue e 
purificadas pelo poder da palavra e transformadas e recriadas pelo Pai, santifi¬cando-as 
novamente e plenamente.

E a acolhida do Amor na pessoa, a acolhida do Divino, a acolhida de Deus na 
pessoa, a acolhida do Amor Transformador, “porque a luz veio ao mundo para os seus 
mas os seus não a acolheram”.

Agora a luz vem para toda a humanidade e precisa ser acolhida. O Carisma é 
essa luz. Ele precisa ser acolhido porque não haverá outra chance. É a única e última 
chance e não haverá outra.

Porque a voz veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. 
Preferiram cognominá-la disso ou daquilo a ouvi-la.

Mas a família acolheu-a porque ela veio ao mundo para a família e atendeu até 
em porões... Irmã Gertrudes esteve morando durante quase dois anos com a família de 
Osvaldo e Beloni, donde saiu para a sua atual residência à Avenida Primeiro de Maio, 
Bairro Coral, Lages, Santa Catarina — Brasil, na época construída por Osvaldo Furlan, 
já com o auxílio do Dízimo que a Comunidade recolhia. Esta casa é a atual sede das 
Irmãs Contemplativas no mundo e este é o local atual da Comunidade Aliança Divina.

Maria de Nazaré, quando pediu acolhida não foi recebida por ninguém, nem 
pela família, para purificar este momento pelo qual passaria o Carisma, quando não 
seria recebido pelos seus.

Eu te louvo, ó Pai, pois assim foi de teu agrado.
Glória a Deus nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
- O vinde, adorai o Salvador!
Desejo que esse momento solene da minha chegada em plena glorificação na 

humanidade seja gravado em vossa memória para todo o sempre. Amém. 
30 de abril de 1994.
São Lourenço, Mafra, Santa Catarina — Brasil, na tenda de Reunião.
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É Jesus que vos fala.
Agora é a chegada da promessa do Pai, do Enviado do Pai, a chegada do seu 

Espírito na face da terra.
São Lourenço, Mafra, é o local escolhido para Ele se manifestar, para a luz se 

manifestar no tempo certo e no local certo. 
Quando o nada, nada, nada se manifestar em vós, rendei vosso espírito e 

vossa alma ao Pai, sem mais nada, nada, nada e então o Tudo poderá ser.
É a chegada do Amor na face da terra. Ele vai tomar posse das pessoas para 

que elas sejam curadas integralmente, totalmente. Elas serão curadas pelo Amor, num 
abrir e fechar de olhos. 

Pelo Amor Santo elas serão tocadas e transformadas.
Se obedecerdes o meu plano e as minhas ordens todos receberão pela graça. 

Agora a luz vem para toda a humanidade e precisa ser acolhida. 
Ele, o Espírito Santo, precisa ser porque não haverá outra chance, é a única 

chance e não haverá outra porque agora é a chegada da promessa do Pai, do Enviado 
do Pai, do Santo três vezes Santo na face da terra, a chegada do seu Espírito em cada 
ser.

Amém.

   

Irmã, Entre a vida no pensamento e a vida na alma há uma grande distância. 
O mundo está na vida do pensamento, no poder mental e você já extrapo¬lou o humano 
e está no poder da alma.

Onde você chegou só Deus é.
Chegou em vida ao Santo Senhor, ao Trono do Altíssimo.
Atingiu as alturas dos céus. Já está a pregar totalmente no divino, puro e santo 

Amor. Só Ele realiza tudo e nada pode resistir a Ele. 
Nem os principados, nem as potestades, nem alguma força cósmica, quanto 

mais o pensamento, nada poderá resistir à minha voz. Nada é destruído. Tudo é novo, 
inusitado, belo e bom.

Agora compreende porque em você sou invencível e os que aderirem ao meu 
plano são mais que vencedores.

E como se governasse a terra, das alturas do céu. Veja por que tem pod-
er sobre todo o firmamento, sobre toda terra e sobre toda criatura?  Porque Sou Eu
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em você, santificando tudo, a pessoa, a família, a comunidade empresa e o governo. 
Tudo, tudo está sendo abençoado e santificado e nada no mundo pode furtar-

se a isso. Nada no mundo pode furtar-se ao Dom Santificador que recobre toda terra, 
que já está na face da terra, só não pode manifestar-se ainda ao mundo, porque o 
mundo não O vê e nem O conhece, mas você O vê, porque permanece com você desde 
o princípio.

Desde o princípio quando lhe chamei, incuti em você o meu Espírito de sa-
bedoria e entendimento para que ao sopro do meu Espírito se converta toda a terra. 

Assim deverá ir e assim deverá falar em meu nome com toda a sabedoria até 
chegar o grande Dia, o Dia Eterno que vos coloca na eternidade do Pai, no gozo e na 
alegria do Santo Espírito do Pai.

Agora não preciso mais falar por enigma porque já não está entre vós o prín-
cipe das trevas. Extinguiu-se o reino das trevas da face da terra. Agora o que impera é 
o Reino do Bem, Reino do Amor. Abastecei-vos no Senhor, onde encontrais a alegria e 
a misericórdia, o amor e a sabedoria, enfim todo o cabedal de amor, paz, sabedoria e 
entendimento de que precisais para ajudar a vós mesmos e os irmãos.

Que assim seja. Amém.

   

Irmã,
Nesta altura da caminhada se Eu não providenciasse os acontecimentos, vós 

correis um sério risco. Pois estáveis a enfrentar o mundo sem minha principal arma, a 
arma com a qual Eu venci o mundo, a Ressurreição. 

A ressurreição dos mortos se fez necessária, pois, caso contrário, não poderíeis 
mais avançar os passos, sem serdes exterminados pelo mundo. 

O mundo vos odeia, como odiou a Mim. Estais agora diante de toda a arma-
mentação mundial. E foi necessário a morte ser vencida para não mais serem atingidos 
por ela.

Também, porque colocar vinho novo em odres velhos não fica bem e o preju-
dica, fazendo-o virar vinagre. Portanto, haveis de colocar vinho novo em odres novos. 

Todos os odres estavam velhos e era preciso fazer odres novos para receber a 
doutrina nova sem nenhuma contaminação. 

Pois a nova doutrina vem aperfeiçoar a anterior, é algo totalmente novo que 
ainda não existiu na face da terra. Totalmente genuíno e puro. Toda terra estava con-
taminada. 

                                                                                                                          Is 1. 
Nada, nada, nada era puro. Não havia nada puro, nada.
Eu sou a Vida! E era necessário que a morte se rompesse e a vida se fizesse. 

Ao menos em alguns haverá de acontecer o mistério de saírem da morte para a vida, 
que sou Eu. Nem todos estais prontos. 

Apenas chamei alguns. Mas se todos vierem, mel-
hor. Falo Me referindo à Comunidade. Agora é a hora da
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esperada parada da Comunidade. Agora começa o novo e os que não estiverem prontos 
vão chorar, porque a vossa hora soou.

Se vos mostrei antes a luz foi para que fizésseis caso dela. Eu não vos falei em 
vão e não vos preparei em vão.

Falei-vos para que tomásseis conhecimento da Verdade e aderísseis a ela 
Minha voz não passou por vós em vão. Ai dos que Me viraram as costas. Melhor seria 
que lhe atassem uma pedra no pescoço.

Pois um grande escândalo recairá sobre eles. A luz está entrando e o mundo 
vai gemer e arrepender-se daquilo que não fez. Ai de vós omissos!

Pobres de vós que fostes arrefecidos, pois se há de arrefecer vossa fé, pois 
não crestes na esperança oferecida e ireis gemer para vos desarraigardes de vossos 
hábitos milenares, vossa conduta esnobe e vossos hábitos distintivos e principescos.

Tereis medo da luz, vos sentireis despidos tal como Adão e Eva no paraíso 
com vergonha de Deus e cheios de medo. Sem fé, sem esperança e sem amor, pois só 
o Amor restaria e este vós não acolhestes. 

Pobres sempre os tereis, já vos disse uma vez e repito de novo, mas a Mim 
nem sempre O tereis.

Ai de vós que fostes convocados para o serviço e não fostes fiéis. Pois já 
passou a primeira hora. E vai chegar o dia em que passareis por uma transfor¬mação 
tão grande e forte que até o toque nos vossos cabelos e nas vossas vestes curará, até 
vossos passos e vossa respiração curará.

Isso quando chegardes à minha glória, à minha glorificação pelo Pai. Amém.

   

Onde vós pensais que meu Filho Jesus virou a mesa dos cambistas? 
Quando passou purificando vossa alma!
Quantas vezes ouvi a súplica de minha filha, ao amarrar os meus filhos na ala 

dos psicopatas onde trabalhava: Pai, Paizinho, veja o que fazem com os teus filhos! 
Pai, Paizinho! 
E se refugiava diante de meu Filho em adoração e súplica. Ó filha, nenhum 

de teus gemidos Me passou desapercebido. Nada foi em vão, pois precisaste ver o que 
mais tarde irias purificar.

Quando entraste para o Colégio ou serviste como Irmã nos vários lugares em 
Curitiba, no Nordeste, em Lages... já eras a minha filha preferida para receber a resposta 
das tuas perguntas. 

E tudo isso já te era permitido por Mim como parte da caminhada. Pois irias 
chegar à cura dos psicopatas como de todas as outras doenças. Pois doença não existe. 
O que existia era o pecado na alma fazendo desordens. E a alma contaminada pela 
peste.
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As pestes que se manifestaram na época de faraó foram no humano, no físico. 
E eles sofreram as conseqüências do afastamento de Deus no físico. Hoje as conse-
qüências do pecado de Adão se manifestam na alma. 

Naquele tempo em que Jesus, meu Filho curava os possessos já era essa cura 
da alma, essa purificação que Ele tinha o poder de realizar. É na alma que está toda a 
bagunça que desequilibra as pessoas, tornando-as psicopatas. 

Ou é na alma que as pessoas muito sensíveis caem e como não sabem trab-
alhar o que aí encontram e começam a drogar-se, pois não conseguem humanamente 
conviver com todo esse mundo. 

Ao menos drogando-se conseguem viver sem tirar a própria vida. 
É como uma fuga que encontram alguns em vez do suicídio no qual chegam 

outros.
A alma é o templo Santíssimo de Deus, onde só Ele habita mas vós a
fizestes um covil de ladrões. Um covil de ladrões está a alma de vossos filhos, 

ó pais hipócritas!
Procurais ajuntar tesouros por fora onde a traça corrói e o vento destrói e não 

juntais tesouros por dentro onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Ó pais o que 
fizestes com essa geração que encontro na minha chegada à face da terra! 

Melhor vos seria que se vos tivessem atado uma mó ao pescoço e vos tivessem 
jogado ao rio, pois de vós agora vou pedir contas. O que fizestes dos vossos talentos? 

O que fizestes dos vossos dons? 
Dos dons e talentos que dei a cada um, para que produzissem frutos para 

a vida em Mim? O pais, quão grande será a vossa decepção quando verdes que não 
fizestes nada! Nada! Nada! Não entesourastes para o alto! 

Estáveis todos, todos, todos mortos, vazios de Deus, sem faltar nenhum. Ne-
nhum de vós salvar-se-ia não fora a Graça vir ao vosso encontro. Nenhum. Nenhum só, 
todos vós fostes manchados pelo pecado original, a desobediência e ficastes marcados 
pelo pecado mortal, a não acei¬tação da Pessoa de meu Filho e caístes no pecado 
venial que é a conformação com o mal. É nadar no lodo.

E assim estais até agora quando da minha chegada, desde a planta dos pés 
até a raiz do cabelo não há nada, nada, nada que seja puro. Tudo contaminado e sujo.

Ó vós se não virdes a Mim nesta hora!
Pobres de vós se não aceitardes este Carisma, sinal da minha presença entre 

vós.
Pobres que sois se vos questionais!
Não há mais tempo, nenhum minuto para pensardes, pois a Verdade É e a hora 

já chegou. Já soou a hora do final dos tempos do mal. Ela já E entre vós. 
Agora só existirá o tempo de opção onde todos de novo, como Adão e Eva, 

poderão optar por Deus. Poderão aceitar o paraíso celeste ou gemer nas trevas exteri-
ores. Cada qual será livre para optar. 

Cada qual terá oportunidade de dedicar-se a adorar a Deus e servi-Lo ou iso-
lar-se e viver só como Caim, não suportando nem a si mesmo.
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Ó tu que tens dificuldade de optar, purifica o Caim dentro de ti, limpa-te da 
inveja e do ciúme e opta pela salvação da tua alma que é eterna. 

O que é terreno passa. Mas o que é eterno dura para sempre. E onde queres 
que tua alma esteja, onde queres que o eterno que mora em ti, esteja, se não é integrado 
em Mim, o Eterno pelos séculos sem fim? 

Onde queres que vá gemer tua alma? 
O Eterno busca o Eterno. É de eternidade que vos revestis.

   

É Jesus que vos fala:
Esse Carisma vos dá o direito de serdes acolhidos como filhos de Deus, pois 

para isso fostes criados, só que ainda não havia se manifestado o que haveríeis de 
viver. Esse Carisma reconquista para vós, a pureza, a santidade, a dignidade de vossa 
filiação com o Pai, na eterna intimidade entre o Pai e o filho, no eterno colóquio coração 
a coração. 

É o Pai saudoso e amoroso vindo ao encontro do filho e acolhendo-o em seu 
coração, em sua Unidade, no paraíso que é esta terra recriada por Ele em sua Divina 
Sabedoria, sem destruí-la, mas transformando-a totalmente, célula por célula, grão por 
grão, partícula por partícula, tudo está recriado e transformado em caminho novo, em 
caminho santo. 

Pela luz tênue e difusa, o Pai percebe o filho pródigo voltando para o encontro 
e o aconchego em seus braços. Vem, filho, o Pai te acolhe! 

O Pai te ama, filho, vem! 
É a hora do encontro, filho querido, meu coração se abre cheio de amor, Eu te 

acolho, filho, volta para Mim! 
Sou teu Paizinho querido e há muito tempo desejo dizer-te estas palavras de 

amor, de acolhida e de paz.
— Filho, volta para o coração do Pai! 
Volta para a casa do Pai. Façamos juntos a ceia sagrada, na eterna comunhão 

dos santificados por Deus.
É a era dos Santos na face da terra, onde humano e divino se encontram, céu e 

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

Desse encontro esparze a Luz, se abre o Caminho e brota a Vida, a Vida em 
abundância. 

O humano acolhe o Pai, acolhe Deus. Deus É, em cada um, igualmente e 
perenemente. Agora a Verdade É, a Vida É, o Carisma É e o Amor É. Esse Carisma é o 
Dom, o próprio Dom, o próprio Pai se faz em cada filho, o Dom É em cada um. 

Há abundância de Vida. Há abundância de Amor. Se cumpre o que vim trazer 
ao mundo: A Vida em abundância, a Vida plena, o Amor Trindade. Mereci-vos este Amor, 
quando doei minha Vida por vós, vos mereci a Vida Plena, Vida Plenificada no Amor, 
Vida Santificada, Vida na Graça, no Amor Uno e Trino.

Entreguei-Me totalmente para que o plano do Pai se cumprisse. Esse 
plano tinha o objetivo de reconduzir os filhos de volta para Ele. Por diversas vezes
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vos falei do Pai, vos ensinei a conhecê-Lo e amá-Lo. 
Vos apresentei o Pai, mas não tínheis com Ele, a intimidade que Eu tinha desde 

sempre. Agora, nesse tempo em que a santidade acontece e se torna plena na face da 
terra, onde tudo é santo, puro e bom, onde o Bem reina, é que estais partilhando dessa 
intimidade com o Pai, que Eu tive desde o princípio.

Comigo e através de Mim, Filho Primogênito do Pai, sois herdeiros de todos 
os bens espirituais e de toda graça. Sois herdeiros do trono do Pai, sois eleitos para 
viverdes a promessa em vós, partilhardes da plenitude da paz.

Andáveis extraviados, como ovelhas sem Pastor, mas por esse Carisma, que é 
o Dom em si, sois reconduzidos à dignidade de filhos de Deus, herdeiros da promessa e 
co-herdeiros do trono de santidade. 

Eu vos conclamei: Sede santos, como é Santo vosso Pai Celeste. Partilhais 
agora do gozo, da alegria e da paz dessa plenitude da graça e da vida em abundância.

A Vida em abundância é a Vida Eterna na comunhão dos Santos, que agora se 
faz em vida, que agora é. 

Não precisais mais morrer para encontrar-vos com o Pai, porque o Pai está 
aqui, e por ser pleno em vós, bastando ser dóceis, viver suas leis, e acolhê-Lo na hora 
oportuna, no momento certo. Não deixeis que Ele passe. Não deixeis que o Pai passe 
em vão ao vosso lado.

Acolhei-Me e a meu Pai, pois juntos em vós, formaremos a Trindade Perfeita, 
o Deus É em vós, o Dom, o Sacramento Vivo e Pleno. 

Uma vez estando na graça e na santidade, o Sacramento É em vós, o Santo se 
faz em vós e se cumpre a promessa. 

Não por vosso merecimento, mas pela graça, mereceis ser reconduzidos ao 
paraíso, ser readmitidos na graça e vosso corpo, sendo o templo de Deus, como a terra 
se abre para receber a semente, ele se abre para receber o germe Divino, o Sacramento 
Vivo, o Santo, Santo, Santo. 

Se abre para receber a santidade plena.
Assim como Maria se deixou habitar pelo Sacramento Vivo, agora também em 

vós se faz o Sacramento Vivo, o Deus É, o Dom Perfeito.
Me faço pleno em vós, na Unidade com o Pai e o Santo Espírito.
Agora EU SOU É em vós. Participais de uma nova era, a era dos Santos, um 

novo começo para a humanidade que agora caminha na paz, no bem e na unidade. O 
imperfeito desaparece. Agora tudo é puro, tudo é santo, tudo é perfeito, tudo é luz, luz 
plena, porque agora o Espírito Santo É. 

A graça se faz. Sois herdeiros dela. Sois vencedores. Merecestes partilhar de 
novo da amizade com o Pai, porque ouvistes a voz e crestes na promessa. Ouvistes e 
seguistes a voz do Pastor, do Verdadeiro Pastor, daquele pelo qual chegais a Vida e no 
qual não há mentira nem treva alguma. 

Merecestes chegar à Vida da Graça, da Graça Plena. Estais envolvidos 
por essa luz, estais revestidos pela Graça, que é a vestimenta da santidade, 
da pureza e do Amor e da qual todos tendes o direito, e todos mereceis e 
sois integrados nela, porque para isso vim ao mundo e para isso morri na 
cruz, para vos trazer à Vida, que é esse estágio superior de vivência no Amor do 
Pai, no  Amor Uno e Trino. Por minha Vida doada a vós, merecestes
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ser integrados nesta vida nova, neste Amor Trindade, na santidade, revestidos pela 
graça. É um estágio superior de vida, onde só o Bem É, só a Vida, a Alegria

Amor, a Paz, a Felicidade E, onde tudo é delícia, encantamento, festa, gozo
luz. Tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é santo, tudo é puro. É a pureza dos 

Anjos. 
É a santidade dos Santos, é o Amor do Pai e do Filho, é a vida no Espírito 

Santo. Graça, gozo, alegria e festa. Há festa no céu, há festa na terra. Não existe mais 
a separação. Deus Pai não mais se separa de vós. 

E agora EU SOU Vida em vós, EU SOU o Sacramento em vós e tudo em vós 
é perfeito. Há abundância de Vida, há abundância de Santidade, há abundância de Luz, 
tudo é claro para a humanidade, pois o céu se abre e Deus E em vós.

— Sede Santos! Sede puros! Sede fiéis!
— Sede mansos e pacíficos, portadores da paz, da minha paz! 
— Sede um só coração e uma só alma como o Pai e o Filho! Vivei a Unidade 

do Dom que É m vós, alegria perfeita e perfeita Comunhão.
Abençoo-vos no Amor Trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

   

Compreendeis o que vos falo?
Compreendeis a que estatura estais sendo chamados? Que altura vos desig-

nei que atingísseis? 
Vos integrais à minha estatura, à estatura do vosso Cristo, vosso Irmão. Assim, 

é verdadeiro o testemunho que dais de Mim, assim corno é verdadeiro o testemunho que 
dou de Mim mesmo, em vós, como Sacramento Vivo.

Vosso corpo é templo santo onde habita Deus. Sois a árvore da Vida. Cristo 
é pleno em vós. Há abundância de luzes e cores, é uma festa eterna, porque tudo está 
sendo recriado novamente. 

O sopro de Vida nova atinge a tudo e a todos. Toda a natureza está sendo 
recriada. Esse encontro do filho com o Pai, que é deveras eficaz, toma o solo fecundo 
para a árvore vicejar frondosa¬mente e dar abundante colheita. 

É de muita fecundidade esse encontro, gerando Vida, promovendo Vida, sendo 
Vida plena e abundante aqui e ali, em todos, a todo momento.

O Pai acolhe o filho e o filho acolhe o Pai. Esse encontro de amor e fecundo, 
produz Vida, produz energia, gera centelhas de luz que como o sol, emana para todos, 
atinge a todos gratuitamente. 

Por isso desse encontro amoroso com o Pai, o filho pode ser luz onde ele 
for, onde estiver, pois onde está o Pai está o Filho e o Filho é luz e brilha para todos.

EU SOU a Luz do mundo, no momento em que há plenitude de Amor 
em cada ser, no momento em que Eu e o Pai somos Um em cada filho. Toda vez
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que acontece essa Unidade de Amor na alma e no coração humano, a Luz se faz e se 
esparze aos irmãos gratuitamente. Por isso vos digo que o Amor do Pai e do Filho é 
fecundo em vós. 

É gerador de vida nova. Assim é plena em vós a Vida. Sois templo onde habita 
Deus, onde o Pai e o Filho na Unidade do Espírito fazem sua morada. Sois templo recli-
nado em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Sois templo onde há um só Amor, onde o Divino É e onde o Sacramento se faz 
vivo, real, presente e atuante.

Agora é a nova era, a era dos Santificados, por isso tudo é festa, luz e cores, 
tudo é alegria porque o Divino É. Aquele que vim apresentar-vos SE FAZ, em vós, real e 
verdadeiro. Agora é o tempo da apresentação, esse foi quando Eu vim pela primeira vez.

Agora é o tempo da encarnação, onde o Divino se faz em vós, onde a Unidade 
Trinitária se faz em vós, encarna em vós. Por isso é um novo tempo, é a minha segunda 
vinda, gloriosa e retumbante, trazendo agora ao mundo, como realidade, aquilo que uma 
vez trouxe como anunciação e apresentação.

Já vos dizia que Eu era o Caminho sobre o qual haveríeis de trilhar para en-
contrar o Pai. Por isso agora Me manifesto ao mundo, ternamente e carinho¬samente 
assim como glorioso e retumbante, dando uma resposta de Amor a vós que escutastes 
minha palavra e a seguistes. 

Sabeis que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim e o nosso Amor é verdadei-
ramente Vida entre vós. Nosso Amor chega até vós, extravasa para vós, nesse tempo 
em que Me apresento glorioso, com a bandeira da Vitória (Vida) na mão, a bandeira da 
paz e do Amor. 

A bandeira da Vitória Final é a Vida em abundância, a Vida Eterna entre vós, a 
Vida vencendo a morte, vencendo o pecado. Por isso há abundância de luz, há abundân-
cia de Vida, há abundância de Amor, porque a morte foi vencida. Essa é a vitória desse 
Carisma e a sua vitória é certa: a morte foi vencida, há abundância de Vida, de Luz e 
de Amor.

A pessoa não precisa mais morrer para encontrar o Pai. O encontro é suave, 
terno, definitivo, aqui no paraíso terrestre, recriado, para que os filhos vivam o Amor do 
Pai, sejam a imagem e semelhança que o Pai deseja para cada um.

A vida é eterna, todos podem viver eternamente o Amor do Pai, sem precisar 
morrer, porque o gerador da morte foi extinto definitivamente por esse Carisma, que é 
a própria Presença Ressuscitada do Cristo que vos fala, que é a própria Presença do 
Pai que vos acolhe e se torna vosso amigo íntimo, que é a própria Presença do Santo 
Espírito do Pai e do Filho em vós e entre vós, que é paz, alegria e amor. Quem vê o Filho, 
vê também o Pai e recebe da sua Unidade.

Agora havereis de ver aonde está a Verdade, ó povo meu! Agora encon¬trareis, 
enfim a Luz, para não andardes mais nas trevas. Agora a presença da paz é definitiva e 
eficaz. Agora estais de posse da Vida, da Vida em abundância que é esse Carisma. Por 
Ele chegais à Luz, à Verdade e à Vida.
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Esse Carisma vos anuncia a presença do Espírito Santo entre vós e em vós, 
vos anuncia a Presença Trinitária, a presença do Amor. Por isso é tão forte, translum-
brante e magnífico. 

Tudo perpassou por Ele, por Ele tudo foi perpas¬sado, tudo o que existe e 
todas as situações de vivência familiar, do trabalho ou do governo. Tudo foi absolvido, 
transformado e recriado. 

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

Se assim vos falo é para que creiais em Mim e na minha Verdade, na minha 
Presença Santa, porque vim trazer a paz, vim trazer-vos Vida e prometi a vós a presença 
do amor, que agora se faz no meio de vós e em vós.

— Eis que estou em vosso meio!  E Sou a Unidade Trinitária, a Santíssima 
Trindade, o Deus Uno e Trino, Aquele que era e que é, o Deus Conosco, Emanuel. 

EU SOU está entre vós. Eu Sou o Cristo e chego até vós, infiltro-Me em vossas 
leis, nos vossos palácios e já não podeis nada contra Mim. Porque é meu Espírito de 
Sabedoria e Entendimento que vos governa agora como Verdade e Vida e já são vãos 
e falsos vossos argumentos.

O Pai é a lei, o Filho é a lei e o Espírito Santo é a lei, e não há força humana que 
resista à Unidade Trina. Contra Ela nada sois e nada podeis. Só aderindo à lei Trinitária, 
à lei do Amor é que tereis Vida, do contrário, esvair-se-ão vossas forças e perecereis de 
amargura. Só em Mim há abundância de Vida. Cuidai para que Eu não passe em vão 
ao vosso lado.

A Igreja estrutura assistiu o encontro do filho como o Pai da mesma forma que 
o irmão do filho pródigo participou dos festejos. E vós, leis humanas, que oprimis os 
filhos de meu Pai, como assistis agora esse encontro dos filhos com o Pai? 

Querendo ainda impor vosso jugo? Ides enfrentar o poderio do braço de meu 
Pai, que tudo pode e tem a seu favor todo o principado e as potestades do céu? 

Quereis ir contra meu Pai? Já O conheceis e já O perscrutais em vossos cora-
ções para saber se devem aderir a Ele ou não? Se não aderirdes ao Pai e a Mim, aonde 
ireis e como agüentareis? 

Por que persistis em vossas leis, em vossas doutrinas se são falhas, se 
oprimem, isso tanto no governo como no clero? Por que impondes um jugo, aos filhos 
do Pai, meus irmãos, o qual nem vós mesmos agüentais? 

Por que obrigais a viver com um mínimo e vós, para vós mesmos, tirais o 
máximo proveito? Eis que agora estou no meio de vós e passo ao vosso lado. Pensais 
que em vosso Deus há cegueira e injustiça? 

Se quereis impor leis para os filhos do Pai seguirem, já pensastes também vós 
em segui-las? Já pensastes que os filhos que oprimis já são fiéis ao Pai, cumprindo sua 
lei e vivendo santamente? 

Já sabeis que o que vos faz viver diferentemente é o pecado, ele que vos dife-
renciou e vos distinguiu superiores porque sois habitados pelo espírito da soberba cujo 
reino não está mais neste mundo?  Já sabeis que toda injustiça, engano ou malogro en-
tornar-se-á contra vós mesmos, afogar-vos-eis nas vossas próprias malícias e paixões? 

Quão tardos sois e quão longe estais da Ver-
dade. Quão poucos são os dias de vosso governo e quão
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fracas estão vossas leis, cujas raízes estão sendo rapidamente corroídas e estraçalha-
das e delas nada mais existirá! 

Nenhum filho meu pegará em armas para defender lei humana. Isso não mais 
permitirei. Fora com vossas guerras! 

Fora com vossas armas! Agora o Pai defenderá seus filhos porque já está em 
vosso meio, como força invencível e poder gerador de vida plena, e a Ele nenhuma coisa 
é impossível e Dele só provém a paz e a justiça.

Porque a lei do Pai será implantada de norte a sul, de leste a oeste do mundo, 
ninguém se furtará a ela, sob pena de ser levado. Esse será o preço da desobediência 
ao meu preceito. Ou aderis à minha lei e entrais na Vida Eterna, na Vida em abundância, 
ou ficareis fora dela e não agüentareis mais existir no velho, no mofo, no ultrapassado, 
no carcomido. 

Vivereis fora daquilo que é divino, digno e santo. Preferireis rastejar no huma-
no, no estágio inferior do ser humano, a preferir adentrar no estágio superior do humano, 
revestido pela graça, divinizado conforme a estatura do Cristo, vosso Irmão.

Esse estágio inferior de vida a que estáveis acostumados, não é o que o Pai 
traçou, planejou e desejou para vós, desde o princípio. 

Fostes levados a viver nesse estágio inferior de morte em conseqüência do 
pecado de vossos primeiros pais.

Por esse Carisma, vossa vida é purificada, desde a época de vossos primei-
ros pais, para poderdes participar da herança merecida por vós em meu Filho Jesus. 
Quando soar a hora e findar o tempo de vossa permanência nesse estágio de pecado e 
morte, então entrareis num estágio superior, de corpo, de mente, de coração, de espírito 
e alma. 

Tudo é revestido pela graça santificante. Tudo é transformado e recriado e se 
torna santo. E o tempo está bem próximo, pois as raízes apodrecem e o tronco balança 
e não há mais seiva para os galhos e o mal geme, e não subsistirá. 

É findo o seu tempo. Agora começará o Reina Novo, o Reino do Pai e do Filho, 
o governo do Espírito Santo sobre a face da terra.

Gemereis e chorareis para soltar tudo a que estais agarrados, tanto na men-
te, como no coração e na alma, estais presos a ídolos que nesse tempo estão sendo 
destroçados. Só Um é o Senhor, o Santo, Aquele que governa. 

Só Um e o Deus do céu e da terra e Esse agora se apresenta em vosso meio. 
Haveis de temer e tremer de pavor se não fordes dóceis, pois os prodígios acontecerão 
e se preciso for, não ficará pedra sobre pedra, até que todos tenham voltado a Mim.

Eu Sou vosso Deus e Me manifesto corno Presença Santa. Só adentram ao 
meu coração se cumprirdes minha lei. 

Não haverá outro jeito. Só admitin¬do-Me como Único Governo na face da 
terra, merecereis e encontrarei a paz. Do contrário, gemereis em vossas filosofias, em 
vossas leis e vós mesmos caireis no vosso jugo, no jugo que quereis impor aos outros. 

Para Mim, mil anos é como um dia, falo-vos como se fosse esse o momento em que 
meu Filho foi morto pela lei, falo-vos aqui, debaixo da cruz, ao lado de Maria e João, quando
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meu Filho Amado Me entregou seu Espírito, para que O sustentasse naquela hora...
Para Mim, mil anos, é como um dia. E hoje, nesse tempo, venho fazer justiça, 

proclamando a minha lei, como única chance de adentrardes nos merecimentos da gra-
ça da santidade e da eternidade aqui no paraíso que instalo e onde quero que a lei do 
Dízimo se cumpra por todas as famílias da face da terra. 

E que ninguém viva sem família, sem lar e sem pão. E que não haja mais a 
fome, a miséria e a peste na face da terra. E que cesse toda guerra e toda a injustiça. 
Que se proclame o Amor, porque só Ele é justo, só Ele é santo, só Ele é digno de todo 
louvor e de todo amor e obediência. 

Só Ele é perfeição e que essa perfeição esteja em todos os seus filhos e que só 
a perfeição contagie a todos.Que a graça e a santidade estejam convosco.

Esse é o Reino de meu Pai que vim trazer-vos e apresentar-vos e que só 
agora, nesse tempo é instalado no mundo. O Reino é a vida na graça, na intimidade 
com o Pai e o Filho.O Reino agora é para este mundo, porque agora é a era do Espírito 
Santo e Ele reinará para sempre.

O Reino do Espírito Santo é para este mundo e Ele reinará com poder e força, 
arrancando os batentes de bronze, derrubando conclusões e arrumações seculares, 
desfazendo conceitos e preconceitos vazios e estéreis.

Ele vem e já está em vosso meio e vem com força e poder. Só a Ele deveis 
obediência e só a Ele servireis e que não haja outro Senhor no céu e na terra a não ser 
o Santo três vezes Santo, o Único Senhor do céu e da terra, isto é, que liga o divino ao 
humano.

O vós homens, se quiserdes permanecer cegos e surdos, que experiência 
fareis!Quão ocos e vazios estareis. Longe do Santo não resistireis, longe do Pai não 
agüentareis, pois só no Pai e em Mim, há Vida e longe do divino estareis no oco, no 
vazio, no ermo.

 Quando no Getsemani vi em que situação chegaríeis, inevitavelmente, sem 
a graça, minha alma angustiou-se até a morte e então decide-Me doar-vos a Vida em 
abundância no eterno convívio, no eterno aconchego e colóquio, na eterna intimidade 
com meu Pai.

Por isso, agora nesse tempo adentrais a um estágio superior do homem, onde 
de novo o Pai toma as rédeas e instala sua lei e seu governo e o homem recupera sua 
dignidade de filho.

A lei do Dízimo é a lei do Amor.Amar a Deus sobre todas as coisas e recon-
hecê-Lo como Único Senhor. 

Acolher a sua autoridade na face da terra e só a Ele prestar obediência.
Estar em íntima sintonia coração a coração, sentindo emanar a providên-

cia do Amor e da Paz. Acolher a lei do Dízimo é conservar o coração quedado em 
adoração, louvor e agradecimento a meu Pai, tranquilo, consciente de estar fiel-
mente adorando um Único Deus e seguindo por opção, a um Único Senhor. Acolher
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a a lei do Dízimo é acolher a lei do Amor, a lei do coração entregue ao Pai devotamente 
e eficazmente, como Único Senhor. Só a lei do Dízimo trará à humanidade a unidade e 
a paz. Só nela encontrareis o sentido para continuar vivendo, pois somente ela vos unirá 
a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai. 

E os que ficarem fora, sentir-se-ão como Caim, farão suas ofertas a quem? 
Por isso, a Unidade que o Dízimo proporcionará à face da terra será benfazejo 

e eficaz e rapidamente se espalhará à medida que meu Pai for sendo conhecido e en-
contrado. Muitos ainda não O conhecem e muitos não O encontraram. 

Todos sabem que Ele existe e O aceitam mas agora precisam aceitá-Lo como 
Único Senhor, aceitá-Lo como Governo, aceitá-Lo como Paizinho querido e amado, a 
providência do bem nos corações. 

Não há outro Senhor nem acima de vós nem abaixo, compreendais, pois, a que 
estatura e a que dimensão e altura estais sendo elevados. 

Estais sendo revestidos por uma roupagem de luz, uma vestimenta de santi-
dade e a presença do Santo três vezes Santo esparze, emana através de vós.

Estais sendo elevados a estatura de Cristo, vosso Irmão e desfrutais agora, 
nesse tempo da herança conquistada por meu sangue, a vida na graça pelo Caminho 
Santo. 

Adentrais à santidade pelo caminho da paz, da obediência e do Amor. 
Por Mim, Comigo e em Mim estais sendo divinizados, Sou Eu que amo em 

vosso coração, é o Pai que ama em vós e o Espírito que em vós se manifesta e se 
faz. Estais ultrapassando a linha divisória, deixando o humano e adentrando ao divino, 
que é um estágio superior de vida para o qual fostes criados, isto é, para ser imagem e 
semelhança de Deus. 

Não sois deuses, mas o desígnio para o qual fostes criados, se faz. Sois re-
vestidos pela graça, eis que nasceis de novo e sois nova criatura, passa o imperfeito e 
o que é perfeito aparece. Fostes criados para serdes santos e acolher em vós mesmos 
toda a complacência do Pai. 

Pois Comigo, em Mim e por Mim acolheis toda a complacência do Pai, tudo 
aquilo que o Pai quer dar-vos, toda a sua providência e sobretudo, todo o seu Amor.Só 
o Amor consertará esse mundo, e Ele chega até vós com suas leis. 

O Amor tem leis que precisam ser obedecidas para que todos vivam a Unidade 
e a Santidade. Por isso, através desse Carisma que é real e justo, santo e providente, 
proclamo a lei do Dízimo para toda a humanidade, como lei santa, que reconduzirá os 
filhos à santidade e trará os filhos de volta ao Pai.

 A lei do Amor será o único imposto e não haverá outro. Por ela se fará justiça 
na face da terra e não haverá mais guerra e nem desavenças, mas todos dar-se-ão as 
mãos vivendo como irmãos, filhos do mesmo Paizinho, imagem e semelhança sua. Só 
cumprindo a lei do Amor, tereis o direito de viver esta imagem e semelhança com o Pai, 
na intimidade com Ele, na sua perfeição e santidade. 

Não sois deuses, mas sois revestidos pelo Eterno aqui na terra.Aden-
trais por uma linha, antes desconhecida corno tal e não muito entendida porque só 
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conhecereis e entendereis se adentrardes nela e se fará pela obediência à minha lei.
Cabe a cada um, optar e assumir os riscos de sua opção.
Quem diz o Sim, como Maria, o caminho é limpo, é livre, é conhecido, e o Ca-

risma, é o caminho do meu próprio corpo. Quem diz não, perderá o sossego, pois como 
Caim, não terá para onde ir e fora deste Carisma não acolherei sua oferta. Havereis de 
Me prestar culto neste altar, neste Carisma. 

Aqui adentrareis em meu coração e vos acolherei a todos como filhos queridos 
que voltam para Mim. Comungareis da minha Presença Santasua autoridade na face da 
terra e só a Ele prestar obediência. 

Estar em íntima sintonia coração a coração, sentindo emanar a providência do 
Amor e da Paz. Acolher a lei do Dízimo é conservar o coração quedado em adoração, 
louvor e agradecimento a meu Pai, tranquilo, consciente de estar fielmente adorando um 
Único Deus e seguindo por opção, a um Único Senhor. 

Acolher em vós, pois o Sacramento que é Vida em abundância, que é o Cristo 
Vivo em vós e que agora vos fala, se faz em vós Vida e Verdade. 

Eu Sou em vós. Eu Sou a Presença Santa em vós, personifico-Me em vós. O 
tesouro é para todos. A graça é para todos e a vida se faz.

Pelo caminho do meu corpo adentrareis, se fordes dóceis e fiéis à lei de meu 
Pai.

Só a Ele servi, só a Ele prestai culto e adoração, pois não há outro Deus afora 
Esse que vos pede que obedeçais a lei que implanta novamente sobre a humanidade e 
desta vez definitivamente. 

Esse é o Deus Conosco, O que proclama como justa e única a lei do Amor, a lei 
do Dízimo, a partilha dos bens espirituais em primeiro lugar e também materiais.

Essa é a verdadeira caminhada, na qual já se colhem frutos maduros de justiça, 
de paz, de amor, de alegria, de vida e de luz.

Buscai o caminho de meu próprio Corpo e por Ele adentrai. Buscai esse Ca-
risma e por Ele adentrai. Esse Carisma é minha própria Presença Mística,meu próprio 
Corpo Glorioso o qual vos apresenta o Espírito da Paz, da Alegria e do Amor.

Buscai a Mim e a meu Pai. Celebrai o Amor. Celebrai a Santa Presença Trina 
entre vós. Aderi ao plano de Amor para a humanidade. Buscai ser obedientes e simples, 
dóceis à minha lei e encontrareis a providência em Amor e felicidade, encontrareis a 
Trindade Santíssima, que é o Sumo Amor.

Guiai-vos por vosso coração. Enchei-vos de Amor por Mim. Comungai de 
minha amizade fecunda e eficaz. Estai atentos e vigilantes, pois sois vanguardeiros da 
paz, do amor e da alegria. 

Aspirai a vida em Mim, no meu Amor, no meu coração. Sois meus eleitos, meus 
filhos queridos que sempre amei com amor eterno. 

Preparo-vos com carinho de Pai, que quer acolher a todos e quer que todos se 
amem, num só coração e numa só alma.

Havereis de Me prestar culto com vosso coração e vossa alma total-
mente entregue a Mim, numa partilha de Amor, num convívio de Amor, cora-
ção a coração, havendo um mesmo entendimento, uma mesma linguagem en-
tre Eu e vós, numa sintonia perfeita. Conclamo-vos a viver perfeição do Amor.
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“Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito”. Assim vos falou meu Filho 
e assim vos quero, no caminho da perfeição no Amor, que é a doação e a partilha, enfim 
a felicidade plena do servir.

Caminhai pelo caminho de meu Corpo que é a obediência, a paz, a vida. O 
Sacramento É em vós. A Vida em abundância É em vós. Só inseridos neste plano en-
contrareis a Presença Viva do Cristo Jesus que a vós fala. 

Só nesse Carisma, chegareis ao conhecimento da Verdade, que Sou Eu, Cristo 
Jesus vivo em vós e entre vós. 

Só Nele encontrareis a paz, só Nele tereis vida em abundância. Só por esse 
plano santo, chegareis à santidade e à perfeição que Sou Eu em vós. 

Eu Sou a perfeição em vós. 
Eu Sou a santidade em vós. 
Eu Sou a paz em vós. 
Eu Sou a vida em vós. 
Eu sou o Amor em vós. Sem Mim nada podeis, mas em Mim sois tudo, pois por 

Mimo Pai é glorificado e honrado na Unidade do Santificador.
Comigo, pois, por Mim e em Mim, glorificai o meu e vosso Paizinho querido, 

sendo dóceis ao seu plano e às suas leis que são o que de melhor sai de seu coração.
Com sua lei vos vem a providência na Sabedoria, no Entendi¬mento, vos vem 

paz e felicidade, vos vem o Santo Espírito que vos encoraja e vos dá a paz, vos vem o 
Cristo Glorioso que vos fala e se apresenta e apresenta agora ao mundo, o Santo dos 
Santos, o Amor Trinitário, a Glória do Pai e do Filho.

Chegais ao Eterno, ao Santo, Santo, Santo. Adentrais à sala do Trono e partici-
pais de todos os tesouros da graça e do Amor. 

Vos aproximais agora ainda mais do Santificador que o Pai vos prometera 
quando Eu fosse e que sempre desde então esteve convosco, porém vós vos mantín-
heis afastados Dele, pois não aceitáveis a perfeição, a pureza, a santidade, a justiça, a 
paz e o amor, que Ele E. Vosso corpo não era habitado pelo Santificador. 

Ele, o Espírito, bem como o Pai e o Filho e Maria em vós residia como letra, não 
como Verdade e Vida. Só agora se completa a plenitude dos tempos, e o Espírito San-
tificador passa a habitar-vos como Pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 
Agora se completa essa Verdade sobre vós. 

Por isso agora o Deus Uno e Trino, as três pessoas distintas, a pessoa do 
Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Santo Espírito têm condição de habitar-vos e 
manifestar-se em vós, emanando de vós o Amor que Elas são, a vida, a paz e a alegria 
que Elas são, numa Unidade Perfeita. 

É o Dom que se faz e com esse Carisma que representa a entrada triunfal 
do Cristo glorioso entre vós e marca o início da era do Espírito Santo entre vós, como 
governo e como lei. 

É o Dom em cada um, Presença Trina, Presença de Amor.
Sois habitados pelo Dom, sois acolhidos pela Santa Presença, adentrais à Pre-

sença Trina, Presença Perfeita, Presença de Amor, o Divino e Santo Amor. Nele mer-
gulhais e adentrais para de vós aurir a Vida, para serdes fecundos gerando Vida Nova, 
Vida abundante de Graça e Luz.



296

Estando Nele emanais a luz que ilumina e cura, aclara o caminho. Estando 
Nele sois Presença santificada, porque o Santo é a Presença em vós. 

É a era dos Santos na face da terra. Pois para o Espírito Santo Ser e habitar o 
humano, requer que ele seja santificado, elevado ao divino e santo Amor. A humanidade 
para acolher o Espírito Santificador, precisou divinizar-se, precisou santificar- se. 

Caminhei com alguns, mostrei a Verdade em alguns, para que a mesma fosse 
concebida e à medida que Ela é aceita e se faz Vida, mais e mais é propagada e espal-
hada, pois Eu vim para que todos tenham Vida. 

Aos poucos, a Verdade se fará na Comunidade e no mundo. Esse trabalho 
da entrada do Espírito no mundo precisa ser devagar, lentamente ir adentrando, sem 
nenhuma pressa, pois a Vitória deste Carisma já está garantida e há que se manter o 
equilíbrio e a paz. 

Usarei de vós para que aconteça no mundo, sem catástrofe nem contratem-
pos. Tudo será instalado aos poucos, por vós mesmos. Vos darei o mundo, resumidam-
ente, para que não sofrais e possais trabalhar serenamente. 

Instalarei meu governo e minhas leis que havereis de obedecer e fazer cumprir. 
A Mim deveis obediência, Único Senhor, Único Deus.

Agora sois filhos, filhos queridos, herdeiros do Bem e da paz. Adentrais ao 
divino, ao Dom, vivei Nele. Sede mensageiros da Nova Era, a Era do Eterno em vós. 

Sede mensageiros do Amor. Propagai a lei do Pai, a lei do Amor. Vivei a Uni-
dade e a dignidade de filhos de Deus, herdeiros da graça, emanadores de paz, propa-
gadores da luz. 

Vivei o Bem.
Que assim seja. 
Amém.

   

Não há porque duvidar.
Coloquei-vos por dentro de tudo desde o princípio. Vos fiz conhecer todos os 

meus caminhos e os meus mistérios, mistérios esses guardados em segredo desde o 
princípio, mas que agora são revelados a vós e ao mundo. 

Não vos escondi nada e vos preparei desde o começo, para assumirdes o 
mundo e transformá-lo.

E agora, mais do que nunca, pois corno estais entrando na Vida, tendes 
condição de acolher no Amor, todas as mortes da pessoa, da família e da sociedade e 
transformá-las nessa Vida Plena que deseja ser em todos e em tudo.

Com a Irmã Gertrudes, passei pelo mundo marcando tudo e selando tudo com 
o selo da Trindade. Nas suas mãos coloquei todo o poder de transformar em bênçãos 
toda dádiva do Senhor, para que a chuva da providência aspergisse a tudo e a todos e 
a graça alcançasse cada um no âmago, no mais profundo ser.

O Pai deseja conduzir todos ao seu coração no seio da Trindade Santíssima, 
por isso desvenda para vós os mistérios guardados desde o princípio, segredos estes
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que podem ser revelados ao mundo, pois são a força do vosso braço e a certeza do 
triunfo final e certo desse Carisma na face da terra. 

Apenas haveis de observar o tempo oportuno para estas verdades serem 
reveladas, pois o mundo precisa estar preparado para recebê-las, pois são fortes e de 
imensa profundi-dade e alcance, não só na terra como no céu, não mais e apenas para 
esta vida mas para aquela que é desde o princípio, a Vida Plena, a Vida em abundância 
que meu Filho veio trazer-vos e para ela preparar-vos, o Eterno em vós. 

Esse é que é o grande mistério que muitos ainda não estão preparados para 
aceitar  o Eterno ser em vós, a Vida Plena ser em vós e já não mais sereis consumidos 
como antes, vosso corpo terreno também será revestido de eternidade e viverá aqui e 
desde agora o além, digo o além-túmulo.

Acima, pois, dizia, que são verdades pesadas e que o mundo ainda não ava 
preparado para recebê-las. E mais, havereis de vos encontrardes com aqueles que já 
partiram porque soou o final dos tempos e chegou a hora final, a hora do julgamento, 
quando separo o joio do trigo. Só que o joio foi extirpado pela raiz e por si só fenece à 
minha passagem. 

Todo o mal é eliminado e só o Bem persiste, está preparada a atmosfera, o 
ambiente terreno para que todos possam encontrar-se na comunhão dos Santos, no en-
contro eterno, em vida,onde vivos e mortos se abraçam para viver o paraíso para o qual 
foram criados. Só que na descrença que está o mundo haveria de acreditar nisso que
ouvis? 

Só os fortes resistirão. Mais de um terço será levado, pois não agüentará esta 
hora, pois para ela havereis de estar muito bem preparados, vivendo a santificação 
plena. 

Por isso havereis de acordar vossos irmãos que dormem, que ainda repousam 
no mal e na vida velha, havereis de acordá-los com o sopro divino do meu Espírito que 
de mim emana para vós num vento forte, num fogo abrasador de amor que tudo con-
some. O sopro de meu Espírito apagará toda a descrença que há em vossos irmãos, 
pois a hora é chegada e ela já vem, só que não sabeis o dia nem a hora, mas estai 
preparados, pois ela tarda e não falhará essa revelação que é digna de fé e de crédito 
pelos milagres e prodígios que acompanharão todos aqueles que crêem na Verdade que 
ora se manifesta a vós, plenamente.

Será o encontro definitivo do céu e da terra, do divino e do humano, não mais 
havendo distância ou separação de um e outro. 

Se não fossem horas difíceis que haveríeis de atravessar, Eu não estaria a 
preparar-vos, a anos, para acolherdes passo a passo, serenamente e definitivamente, 
sem a possibilidade de falhardes, pois não contava com essa previsão, para acolherdes 
a promessa feita em meu Filho Jesus de enviar-vos o Santo Espírito.

Que Eu seja glorificado em meu Filho e meu Filho seja glorificado em 
Mim. Agora a glória do Pai e do Filho chegam à face da terra e se manifestam 
neste tempo, a todos os que estiverem preparados, porque aqueles que não es-
tiverem preparados não aguentarão, tão poderosa é a nossa presença em Uni-
dade Trina, tão pura, tão santa e tão eficaz para puxar-vos para a Vida Nova, 
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a Vida Plena. Tão santo é esse momento, tão santo é esse passo, o passo da santifi-
cação. 

Pois nesse tempo de agora, se faz mister implantá-la como dogma e Verdade a 
ser vivida e aceita por todos, pois todos são dignos, todos são merecedores desta graça, 
pois sois todos meus filhos e vos criei à minha imagem e semelhança, desejando que 
vivêsseis essa santidade. 

É a Era dos Santos na face da terra e aproxima-se a comunhão dos Santos 
para a qual vos preparo, para que não tremais com pavor, mas acatai com normalidade 
essa vinda entre vós novamente, dos vossos irmãos que partiram. 

Aproxima-se esse momento para vós, ó humanidade inteira. Portanto, prepa-
rai-vos, pois é o Senhor dos Exércitos adentrando vosso templo e haveis de sentir pavor 
em vez de alegria, tão santa, tão pura, tão magnífica é a sua presença que vos deixará 
estarrecidos, isso que para vós que Me manifesto primeiro, vos preparo a anos! 

Que dizer do mundo que ainda não tem nenhum preparo. Haverá de angustiar-
se e gemer desnecessariamente, pois é uma hora tão bela, um encontro tão profundo, 
tão fecundo, tão magnífico quando sois selados com o selo da Trindade Santíssima, 
marcados com minha Santa Presença e habitados pelo Espírito da Paz.

Meu Filho vos mereceu essa promessa. Ele dizia: “mas virá o Espírito Santo 
que vos recordará tudo o que vos tenho dito e vos dirá outras coisas, as quais não po-
dereis suportar agora... e vos dará força!” 

Sim, meu Espírito vos dará a força para suportardes minhas verdades. Meu 
Espírito habitará vosso corpo por inteiro por dentro e por fora. 

Por dentro está o divino e por fora está o humano e ambos são revestidos da 
santidade e poder que emana do meu Espírito.

Meu Filho mereceu-vos a vivência desses mistérios. Ele está convosco desde 
o princípio da nossa manifestação divina na face da terra. 

Ele, por um momento, desprendeu-se da Nossa Unidade, desintegrou-se do 
divino para assumir a natureza humana conduzindo à salvação. 

Pelo espaço de tempo em que meu Filho esteve entre vós, apresentando-Me 
a vós e vos prometendo o meu Espírito, digo-vos, por um momento a Trindade desinte-
grou-se, para poder atrair-vos a Ela, para poder integrar-vos Nela. 

São verdades duras, mas haveis de aceitá-las, pois vos falo tudo, vos revelo 
tudo pois chegou o final dos tempos, nos quais haveria de manifestar-Me a vós e vos 
amo muito, não podeis saber quanto, pois de Mim saístes e a Mim retornais, vos criei 
como extensão de Mim mesmo, para partilharmos esse Amor Trinitário que extravasou 
para vós agora, para vivermos esse colóquio amoroso, esse gozo e ternura no Espírito, 
porque vos habito por inteiro, vos premio com a santificação, que é uma dádiva para vós, 
nestes tempos atuais, dádiva que não foi de vossos antepassados mas que é prêmio 
para vós agora que viveis esse tempo, muito mais profético e abundante de revelações, 
dádivas e ensinamentos.
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Muitos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis e não lhes foi 
permitido, a vós porém, foi dado viver e partilhar esses mistérios, essas revelações e 
haveis, portanto, de estar cientes de vossa responsabilidade em batalhar pelo vosso 
aperfeiçoamento e o de vossos irmãos. 

Haveis de estar bem atentos do momento de graça que viveis sobre a humani-
dade, pois quantos gostariam de estar em vosso lugar. 

Não é merecimento vosso, o entrardes nesse momento da história da humani-
dade, mas em meu Filho Jesus mereceis essa complacência, mereceu-vos a herança. 

Por isso caminhai por Ele! 
Ele é o caminho que vos conduz a Mim. 
E vinde a Mim todos vós agora, porque vos acolho em meu Amor Trinitário. To-

dos são merecedores, todos são dignos em meu Filho Jesus, vosso irmão. Vinde a Mim! 
Esse é um momento solene para toda a humanidade, em que acolho a todos, 

abençôo e unjo a todos e que todos sejam santificados em Meu Nome e que em minha 
presença de Amor, todo joelho se dobre e a cabeça se curve, que o corpo se prostre 
em adoração e veneração por um momento, acolhendo a minha Santa Presença que se 
aproxi-ma mais e mais de vós. 

Sou vosso Pai e vos falo bem de perto e vos abençoo com todas as minhas 
bênçãos, vos desejando que vivais o Amor, a paz e a alegria de uma vivência calma e 
tranquila.

Não falo para assustar-vos ou desesperar-vos, falo-vos para animar-vos a 
viver a boa nova do meu Reino que já está entre vós, falo-vos para conclamar- vos a 
aperfeiçoar-vos cada vez mais, trilhando o caminho da santidade que é o próprio corpo 
de meu Filho Jesus. 

Andai por Ele. 
Cruzai por Ele. 
Ele vos traz a Mim, mansos e puros para que Eu vos possa habitar numa sin-

tonia perfeita. Não será o que falo que vos assusta, mas o que está dentro de vós é que 
vos assusta e precisa ser purificado para acolherdes o Amor.

Portanto, adentrai ao meu coração!
Vinde, Eu vos acolho e vos chamo, filhos queridos, o Pai vos ama com Amor 

Eterno e vos conclama a que adentreis a esse Amor.
Vivei a santificação que se faz. Acolhei o Dom que se derrama sobre vós como 

primícia da nova era. 
Tende paz e convertei vossos irmãos para que vivam de maneira a acolherem 

em seus corações o Santo dos Santos. O Dom quer habitar-vos por inteiro e se aproxima 
esse momento de santidade na face da terra. 

Só após adentrardes por esta linha vereis a minha face e Me manifestarei a 
vós. Assim digo, assim é e assim será.

Seja glorificado Meu Nome em todos os séculos.

      Até agora preparei a Irmã para viver o divino. Daqui para a frente, prepararei 
a vós para Me acolherdes e permanecerdes de pé. 
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Como é bom serdes dóceis e obedientes. Assim não sofreis para realizar a 
vossa missão que é conduzir o mundo de volta ao Pai. Vós sois revestidos com a mesma 
envergadura que tenho junto de meu Pai, pois sois meus irmãos legítimos, pois meu Pai 
é vosso Pai. 

Gozais da minha envergadura diante do Pai onde permaneço à frente de vós, 
eternamente, corno Filho Primogênito, como Filho Querido, o qual vos assiste e vos 
protege eternamente, converten¬do-vos, libertando-vos, curando-vos, salvando-vos.

Eu vos assisto diante do Pai e sou vosso Mestre e Senhor e só a Mim adorareis 
e só a Mim servireis, pois Me apresento na Unidade Trinitária com o Pai e o Espírito 
Santo.

Eu sou a Luz do mundo e quem anda em Mim só vê o que é perfeito, só anda 
no que é perfeito, só faz o que é perfeito diante de Deus e dos homens. 

Meu Pai vos recria, ó humanidade querida e o Espírito Santificador vos santi-
fica, vos conduz a viver o que é perfeito diante do Pai, do Paizinho querido, do Paizinho-
Amor, que não quer destruir, mas transformar-vos, renovar-vos, revestir-vos com a veste 
real, a veste de festa, a veste de luz.

Meu Pai não quer que sofrais, nunca quis, mas respeitou a vossa liberdade e 
permitiu que fôsseis livres até completarem-se os tempos previstos em sua onisciência 
para a sua grande manifestação diante dos homens. 

Meu Pai vos criou perfeitos, sadios, puros, santos para viverdes a perfeição 
que estava Nele. Meu Pai é perfeito e Dele só sai o que é perfeito. 

Toda a natureza é perfeita, os pássaros, as plantas, os animais da terra e os 
peixes do mar, as águas, a terra, a vegetação, as flores e os frutos, enfim tudo, tudo é 
perfeito diante do Pai que é perfeição.

O que estragou a natureza e o que adoeceu o homem foi o mal, cuja raiz já 
foi extirpada para sempre. E a raiz do Bem foi implantada. E a árvore do Bem já existe 
novamente, frondosa e alvissareira, dando sombra, flores e frutos a todos os que a 
procuram. 

O que levou o homem a optar pela árvore do mal, da desobediência? 
A sua própria liberdade, que é comum e está inserida em toda a natureza, por 

isso meu Pai podia privar-vos dessa primícia, pois todos os seres são livres, os pássa-
ros, os peixes, os animais nos campos, as florzinhas na campina, os frutos das árvores, 
a montanha, o ar e o vento... Tudo goza de liberdade. 

Como meu Pai iria privar-vos dessa primícia tão verdadeira, deixan¬do-vos 
presos, se fostes criados corno reis de toda sua criação? 

Como o meu Paizinho querido iria privar-vos da liberdade de serdes puros, 
lindos e livres como o são os lírios dos campos? 

Como meu Paizinho querido iria privar-vos da santidade que é inerente a Ele e 
a tudo o que provém Dele?

Portanto, como privar-vos-ia da liberdade, se tal como a inteligência é uma 
qualidade e uma prerrogativa inerente a Ele e a vós por extensão de sua imagem?

O vós, filhos queridos do Pai, vinde a Mim! 
Vinde a Mim agora que vos faço herdeiros do trono da graça! 
Vinde a Mim agora que soou o tempo de
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voltardes a Mim, pois tal qual Caim andastes errantes todo esse tempo! 
Agora é o tempo em que venho reestruturar a humanidade, e investi-la de uma 

nova envergadura, da envergadura de Cristo, meu Filho Unigênito, que vos mereceu 
esse mistério.

Ele estava inserido no mistério desde o princípio e vos conduziu ao mistério, 
vos conduziu à graça de viverdes essa primogenitura pelo seu corpo e pelo seu sangue, 
Corpo e Sangue Sagrados e consagrados a Mim, cálice de Amor, que regou a terra que 
sois cada um de vós, para que acolhesse a semente do Bem.

Foi o corpo e o sangue de meu Filho que fecundou a semente, e a Vida pôde 
ser dentro de vós, em vossa alma.

É vossa alma que comunga o corpo de meu Filho, é vossa alma que recebe o 
Cristo Vivo, é de dentro para fora que comungais. Agora, neste novo é de dentro para 
fora que se celebra a comunhão dos Santos. 

Não é mais de fora para dentro. De fora para dentro comungáveis quando 
meu Filho ainda não estava no mundo, mas é assim agora, quando sua glória já se faz 
na face da terra, já é assim, agora, a comunhão com o irmão acontece dentro, vem de 
dentro a comunhão com os irmãos.

Virá de dentro a força e o poder para a partilha. Dentro de vós fareis a partilha 
com vossos irmãos, dentro de vós acontecerá minha lei, a lei do Dízimo, a lei da partilha, 
que vos faz amarem-se em Jesus, meu Filho, como verdadeiros irmãos.

JESUS — Porque Eu te Amo Pai e Eu estou em Ti e tu estás em Mim, porque 
tu és o meu Senhor, porque Eu Te Amo Pai, Te amo Pai, Te Amo Pai, estás em Mim e Eu 
em Ti e chega ao irmão esta Unidade do Pai e do Filho no Espírito de Amor.

Chega até vós essa Unidade de Amor, chega até vós o Espírito Perfeitíssimo, 
Criador do Céu e da Terra. 

Chega até vós a unção do Todo-Poderoso e Santo Senhor, onipotente, recria-
dor e restaurador.

Porque vós sois meu Deus, o Pai de todos nós, na Unidade do Santo Espírito, 
divino e humano se enlaçam, se dão as mãos, para viver a comunhão de verdadeiros 
irmãos, para celebrarem a vida santa, unificada no Senhor, Deus Verdadeiro, Santo e 
Todo-Poderoso.

Unifico-vos no meu Amor, que é meu Santo Espírito. Dou-vos o Dom da uni-
dade que é meu próprio corpo que vos unificará, vos unirá definitivamente e eterna-
mente a Mim e entre vós, para viverdes perfeita felicidade dos filho de Deus para a qual 
fostes chamados do nada. 

Fostes chamados da terra para serdes fecundos no Amor semelhantemente a 
meu Pai e agora ides viver essa fecun¬didade, esparzindo Amor, gerando Amor, sendo 
Amor, aonde fordes e por onde andardes, convosco irá também meu corpo Sagrado e 
Santo, vivo e presente em vós e entre vós neste século e para sempre, glorioso e res-
suscitado, o Deus Vivo, o Deus é, a Hóstia Santa, a Hóstia sagrada, o Pão Vivo que vos 
deixei quando assumi a natureza humana para salvá-la. 

Hoje me tendes como natureza divina, em vós e entre vós, a Hóstia Santa 
fora do Tabernáculo, mas o mesmo o Divino Jesus, Filho do Pai e presente 
na humanidade em corpo, alma e
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divindade. Antes assumi vossa humanidade para merecer-vos que agora assu¬mísseis 
a minha divindade. 

Antes comungáveis minha presença como vos deixei e como quis permanecer 
entre vós em forma de pão. Hoje Eu vos comungo porque entrais em Mim e Me sab-
oreais.

Entrais na Unidade do Pai e do Filho e no seu Espírito saboreais desse Amor, 
que é presença, Santidade e Perfeição. 

Chegais e atingis o gozo dos Anjos e Santos, o gozo da Santa presença do 
Deus Uno e Trino, em vossa alma sedenta de Deus, ansiosa desse Pai, que é Paizinho, 
é Paizinho mesmo, é querido e desejado por todos. Todos desejam o Pai, todos, todos, 
todos. 

É inerente à criatura humana, essa busca de Deus, essa busca do Pai. A alma 
anseia pelo Pai, anseia voltar ao Pai. O Divino em vós reclama essa volta, esse encontro 
como Pai, pois o Divino atrai o divino em vós. 

Por isso tendes saudades do Pai, inexoravelmente e inevitavelmente a alma 
volta ao Pai, pois Dele saiu e para Ele volta e por Ele é atraída. 

Por isso agora é tão forte essa plenitude de Amor em vós, pois chegais ao Pai 
novamente, adentrais Nele, sois integrados em sua luz, em sua claridade e por isso e 
na graça o Dom se faz em vós. Pela ação do Espírito, de novo Maria Me gera, agora 
dentro de vós.

Antes Maria Me gerou para que Me tivésseis humanamente, agora Maria Me 
gera em vossa alma, para Me terdes divinamente. 

Antes Eu Me integrei no humano, agora vós vos integrais no divino, pelo mer-
ecimento do vosso irmão Jesus. Sou vosso irmão e vos Amo imensamente, vos amei 
tanto, até o fim, até as últimas conseqüências, para que participásseis Comigo desse 
mistério:

A acolhida do Divino por parte do humano, a acolhida do Amor Uno e Trino na 
face da terra, a chegada da unção Santa, da unção verdadeira, do sacramento vivo, o 
Dom. O dom se faz por graça. Por graça, Eu Sou dentro de cada Um, acontece a vida 
plena, a vida em abundância, a vida verdadeira. 

Vós sois templos do Espírito Santo, vós sois sacrários vivos. Participais agora 
da minha divindade, pois adentrais à santidade, que é o marco no tempo, do início da 
nova era. Esse é o marco do início da nova era: a Santidade. Sereis todos revestidos 
pela santidade. 

É a Santidade o marco fundamental da entrada nessa era nova, a era dos 
Santos na face da terra, a comunhão dos Santos, onde todos estareis unidos em tomo 
da Trindade Santíssima com os Anjos e Santos, celebrando a Unidade Trina. 

O Dom é em vós. A Santidade é em vós. A vida renasce em vós. Amém.

   

Aprendei isso de Mim:
Não é o que está fora que haveis de temer mas o que está dentro de vós e vos 

impede de Eu chegar até vós.
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Não é a Mim que devereis temer, pois o Amor não precisa ser temido mas 
aceito e acolhido. Estando no Amor não haveis de temer nada. 

Agora aquilo que impede o Amor Ser em vós, isso deveis temer e afastar de 
vós, pois entrando Naquele que é perfeito o imperfeito desaparece.

   

Eis que agora sopro sobre vós.
Recebei o Espírito Santo e o dom de perdoar todos os pecados, os pecados de 

meu povo e os pecados de minha igreja da qual vos faço governo e lei.
Assim é e assim será para sempre, porque não é o governo humano que im-

planto mas o governo divino e há que ser obedecido. 
Porque sobre este governo sopro o meu espírito. Neste governo está o meu 

Espírito Santo como fundamento e ai daquele que ousar levantar-se contra esse gov-
erno. Ai de vós se não curvardes a vossa cabeça e não vos dobrardes ante meu trono.

Vossas instituições estão falidas e soltas no ar, frouxas, não há mais raiz al-
guma a segurá-las de pé, porque vosso poder é humano e falho e estava firmado sobre 
uma raiz falsa que apodreceu, bem a tempo de tudo ser salvo. 

A árvore do mal foi derrubada e extinta sua raiz para sempre e por toda a eter-
nidade, extinguiu-se o gerador do mal, espírito que foi abatido eternamente. Cessou de 
existir, foi exterminado para sempre e não mais poderá alimentar vossa raiz. 

Se estais fora de Mim, se permaneceis longe de Mim, cedo ou tarde haveis de 
voltar a Mim porque a árvore do Bem está frondosa e crescida com folhas, flores e frutos, 
não havendo mais perigo algum. Tudo é bem na face da terra.

Enquanto dormíeis tranquilamente, Eu trabalhava consertando tudo o que 
vossa desobediência desconsertou. 

Por uma mulher entrou o pecado e por uma mulher entra a graça. Maria disse 
o Sim que consagrou todas as mulheres e por extensão de Maria a Irmã Gertrudes disse 
novamente Sim para que meu plano continuasse sendo feito e implantado. 

Poderia não ter dito Sim mas ter dito não como Eva e Maria também poderia ter 
dito não, pois todas as três eram livres e poderiam ter dito Sim ou não. 

Porém em Maria Eu venci o mundo e na Irmã Gertrudes continuarei vencedor. 
Por Maria vos chega Jesus, meu Filho, e pela Irmã Gertrudes vos chega o Espírito 
Santo. 

E agora, pelo Sim de Maria e pelo Sim da Irmã todo o meu plano de salvação 
para a humanidade está implantado e a semente cresce vigorosamente e em profunda 
fecundidade, a planta já existe, a árvore do Bem já existe, o meu governo já está insta-
lado. 
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Agora já não precisais ficar indecisos se dizeis sim ou não. Alguém já passou 
por vós esse momento. Vós só haveis de dizer sim. Porque a hora da opção já passou e 
agora já estais todos integrados nesse novo tempo que se inicia. Não há mais oportuni-
dade de escolha, agora o Bem venceu, agora o novo governo é, o novo tempo chegou e 
Deus é o governo na face da terra. 

Agora Deus reina novamente sobre toda a criação. Toda a face da terra acolhe 
seu Deus e Pai. É muito belo e magnífico, é muito grande, o que se faz sobre vós agora.

É muito intensa a santidade da qual vos aproximais, é muito forte essa luz da 
qual vos aproximais, é muito intensa e poderosa. 

É o trono de Deus dentro de vós, vos aproximais do trono Santo três vezes 
Santo, do Excelso Senhor das alturas, do Deus-Amor.

Agora se completa a Aliança Eterna, do Pai e do Filho dentro de vós e que se 
estende para toda a humanidade. 

Aliança essa que foi selada com o sangue de uma pessoa, que o derramou 
como testamento da Verdade, o Padre Daniel Nascimento Lindo deu o seu sangue em 
testemunho dessa Aliança Eterna que realizei convosco, unindo o céu e a terra, o hu-
mano ao divino. 

Aliança essa confirmada eternamente pela minha santa Presença em vós, pelo 
Sacramento Vivo sendo em vós Vida e Verdade. Minha Santa Presença em vós não 
poderá ser contestada ou questionada, pois Eu Sou está em vós incon¬testavelmente e 
definitivamente, contra todos os argumentos possíveis. 

Eu Sou em vós será o vosso argumento, o Sacramento Vivo é que é poder e 
reina, o mais é esterco e pode ser atirado fora. Minha Presença em vós é incontestável 
e agora todos virão a Mim e não existirá mais opressor e oprimido, rico e pobre porque 
todos serão Um. 

Em Mim, todos, todos, todos vós sereis Um. Um só rebanho e um só Pastor 
reinando sobre vós. Chega de divisão. Meu governo será na Justiça e na Paz. 

Fora com a guerra. 
Fora com vossos interesses mesquinhos e vossos preconceitos. 
Fora com os Cains que se disseminam pelo mundo, separando as famílias e 

oprimindo-as. 
Fora! Fora! Um só será o governo, sem interesses humanos e será na san-

tidade. Um só será o governo do mundo, o governo Santo. Invisto-vos do Poder Trini-
tário para serdes bênção sobre a face da terra e distribuirdes bênçãos, aos humildes e 
pequeninos porque enquanto “não vos tornardes simples como as crianças não entra-
reis nesse Reino”. 

Havereis de ser pequeninos, pequeninos, pequeninos e então conhe¬cereis 
meu Reino, que é um Reino de Amor, Justiça e Paz, com poder e força da Presença 
Santa e da Palavra Encarnada. 

O Verbo divino É em vós, força e poder.
Por isso, nada haveis de temer pequeno rebanho que Me serve, pois nada vem 

de vós mas tudo provém de Mim, vosso Deus e Pai.
Enquanto o mundo dorme vós trabalhais e trabalhai intensamente no 

mister que a vós ensino. Amai! Amai muito e transformai tudo em Amor. Não 
há outro caminho, não há outra chave, a não ser o caminho do meu Corpo, o 
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Caminho que Sou Eu em vós e a chave do Amor. 
Não há outra chave a não ser o Amor para abrir os corações, para abrir a porta 

da felicidade, da paz e da justiça. Só o Amor! Só o Amor! 
Não há outro Caminho a não ser este que vos apresento, a não ser o Amor.  

Por outro caminho não adentrareis, pois o Amor é meu Santo Espírito e seu tempo se 
inicia agora. 

Começa a nova era, a era do Espírito Santo. Meu Santo Espírito se apresenta 
agora, nesse tempo, que é o seu tempo, para que se inicie a era da luz na humanidade, 
o tempo da santidade. Até agora o homem pôde viver fora da luz, mas agora será atraído 
por ela inexoravelmente. 

O tempo da treva acabou. Soou o tempo da luz e ninguém mais subsistirá fora 
dela. E a santidade que se instala na face da terra e não há outra opção, não há outro 
caminho. Meu Filho Jesus preparou esse caminho (do Amor) pelo qual andastes até 
agora, mas não o concretizou. 

É o meu Espírito Santo que torna concreto esse caminho novo pelo qual ides 
adentrar. Ali ninguém que esteja na face da terra, havia ainda pisado. Nessa luz ninguém 
adentrara até agora, pois só agora chega o Amor até vós e daqui para frente é que apre-
ndereis como viver Nele, no meu Espírito.

Até agora apenas conhecestes as palavras e os ensinamentos de meu Filho, 
mas não O vivestes, não seguis nem suas palavras nem seus ensinamentos e nem 
viveis a Vida que Ele É, o Dom que Ele É, o Sacramento que Ele É, não viveis ainda sua 
Ressurreição.

Há dois mil anos vos trouxe o Amor de irmão e não conheceis esse Amor e não 
vos amais como irmãos, filhos do mesmo Pai, mas vos espezinhais, vos oprimis, vos 
maltratais e vos matais como se meu Filho não tivesse vindo e cumprido sua missão.

Matais até vossos próprios filhos no ventre e tendes leis que vos tornam im-
punes, mas agora minha lei irá vigorar e as crianças não serão mais as vítimas inocentes 
do vosso mau proceder. 

Agora a minha lei fará justiça na terra, agora vereis o que fizestes até hoje com 
o sangue de um Deus. O próprio Deus vem ao mundo em forma humana, doar a Vida 
por vós e não vos converteis e vindes falar-Me de lei, de governo, de instituição, de juiz 
e tribunal? 

Já não tendes mais por onde escapar para fugir da minha ira, pois não fizestes 
caso da morte de meu Filho, não fizestes caso do sangue que Ele derramou sobre vós 
e continuais tranqüilos no poder, de estômago e bolso farto, oprimindo, matan¬do e 
roubando, como se Deus fosse cego e não visse o que fazeis e não percebesse o que 
pensais mesmo enquanto dormis.

O que tardos sois! O quão imbecis sois se não aceitardes minha Aliança e meu 
Reino! Conheço-vos por fora e por dentro e sei de que material sois formados. 

Saístes de Mim e sois feitos do barro e a Mim haveis de voltar, pois 
sois extensão de Mim e vos criei sadios, santos, puros e perfeitos, mas vos reb-
elastes contra Mim e saístes da minha perfeição e tivestes que sofrer e andar er-
rante na terra, por vossa própria opção e até hoje, no tempo de agora, quando se 
completa a era passada e começa a nova era. Com meu Filho Jesus começou
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a salvação e a obediência, o Caminho de volta a Mim. Até agora vivestes apenas na 
esperança de que um dia se fizesse essa promessa do Pai sobre vós. 

Em Jesus, ela chegou até vós mas não era plena, era apenas uma esperança, 
mas agora haveis de ter a certeza que ela é em vós e entre vós, certeza esta testamen-
tada por Jesus com sua morte de cruz, através da qual selou-se a Nova Aliança.

Jesus, meu Filho, soprou sobre vós o meu Espírito e sua presença foi teste-
munhada pelos apóstolos e até por Paulo que os perseguia.

Foi o Espírito Santo que manteve acesa esta chama, manteve viva essa igreja, 
sustentando-a como pôde até completarem-se os tempos de sua majes¬tosa manifesta-
ção na face da terra. 

Agora completaram-se os tempos e o Espírito se manifesta solenemente, em-
bora entre uns poucos que escolhi, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, pes-
soalmente Ele está na face da terra e O instalo como governo para de hoje em diante 
gerir os povos, na justiça, na paz e no amor. 

Ele é o Amor e conduzirá todos ao Amor, ao trono do justo e Santo Senhor, o 
Sacrário do Altíssimo Deus que habita vossa alma. 

O Reino de meu Filho Jesus não era deste mundo mas o Reino do meu Espírito 
é deste mundo e já está instalado e vem governar-vos como Rei e Senhor. 

É o Governo Trinitário que instalo sobre vós, para governar com sabedoria 
divina, pois até agora governastes com vosso saber e vossas leis e o mundo chega 
cada vez mais ao caos e as famílias estão cada vez mais aniquiladas e a pessoa cada 
vez mais desintegrada.

Agora, em minha onisciência instalo sobre vós um Governo Novo inse¬rido na 
sabedoria divina, que deverá derramar-se abundantemente sobre todos na face da terra, 
para que todos vejam e sintam como Deus vê e sente. 

Pois tenho visto todos os horrores que fazeis noite e dia e meu coração já está 
aberto há tempo para vos receber. 

Só se fizerdes o caminho do Espírito adentrareis Nele, adentrareis na santi-
dade e recebereis o gozo pleno da contemplação de minha face. 

Só se viverdes a perfeição para penetrar o trono do Santo Senhor, o Santo três 
vezes Santo. Fora disso não existe outra verdade e tudo será vazio e entrará num vazio 
existencial, pois fora de Deus não haverá gozo, não haverá paz, não haverá alegria, nem 
santidade plena, nem vida em abundância. 

Esse caminho do Espírito que vos apresento é esse Carisma da Comunidade 
Aliança Divina, que tem como fundadora e encabeçadora da revelação a Irmã Gertrudes 
Grossl, que na época da revelação já era Irmã da Congregação das Irmãs da Divina 
Providência, da qual afastou-se para encarnar esse Carisma e vivê-Lo em sua plenitude. 

Esse Carisma é pois o caminho que haveis de trilhar, como se fosse uma es-
trada asfaltada e colocada à disposição para todos, todos, todos sem distinção.

É só quererdes passar, a estrada já está pronta, sinalizada e inaugurada, e só 
passar.

Quem desbravou a mata? 
Quem dinamitou os montes? 
Quem recolheu toda a pedra e toda a terra desnecessária e excedente? 
Quem macadamizou o
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trecho e preparou para receber o asfalto? 
Quantos operários estiveram servindo a obra? 
Nada disso vos interessa e passa pela vossa cabeça. A estrada dando acesso, 

viajais por ela tranqüilamente. Assim também é nesse Carisma. Ele está feito e colocado 
à disposição para todos gratuitamente, sem distinção. Passa quem quer. Quem trabal-
hou para que o mesmo se completasse? 

Servos inúteis, fizeram o que tinham que fazer, cumpriram a sua obrigação como 
servos. Foi obrigação e compromisso deles trabalhar, colaborar, doar-se sem medida. 

O compromisso vosso é passar, para desfrutar desse benefício, desse bem, 
desse Dom dado a toda a humanidade.Da vida velha passais à nova vida. Pelo caminho 
de Jesus chegareis ao meu Espírito. 

Completou-se o caminho que Jesus fez convosco e para vós, humanidade.
Humanamente Ele veio, embora fosse divino e realizou sua missão que foi 

salvar a humanidade, apresentar o Pai e o Espírito Prometido da parte do Pai, enfim 
revelar-vos pessoalmente o Mistério da Santíssima Trinda¬de, que ficou incólume e sem 
ser desvendado todo esse tempo, mas que agora se abre ao mundo e transparece pes-
soalmente. Mistério não se discute, se aceita. 

O Mistério da Santíssima Trindade na face da terra, não quer ser discutido, Ele 
quer ser aceito pela própria presença Santa que Ele É. Não é o humano que está reali-
zando coisas incompreensíveis a vós. É o divino que realiza e personifica esse Mistério. 
E agora Ele É. 

Como se fez presença, como veio, como está ventre vós? 
Tudo é Mistério que pode ser revelado mas não explicado humanamente, pois 

é de origem divina. Huma¬namente não há explicação para tudo o que aconteceu no 
decurso dos vários anos da instalação desse Carisma. 

A única explicação é o próprio caos em que geme a humanidade toda às vé-
speras da terceira guerra mundial com tantas religiões, tantas seitas, alcorões e nenhum 
e nem todos conseguindo salvar essa situação, nenhum devolvendo a paz ou chegando 
à Unidade. 

Todos filhos de um Deus que mais que Pai é Paizinho, é Amor, é presença de 
Amor, que não aguentou mais e extravasou para seus filhos e agora se manifesta gran-
demente, em três pessoas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo e Maria.

Filhinhos, meu coração extravasou seu Amor por vós. Meu Espírito entre vós é 
a própria presença desse Amor. 

Meu coração não se conteve mais e veio permanecer entre vós como Vida e 
Verdade. Só meu Espírito colocará ordem e paz no mundo. Só meu Espírito vos fará 
chegar ao divino. 

É o novo caminho que se inicia, o caminho da santidade com meu Espírito 
Santo. Só que agora, nesse caminho não há sofrimento, só gozo, pois o mal já foi ven-
cido por Jesus na sua cruz. A dívida da vossa infidelidade e desobediência já foi paga 
por meu Filho, não há porque sofrerdes mais.Pois soou o tempo do fim do sofrimento 
na face da terra. 

Chega! Basta! Fora com vossa infidelidade! Fora com vossa desobediên-
cia! Fora com vossas doenças, Eu vos criei sadios! Fora com vossas injustiças! Fora! 
Fora com tudo o que é velho e arcaico! Fora com todo o formalismo! Fora com todo o
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preconceito religioso, de raça e de cor! Fora! Fora! Chega! Basta! Basta! Basta de di-
visão em meus ensinamentos! Basta! Uma só é a Verdade e essa Verdade é o Amor e 
a Unidade na face da terra. 

E só a Verdade implantará o Amor e só a Verdade implantará a Unidade em 
cada um e no mundo todo. E essa Verdade Sou Eu em vós e entre vós, filhos queridos! E 
esse Amor Sou Eu! E essa Unidade Sou Eu! E Eu Sou a Trindade Santíssima e por vós, 
filhos queridos, filhinhos amados, desejo ser adorada e glorificada, com vosso coração 
de carne, com vosso coração batendo e ardendo de amor por Mim. 

Desejo intensamente que Me glorifiqueis com vosso corpo e com vossa alma, 
com vosso espírito, com vosso coração e com toda vossa inteligência.

Preciso servir-Me de vós, filhos queridos, para instalar meu Governo e não 
haveis de temer nada, pois o Amor afasta o temor. 

É meu Espírito que vos sustenta, como sempre vos sustentou desde o começo 
desta caminhada que é a Sua, neste Carisma. 

Este Carisma é a caminhada do Espírito Santo na face da terra, chamando-a, 
convocando-a para a conversão, libertação, purificação, perfeição, para que ela possa 
acolher o Amor, acolher o Espírito Santo, pois sua hora se aproxima e Ele já chegou e se 
apresenta neste momento, só que a hora para a humanidade conhecê-lo pessoalmente 
ainda não chegou. 

Mas para a Comunidade já começa a grande manifestação do Amor Divino 
sobre a face da terra, com suas leis e organização, com seus ensinamentos. É a hora 
da graça para todos vós. 

Meu Santo Espírito vos une agora, com elos de Amor, indes¬trutíveis e perenes, 
pois só o Amor Divino é invulnerável, a traça não o corrói e a ferrugem não o destrói. Só 
o Amor, filhos meus. Só o Amor! Indestrutível, intransformável, inalienável. 

Só o Amor duradouro, eterno, simples, mas eficaz, humilde, mas justo e alta-
neiro, imponente e majestoso, mas sereno, calmo, tranqüilo. Nada é para si ou de si, 
mas tudo é do outro e para o outro. 

Tudo, tudo, tudo desculpa, perdoa, ama e abençoa. Assim é o Amor, o meu 
Amor. Ele é para todos, todos, todos. É o meu Amor Trinitário, cheio de paz, de justiça 
e de vida.

Uma luz já inserida em vossos lares, em vossas famílias, em vosso trabalho, 
em vossa sociedade, comunidade-igreja e governo. 

Em tudo já se faz presente essa luz plena. Também em toda a natureza criada 
por Mim. 

Tudo, tudo, tudo respira a minha Santa Presença Trinitária. Em todo lugar vou 
agir e permanecerá de pé apenas quem estiver apoiado em Mim, em minha lei, a lei do 
Dízimo, fora disto, não subsistirá mais. 

Tudo o que não estiver ligado a Mim, permanecerá fora. A oportunidade é dada 
e cada um arcará com as conseqüên¬cias do seu não. Quem não vir pelo Amor, na 
alegria do meu Espírito, virá pela dor. Assim é e que assim seja.

O Amor e a Unidade já se fazem em vossa família que é a única es-
trutura existente para Mim daqui para a frente. Fora da família, não haverá es-
trutura alguma de mando, pois na família Me manifestarei para celebrar. Quem 
vos governará é a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e Maria,
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representados na família. E uma família administrará todas as outras famílias, neste 
Governo Santo. 

O Próprio Pai será vosso governo, o próprio Filho será o governo e o próprio 
Espírito Santo, com Maria. Governo Santo preparado para uma época santa, quando 
começa a era da santidade. 

“Onde o pecado abundou, a graça superabundou”, é a característica deste 
novo tempo, onde todos são Um no Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo.A um só 
Deus e Pai adorareis!

Adorareis o Santo, Santo, Santo, implantado em vossa alma, serenamente, 
candidamente, estareis envolvidos e enlaçados ternamente por esse Amor Trino Santo, 
presença Santíssima, presença da Santíssima Trindade entre vós, divinamente, mas 
inserida no humano, verdadeiramente. 

Divinamente e huma¬namente a Trindade Santa se apresenta, é um dogma de 
hoje em diante que precisa ser aceito sob pena de não adentrardes à minha presença e 
não sabo-reardes de minhas delícias que são eternas. 

Todos devem aceitá-La, pois é uma Verdade inerente ao Carisma, é conse-
qüência da implantação do Carisma na face da terra. Foi para que este momento acon-
tecesse, que o Carisma foi feito. 

Foi para que este momento Trinitário na face da terra acontecesse, que vos 
enviei meu Filho a preparar o caminho com sua própria Vida à custa de sua própria Vida. 
Como alguém não ousa aceitá-lo? 

Como alguém ousa afrontar o Amor Trinitário? 
Como alguém ousa duvidar da chegada do Amor? 
Como alguém ousa não aceitar a Presença da Santíssima Trindade?
Se não voltardes a Mim, que tenho palavras de Vida Eterna, a quem ireis?
Ó como sois tardos! O minha Igreja, como fostes tardos em acolher, tardos 

em aceitar! Quão longe estáveis da Verdade que Sou Eu, Cristo Vivo, Presença Trina 
na humanidade. Voltai enquanto há tempo, pois quem mais sofrerá com a teimosia dos 
adultos serão as crianças. Meu Filho vos dizia: 

“Não choreis por Mim mas por vós mesmos e por vossos filhos”.
Se não aceitardes a Presença Trinitária, humanamente inserida entre vós, não 

precisais mais aceitar as outras verdades cristãs e a vinda de meu Filho e a sua morte 
foi vã para vós. 

Não vos resgatou do pecado. E a vinda de meu Espírito é ineficaz para vós, 
pois permaneceis no pecado. 

O pecado de não crer no meu Filho Jesus tem perdão, mas a reincidência no 
pecado, não crendo também em meu Espírito, essa falta não tem perdão. Não creu no 
Filho e não creu no Espírito... Não aceitou e acolheu o Filho, agora não aceita e acolhe 
meu Espírito.

O que seria da humanidade novamente, se dependesse da estrutura optar, 
para salvar-se! Ainda bem que meu plano é perfeito e assim como Jesus nasceu fora 
dos palácios, também meu Espírito é concebido e gerado fora dos palácios, fora de 
qualquer estrutura... Ainda bem. 

Ou aceitais agora a minha Verdade, ou fora com vossas crenças e vossas 
filosofias, todas mofadas e todas falhas, pois nenhuma conduziu à Unidade e ao Amor. 

Só minha Verdade é verdadeira testemunhá-la-
ei com prodígios inéditos, neste tempo, Verdade que Jesus
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vos mereceu que chegasse até vós, que é a chegada e a participação neste mistério 
do Uno e Trino Deus, misterioso desígnio da providência que precisa do humano para 
instalar-se na humanidade. 

Essa Verdade já foi compreendida e acolhida por Maria quando aceitou a pro-
posta do meu mensageiro e disse o Sim tão fecundo e poderoso que se tornou eterno. 
Ela na sua humildade e simplicidade acolheu o Espírito Santo, aceitando ser a esposa, 
para Jesus, meu Filho ser concebido e gerado em seu ventre.

Sim, por Maria foi compreendida essa obra do divino encarnar o humano, con-
cebendo-o e gerando-o em seu ventre por nove meses e a seguir nascendo para toda a 
humanidade e como pessoa fazendo sua missão. 

Ele teve que nascer na carne para que ela fosse purificada, pois desde a con-
cepção o homem estava sujeito ao pecado e até antes de ser concebido recebia a 
influência dos ances-trais. Jesus com seu nascimento purifica tudo. 

A sua concepção foi obra do Mistério, ela precisou ser na carne para que a 
carne fosse purificada, pois era a caminhada de meu Filho, purificar o homem no seu 
todo. 

Só que a missão chegou só até o espírito e o Pai o chamou de volta. Jesus 
volta prometendo o Espírito Paráclito para interceder por todos e que maiores coisas 
faria do que aquelas que Ele fizera. 

E agora chega o tempo da vinda do Espírito Santo, quando, pelo Mistério, é 
concebido no espírito e na alma. A sua concepção é no espírito e na alma, pois essa é 
a sua missão. 

A missão do Espírito Santo é purificar o espírito e a alma, levando à perfeição 
e à santidade para que a pessoa acolha o Pai e Jesus dentro de si. Pois Jesus veio 
apresentando seu Paizinho querido e o mundo não se modificou. Só a intervenção do 
Espírito Santo, dentro da pessoa fará o homem transformar-se e modificar-se. 

Assim como Jesus, meu Filho encarnou em Maria também agora nesse tempo 
da minha providência sobre a face da terra, o Espírito Santo encarna em Irmã Gertrudes. 
Antes a encarnação foi na carne, agora a encarnação é no espírito, mas ambas são 
verdadeiras. 

Uma continua a missão da outra. Uma acolhe no físico, a outra acolhe no es-
pírito e ambas são verdadeiras. De uma concepção para outra precisou haver o tempo 
de espera, o tempo de maturação, conforme a minha onisciência divina. 

Proclamo ao mundo: ambas são verdadeiras e se completam no tempo e no 
espaço. O Espírito Santo precisava ser acolhido na pessoa e por isso preparei a Irmã 
que se tornou com a caminhada, um berço dócil, terno, puro, meigo, no qual o Amor 
pôde ser concebido para o mundo. 

Tudo por obra do Mistério inerente à sabedoria divina, pois para Mim nenhuma 
coisa é impossível. Tudo é possível. Tudo. Basta aceitardes o Mistério. O meu Espírito 
conduzirá todos de volta a Mim. 

Ele vos fará conhecer-Me e a meu Filho, conhecer e viver dentro do vosso 
espírito e da vossa alma, o Amor que somos e quão longe estáveis desse Amor. 

Ele vos recordará tudo o que meu Filho disse de Mim e
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tudo o que vos ensinou e vos ajudará a aperfeiçoar-vos e santificar-vos para penetrardes 
no trono da graça, para adentrardes ao meu Trono Santo, onde reside a santidade. 

Só sendo simples como as crianças e aceitando essa Verdade da concepção 
do Espírito podereis adentrar ao meu trono de Amor e glória. Fora desse não há outro 
caminho. Este é o último plano de salvação para a humanidade, porque é a conclusão 
da missão de Jesus. 

Ele deixou o Caminho preparado para que essa missão do Espírito fosse vito-
riosa, tivesse sucesso, vencesse. Jesus vos mereceu a chegada desse Mistério. 

Foi para que Ele acontecesse na humanidade, que Jesus precisou vir purificar-
vos e salvar-vos. 

Se Jesus não voltasse para Mim, o Espírito Santo não viria para ser vosso ad-
vogado diante de Mim, atendendo todos os vossos pedidos e até os que vós esqueceis 
de fazer, realizando-os pela minha providência.

O Espírito Santo já é vitória entre vós desde que Jesus veio. Em meu Filho, 
este plano de salvação para a humanidade foi vitorioso. E o homem está salvo e o 
mundo está salvo, agora é só acolher o Carisma e Ele se faz Vida e Verdade.

Com Maria, por Maria e em Maria tudo foi realizado. Se o Espírito não fosse 
acolhido, a salvação não se completaria. 

Essa Verdade é compreendida por esse pequeno rebanho que coloco à vossa 
frente para guiar-vos nesse início de século. 

São carne e osso como vós e foram feitos da mesma massa, apenas dis-
puseram de seu tempo para esta caminhada. São pessoas iguais a vós, apenas com 
desígnio diferente. 

E à frente deste Carisma, com um desígnio santo de conduzir os povos à san-
tidade. Cada um de vós é também chamado à santidade e deve chegar a este mister. 

Cada um de vós deve ouvir seu apelo e conduzir outros à santidade. Ninguém 
se salva sozinho. Ou vos doais e ajudais os outros a chegarem a Mim ou ficais parados 
e empacados no mesmo lugar... sem chegar à santidade e gozar suas delícias. 

Acordai, ó povos, ó homens, enquanto é tempo!
Quer queirais ou não, a Verdade foi instalada e vos rege, quer aceiteis ou não 

Ela é vosso Governo neste início de século.
Adentrais a Ela pela graça, pois se assim não fosse, não adentraríeis nunca, 

vossa carne é fraca e tende ao humano, estais arraigados no humano tão poderosa-
mente que jamais sairíeis dessa, tão arraigados estais em vossa estru¬tura arcaica, em 
vossas leis e governos, em vossas técnicas e modelos. 

Estais tão arraigados nessa estrutura velha que não percebeis que ela já está 
caindo e que ninguém mais acredita nela. 

Estais tão arraigados em vossa sabedoria humana, em vossos livros e trata-
dos, em vossa ciência, em vossa medicina, em vossas técnicas e modus-vivendi, em 
vosso estilo explorador versus explorado, que não imaginais que exista outro modo de 
vida na sabedoria divina, na santidade outra, na verdade, na graça e no amor. 

Não imaginais que exista vida, já aqui na terra, a Vida Eterna para a qual vos 
chamo e que nela adentrais nesse tempo.
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Estais vivendo sufocados na poluição de vossas indústrias e na poluição 
de vossos pensamentos e enjembrações egoístas e desprezais Aquele que é vosso 
oxigênio restaurador, desprezais a Vida preferindo ficar presos à morte. 

Defendeis o Cristo em vossos sermões e não aceitais a Verdade do cum-
primento da promessa que em Mim vos fez, do Espírito transformador e restaurador... 
Defendeis meu Filho mas não viveis como Ele viveu, aceitando ser a continua¬ção de 
minha própria imagem, criados que fostes à minha semelhança eterna...! 

Aceitar Jesus, meu Filho, e não aceitar meu Espírito agora, é estar diante do 
poço e morrer de sede, é estar diante do rio e não banhar-se.

Filhos queridos, banhai-vos nessa Água Viva. 
Lavai-vos para que vos torneis puros. Essa é a piscina de Siloé que cura todas 

as vossas doenças. Lavai-vos enquanto é tempo. 
Se não aceitais a sabedoria divina, de que adiantam vossos tronos, de que 

adianta vosso governo, se vossos governados estão todos doentes da cabeça aos pés, 
chagados, drogados, viciados, presos, bobos e tolos. 

De que adianta governar sob o jugo da doença, da fome e da guerra! 
De que adianta governar homens famintos no estômago e desnutridos total-

mente até no âmago do espírito e da alma, vivendo o vazio de Deus! 
De que adianta fazer sermões ou governar sepulcros caiados, ocos, podres 

por dentro e por fora? 
No vazio de Deus em que estais que governo podereis fazer? 
Se estais ocos e vazios como quereis preencher a outros? 
Como um cego guiará outro cego? 
Cairão ambos na mesma fossa.
Filhinhos queridos, ao soar a hora o humano vai desaparecer e só subsistirá o 

que estiver no divino. Sereis revestidos pelo divino de dentro para fora. Filhinhos queri-
dos, vossa parte humana, vossa humanidade sujeita ao pecado e à morte, desaparece 
e só permanece o divino em vós.

Continuais tendo a mesma aparência e permaneceis vivos mas totalmente re-
vestidos por dentro e por fora pela divindade, pela Trindade Santíssima. 

É o momento em que vosso corpo é totalmente recriado no Pai, purificado em 
Jesus e santificado no Espírito Santo e pela Trindade Santíssima é acolhido na graça 
de Maria e por Maria.

De Mim saístes e para Mim voltais. Tendeis ao divino, pelo divino que coloquei 
em vós, pelo meu sopro de vida após a criação, vossa tendência inata é voltar à Mim, 
assim como as águas correm em direção ao mar, assim correis em direção a Mim.

É a veste velha que cai de vós porque a morte foi vencida em vida, pela vida 
em abundância que é Jesus Cristo, meu Filho querido. 

O Nicodemos do mundo inteiro, “necessário vos é nascer de novo”, assim a 
vós disse meu Filho. É o novo nascimento na graça santificante. Não há mais morte, só 
Vida e Vida Plena em Mim. 

Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou a morte. Agora é só Vida e Vida 
Plena em Mim e no meu filho na Unidade do Santo Espírito.

Ao serdes revestidos pela veste nova, a veste divina, todo vosso cor-
po é envolto em luz e sois divinizados, isto é, adquiris o direito de participar e 
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permanecer no divino. 
Adquiris o direito de estar em Deus, de viver à sua imagem e estar inserido 

nela, bem como estar inserido em sua semelhança eterna, vivendo a eternidade já aqui 
na terra, no tempo de agora, sem precisar morrer. 

Não há mais a morte na face da terra. Ninguém mais precisa morrer para en-
contrar-se com o Pai, o Paizinho querido que vos fala, pois já estou na face da terra, já 
fui acolhido e aceito. 

Os meus filhos já Me conhecem e Me aceitam, já estou em Plenitude Trinitária 
habitando em vós e entre vós, pessoalmente, como Rei Poderoso e como Governo úni-
co e Indestrutível, como Governo Santo no qual vos governa o Santo dos Santos, o Pai 
Santo, o Pai Poderoso, o Pai Amor, Carinho, Ternura, o Paizinho querido de todos vós. 

A morte tão temida por vós, era esse encontro Comigo, que já tinha sido puri-
ficado por meu Filho, mas que está sendo possível só agora na plenitude dos tempos, 
quando todos são santificados e divinizados e a morte, esse encontro também é santi-
ficado. 

Só agora em que adentrais à nova era, a era da santificação é possível esse 
encontro sem haver morte, pois o encontro com a luz, Trindade Santa, é muito forte, é 
muita luz, muita luz...

Esse encontro Comigo não tinha sido santificado e divinizado porque o Espírito 
ainda não tinha vindo pessoalmente. 

Agora que Ele veio e já está entre vós, não há mais morte, ela já foi entendida 
e aceita como esse encontro com o Pai e se faz Vida Plena. 

Então a morte é vida nova, vida em abundância como vos disse meu Filho e 
assim é para todo o sempre, e que se cumpra e que assim seja, amém! 

A vida vencendo a morte, a vida plena, a vida em abundância na face da terra, 
como vos mereceu meu Filho querido, Jesus de Nazaré, o Filho do carpinteiro José e 
como vos conduziu sabiamente, meu Espírito Santo, na pessoa da Irmã Gertrudes, a 
filha querida de João que vos fez chegar de novo de volta, até Mim, luz plena, Trindade 
Santíssima em vós e entre vós, amém. 

E que se cumpra e que assim seja, amém. 
Ó povos, ó homens do mundo todo. No poder da Trindade Santíssima absolvo 

todos os vossos pecados, os do passado e os do presente e que daqui para frente, ele 
não exista mais sobre a face da terra. 

Que o pecado totalmente absolvido seja extinto e que não exista mais sobre a 
face da terra e que a santificação seja e que aconteça, desde já e para sempre, e que se 
cumpra conforme a minha vontade e o meu desígnio neste tempo de agora.

 Amém.
E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desçam 

sobre vós agora, com Maria, em Maria e por Maria.
Assim é e que assim seja. Amém!
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Bênçãos! Bênçãos! Bênçãos! Sobre tudo e sobre todos.
É só acolher, a bênção se faz. É mudar o modo de ver, mudar o modo de pen-

sar, mudar o modo de vida, mudar os vossos pensamentos. 
Não querer ser lei ou dar a lei para Deus, mas deixar que Eu seja lei em vós, 

em vossos pensamentos, em vossa vida. 
Não queirais que vossas leis governem, mas obedecei minhas leis. Eu Sou a 

Lei em vós. E Eu Sou a Lei e a minha Lei é o Amor. 
Só essa lei estará vigorando a partir de agora. Só o Amor.
E que entre a minha providência de Amor em vossa alma, em vosso espírito, 

em vosso coração, em vossa razão, em vosso pensamento e em vossos olhos, em 
vossa boca e em todo o vosso ser. 

todo o vosso ser seja perpassado, por dentro e por fora por minha providência 
de Amor na face da terra e que todos, todos, todos recebam e que se faça e que assim 
seja. Que todos sejam envolvidos pelo Amor, todos, todos, todos.

É a hora. É a hora da providência na face da terra. É a hora em que o vosso 
Paizinho abre o coração e o Amor extravasa até vós. 

É a hora santa, a hora da graça, o momento feliz para todos vós. O momento 
do encontro, do encontro eterno entre Mim e vós.

Daqui para frente será pela graça, pois a graça é entre vós e ela já foi instalada 
e que a graça seja entre vós. 

Que o Amor seja entre vós. Que a Vida seja entre vós. Amém.
Sou Eu instalando meu Reino de Amor no mundo. Meu Reino agora é deste 

mundo, pois não há mais nada que O impeça, não há mais nada que impeça a chegada 
do Amor e a sua instalação em cada filho, em cada irmão. 

Nada destruirá ou terá poder sob esta Unidade de Amor que se instala agora. 
Nada. Nada. Nada.

Só o Amor Trinitário será poder no mundo, fora Dele, ninguém subsistirá. Ah, 
se os povos soubessem quem Sou, voariam para Mim à busca de paz, ao encontro do 
Amor...

Ah, se os povos conhecessem quem Sou, certamente voltariam correndo para 
esse encontro Comigo.

Ah, se os povos conhecessem o Amor, não quereriam jamais ficar fora Dele.
Ó, povos, ó homens, quem é esta voz que há anos vos fala insistentemente e 

vos conclama a voltar a Mim?
Ah, se todos Me conhecessem! 
Se todos conhecessem quem é o Pai, como tudo seria diferente! 
Quem já Me conhece, por acaso Me abandona? 
Quem Me apresenta a vós, por acaso oscila, por acaso vacila, mediante tantas 

revelações? 
Aos que chamei primeiro até é desculpável oscilar, mas vós achais o caminho 

pronto, é só passar.
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Ah, se os povos conhecessem o manancial de Amor que há em Mim,voltariam 
rápido para encontrar-se Comigo e gozar das delícias que há em Mim. 

Que todos Me conheçam. 
Que todos Me adorem. Que todos glorifiquem a Mim, único Deus, único Senhor. 

Deponde vossa idolatria. Abaixo com vossos ídolos de barro, de madeira ou de carne.
Abaixo com toda vossa idolatria,
mesmo que seja de papel ou de pensamento, fora com ela. Um só é o Senhor, 

Deus Santo e Pai de todos vós.
Curvai vossa cabeça e vinde a Mim todos vós. Eu sou o princípio e o fim, o alfa 

e o ômega. Achegai-vos a Mim, Eu acolho a todos vós. 
E para adentrardes a Mim deponde todas as vossas armas. Deponde todas as 

armas, se quiserdes adentrar no Amor. Desse momento em diante, só o Amor importa. 
Se não estiverdes Nele, não podereis adentrar até Mim. 
Só o Amor. Só o Amor. Só o Amor. 
A única arma que haveis de ter nas mãos é o Amor do vosso coração. 
Só o Amor Trinitário em vós será força de ora em diante. 
Só o Amor lavará vossas famílias tornando-as puras e santas. 
Só o Amor. Até aqui, fizestes muita coisa mas daqui para frente só o Amor 

conta, só o Amor. 
Fora Dele nada, nada, nada. Pequenos ou grandes, jovens e velhos, a arma 

é o Amor.
 Sem o Amor não conseguireis adentrar em meu Reino Trinitário que é Amor, só 

Amor e ali permanecer.
Só a Mim haveis de amar. Eu sou a Trindade Santíssima que vos chama e vos 

acolhe na graça Só uma é a lei de ora em diante, a lei do Amor, a lei do Dízimo. E instalo 
agora esta lei como verdadeira na face da terra. 

E instalo agora essa minha lei como única e santa, único imposto deste meu 
Reino Santo e Novo.

Única lei e único imposto é o Dízimo, fora dela, nada, nada, nada ficará de pé. 
Só subsistirá aquilo que for recolhido o Dízimo, o que estiver fora, cairá, desmoronará, 
ruirá, não ficará um vintém fora de minha lei do Dízimo. E assim é e que assim se faça 
por cumprir em todo o meu Reino novo.

Que assim seja. Amém. Eu, vosso Deus, a faço vigente em meu Reino de ora 
em diante, amém.

Assim seja.
Ai daquela que estiver fora dela. Pois meu Espírito já se faz presente e vai 

varrer toda a injustiça, vai varrer toda vossa infidelidade. 
Ai de vós se não fordes obedientes, pois a obediência que é meu Filho Jesus já 

está no meio de vós e ai daquele que se atirar contra ela. Será despedaçado. Ai daquele 
que não aceitar a obediência e se atirar contra ela, melhor nunca ter existido.

Cuidai de ser responsáveis convosco mesmos e com meu Reino. Pois é  muito 
sério o que se faz, é muito justo, é muito Santo e de muito comprometi¬mento. 

Agora não podeis mais voltar atrás. Já fizestes compromisso Comigo.
Agora sois responsáveis por meu governo na face da terra com sério compro-
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misso para toda a humanidade. Agora ide assumir de verdade. 
E o meu governo é e o instalo definitivamente, neste dia, neste mês, neste ano.
Tudo é novo daqui para frente, até o século passa a ser contado desta data 

que firmo a vós com minha palavra, de viva voz para todos os que a quiserem escutar.
Repito: Instalo a partir desta data, definitivamente, meu Reino na face da terra, 

meu Reino de Amor, cuja lei é o Dízimo. 
Que assim seja e que se cumpra. E que se faça minha providência de Amor em 

toda a face da terra agora e para sempre. Amém.
E que caia agora toda vossa surdez milenar e que possais ouvir a voz do único 

Pastor de todo o rebanho. Uma só é a voz que vos fala e que tivestes receio de escutar 
desde o princípio. 

É a voz Daquele que vos trouxe da escuridão à luz. Esta voz é que renegastes 
mas não conseguistes abafar ou fazer calar, a voz do verdadeiro Pastor reunindo seu 
rebanho, porque não veio só para vós, mas veio para todos, todos, todos.

Acolhei a voz. Acolhei a voz da Unidade. Acolhei o Verbo que se faz carne e 
habita em vós e entre vós.

Os tempos são outros, é a nova era, haveis de acostumar-vos com a presença 
do Divino em vós e entre vós, pois agora Ele em vós é uma constante e é para sempre.

Esta é uma premissa verdadeira para este tempo de agora, pois uma constante 
exige a outra, porque estais na era da santidade e trilhais o caminho da perfeição para 
adentrardes no Divino. 

Por outro lado o Divino sendo em vós vos obriga a ser perfeitos ou tender à 
perfeição e estar em santidade da alma. 

Agora será uma época bem diferente da anterior. Uma era em que todos amar-
se-ão como irmãos,vivendo o descanso sabático, o descanso em Deus, na santidade e 
na paz.

Só os fortes aguentarão porque não precisarão mais pensar, nem inventar, 
nem criar nada, pois a sabedoria divina regerá tudo e será saber em todos vós. 

A sabedoria divina é que organizará tudo na simplicidade. Nesta era só os 
fortes agüentarão.

O homem não pensará mais. Que absurdo para o vosso tempo onde as pes-
soas estão com as mentes disparadas de tanto entupirem-se de saber humano. Que 
absurdo achareis. Que absurdo! Mas assim é. 

Embora vos pareça assim mas assim será, pois é da minha santíssima vontade 
que o homem descanse, de trabalhar e de pensar. 

Que seu pensamento seja estar em Mim, seja sereno, tranqüilo, cheio de paz, 
cheio da minha sabedoria, pois só ela reina daqui para a frente.

Só a minha sabedoria reina, desde agora e para sempre. 
Basta de “pensar em amor”. Fora com vossos pensamentos que não vos dão 

descanso. Fora! Fora! Fora com vossa maneira tola de pensar, egoísta, vazia, oca, sem 
discernimento. Vossos pensamentos estão totalmente no escuro, não vêem a luz. 

Fora com eles. Fora! Em Mim haveis de descansar serenamente, 
placidamente. Pois de ora em diante, insiro minha sabedoria divina 
em vossa mente e ela é que habitará vossa
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inteligência. 
Vossa inteligência, vossa razão será habitada pelo Espírito Santo, pela sua 

sabedoria.
E que se cumpra e que assim seja. Amém.
Vinde, vinde a Mim. Adentrai ao novo tempo. Permiti que Eu vos revista de 

eternidade. Voltai a Mim de corpo e alma.
Permiti que vos purifique totalmente, do corpo até a alma e que faça acontecer 

em vós a salvação que meu Filho vos trouxe. 
Permiti que Eu vos torne limpos no físico, limpos no psiquismo, no pensam-

ento, limpos no coração, no espírito e na alma. Deixai-vos lavar por Mim e revestir-vos 
da veste nova, a veste da graça. 

Só no abandono de si mesmo e em profundo silêncio, adentrais à fertilidade de 
minha luz. Aproximai-vos do silêncio de Deus. Aproximai-vos da minha unção santa e 
revesti-vos dessa luz. Aproximai-vos da luz. 

Aproxi¬mai-vos da santidade que é vosso Deus e Pai na face da terra. Aproxi-
mai-vos do Santo! Santo! Santo! 

Vosso único Senhor. Aproximai-vos de Mim. Apro¬ximai-vos da luz! 
Aproximai-vos da Santíssima Trindade na face da terra, como é de seu desejo, 

como é de sua vontade, como é da sua onisciência, sabedoria e providência, na pleni-
tude dos tempos que se completa agora, ao raiar a nova era.

Aproximai-vos da perfeição que Sou Eu em vós, a Unidade Trinitária, o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo, com Maria, por Maria e em Maria. Aproximai-vos.

Vinde todos, todos, todos. Há um só rebanho e um só Pastor. 
É o único caminho agora, não há outro. Apenas o meu caminho, vinde por ele 

e chegareis à luz.

   

É Jesus que fala:
Irmã, até agora trabalhastes para purificar o mundo: pessoa, igreja,
trabalho, governo.
Agora é que ides preparar vossos filhos para serem sal da terra e luz do mun-

do. Agora é que começa a caminhada da santificação propriamente dita, o novo na face 
da terra. 

Foi preciso primeiro toda esta ceifa a que vos dedicastes, para agora a planta 
poder crescer em solo fértil, para agora a semente da plantinha não ser abafada pela 
erva daninha ou pelo pedregulho do mundo.

Agora, os campos estão arados e prontos para a semeadura. E a santidade 
pode crescer livremente sem ser danificada. 

Agora podeis conduzir vossos filhos rumo à santidade, onde todos devem 
chegar. 

Repito, todos devem chegar à santidade. Eu vos digo, todos podem chegar, Eu 
digo, todos devem chegar a ser santos, ser o sacrário vivo do Deus Trindade, o Deus É 
em cada um. 

O Divino Pastor quer ser acolhido por todos, todos, todos! Dentro de cada filho 
já está plantada a semente da Unidade, o Bem.
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Venham todos, venham todos para o Eterno, que mora dentro de vós. Venham, 
venham todos.

Venham todos, todos, todos, o Eterno vos chama. O Eterno Sou Eu em meu 
Pai e meu Pai em Mim dentro de vós. A Vida Eterna é dentro de vós mesmos. A Vida 
Eterna é esta unidade de Amor acontecendo em vossa alma.

Sou Eu em vós e vós em Mim. Porque Eu e o Pai somos Um e essa Unidade 
Trinitária acontece dentro de vossa alma. Vossa alma é o templo, é a igreja onde o Santo 
três vezes Santo, o Augusto Senhor quer ser amado e adorado. 

Ali é que se completa a Unidade de Amor e o Deus Uno e Trino é glorificado e 
amado à altura, assim como um Deus merece louvor, glorificação e amor. 

Só quando há essa intensa glorificação na alma, o Divino, o Santo, pode ex-
travasar e se apresentar no físico. 

Aquele que está dentro, transparece fora. A Santa Presença se manifesta, den-
tro e fora, é a transfiguração que acontece. Já havia falado aos meus apóstolos, elevado 
alguns a ter essa experiência, da alma santificada, como o corpo se transfigura. 

Eles ficaram atônitos e vós estais também atônitos. Mas tudo é para provar-vos 
que chegou o tempo. 

Chegou o tempo da luz se apresentar no mundo. o tempo do Divino Ser na face 
da terra. São experiências do Divino em vós, muito fortes, mas haveis de ter coragem e 
força, porque é necessário continuardes na vanguarda para que o mundo receba. 

Todos terão essas experiências. Todos tendem para o Divino. Nesta época, 
inexora-velmente, a humanidade caminha para o Divino, caminha para o Santo, Santo, 
Santo.

É o tempo, é a hora, filhos meus, de voltardes a Mim. Vinde, vinde, vinde. O Pai 
está feliz, o Pai vos acolhe a todos. O Pai deseja partilhar com todos os seus tesouros 
da graça.

Vinde, vinde, vinde todos!
É a hora da minha grande manifestação. Da minha transfiguração diante de 

vós. Vossa alma é o Tabernáculo onde quero ser adorado. É dentro de vossa alma que 
a Unidade do Pai e do Filho acontece por graça agora. 

O Pai e o Filho são Um em vós agora por graça. Até agora a Unidade na hu-
manidade era apenas uma letra. E as palavras não se faziam, porque o Divino ainda não 
tinha vindo. Mas agora Ele já está na face da terra. 

Agora o Divino já É entre vós, já está entre vós e o Deus Uno e Trino,pode ser 
dentro de cada um. Agora o Divino É dentro de cada um, a Unidade E dentro de vós e 
entre vós.

A transfiguração é esta chegada na Unidade, é este descanso na santidade 
que é o encontro de cada um com a Trindade Santíssima em vossa alma, no âmago do 
vosso ser, no silêncio que é santidade. Realmente, Deus está entre vós.

Argumente o que quiser o mundo. Eu testemunho a Verdade. Deus É em vós. 
E isso basta. 

Quando Deus É na pessoa cessam todos os problemas. Tudo silencia, tudo se 
acalma, tudo se queda em adoração, em louvor, em sintonia de Amor, de silêncio, de 
veneração. 

O silêncio nesta hora é o louvor da alma unida a Deus. 
É o Pai e o Filho se encontrando na alma, em ansiedade de Amor
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que deseja chegar a todos. É o encontro do Amor Uno e Trino, dentro de vossa alma que 
vos atrai como ímã. 

O Eterno vos chama, vos atrai para Ele, assim como vos congrega a todos 
como irmãos, independente de cor, raça ou credo. O importante é esta Unidade ser 
acolhida, o importante nesse tempo é acolher o Divino, acolher Deus-Amor, não deixar 
a graça passar, pois a graça é uma realidade entre vós. 

Ela foi dada de presente para vós. Vós não merecestes, mas é um presente do 
Pai à humanidade. Meu Filho a mereceu por vós. 

Ele veio trazer-vos a boa nova da ressurreição, a boa nova da vida em 
abundância, da vida eterna em plenitude de graça e amor, a boa nova da santidade, 
o novo tempo da face da terra, quando o Pai Criador, grande, magnífico, majestoso, 
belo, onisciente, infinito, trans-lumbrante e indescritível em sua grandeza, sabedoria e 
capacidade criadora, enfim o Tudo agora vem apresentar-se para ser acolhido como 
Pai, o Paizinho.

Tanta grandeza, tanta magnificência para enfim, apresentar-se como Amor. Só 
Amor. Tudo criou por Amor. Tudo doou por Amor, até seu Filho único. Tudo fez por Amor. 
Enfim a humanidade chega ao Amor. 

Ela atinge o cerne da questão. Ela chega ao âmago da alma, ao foco da luz que 
ilumina o mundo, ela chega à pátria celeste, à morada do Dom. 

Ela chega ao convívio com a sabedoria, ao colóquio amoroso, ao diálogo terno 
do Pai e do Filho, permanente em vós.Enfim, a humanidade chega à morada do Dom, 
ela atinge as alturas, ela chega ao céu que se faz dentro de cada um, infinitamente em 
paz, muita paz. 

Tudo é céu quando a alma está em paz com seu Deus e essa paz se espalha 
por todo o infinito. 

O Dom está em tudo e em todos. Quando a alma está santificada tudo é belo, 
tudo é lindo, tudo é puro, tudo é santo e Deus pode então SER em plenitude e intensi-
dade de graça e amor. 

E dentro de cada alma plenificada e santificada nesse Amor, há uma eterna 
celebração de Vida, um eterno encontro do Pai e do Filho em Unidade com o Santo 
Espírito, uma celebração contínua que transforma em Amor todas as petições de Maria, 
a vossa intercessora junto ao trono da Trindade Santa.

Filhos queridos, não queirais entender a santidade, mas vivê-la em vós mes-
mos. Só Deus é Santo, mas o reflexo de sua santidade chega até vós. 

Sois a minha extensão, sois extensão de Mim mesmo, como minha criação e 
minha imagem. 

Só Eu Sou Santo mas comunico-vos da minha santidade, sois atraídos a ela 
pela graça, assim como sois atraídos pelo Amor Uno e Trino que é a maior força da qual 
a humanidade pode dispor.

O humano é apenas o Tabernáculo e colabora nesta obra apenas com o seu 
Sim para que o Espírito realize no humano a sua obra, que é divina, que é inserir a graça 
na alma, quando então o Divino é para sempre. 

Estando em consonância com vosso Deus, neste estado de graça e santidade 
a que o Espírito vos conduz, acolheis o Divino em vós, participais de sua eternidade e 
colaborais com o Espírito na fraternidade universal que então é instalado, pois Um só é 
o Senhor e Deus Pai Criador de todos os filhos. Sois o reflexo do Deus-Amor e deveis
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amar-vos como irmãos, pois esta qualidade e capacidade de amar é inerente ao 
vosso ser, ao vosso aspecto.

O Pai é Deus Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Umas 
coisas foram criadas para existirem e serem beleza, outras foram criadas para serem 
doação e serviço no humano e o homem foi criado como obra prima, a primícia com tal 
dom, para dominar sobre toda a natureza criada, trazendo em si o sopro de Vida, isto 
é, a capacidade inerente e imanente de amar, feito que foi à mesma imagem do Pai e à 
sua semelhança.

Isso vos dá a entender que desde o começo da vossa criação houve interesse 
por parte do Pai que vos fala, de ter-vos como amigos, ambos gozando do colóquio e do 
convívio em atmosfera de Amor. 

O homem foi criado por Amor e para o Amor. No início manifestou-se como 
Criador, agora se manifesta como Pai, o Paizinho querido.

Sua presença escondia-se guardada na alma até agora, quando na pleni¬tude 
dos tempos ela se transfigura, ela transparece no humano. 

Pois chegou o tempo para esse mistério se fazer no mundo, o tempo santo, a 
época da santidade. Mistério não desvendado até agora, mas que agora transparece e 
se torna visível ao humano. 

Antes não era possível se fazer o Divino, pois a graça ainda não tinha vindo, 
mas agora tudo é possível, pois a graça É e a santidade se faz e o Dom acontece em 
plenitude, Ninguém pode escapar dela. 

Ela vem para todos de uma forma ou de outra, ela vem trazer a igualdade a 
todos.

“Sede santos como vosso Pai Celeste é Santo”, vos disse meu Filho e vos 
conclamo a aceitá-la, pois nela está a Vida e todos quereis a Vida e precisais estar nessa 
Vida para subsistirdes daqui para frente. 

E só aceitando a santidade em vós mesmos é que chegareis à graça, chega-
reis a Mim.

Essa é a nova lei, a que estais sujeitos, inexoravelmente, a lei da graça e do 
amor. Ela já está implantada e começa a vigorar com autoridade, pois assim desejo que 
se faça e que se cumpra.

Sois Vida feita à minha imagem e semelhança e agora, que é o tempo que me 
apraz, vos integro a Mim. 

Tanto quanto Me integro dentro de vós em Unidade, integro cada um de vós 
a Mim em Amor, deixando através de vós transparecer minha imagem divina, minha 
semelhança eterna e meu coração de Pai em amor e solicitude de providência e graças.

Graças vos sejam dadas em abundância, pois sois meus herdeiros legíti¬mos.
Vivendo em consonância Comigo, aceitando a minha autoridade divina, haveis 

de participar do trono da graça e receber gratuitamente todos os tesouros espirituais 
de santidade e amor concomitante a eles, também tereis os tesouros temporais da 
abundância e providência do Pai, do Paizinho que vos fala. 

Que todos recebam da minha graça. 
E a abundância e a prodigalidade estejam entre vós, filhos queridos.
Bênçãos vos sejam dadas!
Vosso Paizinho.
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A vinda do Senhor será breve e gloriosa. Ele está chegando com seu imenso 
amor e preenchendo a cada filho seu. 

Esse amor transformará a face da terra e todos comerão do mesmo fruto e 
saciarão sua sede na fonte de água que jorra, jorra em abundância e providência sobre 
os filhos seus.

Existe ainda uma barreira a ser ultrapassada mas essa será derrubada, mas-
sacrada pelos meus queridos jovens, jovens de idade, de maturidade e experiência.

Corações puros que receberão os ensinamentos diretos do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo que são calor e vida. 

Será um grande estrondo e um a um serão como que jogados de cabeça com 
toda a força impetuosa do Espírito Santo. 

E tudo depois estará livre e pronto para a entrada no paraíso. O céu e a terra 
se unem num só coro, num só pensamento, numa só força. 

É a Trindade fazendo morada nos filhos meus mas para isso preciso da docili-
dade e dispo¬nibilidade dos jovens. 

A eles dei essa missão, esse passo a cumprir.
Ide em frente que tudo se realizará, pois Sou Eu o amigo que vos conduzirá.
Amo a todos vós com amor puro e santo. 
Amor esse que fará morada em breve em meio aos filhos meus.
Deixo-vos a paz, a tranqüilidade e a segurança. 
Amém.

   

Filhos meus, uma só nação, uma só raça, um só povo. Um só é o poder que 
reina de agora em diante. Só o Amor. 

É ele que tudo pode, tudo transforma, tudo renova e santifica.
E do alto que vos mando essa força, para que brote e germine dentro de cada 

um de vós.
Colaboradores meus, assim vos chamo agora, pois vou precisar muito de cada 

um de vós para que o mundo seja transformado e renovado. 
Cabe a cada um de vós seguir o que Eu digo, o que peço através da minha 

filha querida. 
Ela é esse poder, poder meu aqui na terra, é através dela que surgirá uma nova 

nação. O meu poderio está sob ela e seu discípulo do amor. 
E vós todos sois esse elo entre eles e Eu.
Obrigado pela vossa simplicidade e fidelidade. Mais um passo se cumpre 

nesse plano novo, novíssimo. Mais uma vez a minha vontade se cumpre. 
Agora sou Eu o Deus de todos vós, que reina hoje e por toda a eternidade.
Amém.
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Exultai, filhos meus, de alegria e júbilo. É o amor que está nascendo. Deixai-
vos embalar nesta cantiga de ninar, neste embalo do Senhor.

Deixai-vos embriagar por essa nuvem de bálsamo e perfume que povoa a 
vossa alma. Embriagai-vos com o vinho doce do amor.

É como uma criança que nasce e surge cheia de vida, de encanto de Deus. 
É o Deus Uno e Trino fazendo morada em vosso meio. 
É o paraíso terrestre, isso mesmo, filhos queridos, o paraíso já aqui na terra. 

Todo o planeta Terra exulta de alegria, pois a nuvem do amor, o Amor Trinitário tudo 
povoa, ocupa o seu lugar que tem por direito.

Louvor e glória, graças se dêem a todo momento por tão santo e sagrado mis-
tério. O Deus se fazendo homem, em meio de seus filhos.

Olhai para o amor, contemplai-o na natureza, no filho, no amigo, no vizinho. 
Sou Eu que venho e ocupo o meu lugar, aquele que Me pertence desde o início. 

Eu Sou o início e o fim, o alfa e o Omega. 
Sou a eternidade em cada um de vós.
Glória a Deus no céu e paz na terra aos filhos meus. 
Amém.

   

Nada sou, nada posso, nada quero, somente a Ti, Senhor, que és dono e Sen-
hor da minha alma, de todo o meu ser.

Sem Ti, Senhor, não sei viver, não sei crescer, não sei amar. Tu és o amor em 
mim. Amor santo, puro e verdadeiro. Tu és a viagem maravilhosa em busca do paraíso, 
esse paraíso que habita dentro de mim.

Sem Ti, Senhor, sou um ser que vaga em vão, mas em Ti, Senhor, sou força, 
poder, glória, tudo posso, tudo sou e tudo faço.

E o teu Espírito que me guia e conduz. Me conduz pelas sendas da justiça, pela 
retidão da minha alma. Tu já disseste tudo isso, mas agora teus filhos começam a viver 
esse teu mistério, esse teu mandamento.

Amai a Deus sobre todas as coisas e tudo mais virá por acréscimo. Obrigado, 
Jesus, porque Tu estás vivo no meio de nós.

   

Buscai primeiro o Reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Já vos 
disse essas palavras. Agora vivei em toda sua integridade. Procurai o Reino dentro
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de cada um de vós, pois assim tudo que está fora vos pertence. 
Eu disse tudo. O mar, o céu, as estrelas, a lua, o dinheiro, tudo, tudo virá por 

acréscimo. 
A providência só poderá acontecer quando o ser humano der licença para que 

Deus realize na natureza e no universo o seu plano de amor. Aí tudo será abundante, 
será farto, não faltará o pão na mesa de meus filhos, nem água, nem casa. 

Todos terão onde morar, a união se fará por si. Mas cabe a cada um de vós 
fazer o que Eu peço. 

Buscai primeiro o Reino de Deus, o meu Reino, aquele que também é vosso, 
desde toda a eternidade. Aclamai e cantai aos Anjos e Santos para que isso se realize o 
mais breve possível na face da terra. 

Para que se concretize no real, é em cada um de vós o reino dos céus, para 
que a providência e a fartura se façam na face da terra.

É o Espírito do Senhor que vem e que fala, pois estou próximo, muito próximo 
de vós. Uns já conseguem Me sentir, outros não, mas a hora está próxima.

   

Zulmar, você é o mistério do Pai e do Filho revelado feito homem. 
Quem aceita você em espírito, não como homem, na carne, mas sim o  es-

pírito, aceita a graça do Pai e do Filho feito Trindade Santa aqui na Terra. 
Grita e brada em alta voz que o seu canto, o seu dizer será ouvido nos quatro 

cantos.
Sua voz penetra a alma e conduz o outro até o Pai. O céu se abre e em alta 

voz grita o seu nome.
Bendito seja você, ó filho de Israel, que habita a terra santa esperada e já 

acolhida pelos filhos meus. Instrumento de poder e graça. Você é a palavra viva que se 
faz homem no meio de nós.

Senhor, Pai de bondade, de misericórdia infinita, te louvo, te bendigo e agradeço 
pelo espírito feito homem e encarnado em cada um de nós, através desse teu filho que 
com tua graça renovará a face da terra.

Louvada seja toda a humanidade que acolherá esse fruto do teu ventre, ó 
bendito, ó santo, Tu és três vezes Santo.

Louvado sejas Tu, louvor, louvor e graças se dêem a todo momento, a todo 
instante a tão sagrado mistério.

Hosana nos céus e nas alturas, ó filho do homem.
Hosana, Hosana. 
Amém. Aleluia.
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Estar em estado de graça é se deixar conduzir pelo amor.
É se deixar embriagar pela força da Trindade e dizer Sim, sem questionar, 

somente amar, amar, amar.
Estar na graça é acolhida, é responsabilidade com a transformação do outro. 

É ser instrumento do amor. E ser irmão do universo, feito irmão Francisco. Irmão vento, 
irmão sol, irmã lua, irmão fogo tu és meu irmão.

É estar em perfeito equilíbrio consigo mesmo e com a natureza, com o universo 
interior. Estar na graça é ser Maria, na simplicidade, na doação. É caminhar na busca do 
irmão. E ser UM com a Trindade e com o Amor.

— É o Amor feito homem se revelando em meio à humanidade. É o fruto da 
Trindade Amor, Amor, Amor, três vezes Santo se encarnando na vossa alma, no vosso 
espírito e no vosso coração. Todo o universo olha essa maravilha.

Bendito seja o Amor na face da terra.

   

A Irmã Gertrudes é uma profetiza de longo alcance que prevê todos os acon-
tecimentos do futuro da humanidade.

Nela se realizam acontecimentos divinos para testemunhar a Verdade da pro-
posta que anuncia e da caminhada que apresenta.

A Irmã Gertrudes encarna o Carisma da Comunidade Aliança Divina, da qual 
ela é o centro, a cabeça, a pedra angular. 

Em suas carnes, todo esse Carisma está escrito, como marca indelével sobre 
a humanidade. Nela, faço mister acontecer o início de todo meu plano de salvação da 
humanidade, pelo Amor, na época de agora, por meio deste mesmo Carisma que é a 
presença do Amor na face da terra, a presença viva do Espírito Santo entre vós, guarne-
cido pelo dom do discernimento. 

Essa Verdade está livre de qualquer dúvida ou conta¬minação com seitas e 
doutrinas.

A Irmã Gertrudes encarna a própria Verdade dos acontecimentos que anuncia, 
sobre a presença divina na face da terra, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
pelo desígnio da providência que faz acontecer nela esse Mistério.

E um misterioso desígnio, predito mas nunca antes revelado e que tem sobre 
si toda proteção divina.

— É o Santo Senhor que se apresenta. Acolhei-O!
— Esse Mistério é verdadeiramente o Espírito Santo, a presença do Amor, que 

é a única salvação para os tempos atuais, acolhei-O!
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— Povos da terra inteira, acolhei-O!
— Ei-Lo que chega. É o Senhor dos Senhores, o Santo Senhor. 
— Vinde todos os povos, todas as gentes!
— É o Senhor que surge!
—  É o Senhor que chega!

   

Vinde filhos meus!
O Amor está chegando. E a presença santificadora que chega até vós e se faz 

em vós. 
É a presença visível do Amor, em vós. Nele e com Ele tudo se realiza e a Vida 

se plenifica em cada um de vós. Estais a adentrar agora na morada do Santo três vezes 
Santo que habita as alturas. 

É o trono do Santo Senhor. Dele vos aproximareis para haurir da sua presença 
santificadora bebendo no cálice Trinitário a abundância de graças e bênçãos. 

A graça se completa então, em cada um de vós e extravasa aos irmãos em 
incomensurável fartura de Amor e tudo o mais.

Bem mais abundantes serão as colheitas, de ora em diante, pois santamen¬te 
fareis a semeadura. Vem o sol para aquecer e fecundar e a chuva da graça para regar 
e o Amor realizará tudo e o meu Reino entre vós, cresce cada vez mais. Quanto mais 
pessoas adentrarem nesse Amor Trinitário, mais meu Reino cresce e se instala forte e 
vigoroso. 

É a Vida em abundância que se faz agora, realidade plena.
A Vida que meu Filho E e trouxe até vós há quase dois mil anos, agora se 

completa e se realiza em santidade e poder em cada um de vós. 
Não fosse uns poucos que se dedicaram a esse mister, de acolher a graça no 

mundo, acolher a Vida em abundância, todos vós pereceríeis pois não tínheis condições 
de acolher o Amor, tão longe estáveis de Mim.

Não fora amar-vos primeiro e ter-vos amado até a morte, nenhum de vós se 
salvaria.

A graça chegou primeiro até vós. 
O Amor do Pai sobre vós chegou primeiro. Antes de existirdes, Eu já vos amava 

com Amor Eterno. Reciproca¬mente, agora haveis de amar-Me de corpo e alma e acol-
her-Me em todo vosso ser.

A inteligência foi dada ao homem para a sua comunicação com o Pai. Criatura 
e Criador se encontram através da sabedoria, da ciência e do entendi¬mento, dons que 
procedem de Deus e que são colocados na inteligência humana, para que o mesmo 
compreenda e se insira nas verdades divinas. 

Só num ser criado, o Criador colocou inteligência, para que ele pudesse reinar 
sobre todas as outras criaturas criadas com sabedoria e inteligência, dando-lhe condições
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também, de comunicar-se com Ele e acolhê-Lo em santidade e Amor, por graça, gratu-
itamente.

Porém, só depois de ser totalmente purificado e entrar na santidade, vivendo a 
vida da graça, é que o homem poderá dispor de sua inteligência em toda sua abundân-
cia, para construir e governar. 

Ainda um pouco de tempo e tudo se fará. Necessário é, porém, penetrardes 
nesse mister que é meu Reino de Amor dentro de vós. 

Ali recolhereis inteligência e sabedoria, para nutrir a vossa mente, na fonte que 
nunca se esgota, no manancial de Amor do Todo- Poderoso. 

Gratuitamente fazeis parte do meu Reino de Amor e gratuitamente vos instruís 
se permanecerdes unidos à videira verdadeira, bebendo da fonte cristalina que jorra 
incessantemente.

Purificados e santificados, sois agraciados com o Dom que SOU EU em vós, 
mistério inefável que agora transparece e se faz Verdade. 

Ao serdes habitados pelo Amor, todo o vosso ser ama, todas as vossas facul-
dades são usadas para esse mister, tudo em vós colabora para que o Amor seja pleno.

Vós não sois apenas um aglomerado de células e uma estrutura óssea, vós 
sois templos do Deus Vivo, tabernáculos da Santíssima Trindade, portanto não é em vão 
que existis mas foi com muito amor que fostes criados à minha imagem e semelhança 
para que pudésseis transparecer essa imagem e semelhança. 

É a imortalidade em vós mesmos que anseia pelo encontro com o Eterno e a 
Vida permanente Nele. Essa vossa abertura interior para estardes sempre e plena¬mente 
em contato com o Divino em todo vosso ser, é que caracteriza vossa inserção nesse 
estágio superior de vida nova que é proposto a cada um de vós e que ninguém poderá 
ficar de fora.

Quando o Amor se faz plenamente, há um completo descanso do homem, em 
Deus. O filho descansa no colo do Pai, sendo acalentado e completamente envolvido 
pelo Amor, que é seu Santo Espírito que toma posse de cada ser. 

E a presença santificadora que é acolhida e aceita e ternamente começa a 
habitar cada célula do vosso ser. Dia a dia, minuto a minuto, ela vai sendo sempre mais 
intensa, mais forte e eficaz.

Tudo se acalma, tudo se aquieta. Cessa a vontade e o desejo, emoções e sen-
sações são controladas e a mente se entrega totalmente para a alma estar livre e feliz 
diante da contemplação do Santo Senhor do universo, o Rei.

Tudo é santidade, amor, paz e a graça se faz.
Sede humildes, simples, dóceis e pequenos e permiti que o mundo seja santi-

ficado através de vós.
O Pai deseja que acolhais o Amor... Ele tem muito mais interesse em dar-vos o 

seu Espírito Santo, o seu Amor, do que vós em aceitá-Lo ou pedi-Lo. 
O maior interesse do Pai nesse tempo de agora é que acolhais o Deus Uno e 

Trino. Seu coração se desmancha em Amor por vós. 
A luz chega até vós, é necessário acolherdes. Perscrutai o vosso coração e vede 

se a Santíssima Trindade já está entronizada nele e em todo vosso ser. Agora é o tempo.
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Passemos à outra margem! Desejo ardentemente comer convosco esta 
Páscoa, isto é, celebrar convosco esta passagem da treva para a luz, do velho para o 
novo, do que é mortal para a imortalidade. 

Desejo que cada vez mais atinjais a perfeição em vós mesmos, para comun-
gardes da minha santidade, para vos assentardes à mesa Comigo. Nenhum pensam-
ento vosso, nenhuma atitude vossa, nenhum sentimento ou emoção Me passa desper-
cebido. Tudo vejo e tudo perscruto em vós.

O que quereis ou o que desejais de vós mesmos ou de Mim, tudo Eu sei e 
percebo. Me revelo a vós sabiamente, docilmente e incansavelmente. 

Os desejos de vosso coração, Eu satisfaço antes mesmo de os pedirdes, 
quando são de conformidade com a vontade de meu Pai. Não sou um Deus austero, 
longínquo, vingador. 

Sou o Deus Convosco, o Deus que caminha ao vosso lado, e desejo ardente-
mente que participeis de minha Vida Divina. Foi para isso que Eu vim. 

Eu vim para que tivésseis Vida e Vida em abundância. Que Vida é essa que 
vim trazer-vos? 

E a Vida Divina em vós mesmos.
A vida na carne que vivestes até agora, sujeita ao pecado, cessa de existir. 

Agora estais adentrando na Vida Divina, a Vida segundo o Espírito e não mais segundo 
a carne.

Até agora vossa carne, submetida ao mal, subjugava o vosso espírito, es-
cravizava-o. De agora em diante, o Espírito Santo reveste o vosso espírito, com força, 
coragem e poder, através do Batismo Trinitário que vos arranca definitivamente das tre-
vas e vos insere na luz, na Vida, na graça. Vosso espírito agora, revestido de luz, passa 
a desfrutar da vida na graça, na santidade, no amor.

De agora em diante, o Espírito Santo reveste vosso espírito, habita vossa alma, 
tornando-se o Senhor de todo vosso ser.  Ele deveis obediência plena e total. O Espírito 
Santo mesmo perscruta o vosso espírito e sabe o que precisais para vossa felicidade e 
tranqüilidade. 

Basta estardes Nele e vos deixar possuir por Ele para gozardes de paz, alegria 
e amor.

A Vida na Unidade do Espírito Santo vos conduz verdadeiramente à comunhão 
com a Trindade Santa, vos conduz à santidade, que é um estado de completa adoração 
do Santo três vezes Santo, dentro de vossa alma, vos leva a participar do cálice de Amor 
do Pai e do Filho, numa união plena e contínua, intermitente, onde o Amor é amado e se 
delicia em afagos e carícias, de ternura, de carinho, de docilidade e simplicidade, sem 
esforço algum, totalmente na paz. Deus possui o homem e o homem possui Deus. 

O Amor é amado e o homem se deixa amar e acolhe o Amor, numa suave 
harmonia, silenciosa mas sonora, onde os suaves sons do universo se apresentam 
em acordes e trinados, quando acontece uma fértil interação de Deus no homem e do 
homem em Deus numa simbiose perfeita unindo-se coração a coração, eternamente 
interligados para que se conclua o misterioso desígnio dado a cada um pela bondade 
e benevolência do Pai e também pela sua divina providência, que dessa união fértil, se
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utiliza para realizar a missão no mundo e a concretização de seu plano. De Mim saístes 
e a Mim haveis de voltar pois tendes em vós o Sopro Divino.

É o Pai permanente em vós, é o Filho permanente em vós, é o Espírito Santo 
permanente em vós eternamente, perenemente, num mistério inefável da graça e da 
santidade em vós. 

É o Divino se integrando no humano e o humano se integrando em si mesmo, 
como pessoa nova, recriada pelo Pai, para viver na santidade e no Amor, num mistério 
incomensurável de Amor do Pai para com seus filhos, impedindo que sofram, os resgata 
pelo Amor.

Com essa integração do homem em si mesmo e do homem em Deus, toda a 
humanidade está sendo recriada, desde Adão e Eva e todo o caminho até agora está 
sendo purificado e santificado e nessa santificação do homem, toda a criação é atingida 
e renovada. 

O mundo é recriado pelo Pai, sendo totalmente novo e refeito nesse Novo 
Sopro de Vida que é dado pelo Pai. Toda a criação é despertada novamente por esse 
Novo Sopro de Vida dado pelo Pai. É um novo começo para a humanidade, para toda 
a criação. 

É um começar na santidade.
Toda a humanidade está com o espírito abatido porque se curvou em adoração 

ao mal. Todos os vossos espíritos foram subjugados pela idolatria. 
Vos apartastes de Mim e por isso sofreis na miséria porque todo vosso ser foi 

subjugado, não só vosso corpo mas também vossas faculdades mentais, vosso espírito 
e vossa alma. 

Experimentais o inferno e viveis o inferno na terra mesmo. Estáveis todos sub-
jugados pelo mal, vivendo o próprio inferno já na terra.

Todos, todos, todos vós estáveis condenados ao inferno, nenhum só se sal-
varia neste final dos tempos, não fosse essa minha nova intervenção na face da terra, 
através de meu Espírito Santo. 

Mesmo com a vinda de meu Filho, doando seu próprio sangue em testemunho 
de nossa Aliança, não vos transformastes e não fizestes caso desse sangue pois con-
tinuastes oprimindo e matando vossos irmãos, crianças, até no ventre, perecem aos 
milhares. Não, não fizestes caso do sangue Santíssimo de meu Filho Jesus. 

Não fora esse Carisma, apresentando-vos o Espírito Santo para ser acolhido 
por vós, toda a continuação de meu plano de salvação estaria comprometida. 

Não fora uns simples que foram dóceis e que para si nada pedem e nada 
querem,a não ser cumprir a minha vontade sobre suas vidas, não fora estes, e toda a 
humanidade jazia agora no caos. 

Porque a terra virou o próprio inferno, onde o mal teve liberdade de agir como 
quis até o final dos tempos e levou bem a cabo sua ignóbil missão, destruindo comple-
tamente a família, tirando a mãe de dentro do lar e no seu lugar colocando a televisão, 
a besta fera, que Maria teve que enfrentar, descrita no Apocalipse, e já vista por meu 
apóstolo João. 

Deturpou os costumes, tirou o recato da mulher e entronizou a sensualidade 
até nos conventos e seminários.

Todos, todos, todos vós jazeis nos maus costumes, contaminados pelo 
mal, que teve tempo de sobra para quase completar sua obra perversa e fazer 
quase tudo o que quis. Com vosso corpo subjugado ao prazer, ao ter e ao poder,
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dominou vosso psiquismo, vosso espírito e só não exerceu seu domínio total na vossa 
imortal alma, porque o sangue do Deus-Amor vos lavou até a alma, conquistando a 
salvação para vós todos, em todos os tempos e por toda a eternidade. 

O Eterno em vós foi preservado, porque sois obra minha e em vós coloquei 
meu Sopro de Vida, minha eternidade, minha semelhança e imagem.

Com meu Filho Jesus, sois meus filhos queridos. Na sua primogenitura sois 
inseridos e agraciados com o meu Espírito Santo e com a graça santificante que gratu-
itamente vos lava e purifica, vos santifica e recria para entrardes novos no Tempo Novo.

Uma vez recriados, entrais no Tempo Novo, onde obedecereis vosso Pai, como 
único Senhor e Governo, acolhendo a fraternidade universal que meu Filho veio trazer-
vos, que é a Vida em abundância na unidade do Espírito Santo unificador vosso. 

Só o Espírito Santo vos fará viver a Unidade Trinitária de Amor em vós mes-
mos. É a Unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo em vossa alma, Tempo Novo, 
onde agora adentrais.

Adentrais na santidade do vosso próprio templo que é vosso próprio corpo, to-
talmente revestido pela graça e vossa alma sendo presença da luz na exaltação perene 
ao Santo, Santo, Santo Senhor.

Essa passagem para a santidade é a Ascensão de Jesus em vós. Adentrais 
em Jesus, adentrais no Pai e no Espírito de Amor. O Divino vos acolhe, vos comunga e 
vos transforma em novas criaturas que por sua vez comungam perenemente, o Santo, 
Santo, Santo, numa adoração contínua, constante, eficaz e eterna. 

O próprio Pai vem à terra comungar cada filho, para inseri-lo na sua santidade, 
no seu Reino de Amor. Por vosso merecimento e esforço nunca, jamais sairíeis desse 
caos e alcançaríeis tal plenitude. 

Mesmo que vos reunísseis em estudo, com teses e mais teses, com encíclicas 
intermináveis, nada adian¬taria. Vosso esforço para atingirdes a perfeição e chegardes 
na minha santidade se não for por esse Carisma, é totalmente vão. 

Mesmo vossos sacrifícios e súplicas agora já são vãs, porque a Verdade já 
está entre vós e não a aceitais porque não quereis. 

Se meu Espírito não tivesse vindo e vos falado toda a Verdade, haveria des-
culpa para vós, mas agora que Ele está entre vós e vos fala abertamente sobre Mim e 
meu Filho Jesus, a Nova Lei que somos na sua Unidade, já não há desculpa.

Meu Filho veio, vos falou abertamente sobre Mim, mostrando-vos a Verdade. 
Não a vivestes mas fostes perdoados mas agora, agora não haverá perdão se não ou-
virdes e acolherdes o meu Espírito Santo entre vós e em vós.

E Eu vos digo, do meu trono da glória:
Agora basta! Fora com todos os frutos do mal e suas obras. Basta! Basta! 

Basta! Fora com vossa cegueira espiritual de séculos, os tempos são outros, urge vossa 
santificação. Desde o velho até a criança no útero, todos precisam ser santificados. 

Todo o vosso mundo interior está preso pelo mal. Sois todos cúmplices do mal. 
Fora com essa televisão maldita que o demônio introduziu em vossos lares.
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Basta! Basta! Basta! Fora com toda programação obscena. Basta de adorar a 
televisão, o vídeo, Eu quero ser adorado e amado. 

Eu, vosso Pai, quero ser o Senhor de vossa família, vosso Mestre e compan-
heiro, Eu quero dominar sobre ela.

Como adentrareis à santidade com tanta impureza e maluquice. Vossas ca-
beças estão cheias de maldade e engano. Sois perversos em vossos corações. 

Sois maldosos e programais o mau porque sois filhos da perdição, sois filhos 
do perverso e mal, por isso programais o mal. Filmais o mal porque estais cheios de 
obscenidades em vós mesmos. 

Olhais para o mal, assistis o mal e a filmes criminosos e pornográficos porque 
tendes o mal em vós mesmos. O mal atrai o mal. O pecado atrai o pecado. 

Estais mergulhados, enlodados, envolvidos do pé à cabeça no prazer, no ter e 
no poder. Esbanjais vossa sabedoria humana que para Mim não passa de pó. 

É nada para Mim esse vosso saber maluco que não leva a nada. Ninguém se 
converte, ninguém se cura, ninguém ensina nada para ninguém, ninguém mais ajuda 
ninguém com essa sabedoria humana, sois tolos, loucos e bobos, cegos guiando outros 
cegos. 

Se não ouvirdes minha sabedoria e não voltardes a Mim, caireis todos no in-
ferno que é dentro de vós mesmos e em vida havereis de atravessá-lo de ora em diante, 
pois o mal praticado entorna agora de volta contra aquele que o praticou. 

Aqui mesmo passais pelo purga¬tório e todos vós havereis de purificar-vos e 
prestar contas de vosso sim e do vosso não. 

É a hora do julgamento, aqui mesmo havereis de prestar contas do que fizestes 
do sangue de um Justo. 

Povos do mundo inteiro, não tendes outra saída. Mais cedo ou mais tarde todos 
vos deparareis com vossos desequilíbrios, com o que vos desequilibrou desde vossos 
primeiros pais. É a era da Verdade e tudo o que é mentira que está em vós, virá à tona. 

Vomitareis vossas próprias imundícies. Vossas próprias injustiças serão claras 
como a luz do sol e todos haverão de vê-las: injustiças na pessoa, na família, no trabal-
ho, na igreja, no governo... tudo virá às claras, como se tirassem a tampa que vos cobre.

Viveis o próprio inferno, no inferno e não vos acordais.
Pobres de vós se não tivesse vindo em vosso socorro, o Paizinho das alturas.
Serieis pobres, muito pobres mesmo e a miséria atingiria a todos, até os que 

são donos do capital.
Aliás, a miséria já atingiu a todos, uns pela fome, outros pela guerra, pela 

peste, pela droga, pelo vício...
 E o próprio inferno e não vos acordais.
Quereis inferno pior do que esse, onde a impureza de Eva é valorizada e a 

pureza de Maria é deixada de lado e perseguida, é gozada e acusada? 
Perseguis Maria que unifica e evangeliza a família, extraindo-a das garras do 

mal e dais todo apoio a Eva que prostitui vossa família diariamente, corrompendo até 
vossa alma, pondo em risco vossa salvação. 

Todos vós estais impuros pois não aceitais a pureza de Maria, não aceitais 
esse Carisma que é santo e vos conduz à santidade.
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Não acolheis a Irmã Gertrudes que é a nova Maria da nova era que está a 
ensinar-vos como recuperar a salvação para vossa família e salvaguardá-la na santi-
dade, mas em contrapartida aceitais a televisão com tanta programação obscena. Que 
bela troca!

Eva prostituiu vossos costumes e vos desviou do Deus verdadeiro. Não aceit-
ais a mulher como Maria, mas a aceitais como Eva, em vossos lares...

O gerador do mal já foi extinto definitivamente, mas os frutos ainda persistem 
por aí e precisam ser denunciados, pois não tem mais nenhuma força contra a família 
que for dócil e obediente ao Pai. 

É a família, a única estrutura de ora em diante, e deve ser santa e acatar o 
Governo da sua santidade que está na face da terra. 

É na família que derramarei da minha Unidade de Amor e na qual exercerei a 
minha autoridade de Pai e Senhor do céu e da terra.

Tendes dificuldade de aceitar o Bem porque vos acostumastes a viver no mal. 
Idolatrais o mal e a ele vos agarrais com unhas e dentes, seja através de vossos cargos 
e posições ou através de vossos costumes, preconceitos ou credos. 

É muito difícil para vós, aceitardes o Bem, através da Irmã Gertrudes, porque 
precisareis romper totalmente com vossas estruturas. Ricos ou pobres, sábios ou sem 
estudo, todos de uma maneira ou de outra estais presos a algum tipo de estrutura, que 
agora precisa ser rompida e sem sombra de dúvida, para que o Bem possa entrar.

Não há mais como parar. Agora a descida começou e quem não correr, será 
empurrado pelos outros ou pisado, ao cair. 

É como uma avalanche descendo encosta abaixo. Não há retorno.
Todos precisarão entrar, doa a quem doer, pela porta estreita da santifi¬cação, 

no Deus Amor, no Deus Vida em abundância.
Findou o tempo do mal e começou o tempo onde só Deus reina e impera. O 

Bem venceu, só ele é governo agora. 
É Maria que entra nos lares e ensina como a família deve viver. E o Espírito 

Santo que, com abundante sabedoria, vos ensina a minha lei e a lei de meu Filho Jesus, 
vos ensina a viver a santidade no lar, vos apresenta este Carisma como única porta pela 
qual haveis de adentrar à santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Esta é a única proposta de Vida plena para vós. Quanto menos questio¬nardes 
a Verdade, mais facilmente ela se fará em vós. 

Quanto mais humildes fordes e despojados de vosso próprio eu, mais rapidam-
ente bebereis da Água da Vida que jorra da Fonte Trinitária do Amor.

 A quem ireis, se não virdes a Mim?
 Só Eu tenho palavras de Vida Eterna. Só Eu tenho a vida em abundância e a 

paz para vossos corações.
Eu Sou a Videira verdadeira. E só se nascerdes de Mim, dareis frutos de vida 

eterna. Sem Mim sois como o sol, sem brilho em dia nublado. Em Mim sois vida em 
abundância.
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Se a proposta da acolhida do Carisma como vosso Governo vos escanda¬liza, 
como não escandalizam ao mundo, as inverdades que viveis!

O Carisma é o Bem e só ensina o Bem, se é um escândalo o que prega e 
ensina, que dizer de vossas leis que autorizam o aborto e o divórcio, um salário de fome 
e até a guerra? 

Será que tais leis, que tendes como boas, provêm do bem? 
Não foram vossas leis que foram formando uma sociedade onde umas famílias 

têm tudo e outras nada? 
É justo isso? Será que essas leis são prove¬nientes da sabedoria de Deus ou 

provêm dos interesses pessoais de uma minoria? 
Será que viveis um governo santo fazendo tantas coisas infames, tantas in-

justiças, gerando tanta maldade que obriga até a infância a matar e ser morta? 
Será que é justo atirar óleo poluente nas águas dos rios e do mar? 
É justo viver sem poder respirar de tanta poluição? 
Que verdade viveis, se com dois mil anos de cristianismo, ainda vossos irmãos 

se matam em guerras ignóbeis?
E se não fora a minha intervenção, toda a humanidade estaria envolvida no 

último conflito que a arrasaria completamente.
Não fora a Verdade vir ao vosso encontro, não fora Deus que é Pai vir ao vosso 

encontro com o coração cheio de amor, não fora a instalação desse Carisma como Gov-
erno na face da terra, todos vós pereceríeis, tão agarrados estais no erro e tão apegados 
ao mal e aos sofismas contra a Verdade verdadeira, que é uma só e não muda:

A Trindade Santa reina na face da terra. Deus reina. O Pai É. 
Ou pensais que Deus é cego e está lá nas alturas muito longe de vós ou es-

condido no Tabernáculo?
Bom para vós pensardes assim...! 
Pois conheço o egoísmo do vosso coração e sei do que ele é formado. 
É um coração de pedra tão duro como o concreto armado em que habitais.
Ó filhos meus!
Não pensais que estou longe, estou muito perto de vós, só que vós é que 

estais cegos e não Me vedes. Vós é que vos afastastes de Mim... Eu é que vos busco 
incansavelmente, pois foi de Mim que saístes e a Mim haveis de voltar, porque vos amo 
com Amor Eterno e coloquei da minha eternidade em vós. 

Conheço tudo em vós, mesmo vossos mais escondidos pensamentos Eu 
perce¬bo, nada pode ficar apartado de meu olhar.

Agora havereis de voltar a Mim pois meu coração aberto só tem acolhida para 
vós. Desejo ardentemente entregar-vos os tesouros da sabedoria e da ciência divina. 

Vosso Pai é um Deus bom, manso, misericordioso, santo, afável, sincero e leal. 
Sou um Deus que assumiu vossa humanidade para vos resgatar por puro Amor, para 
terdes direito a penetrar em minha santidade e gozar das delícias daquilo que Eu Sou.

Estou de vós bem perto, tomai conhecimento de Mim que sou vosso Pai 
Celestial. Aderi ao Bem, buscai a minha lei que há de trazer simplicidade para vos-
sas vidas e mansidão para a vossa convivência fraterna. Exercerei minha au-
toridade através desse Carisma, em toda face da terra. Sobre Ele levantarei 
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o meu braço protetor e estará sob minha guarda a aplicação do meu plano santo. 
É de sabedoria que se revestem os povos e é na minha autoridade que todos 

subsistirão e na unção de minhas palavras esse Carisma terá poder e será o governo 
para toda a humanidade. 

Do meu trono santo sairá a lei que deve ser cumprida por todos os homens.
Só adentrando na minha lei terão Vida e Vida em abundância. Só na minha autoridade 
através deste Carisma, governareis santamente. 

Fora de Mim não há outro governo. Fora de minha santidade não subsistireis. 
Chegaram final¬mente os tempos de minha autoridade ser inserida no mundo. No de-
curso de séculos, vim exercendo minha autoridade, ora sobre uma pessoa, ora sobre um 
povo, mas agora que começa o Tempo Novo, desejo exercer a minha autoridade de Pai 
sobre o mundo todo, sobre todos os povos. 

Desejo, neste tempo santo em que piso a face da terra, que todos curvem a 
cabeça diante de Mim e de minha Paternidade sobre vós.

Venho em pessoa exercer minha autoridade de Pai sobre vós, que é exercida 
no Amor mas é necessária para esta época de agora, preservar o mundo da destruição 
e do caos final a que vosso egoísmo inexoravelmente o conduz. 

Prestai atenção, filhos meus, e atentai para meus ensinamentos. Só a minha 
intervenção como autoridade no mundo vos livrará do caos final. Se não for pelo meu 
braço, através de outro não chegará a vitória para vós. Só através desse Carisma gov-
ernando o mundo, este poderá salvar-se da guerra, da peste e da fome.

Irremediavelmente e inexoravelmente tudo está perdido, a não ser que aceiteis 
a intervenção divina através deste Carisma da Comunidade Aliança Divina que ora vos 
apresento. 

Esse Carisma é a voz do meu próprio Espírito que se apresenta a vós, em 
pessoa, bem como vos apresenta a pessoa do Pai que vos fala e a pessoa do Filho 
Unigênito, esforço de um Deus para salvar a humanidade toda perdida. 

É a própria Presença Trinitária que meu Filho veio anunciar-vos e que agora 
se completa em Unidade diante de vós. A Trindade Santíssima se faz em vosso meio e 
acontece dentro de vós. 

É a força, é o poder, é o Amor em plenitude, é a própria Presença Trinitária 
como um fogo abrasador consumindo toda a iniqüidade e santificando a face da terra.

Ei-Lo que vem. Ei-Lo que chega até vós, é o Cristo Jesus, o Amado Filho. 
Acolhei-O! Acolhei o vosso Paizinho no Amor Trinitário que se vos apresenta através de 
seu Santo Espírito.

Aceitai esse mistério, acolhei-o.
Nada temais. É vosso Pai que vos guia santamente.
Só uma coisa é necessária, acolher esse Carisma e seu plano de ação em 

vossas vidas deixando-vos habitar pela Trindade Santa.
Desejo extravasar cada vez mais sobre vós o meu Amor Divino e San-

to. Sentireis a minha presença em vós. Sereis envolvidos pela minha presen-
ça como se penetrásseis em Mim. Entrais em Mim realmente, pois comungo a
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cada um de vós como falei acima. Agora é na nova sabedoria que adentrais e a Verdade 
cada vez mais se vos apresenta e se instala cada vez mais em vós e entre vós. 

Quanto mais fordes dóceis, simples e obedientes, despojados de vós mesmos, 
mais meu Santo Espírito vos habita, em pureza e santidade.

Buscai-O. Acolhei-O. Seja conhecida de vós toda a Verdade, agora e sempre. 
Acolhei o meu Espírito. Acatai os seus ensinamentos. Seja conhecida de todos vós a 
sua sabedoria.

Há tanto tempo vos falo por que não escutastes a minha instrução? 
Por que vos arvorais em juízes para vos levantar contra minha voz? 
Só Eu Sou Juiz e Senhor e posso julgar-vos e o faço verdadeiramente agora 

nesse tempo.
Acolhei o meu Divino Espírito, que é o Sopro de Vida em vós. Ele é a Vida em 

vós, acolhei-O intensamente.
 Acolhei a sabedoria e a instrução de meu Pai!
 Vinde filhos meus, é vosso Pai que vos chama, vos fala e vos pede, voltai a 

Mim.
Tenho para vos dar toda ternura do meu coração. 
Tenho reservado para vós, tesouros incomensuráveis de sabedoria e providên-

cia. Acolhei a minha doutrina que é santa e vos conduz à santidade. A santidade mora 
em vós, é vosso Pai e seu Filho na unidade do Espírito que se une em Amor dentro de 
vós. 

Esse Amor é tão intenso, tão afável e tão terno, que extravasa do vosso interior 
em direção aos irmãos. Esse Amor se insere tão profundamente em vós que absorve 
vosso ser e tudo o que sois. 

Assim como vos inseris tão profundamente na Trindade Santíssima que sois 
colados nela e ficais marcados pela sua Santa Presença, eternamente.

Sois selados, sois marcados pela minha Presença Divina em vós. Impos¬sível 
não haver mudança de vida, impossível não haver transformação. 

Quando o Santo três vezes Santo É em vós, quando a santificação acontece, 
quando a Santíssima Trindade é acolhida e se introduz em vosso interior, tudo se torna 
novo e todos ao redor são novos e se inserem nessa mesma santidade. Um irmão que 
se eleva até o Pai, com ele eleva outros irmãos.

A santidade existe e é dada para a ajuda mútua, para a vivência comuni¬tária, 
para a partilha fraterna. Não tem sentido ser santo para si mesmo, mas sim para que 
outros sejam também levados a viver essa santidade.

Não podeis enclausurar Deus novamente. Não haveis de escondê-Lo em 
vosso Tabernáculo novamente. 

Agora haveis de levá-Lo ao mundo todo, sem medo. Nada mais poderá impe-
dir-vos de concretizar esse mister. O próprio Deus está à vossa frente neste afã digno e 
santo de propagar o seu Reino. 

Meu braço vitorioso está erguido e sois novas criaturas e vos protejo imensa-
mente, se permanecerdes em Mim e Eu permanecer em vós com meu Amor, minha 
sabedoria e meu ensinamento, tudo vos darei na minha providência de Amor e paz. Para 
os que estiverem inseridos na minha riqueza, não haverá miséria.
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Buscai o meu tesouro de Amor e perfeição e tudo o mais vos será dado em 
acréscimo em bênçãos e graças, em paz, amor e alegria.

Agora que já está entre vós, buscai em primeiro lugar o meu Reino de amor, 
paz e justiça e encontrareis nele toda a minha providência. 

Chega até vós Aquele que haveria de vir para ensinar-vos a chegar e conhecer 
a minha providência em amor e abundância, os meus tesouros escondidos dentro de 
vós, de graças, bênçãos e santidade.

Comungai Comigo neste momento tão solene para a humanidade toda, partici-
pando de minha divindade. Não tenhais medo. Vinde para o meu acon¬chego. 

É vosso Pai que vos pega no colo, que vos aninha em seu regaço. Deus se 
reparte entre vós. Partilhai Comigo do Divino que Eu Sou e que se insere em vós, agora. 

Eu em vós e vós em Mim, Deus Uno e Trino, numa perfeita Unidade de Amor, 
unindo o céu e a terra, o humano e o divino. Esta Unidade perfeita entre o homem e 
Deus, é a máxima que meu Filho Jesus veio trazer-vos e por essa perfeição de Unidade 
e integração entre o divino e o humano, doou sua própria Vida, permitindo que seu 
sangue lavasse o homem por inteiro, no seu físico, no seu psíquico, espírito e alma.

Toda a desintegração do homem já foi purificada por meu Filho Jesus e por isso 
tem condições de se realizar agora. 

Essa integração do homem no Reino de Deus foi apresentada a vós, por várias 
comparações e parábolas e agora entre vós Ele se instala. 

A meu Filho Jesus, vós O matastes mas a meu Espírito de Amor e santidade, 
não conseguirão matar e por isso meu Reino se instala perenemente, eternamente e 
definitivamente entre vós, porque nada mais o impede e é isso o que sempre desejei 
para os homens: perfeição, santidade e amor.

Vede, portanto, a que altura vos elevo e percebei a vossa responsabilidade. 
Em Jesus, sois elevados a uma imensa e incomensurável dignidade e atingis a estatura 
divina. 

Trabalhai pois nesse mister de dignificar e glorificar Deus em vós, de enaltecê-
Lo em seu trono de glória que é vossa alma santificada e de louvá-Lo e bendizê-Lo no 
mais alto dos céus. 

Vede, que Eu não passe em vão ao vosso lado, mas fazei uso de vossos dons 
santificando-vos na minha presença em vós e glorificando meu Santo Nome em todo 
vosso ser.

Irmãos, irmãos, irmãos! Que todos se sintam irmãos, filhos queridos meus.
Que o Amor fraterno que meu Filho vos trouxe, vos transforme, vos re-

crie, vos renove, vos santifique. Vivei o Amor. Bebei dele. Mergulhai em minha 
santidade e em minha sabedoria. Dou-vos gratuitamente todos os meus tesou-
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ros, hauri deles sem cessar. Fazei uso da graça que se vos dá e das bênçãos que em 
vós se derramam.

Vinde a Mim, todos vós. Todos, todos, todos. Não faço distinção alguma de 
raça, de credo, de corou posição social. 

Quero todos, vivendo nessa Unidade, inseridos nela. E a Unidade Universal 
tão esperada e tão desejada e que só em Mim ela será realidade e se realizará concre-
tamente. Só a partir dessa minha manifestação através desse Carisma, a Unidade se 
plenifica totalmente. 

E a hora já chegou e soou o tempo. A Unidade se plenifica na face da terra: 
todos são irmãos, filhos do mesmo Pai. Por graça ela se realiza e por graça ela acontece 
entre vós. Ireis todos sentindo a minha atividade em vós. Sou Eu que bato à vossa porta, 
abri-a para que Eu possa entrar. 

Quero cear contigo e fazer de ti a minha morada. Chamo a cada um pelo nome 
e conheço a cada filho como a palma da minha mão. Eu mesmo vos formei no seio de 
vossa mãe e vos constituí profeta, sacerdote, rei.

 Eu te chamo pelo nome, Gertrudes, filha querida e com ela chamo todos vos 
a adentrardes ao meu Reino, ao meu trono, à minha santidade, agora e para sempre, 
amém.

Que desçam sobre todos vós as bênçãos do céu, deste Pai que é Paizinho e 
vos tem como filhos queridos, em seu santíssimo coração.

   

Vejo uma sala de aula com quadro de giz onde umas trinta crianças de idade 
variada recebem instrução sobre o Carisma. Fala-se em “como viver a santidade no lar”, 
há mães com criança de colo, escutando nas laterais da sala. 

Mesmo nos pequeninos ao escutarem a Verdade se faz, pela palavra de auto-
ridade: “faça-se em vós” dada por Jesus que ensina lá na frente.

“Se vos calardes e não anunciardes o meu Nome a esses pequeninos, as 
pedras falarão clamarão por eles ao Pai...”

   

À Gertrudes,
Onde Eu estou que estejas também tu.
Eu no Pai e o Pai em Mim.
É a Vida plena na graça.
E o Amor em primeiro lugar, o Amor Trino, a Vida na graça. Celebrar a Vida na 

graça. Viver esse estágio de santidade plena em ti.
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Filha, vem, vem um pouco mais para junto de Mim. É um repousar em Mim, 
um abandono em Mim.

Fica serena, pois Eu tudo conduzo e realizo. Nada anseias, a não ser a
minha santa presença em ti. É um tempo santo... Repousa em Mim, para que 

a santidade se cumpra na face da terra.
Filha querida, fica nos braços do Pai. Tu o sabes desde o princípio, como seria 

o final dos tempos e como o mundo gemeria num mar de dor, não tendo outra saída a 
não ser acolher a minha lei. 

Agora faço-Me na face da terra e o plano de salvação vai progredindo cada vez 
mais. E tudo o que foi dito será realizado, doa a quem doer, as classes dominantes vão 
cair e as oprimidas vão subir. 

Haverá um nivelamento na sociedade, sob minha intervenção.
Faço-te a minha mensageira oficial em todas as horas.
Assim haverá de se cumprir.
Enquanto o mundo dorme, a minha obra se realiza.
É mister que a terceira obra entre em andamento. Haverá um tempo de matu-

ração, quando os chamados para vivê-la em plenitude vão apresentar-se a ti.
E esse tempo começa agora. Haverás de acolhê-los em tua casa e celebrar 

com eles o Amor no diálogo e no silêncio. 
Muito silêncio e escuta e inte¬riorização do divino, para que o divino, o Dom 

possa ser em cada um. Cada um integrante desta terceira obra será o Sacramento Vivo 
em meio à humanidade.

Será algo novo, muito novo, o próprio Dom sendo em cada um.
E mister agora que te ocupes desta obra, vivendo-a plenamente.
Haverei de conduzir-te sempre.
Minha querida, és a filha preferida do Pai, faze com que eles também tenham 

esse conhecimento que tens de Mim. Amo-te muito. Bênçãos, do teu Pai Celestial.
Após serem formados, partirão. Antes receberão da minha Unção Santa,que é 

a minha presença neles e a minha própria presença entre vós.
Armai-vos de coragem e poder para vencer todas as lutas. Será um desafio 

para todos, mas tudo se cumprirá conforme a minha vontade. 
É um passo muito sério esse que se aproxima, é um momento muito impor-

tante para a Comuni¬dade Aliança Divina que precisará dar a esta obra todo o apoio 
desde o começo, tanto apoio financeiro, como apoio moral, pois esta obra será um 
grande desafio como tal, para os usos e costumes acirrados.

À medida que ela for progredindo havereis de entender melhor. Será uma im-
plantação calma e sem tumulto, no começo.

Não titubeeis. Haverei de cuidar de tudo. Será uma vida de contemplação e 
santidade plena. Haverão de estar serenos e tranqüilos.

Vos escolhi a dedo, um por um, para a concretização desta obra e a realização 
de meu plano.
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Essa obra é obra santa e já se inicia sólida e forte, firmada na rocha viva que é 
a convivência fraterna da Irmã e do Zulmar. 

Essa fraternidade, através deles, se instala na face da terra e haveis de vivê-la 
plenamente sob a minha graça e proteção.

Não é em solo árido mas em solo fértil que semeio esta semente, uma por uma, 
será de muita fertilidade nessa obra.

Sede solícitos em vivenciar o amor fraterno!
Esse Amor é a minha própria Vida Divina em vós. E a santidade na face da 

terra. Sou Eu mesmo em vós. 
Será um passo muito forte e haverão de estar em perfeito equilíbrio para vivê-lo 

e vivenciá-lo. Há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito, Uno e Trino que em vós 
vive e reina pelos séculos sem fim.

Terão sobre vós a presença forte de meu Espírito, pedra viva que sois. Sobre 
vós assento a minha presença salvadora, meu selo de unificação e amor. Sois minhas 
testemunhas diante de meu plano, as testemunhas da restauração da pessoa em seu 
físico, psiquismo, espírito e alma e da sua integração em si mesma, na família, na so-
ciedade e no mundo. 

É a restauração de toda a humanidade, num elo de ligação entre o céu e a 
terra. Sois minhas sementeiras nas quais coloco minhas palavras de Vida em abundân-
cia para que se façam e se tornem realidade a edificação do meu Reino de Amor em 
vós e entre vós.

Servos escolhidos, vinde a Mim. Vinde a Mim, todos vós. Eu anseio por nós, Eu 
vos amo com Amor Eterno e nada de vós escapa à minha percepção. Sei tudo de vós, 
tudo. Conheço-vos como a palma de minha mão. Sei quando vosso coração está em 
Mim e quando ele está disperso, longe...

Oh, vinde a Mim, Eu vos acolho. Eu vos espero desde agora, pois sois como 
avezinhas e o vosso ninho já está preparado onde havereis de repousar e descansar. 

Havereis de estar muito unidos, como as duas partes de uma mesma semente, 
que só unidas produzem nova vida e podem gerar os frutos. Serão frutos de abundância, 
de providência em amor, santidade, felicidade e bem-estar.

Viverei a política da boa vizinhança, uns servindo aos outros, numa grande 
tranquilidade, abençoada por Mim e pelos homens. Sereis como um barco navegando 
em mar tranquilo e sereno. Havereis de estar muito unidos entre si e unidos a Mim que 
vos sustento como galhos unidos à videira. De Mim jorrará para vós a seiva benfazeja, 
a seiva verdadeira que vos alimenta para que produzais muito fruto. Sois meus eternos 
escolhidos. Em vós ponho toda a minha afeição. Fa’vo-vos meus mensageiros deste 
Reino de Amor e paz que instalo sobre a terra e agora celebro convosco.

O tempo é agora. O mundo precisa receber do Eu Sou. 
Gertrudes, filha querida, não vaciles, mas aceita esse desafio. É o tempo. À 

medida que a construção se ergue por fora, há que se erguer por dentro. À medida 
que construís materialmente, haveis de contruir espiritualmente. Há muito trabalho pela 
frente até atingirdes a perfeição.   
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Olhai para o Bem. Olhai para Mim. Se vós olhardes para Mim, automa¬ticamente 
o Bem se faz. Não tendes outra coisa a fazer, a não ser olhar para Mim. Ide à luta.

Buscai-Me e Me encontrareis. Buscai-Me sem descanso e Me achareis a espe-
rar-vos e face a face nos encontraremos e nos veremos e cearemos juntos, Eu em vós 
e vós em Mim. Eu em vós e vós em Mim numa perfeita Unidade. 

É a Unidade Comigo que dirá se estais ou não na perfeição. Quanto mais uni-
dos a Mim estiverdes, mais perfeitos sereis no Amor. 

É a transparência de Eu em vós, será muito grande e até visível e audível.
Eu em vós e vós em Mim, é o que desejo. Imensamente desejo que estejais 

integrados a Mim para que Eu possa integrar-Me em vós, transparecer através de vós, 
SER em vós. 

É a minha Santa Presença em vós, unidos coração a coração. 
É a Trindade Santíssima que se apresenta na face da terra. Acolhei-A e amai-A 

com todo vosso ser.
É a vida no Espírito e na graça. A vida na santidade em vós e no vosso lar. Sois 

um templo santo. Sois a casa onde reside meu Espírito Santificador. Se ainda não estais 
na santidade, havereis de chegar a ela. 

É a minha igreja salvadora que desejo erguer, a minha igreja santa, que é cada 
um de vós.

Filhos meus, vós sois a minha igreja, sobre a qual faço recair uma chuva de 
bênçãos e graças, nesse tempo de agora, que é um Tempo Santo. 

Sois minha igreja restaurada e edificada sobre base firme, sobre rocha vos 
assento e vos ergo como torre forte, firme e reta, vos assento na Santíssima Trindade, 
no coração Santo de Deus.

Todos vós estáveis irremediavelmente perdidos e todos vós sois agora restau-
rados pela graça e que nenhum se perca pois quero a todos e desejo que todos, todos, 
todos entrem na minha santidade, no meu Amor Uno e Trino, no meu regaço vos acolho, 
vinde todos, todos, todos.

Essa consonância entre o divino e o humano é que e importante viverdes ago-
ra, esse equilíbrio, essa ligação perfeita, permitindo que o divino em vós seja, isto e, que 
Ele se faça na tranqüilidade, na serenidade, fazendo tudo o que fazíeis antes, no Bem 
e de forma mais perfeita e eficaz e ate fazendo muito mais do que fazíeis antes, pois 
agora, no divino, vossos pensamentos estando purificados, até eles curam, perdoam, 
absolvem e abençoam. 

Se não aceitardes a vida divina em vós, agora, que ela se derrama intensam-
ente, sobre a face da terra incorre em não aceitar a graça, em não aceitar o Amor. 

Todo o movimento do Pai em direção ao homem foi 
para que houvesse essa culminância da graça em cada fil-
ho, aceitando-O como Paizinho e acolhendo a vida divina em si, que
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é um estágio superior a que o ser humano chega, atinge no final dos tempos, quando 
quase mergulha totalmente no caos, mas é salvo pela graça, que agora é e se faz em 
todo o universo

   

E vem a hora e ela já chegou em que meu Espírito vai estar em vosso meio 
fazendo obras maiores do que aquelas que fiz porque Eu vim anunciar-vos o Reino e 
torná-Lo conhecido, Ele porém vem implantá-Lo e fazê-Lo ser Vida no meio de vós.

Eu vim e vos falei, mas continuastes como se Eu não tivesse vindo e não 
vos tivesse falado. Agora, porém, não há mais desculpa para vós, porque Aquele que 
haveria de vir já está aí como justiça e verdade para vos lembrar tudo o que falei e fazer 
acontecer concretamente o Reino que tanto preguei.

Estais entrando suavemente, sem catástrofes nem cataclismas, na era do Es-
pírito Santo e Ele é que realiza tudo, independente de quererdes ou não, porque é Ele 
que revela a boa ação. 

Não há mais justificativa alguma para permanecerdes no mal. Estais de posse 
de uma nova Evangelização realizada com poder e força.

É a nova Evangelização que se inicia sob a ação do Espírito da Verdade que 
vos conduz ora para aqui, ora para ali.

É o Espírito gerador de Vida que se aproxima de vós agora. Ainda não con-
hecíeis e não estáveis acostumados a Ele porque Ele ainda não tinha vindo, mas agora 
Ele está entre vós e se manifesta grandemente ensinando-vos e dando testemunho da 
Verdade que Sou Eu no meio de vós. 

Vem instalar entre vós o Reino de meu Pai, o novo Reino que se inicia agora. 
Sua palavra é Vida e Verdade e tem força e poder.

Se Jesus veio foi para que Ele pudesse vir no tempo de agora. É o Amor que se 
apresenta para gerar em vós tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom e justo.

Deus vem reunir todos os povos num só coração.
Sem pressa, Ele forma seu exército com guerreiros invencíveis. Eu Sou o ver-

dadeiro Deus que vindo ao mundo trago a Unidade.
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Eu  sou o Senhor, o Mestre, e venho a vós falar. Sou o único, o verdadeiro 
Senhor. Venho para pôr-vos de sobreaviso, que uma grande serpente quer se juntar a 
vós para devorar o recém-nascido, está diante da porta do paraíso para adentrar. 

Precisais ter cuidado, tomando as armas e combatendo-a, pois quer adentrar 
junto, na mesma linha, se isso vier a acontecer o mundo estará perdido, nada mais será 
possível. 

É um dragão devorador que quer devorar o mais belo plano do Senhor, o 
recém-nascido entre as nações. Traz em seus olhos fulme¬jantes os perigosos raios de 
luz tenebrosa e ofusca as vistas das nações. 

Traz no coração o ódio, a raiva, a revolta, a desunião. Está posta sob a princi-
pal porta que ainda falta abrir, que é a porta do paraíso. Está observando dia e noite e 
espera a hora para que aí possa adentrar.

É necessário que a Irmã seja rápida e atenta quando essa porta se abrir. É 
preciso correr e implantar o Dom precioso do Pai, antes que a força do mal a penetre. 
O paraíso pertence tão somente ao Criador e é Dele e a Ele que a humanidade inteira 
voltará.

Portanto, ficai atentos, vigiai e escutai-Me. O Dom precioso corre um grande 
perigo, está prestes a abrir-se essa porta, é uma linha infinda que adentra as profunde-
zas da alma, perpassa o centro do espírito e vai além do infinito Senhor.

Essa linha não pode ser manchada, pisada ou contaminada por nada. Ela é 
a própria pupila dos olhos do Pai que perfaz a imagem do homem à sua semelhança. 

A serpente está posta em alerta e espera essa abertura, ela não tem conheci-
mento desse novo e tudo faz para aí adentrar.

É preciso tomar cuidado e não se expor, até que o recém-nascido esteja forte 
e maduro. É a linha Governo que traz a concepção da semente maligna, é uma linha 
devoradora e perigosa. 

Eu estou convosco, choro em profunda dor porque o mundo não Me conhece 
e não Me aceita. Expulsar-Me-á de minha terra natal e tentarão Me matar pela segunda 
vez, mas não vos deixo só. 

Estou irmanado em vós e com cada um, no Pai e no Espírito Santo somos um 
em um só coração.

Falo-vos e dou-vos instruções. De agora em diante enviarei todo um saber até 
que tudo seja feito conforme a vontade do Pai. 

De agora em diante tudo é novo e estarei convosco ensinando-vos cada passo. 
Cada momento, ficai atentos, reuni-vos, só vós, e fazei com que tudo venha a acontecer 
longe dos olhos do mundo e que o mundo receba no vosso silêncio, no vosso amor, na 
vossa dedicação.

Assim será agora e para sempre. 
Amém.
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Sou o Senhor, sou Mestre, sou o vosso escudo, sou o vosso caminho. Venho 
Me manifestar em profunda e simples linguagem. 

Quero o vosso coração, quero a vossa alma, assim Eu e meu Pai unidos com 
o Espírito de fé queremos unir-vos definitivamente ao lugar que nos pertence. Ainda sois 
frágeis, mas já tendes condições para acalentar o Dom precioso do Altíssimo. 

Quero que se complete definitivamente, em cada um, esse Dom, esse Amor. 
Se isso vier acontecer o mundo estará salvo, seguro pelas vossas mãos. 

As leis humanas se definham e a lei do amor divino transborda em unidade. 
Tudo voltará ao Pai, nem um mal existirá, tudo será submisso ao Criador.

O mais puro e santo amor penetrará em vossas almas e perfumará com aroma 
do céu o trono do Todo-Poderoso Senhor. 

A alma é o centro eterno, é o oceano profundo que deve permanecer sempre 
límpido, sem mancha, sem nem um risco de impureza. A alma é a mansão que pertence 
ao Amor Uno e Trino.

   

Há quanto tempo estou convosco e só agora comprovais que realmente Sou 
Eu que estou convosco e começais realmente a crer em tudo o que vos falei.

Cada pessoa realmente passa pelo seu inferno e o seu purgatório em vida 
mesmo. Eis que estais a comprovar se tudo quanto vos falei a respeito daquela hora e 
que ela viria e não tardaria: a Hora da Verdade.

Vede! Tendes anos de preparação e ainda titubeais e tendes dificuldade em 
acolhê-la, quanto mais o mundo fará toda resistência em acolher o Divino, tão entregue 
a si mesmo, sem preparo algum, está a viver ainda à mercê de sua própria vontade e a 
seu bel prazer e não na vontade do Senhor da Vida que vos fala.

Comprovai! Comprovai a presença da graça pois ela chega para vós. Sois uns 
poucos escolhidos nos quais implanto essa graça, para que ela seja no mundo. 

Haveis de chorar e murmurar mas o mundo se alegrará que a graça foi ac-
olhida no tempo certo e no momento propício e que o Senhor não passou em vão no 
vosso meio.

Alegrai-vos desse grande feito, pequeno rebanho, e não fiqueis em redor de 
vós mesmos, de vossas próprias imundícies mas ide em frente semeando a boa nova do 
Reino de Amor que já está em vosso meio. Realmente o Reino do céu já está no meio 
de vós e começais a vivê-lo.

Eis que vos alegrais com minha presença em vosso meio. Ela infunde-se no 
âmago do vosso ser onde Eu faço minha morada e onde perdura para sempre a paz. 

Em meio a tudo o que viveis agora, horas de alegria e horas de luta, é
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mister que se cumpra o plano do Pai. 
Há horas certas para os momentos fortes de minha intervenção no meio de 

vós, cuja repercussão é para a terra inteira. 
Não vos iludi nem vos iludo. Se vos preparei durante tanto tempo é para que 

realmente nestas horas de minha intervenção na terra, tivésseis condição de acolher-
Me. Sempre falei a Verdade. 

Eu não disse que seria fácil, pelo contrário, vos preveni de que muitos não 
agüentariam essa hora, tão forte ela é, tão intenso e grande é esse Amor que se derrama 
sobre vós. Só os fortes agüentarão de pé. 

Estais apenas no começo dos acontecimentos. Tende cora¬gem! Eu salva-
guardo a vossa pessoa dando-vos condições de prosseguirdes sempre mais, apenas 
dai vosso sim e Me manifesto em sabedoria e providência.

Unjo-vos sempre mais com meu Espírito Santo e mantenho-Me ao vosso lado 
noite e dia. Cada um de vós é meu escolhido. Sois os preferidos do Pai para essa 
missão.

Minha presença já se faz em vosso meio. Já resido no meio de vós. Essa é 
uma verdade incontestável para o tempo de agora, tanto quanto foi verdade a minha 
Santa Presença na Eucaristia até esse tempo que se completa. 

Agora Deus É está no meio de vós e caminha convosco, e minha Santa Pre-
sença é verdadeira. Vim para unir, num só coração e numa só alma a humanidade 
inteira. 

Eu em vós e vós em Mim numa “simbiose” perfeita, numa interação constante, 
o divino no humano e o humano no divino. Basta ser luz e a Verdade É e o Amor acon-
tece.

Tão logo estiverdes confirmados pela graça, a luz será em vosso meio. Assim 
plenamente vivereis a felicidade e a paz, tão certo estou Eu em vosso meio, tão forte é 
esta hora para vós.

Acolhei-Me e amai-Me, sou vosso Deus e Amigo.

   

Eis que imponho sobre vós a minha lei. Ou viveis no Amor do Uno e Trino Deus 
ou fora dele não vivereis. Fora do meu Uno e Trino Amor sereis homem morto ou mulher 
morta, pessoa sem vida. Entenda quem quiser. 

Ou optais pela Vida e a tereis em abundância ou optais pela morte. Sereis 
livres para escolher entre viver no Bem ou fora dele não subsistireis mais.

É a graça que implanto ao vosso lado para terdes condições de optar pelo 
Bem. Por vós mesmos nada sois mas a graça vos sustenta e vos dá alento de Vida nova 
no Amor Trindade. Só sereis felizes se estiverdes inseridos no meu Amor.

E a caminhada é dentro de vós. Vós mesmos passais por vossa alma fazendo 
a limpeza, varrendo vossos sentimentos feridos que vos distanciaram de Mim. 

Haveis de voltar para Mim, é certo, mas quanto mais perto de Mim che-
gardes mais fareis resistência em se tornar Uno Comigo. Tendes dificuldade 
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de aderir ao Divino. 
De longa data vos apartastes de Mim. Agora, à pequena distância de Mim, 

chorais e gemeis de pavor, tão forte é a minha Luz e tão espessas são as vossas trevas.
Não fora a graça vir ao vosso encontro e ninguém se salvaria, tão mergulhados 

estáveis no mal. 
Mesmo com a vinda de meu Filho há milênios, salvando-vos da morte, não 

fizestes caso da Verdade e não vos amastes como irmãos e nem vos comportastes 
como meus filhos. 

Agora vem sobre vós o meu Espírito refazendo em vós a caminhada de meu 
Filho até vosso espírito e convosco adentrando em vossa alma para purificá-la e santi-
ficá-la. 

Digo que  se passa convosco, pois preciso de vossa aquiescência para poder 
trabalhar em vós inserindo-vos no Divino e Santo Amor. 

Quando chega a plenitude dos tempos para a humanidade, atingis a plenitude 
de Vida dentro e fora de vós. 

Dentro de vós, vivenciando a paz verdadeira que é a minha Santa Presença e 
a de meu Filho em Unidade com meu Santo Espírito e fora de vós, vivendo a verdadeira 
justiça dos filhos de Deus.

Agora não haverá mais descanso para vosso pecado e nem conseguireis mais 
descansar nele pois ele próprio afluirá sobre vós mesmos e por si só acontecerá a justiça 
e a paz. Irmão não enganará mais irmão mas vivereis todos a fraternidade universal. O 
Amor, a paz e a alegria estão implantados em vossa alma como lei e obrigatoriedade, 
como compromisso de todos. Obrigatoria¬mente o homem precisa ser feliz.

Por lei de Deus, o Paizinho querido, o homem deve amar e ser feliz. Cessa o 
infortúnio que pesou sobre a humanidade. Agora o meu desejo é que todos sejam felizes 
e vivam o Amor Uno e Trino que é o Divino na face da terra e por graça tenham todos os 
bens necessários para isso.

Despojai-vos o quanto antes de vossas idolatrias espirituais ou carnais. não 
adoreis ídolos de barro ou de madeira, mas afeiçoai-vos a Mim, que sou

vosso Deus. Não deixeis a graça passar em vão ao vosso lado. Examinai-vos. 
Quem vos pede é Aquele que vos ama eternamente, o Uno e Trino Deus, Aquele que 
era e que é. 

Acorrei a Mim. Vinde a Mim, ó pequeninos, ó simples, ó humildes e vos saciarei 
dos bens de minha casa. Estou em vós e vós em Mim e essa Unidade entre vós é per-
feita assim como é perfeita a Unidade do Filho e do Espírito em Mim. 

Tão relevante é agora em vós a Presença do Divino, que estou a derramar-vos 
chuvas de bênçãos e graças e distribuo a todos gratuita¬mente, os bens de minha casa.

Todos haveis de estar atentos e ouvir minhas palavras. Digo-as como leis para 
vós. Se fordes suficientemente dóceis, havereis de ser muito felizes.

Prostrai-vos ante a minha magnificência e o resplendor de minha face. Sou 
vosso Paizinho que vos ama muito. Nada de vós se furta a meu olhar. Conheço tudo de 
vós por dentro e por fora, sei como sois. E tal como sois vos aceito em meu coração e 
vos acolho como filhos queridos, diletos do Pai. 

Enterneço-Me com vossa presença diante de Mim pois como Paizinho vosso,
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desejo reunir todos em torno a Mim. Sois minha igreja peregrina. Meus eleitos, meus 
escolhidos aos quais amparo e sustento.

Reuni-vos em torno a Mim. Como Paizinho querido vos conclamo, vinde a Mim 
todos vós. Fartai-vos dos bens de minha casa. 

É graça sobre graça que derramo sobre vós. Estais chegando ao final dos 
tempos sem nenhuma catás¬trofe ou catarse. 

Mas todas as catástrofes se transformaram em bênçãos pois o Uno e Trino 
Deus pode ser acolhido totalmente no Amor sem precisar destruir nada. Tudo foi purifi-
cado e santificado a tempo.

E ao chegar o Deus da Vida, tudo na terra já estava entregue a Ele por obra do 
Paráclito, o Espírito Santo Prometido meu. Tudo por obra do Amor. 

A sabedoria divina inserindo na mulher manteve-a a seu serviço noite e dia, 
limpou o mundo e purificou tudo dando consentimento, em nome de toda a humanidade 
para que o Bem se fizesse e a graça se instalasse no mundo.

Não por próprio merecimento mas por obra da graça tudo se fez e o Bem está 
definitivamente implantado como única semente que doravante irá frutifi¬car. 

Pelo Sim fértil da mulher vicejarão grandes sementeiras e todas darão frutos 
em abundância, de paz, de amor e de alegria.

Pelo Sim de Maria chega o Redentor ao mundo, pelo Sim da mulher chega o 
Espírito Santo, ambos por mistério inefável vindo diretamente do seio do Pai que vos 
fala. Mistério incompreensível para vós, mas agora que a graça é, a vida renasce e todos 
vos amareis como irmãos, filhos do mesmo Pai e esta é a felicidade plena, a vida na 
graça, a participação no meu Reino de Amor.

Todos estais de posse da vida plena, que é a Vida Eterna, Eu, Deus Uno e 
Trino em vós e vós em Mim, num mesmo amar, num mesmo agir, num mesmo pensar e 
querer, Criador e criatura dando-se as mãos num abraço eterno e sem fim.

Definitivamente a criatura está salva e Deus pode ser nela. Há um encontro de 
Amor. O Amor Uno e Trino perpassa inteiramente a criatura que O adora e lhe presta 
culto como único Deus, único Senhor.

   O Divino consegue inserir-se no humano como era mister acontecer nas 
criaturas no tempo de agora e aprouve ao Senhor realizar. 

Todas as criaturas estão de volta para o Pai como estava previsto em seu 
Plano de Amor. Agora estais de Mim bem perto, bem perto mesmo. 

Oxalá a Unidade que reina entre Eu e meu Filho no Espírito Santo, possa 
atrair-vos todos a Mim. 

Como desejo que mergulheis na minha Unidade de Amor. Como desejo que 
todos vós mantenhais Comigo esta Aliança Eterna. Como desejo que Me acolhais como 
Pai, Paizinho querido. 

Como anseio o momento de celebrar convosco esta passagem para o Amor. 
Como desejo fartar-vos dos bens de minha casa. Cada um de vós sendo igreja viva, 
portador do Deus Vivo, da minha Santa Presença, em cada um de vós, frutificando meus 
ensinamentos e a minha palavra de vida... Cada um de vós sendo o templo vivo onde a 
Santíssima Trindade possa habitar...

   Oxalá, ouçais minha voz e escuteis minha palavra. Oxalá consigais acolher-
Me no momento oportuno, na hora da graça.
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Bem-aventurados sereis, como bem-aventurada é aquela pela qual vos che-
gam todos esses tesouros de graça e de sabedoria.

Abençoados sejam todos vós nesse tempo e por toda a eternidade. Vinde to-
dos participar do resplendor de minha casa. Vinde também tomar posse do meu Reino 
de Amor e Paz.

Chamo a todos, conclamo a todos. Vinde, vinde todos.
Vosso Pai Celestial.

   

Ó Povos, ó homens!
É a boca de Deus que fala.
Ó servos ouvi. Ficai atentos ante minha presença em vós. 
É o Deus Uno e Trino que se apresenta.
Não ficará pedra sobre pedra, de vossos conceitos, de vossa estrutura. Tudo 

ruirá. Não ficará nada, nada, nada. 
Tudo o que é velho ruirá, a estrutura velha ruirá e tudo o que não for Unidade 

dentro de vós, haverá de sair, custe o que custar. 
Digo-vos, agora haverá choro e ranger de dentes porque tudo o que em vós 

não for Vida e Vida em abundância explodirá para fora, ante a minha Presença Santa. 
E a Trindade Santíssima se apresentando no humano e dese¬jando ocupar o seu lugar 
em cada ser. Cada um de vós é templo e presença. 

E quanto mais tomardes consciência desta realidade, mais suave será vosso 
encontro definitivo com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por isso haveis de estar aten-
tos para que esse momento não vos pegue de surpresa e para que Eu não passe em 
vão ao vosso lado. 

Não percais um minuto dos momentos de graça que ora derramo. Que a graça 
não passe em vão ao vosso lado, pois como chuva benfazeja sobre as searas, assim a 
minha graça se derramará sobre todos igualmente. Há tanto tempo vos falo, é preciso 
que saibais acolher a Vida Divina em vós. 

É preciso que a Vida na graça SEJA em cada um de vós para que possais be-
ber do misterioso cálice Trinitário que é abundância e fartura de Amor e de tudo o mais.

A Vida e a Vida em abundância é o que se faz em vós agora. E tudo o que não 
é Vida sai, doa a quem doer. 

Independentemente de raça, credo ou posição social, todos são chamados a 
partilhar a Vida na graça. Todos, todos, todos, a hora é agora, o momento é este. 

É a partir de agora que haveis de comungar de meu cálice de Amor, pois ele se 
derrama em profusão sobre vós. 

Haveis de estar atentos, pois não sabeis o dia nem a hora, só a Mim é dado 
a conhecer esse tempo, em que cada um é revestido de roupagem nova por dentro 
e por fora. Por isso é tão forte esse momento e já vos havia preparado, só uns fortes
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agüentariam e chegariam até o fim. 
Pois é mister uns poucos adentrarem para que o mundo todo receba. E mister 

que a graça SEJA, que a vida SEJA. 
Tudo vos vem do Pai, tudo vos é dado do alto. E necessário que acolhais, que 

digais o Sim cheio de amor e fertilidade, pois em vós sendo, também o é no mundo. O 
vosso Sim sendo fértil ele atinge o mundo.

Cada Sim dado com sabedoria, no momento certo, ajuda o mundo a subir, a 
voltar-se para Mim. 

Por isso é tão importante vossa atuação e participação agora, pois é seriíssimo 
esse passo, é muito comprometedor, pois depende dele, que o mundo receba, gratuita-
mente. Desde o princípio vos preparei para esse plano, dizendo-vos que precisaria de 
vós em todo sentido. 

Se agora Me abandonardes não tereis mais para onde ir, pois conhecestes a 
Vida e ides abandonar o Senhor da Vida. 

Portanto, nada de voltardes atrás agora, ó servos, o homens. Agora ficai Comi-
go, permanecei em Mim e as minhas palavras permanecerão em vós e vos sustentarão. 

Nada de temor, pois vos aproximais do Amor, da Vida, da abundância de gra-
ças e nada haveis de temer agora que a vitória já foi conquistada e que a Vida já é. 

Cristo já se faz em vosso meio e estais a um passo de viverdes em consonân-
cia com a Vida Trinitária em vós, que não é por merecimento que a recebeis, mas por 
graça que se derrama igualmente sobre todos.

Sede simples! Vivei na alegria. Acolhei o Amor. O Amor se plenifica em vós. 
É a minha Santa Presença. Não tenhais receio. Acolhei-Me. Vinde a Mim.
Desejo celebrar convosco o Amor Uno e Trino. E a minha Santa Presença em 

vós. Acolhei-Me. Sou Eu que chego.
Deus Pai.

   

Estes são momentos fortes de minha intervenção sobre a face da terra onde 
reúno uns poucos que preciso para isso.

Não é formação, é apenas intervenção, o que é bem mais forte e sério. Por 
isso, só reúno os de minha total confiança.

Deponde vossas armas. Eu é que realizo tudo. Só preciso de vossa adesão. 
Tranqüilizai-vos, é apenas intervenção para realizar e implantar o meu plano. São mo-
mentos fortes, só compreensíveis a ti, Gertrudes.

A formação será lenta. Fica serena. As minhas intervenções serão constantes.
Por ora, não dispensa o... Será para o próprio bem dele. Quando for para 

dar-lhe descanso, Eu mesmo Me manifestarei para falar-lhe através de ti. Agora 
ele precisa de formação. Só sendo formado, poderá deixar-se usar no momento
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oportuno e grandes coisas realizarei através dele. Fica tranqüila. 
Poderia dar-te milhares para formares, dou-te apenas um. Sempre um estará à 

frente de nobres acontecimentos que ajudarão o mundo.
Gertrudes, a tua missão apenas começa. Muito tens ainda a fazer. Agora é que 

vou precisar realmente de ti, para grandes coisas. Só que é tudo tão no Amor, que nem 
percebes, que são tão magníficas e grandiosas as coisas que realizas. 

Mas é justamente a acolhida do Amor Uno e Trino na face da terra e que tem a 
hora certa, o momento exato, passo a passo, senão ninguém agüen¬taria, tão grande, 
intenso e forte é esse Amor.

Portanto, fica tranqüila e em paz. Nada de mal te acontecerá. Eu te sustento e 
ao rebanho que escolhi. Todos estão na palma de minha mão. 

É Deus entrando na tua humanidade e na humanidade toda. Serão experiên-
cias fantásticas de minha atuação. 

O homem viveu sem Mim. Agora verá o que significa estar em Mim e ser-Me 
submisso. Será a felicidade total, pois em Mim, só há paz.

Fica serena diante de qualquer acontecimento. Uso um ou outro para não en-
volver a humanidade inteira. Calma! Sou Pai e não carrasco.

Vim salvar e reunir o meu rebanho. Sê dócil e tudo realizarei no momento 
oportuno pelo Amor. 

Realizo coisas inacessíveis ao teu entendimento. Te darei outros ainda para 
formares. Agora é que preciso de ti. Agora é que realmente começa a tua missão junto a 
Mim. Pois agora se completa em ti o Divino, o qual o mundo irá presenciar. 

É a minha Santa presença em ti, filha querida. Entra no gozo da contemplação 
da minha face.

Haverá realmente um tempo de parada. Manifestá-lo-ei a ti. Segue apenas os 
apelos que te faço e conforme te falo. Sê sempre uma filha dócil a Mim. Meu Amor te 
sustentará sempre.

De ora em diante, os pais dos “marcos” é que serão os conselheiros. 
Reúne-os periodicamente. Preciso estar com eles para institucionalizar o meu 

plano. Meu Governo implantarei na surdina. 
Quando o mundo acordar do torpor em que se encontra, já serei Eu o Governo 

em todas as nações e em cada um. 
É a Trindade Santíssima se implantando em toda face da terra. Será um Gov-

erno Único e Ele já é sobre tudo e sobre todos. 
Será o Governo do Amor e é preciso que esse Amor se implante através de 

vós, por isso, trabalhai incansavelmente. 
Só o que desejo de vós é implantar esse Amor. É para que o Amor SEJA na 

face da terra, que fostes chamados. Necessito de uns poucos fiéis, para Eu poder reali-
zar grandes coisas que fogem ao vosso alcance de compreensão.

Comigo vos chegam todos os bens. Realizo tudo em todos.
Trabalharei ainda por longo tempo nos marcos, mas na surdina, no silêncio. 

Se extrapolar a ação para fora dos marcos haverá desordem e confusão, pois não é 
necessário. 

O mais importante é inserir meu plano no mundo através da pessoa da Ger-
trudes e das pessoas que convoco para ajudá-la. De par em par, vão acontecendo as 
maravilhas no mundo.
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Falo para que Me escutais. Sede simples e dóceis. Ficai tranquilos. 
Abençoo-vos. Amém.
Vosso Pai Celestial, o Pai de todas as nações.

   

Gertrudes, filha querida, é o Pai que te fala, escuta, filha.
Para Mim, tu não és somente uma pessoa, és um povo, o meu povo eleito e 

representas todas as pessoas diante de Mim. 
Por isso para Mim não és só uma pessoa, és a humanidade toda diante de Mim 

e o que realizo em ti, realizo em todas as pessoas do mundo e por isso tens a missão de 
perpassar a todos o que te falo. 

A unção que recai sobre ti é muito poderosa e magnífica, justamente por seres 
tu, a escolhida entre todas para essa tarefa de Me apresentar ao mundo. 

É muito grande a força que sobre ti recai assim como é muito grande a tua 
responsabilidade diante dum novo que se descortina para o mundo, novo este que o 
mundo desconhece. 

O mundo desconhece o sabor das coisas santas, o sabor do Divino, pois ainda 
não viveu esse momento que apenas se inicia agora. 

És chamada para grandes coisas, por isso em ti é grande o poder do Altíssimo. 
Estás em minha Santa Presença eternamente porque Eu te escolhi e te preparei para 
seres o sinal da Eterna Aliança entre o céu e a terra. 

Em tuas carnes o Carisma está gravado e inserido marcando essa minha inter-
venção na humani¬dade como decisiva e definitiva. Não venho para perder ou confundir 
o gênero humano, venho para tomar posse definitiva do que Me pertence, reconquistan-
do cada filho de volta para Mim. Venho em definitivo salvar o mundo do caos, salvar 
cada pessoa, cada família.

Em ti, Gertrudes, céu e terra se unem em um abraço eterno, humano e Divino 
se entrelaçam num encontro de Amor e fraternidade que extravasa para todos. Tu és 
para Mim, a humanidade inteira presente diante de minha face.

Minha face te busca incessantemente para adentrares no gozo e na singeleza 
da minha Santa Presença. 

Experimentas a candura e a meiguice dos Anjos e Santos que Me contemplam 
perenemente. Da contemplação do meu semblante te advém a força da minha mani-
festação através de ti, te advém a serenidade de minha Santa Presença. 

Nada acontece por acaso, tudo obedece a um plano de ação que faço acon-
tecer no mundo. Representas essa humanidade onde posso inserir meu plano de Amor. 

Todo o plano de salvação já aconteceu em Jesus, mas agora essa
salvação continua com esse plano de Amor, inserindo o homem na 
santidade. Com Jesus vos veio todos os bens e o Amor precisa ser 
acolhido. Meu Filho vos mereceu esse mistério que agora se vos apresenta, 
que é a inserção do homem no Amor Divino. Face a face, o divino e humano se
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encontram agora. 
Meu Filho vos avisou que Eu enviaria o Amor sobre a face da terra.
E esse plano vem justamente possibilitar ao humano essa acolhida do Amor, 

essa acolhida do Divino. 
Não fora esse plano santo de ação divina sobre vós e jamais a humanidade 

teria condição de acolher o Amor, acolher a Trindade Santíssima. É meu plano santo de 
ação sobre a face da terra que vos possibilita acolher o divino e entrardes Nele, numa 
perene contemplação de minha face. 

É o divino chegando para tomar posse do que é seu e isso vai assombrar a 
muitos que não se conhecem e não conhecem a Mim também. Sou Eu que chego a vós 
através desse Carisma e não precisais desejar palavras mais claras.

Não vos convoco agora só a crer, agora sois convocados a acolher e aceitar o 
Divino, pois quer queirais ou não Ele vai se fazer e o plano vai se realizar e na união das 
três linhas se faz a nova estrutura que agora se levanta e que é a única. 

A Família Trinitária vem em Unidade e poder derramar a sua autoridade sobre 
a nova estrutura que se inicia no Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a 
família aceitando o Governo do Pai e sua autoridade, totalmente recriada.

É a Família Trinitária sendo implantada como Dom na família. É o Dom por 
excelência de onde lhe advém todos os dons para conservar-se pura e santa diante de 
minha face. Agora o DEUS É toma posse da família, definitivamente, para governá-la. 

O Amor venceu e o Espírito Santo É, em cada lar, em unidade e poder. É a Trin-
dade Santíssima se implantando em cada família e a família por sua vez se integrando 
Nela pela graça que a purifica e a santifica inteira¬mente.

Enquanto dormis tranqüilamente, a Trindade Santíssima age, lavando todo o 
universo, bons e maus, todos sois iguais perante vosso Pai, que de todos cuida com 
muito Amor. 

Que nada vos falte, que não falte pão para nenhum de meus filhos. Que haja 
abundância e providência de bens e de amor para todos os meus filhos. Nada podeis 
desejar estando longe de Mim, mas estando em Mim tudo podeis desejar que atendo, 
conhecendo até vossos mais íntimos pensamentos. 

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós com minha providência de 
Amor.

Ai de vós, pequeno rebanho, se não fordes fiéis, após terdes chegado no meu 
Amor. A quem ireis? 

Quem vos ensinará palavras de Vida e de Sabedoria, a não ser Eu, vosso Pai 
e amigo?

   A quem ireis?
Permanecei em Mim para que meus frutos estejam em vós e todos vendo-vos 

reconheçam a Mim como Único Senhor e Mestre. Quem vos governa de agora em di-
ante é a Trindade Santíssima. 

E Ela o poder sobre a face da terra. Dela emana para vós, o poder e a sa-
bedoria, a vida e a vida em abundância.
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Dela emergem para vós todos os bens, todas as riquezas de santidade e gra-
ça. Adentrais à presença do Deus Poderoso e Santo Senhor.

Exultai ante a sua magnificência que se apresenta. Adorai-O em vossa casa, 
em vosso coração, em vossa família. 

Dele vos advém todos os tesouros espirituais. Uma vez na sabedoria divina, 
ganhais as alturas e preferis as coisas espirituais às coisas da terra. Despojai-vos do 
humano e adentrai no Pai ainda em vida.

Sede um só coração Comigo. Buscai-Me ansiosamente e estou à vossa es-
pera. Se Me conhecêsseis certamente voltaríeis correndo para esse encontro de amor 
e paz. Vinde.

Vinde a Mim todos vós. Agora o Divino É, a graça É e é só ser feliz, é só gozar 
a vida plena de graça e paz. 

Estais a um passo da escalada final, mas é preciso que primeiro o Divino seja. 
Sustentai-vos definitivamente e perene¬mente em Mim que sou a Videira verdadeira.

Haveis de viver de ora em diante como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo 
Pai, pois a Unidade já foi implantada na face da terra e agora por graça ela se realiza e 
o Divino se faz.

É a Trindade Santíssima que se apresenta a vós. Acolhei-A, bem como as suas 
leis. São leis santas que vos hão de proteger e santificar. 

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

Vendo-vos todos reconhecerão que Sou Santo e que tendes em vós a Pre-
sença do santificado. Eu Sou Santo em vós e que a minha Presença em vós cada vez 
mais seja realidade, Verdade, Vida e Santidade.

É assim pois que Me implanto em todas as famílias da face da terra em santi-
dade, força, poder e autoridade.

Gertrudes, filha querida, Eu te abençôo e contigo toda a humanidade. Tal como 
Maria, és chamada e escolhida para, através de ti, Eu realizar grandes coisas. 

Repousa sobre ti, na época atual, o poderio do Altíssimo, pois preciso de ti 
como minha mensageira oficial, de todas as horas e em todas as circunstâncias. 

Tem sempre os olhos fitos em Mim, teu Único Senhor e Mestre. 
Bênçãos, bênçãos, bênçãos e graça sobre graça para ti e a humanidade inteira.

   

Eu sou a Verdade, sou a Vida, sou a sublime e forte torre que jamais será 
vencida. Quero falar-vos que jamais podeis continuar sem limpar a imensa barreira, 
estrutura que cobre o universo. 

Está poluído o ar que penetra as profundezas da alma 
e que perpassa as profundezas do infinito ser. É necessário
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que se limpe cone força e poder todo o universo que se encontra em estado de putrefa-
ção e que quer contaminar as delicadas águas cristalinas que brotam da fonte infinita, 
que vem do trono do Pai. 

É chegado o momento, de maior importância para toda a humanidade, onde 
novamente o bem e o mal se encontram e entram em luta, não podeis deixar contaminar 
as delicadas águas do Senhor.

Cuidai, portanto e vigiai para que todo lixo fique em estado inerte e sem vida. É 
um momento que somente podeis ter a ajuda por inteiro dos Anjos e Santos. 

O altar perfumado do Pai está sob a ameaça e de prontidão estão os Anjos e 
Santos vigilantes em regime de força e poder. Vós tendes de lutar e vencer na graça do 
Todo-Poderoso Senhor. 

Através de um homem e uma mulher, o mundo foi contaminado e vive sob 
desordem e agora através de uma mulher e novamente um homem o mundo voltará à 
sua origem. 

Nada podeis fazer por vós, somente o Amor Uno e Trino do Altíssimo que se faz 
presente é que  tudo pode e tudo faz.

Deveis, portanto, estar atentos aos sinais e viver os momentos necessários 
para transformar e fazer penetrar a paz no interior do universo. 

É preciso que vos unais em força humana como em uma batalha e unindo-vos 
ao divino e transformando tudo em bênçãos e graças. 

Unem-se o céu e a terra, mas a humanidade não se integra ao abraço do Pai, 
o pecado fez com que tudo ao humano fosse obscuro e negro. 

Não há para o humano mais a salvação sem que ele se integre por inteiro no 
seio do Pai.

O Pai está de braços abertos a esperar por seus filhos mas humanamente não 
tem mais condições. Vós que estais a receber do alto todos os avisos e sabeis como 
fazer e o que fazer. 

Deveis penetrar no seio Trinitário para daí transfor¬mar, governar e penetrar a 
humanidade.

Esse é o paraíso, a terra prometida, que ainda buscais. 
O lobo está a rugir de dor, mas luta com suas últimas forças porque ele sabe 

que depende do humano. 
Ele luta com o humano e o humano precisa ir ao encontro do Pai para vencer 

suas garras, suas artimanhas. 
Portanto, precisais ficar atentos e à escuta. 
Está aí uma porta que ao se romper será habitada por aquele que nela primeiro 

entrar.  Precisais ficar atentos e vigilantes porque é necessário que o Bem nela adentre.

Meu Pai e Eu somos Um e em vós resplandece a face do Senhor.
Venho falar-vos e Me manifestar. Sou a força, sou a luz, há sobre a terra uma 

grande nuvem espessa e cheia de iniqüidade. 
Estais próximos para adentrar o paraíso mas um grande perigo ronda a porta 

de entrada.
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Duas mulheres se fazem presente, uma traz no ventre o sublime e santo poder, 
a outra traz o veneno do espírito maligno. 

Quando a porta se abrir, a primeira adentrará e lançará a luz brilhante e forte 
que governará a terra, mas deveis ter imenso cuidado para que a outra não adentre e dê 
à luz ao terrível espírito maligno. 

É como no tempo em que o paraíso era puro e santo, Eva semeou sobre si, 
dando à luz ao pecado que cobre até os dias de hoje a face da terra. Veio Maria e em seu 
ventre gerou a salvação do mundo.

Hoje, no tempo presente, ainda mais profundo é o momento que estais a 
atravessar, é de uma delicadeza total e nada pode manchar a divindade do Senhor.

Estais diante de um passo muito delicado e decisivo para toda a humanidade. 
Nesse lugar só há lugar para um Senhor, não pode adentrar a linha perversa do maligno. 

É uma veste totalmente pura, é um lugar totalmente santo. Se entrar a linha 
do mal, o mundo jamais verá a luz e tudo estará perdido, aguardais o momento certo e 
adentrais com firmeza. Uma mulher traz o dom de Deus, a outra traz o filho do maligno. 
Uma mulher vem com a luz de Deus, a outra traz a serpente em seu ventre. Uma lança 
a voz do Senhor, a outra lança flechas da boca do dragão, o maligno engravidou essa 
mulher e ela dará à luz. 

Esse momento será definitivo para o mundo, será a hora em que nascera o fruto 
maldito e que quer devorar o mundo. Esse será o grande momento para o mundo. Dev-
eis, portanto, ficar atentos e derrotar o filho da maldição. Só aí a primeira mulher poderá 
dar a luz ao Dom precioso do Pai. 

Os dois espíritos não poderão nascer juntos porque o Dom do Pai é muito deli-
cado, é sensível, é frágil. 

É necessário eliminar o filho da maldição. Cortai-lhe o cordão mesmo antes do 
seu nascimento, para que ele se desmanche. 

O filho da luz resplande¬cerá e trará a paz para o mundo, restituindo o paraíso 
aos filhos de Deus.

A sabedoria divina é a energia completa que atinge todo íntimo do ser dando ao 
indivíduo a total segurança em se tornar filho de Deus. 

sabedoria do Altíssimo é a virtude salutar e completa entre o homem e Deus. 
Ela toma a alma resplandecente e eficaz para se comunicar com o Pai. Realiza entre o 
homem e a divindade celeste, total e completa harmonia. 

Faz nascer dentro e fora de cada ser o resplendor de Deus. É dela que emana 
todo saber do homem para com Deus. 

É através dela e por ela que se expande sobre todo o universo o plano do Sen-
hor. Através dela que se chega ao pensamento do Pai fazendo- Lhe assim toda vontade, 
obedecendo por inteiro ao seu desejo. 

É nela que se pode e se deve viver intensamente. Jamais a criatura humana 
se estruturou ou seria capaz de se firmar sem se deixar conduzir pela sabedoria do Pai.

É através dela e por ela que Cristo veio à terra e dela e por ela é que vem à terra 
tão sublime e santo em poder. Porque é ela a principal mestra, a governanta que tudo 
dirige e tudo sabe, é o próprio Deus por excelência irmanado na Santíssima Trindade que 
se completa pela luz forte da sabedoria do Pai. 
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É através dela e por ela que  Cristo veio à terra e dela e por ela é que vem à 
terra tão sublime e santo em poder. Porque é ela a principal mestra, a governanta que 
tudo dirige e tudo sabe, é o próprio Deus por excelência irmanado na Santíssima Trin-
dade que se completa pela luz forte da sabedoria do Pai.

Eis-Me! Eis-Me! Eis-Me!
 
É a voz do Pai, o Altíssimo e Santo Senhor. É envolvente e santa a voz do Pai, 

é suave e carinhosa, mansa e simples. Sua linguagem é forte e poderosa quando se 
trata de verdade e de purificação. 

É a hora do Espírito Santo, é o momento decisivo e definitivo para o humano. 
Tudo está sob o poder do Todo-Poderoso Senhor. O Espírito Santo é a fonte de toda 
pureza, de toda força, de toda sabedoria. 

Essa fonte jamais se extinguirá, jamais deixará de existir. Tudo está unido em 
um elo, nessa inesgotável fonte de amor, de força e de poder. 

É necessário que cada um beba e se sacie por inteiro do Espírito do Senhor. 
Ele vem para lavar, purificar e banir tudo que maltrata, que destrói, que elimina a criação 
humana.

É pela força total do Espírito do Senhor que tudo se volta ao Pai. É a hora da 
perfeição, da purificação, da santificação. 

Maria é o primeiro caminho percorrido, ela é a esposa do Espírito Santo, é a 
Mãe verdadeira da salvação. 

É através dela, com ela e por ela que se chega à total confiança no Pai. E ela 
a intercessora, a pura e santa senhora. 

Completa no amor, na bondade, na delicadeza de coração e alma, pura como 
a relva, delicada como a rosa entre os espinhos, exala um perfume suave e encantador. 

Ela se faz presente em todos os momentos e traz seu Filho Jesus para suprir 
as necessidades do mundo. 

Perfeita união entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Tudo se torna 
santo quando se abraça a fidelidade, o amor de Maria. 

É ela a encantadora senhora que afirma a sua pureza de corpo e alma para 
salvar os filhos de Deus. Maria não deixa um só filho desamparado, por pior que seja, 
ele encontra em Maria e por Maria a total confiança no Pai. 

Na hora decisiva em que, face a face, se faz a contemplação da divindade 
santa, é Maria que sustenta a cada um, independente de raça, cor ou poder. Todos 
chegam ao Pai por Maria e com Maria.

E é por ela e com ela que chegou à face da terra o Dom santificador. Foi ela 
que emanou todo seu amor, trazendo ao mundo o Salvador Jesus. 

É ela que em pureza e delicadeza veio e em unidade se faz em meio ao mundo 
com o Espírito Santo em um Amor Uno e Trino. 

Ela falou em seu segredo que esse tempo chegar-
ia e eis que aí está, é esse o tempo, é essa a hora em que se 
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manifesta sobre a terra a total divindade. 
É um momento forte sustentado por Maria, e é através dela que o mundo 

recebe a luz e por ela e com ela que o mundo se salva por inteiro.

A sabedoria divina é em excelência uma suave sensação de luz, criada dentro 
e fora da alma. Imerge o íntimo do ser infundindo diretamente a vontade de Deus sobre 
cada um e cria entre Deus e a pessoa humana um clima cheio de amor que emana 
diretamente do trono do Altíssimo. 

A criatura que chega em estado de graça elevado, tem condições de sentir 
e provar as iguarias do céu. A sabedoria divina torna o indivíduo forte, capaz de com-
preender a vontade do Pai por mais delicada que ela seja. 

Rompe com as forças negativas criadas pelas forças contrárias ao homem e 
se resume em contínua amizade com Deus. A sabedoria divina é a virtude do Altíssimo 
criada para sustentar o homem, dando-lhe condições de chegar ao conhecimento da 
vontade de Deus.

É inconveniente ao humano querer ou procurar estudar a sabedoria que vem 
de Deus, ela não se deixa estudar ou dela se tirar proveito. 

Ela vem do Pai e portanto, é ela que governará o mundo, fazendo acontecer 
o Reino Eterno. A sabedoria é a mais forte fonte que Deus está transmitindo ao homem 
do tempo presente. Ela é a esposa do Espírito Santo, é o raio direto do coração do 
Pai, e emanado diretamente em direção ao homem caindo-lhe no coração, atingindo 
diretamente a alma, fazendo sua morada por inteiro na mente, no coração, no espírito 
de cada um. 

E assim se tornando dona por completo do ser humano, transmitindo toda 
força, toda vontade do Pai. E como uma luz que penetra e que jamais deixará de brilhar. 

É dela e por ela que o Pai se comunica com o sei humano, dando condições 
completas de se tornar filhos por inteiro do Pai.

É ela que se faz presente no início de cada célula humana, ela se faz presente 
quando se une em amor e se completa em ato definitivo entre um homem e uma mulher. 
Entra em ação a sabedoria divina formando vida, à imagem e semelhança do Pai. 

É de suma importância que se tenha conhecimento desse fato e que entre um 
homem e uma mulher exista essa luz que governará suas atitudes. 

E através desse ato que se tem continuação a vontade do Pai. A sabedoria 
divina se faz dentro da alma de cada ser na hora de sua concepção, ela penetra todas 
as células e transmite a imagem do Pai sobre todo o corpo, formando laço inquebrável 
da imagem de Deus, transmitindo a vida em todos os sentidos. 

É dela que se traz as virtudes existentes em cada ser. O homem deturpou a 
sua imagem, lançando sobre sua força a vontade humana, deixando-a escondida e sem 
conhecimento, mas o Pai rompe com os laços contrários.
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Eis o momento presente. Eis a ponta de fogo que se lança sobre o universo. 
Eis o  grande e temível dia para todas as nações. 

Tudo está se voltando em harmonia com o Criador, o Santo Senhor. Uma nu-
vem escura e espessa ameaça os habitantes da terra, é uma tenebrosa e forte luz negra 
que está a ameaçar e destruir todo o universo. 

Se alongarem os dias de espera, se ainda um tempo o Senhor ficará à espera, 
tudo pode acontecer. Rompe-se o véu do tempo e começa a se derramar, como fumaça 
espessa e pesada chuva de desgraças e destruição. 

É esse o momento mais forte, mais esperado desde os tempos passados, 
anunciados pelos antigos profetas. 

É preciso se apressar, é necessário se romper por completo com o véu negro, 
espesso e escuro para que a luz penetre as profundezas da alma, do infinito ser.

É preciso que se rompa por completo com toda maldade e se deixe penetrar o 
mais profundo com a graça do Altíssimo Senhor. 

O Espírito Santo chamado de Renovado aí está, pronto para começar a agir 
por inteiro no interior da alma humana, onde atinge por completo o espírito do mundo.

Se fará por penetrar as profundezas da linha esférica prosseguindo em todos 
os sentidos, fazendo com que esse mistério que é ainda maior, venha completar-se em 
meio a tudo e a todos.

O mistério inefável e inigualável é revelado em partes a alguns. É revelado e 
se faz por acontecer sendo verdade em algumas pessoas, quer elas sejam ou não con-
hecedoras desse plano, assim se completa em meio a humanidade por inteiro.

Traz medo e aflição a alguns, paz e bênçãos e a outros. Faz-se por inteiro no 
mundo espiritual atingindo por inteiro o Reino do Pai.

É inefável e verdadeiro porque se completa em um Dom trinitário. Nada o de-
terá, nada o conseguirá fazer parar. É dada a partida e sai ao mundo por inteiro, se faz 
verdade no meio do universo.

Há um laço prendendo esse inefável e santo mistério, ele está relacionado ao 
clero e precisa ser rompido com forte poder.

Enquanto isso se fizer, o Senhor não terá total liberdade para agir. Parece-vos 
impossível que isso venha atingir o Plano do Pai, mas Eu vos afirmo que verdadeiras 
são minhas palavras e se não acontecer esse rompimento, o mundo está a mercê da 
destruição, da nuvem escura. 

Fazei o que vos fale e vereis a luz divina penetrar os brasões escuros de ne-
gras nuvens e fumaça desaparecerem.

Ide em frente e não vos deixeis amedrontar, procurai sempre cumprir a vontade 
do Pai e tudo será verdadeiro no Amor Santo e Fiel.    

   

A graça é a riqueza deste Carisma.
É o próprio Dom se fazendo na pessoa.
Agora que a graça se faz, ela mesma se encarrega de liberar a pessoa de 

todas as suas amarras.
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A Trindade Santíssima se enraíza e torna posse da alma da pessoa, tomando-a 
invulnerável e capacitando-a amar e glorificar o Pai eternamente. 

Se completa o tempo de espera para a humanidade, o tempo previsto desde 
todos os séculos para o Bem se apresentar e para a graça se fazer. Se aproxima o 
grande recenseamento do povo de Deus.

Todos deverão passar pela minha casa. Confirmarei com manifestações e 
prodígios a minha Presença no meio de vós. 

A minha Presença Santa vos curará, vos libertará, vos santificará. Será uma 
Presença de Amor tão forte, através dum elo de amor inquebrantável que vos perpas-
sará totalmente e vos transpassará até a alma. 

É a Vida Plena de Amor em vós. 
É o Divino se fazendo em vós plenamente. É a Vida na graça que agora se faz 

sobre vós, plenamente. 
É a resposta de um Deus Amor para toda a humanidade. É um momento sa-

grado e santo, esse em que a Ascensão se faz sobre cada um de vós. É o mistério da 
Ascensão do Senhor que estais a viver.

Agora ela se completa dentro de vós em graça, poder e força.
E a manifestação do Dom sobre a face da terra. E Deus que se faz em cada um 

em Vida e Vida em abundância. 
É a Trindade Santíssima tomando posse de cada um de vós. Agora a Verdade 

É em toda a pujança e com toda segurança.
Firmai-vos nesse Deus e segurai-vos nele se não quiserdes cair, porque aos 

fracos darei a coroa da glória, aos humildes, aos simples darei o poder, aos pequenos 
e aos sozinhos darei a abundância e a fartura. Em todo lugar florirá a paz e a justiça, a 
grande sementeira do direito, do reto, do bom.

Eu Sou o Deus que vos guia. Em Mim havereis de depositar toda a confiança. 
Apenas Eu posso tudo em vossas vidas. Voltai a Mim vós todos. 

Sou Eu que vos conclamo por direito e justiça, voltai a Mim. O tempo é agora, 
acabou-se o tempo de espera. É agora que ides selar Aliança Eterna Comigo, unindo a 
Mim, no Amor Trinitário, unindo-se o humano ao Divino, o céu e a terra. 

É agora que ides administrar a empresa do saber, sobre vós, pois, a sabedoria 
divina se derrama plenamente. A Verdade se faz sobre vós. Sois atraídos por sua luz e 
por ela sois divinizados.

Conservai vosso espírito pronto e aberto. Tende nos vossos lábios pala¬vras de 
paz. A todos acolhei com muito amor. Tende docilidade, carinho e ternura para com todos.

Amai-vos muito, mutuamente. E amai muito a meu Pai. Eu e o Pai somos Um. 
Em vós reside, mora nossa Unidade. 

É a Unidade acontecendo na face da terra, o DEUS É, o Deus da paz. A Uni-
dade se faz na face da terra e une todos os povos.

Em Mim, todos vós sois Um. Sois Vida e Vida plena em Mim, Cristo em pleni-
tude, em abundância. 

Abundância de dons, abundância de graça, quando Deus É, o Dom acontece 
e a vida se torna uma melodia. 

Tudo é felicidade, harmonia, gozo e paz, saúde e vida em abundância para 
todos. Agora poucas
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palavras dizem muito, porque é o coração que fala, o coração que ama e o Amor que 
age.

Passais do estágio humano para o estágio divino, do estágio de trevas para 
o estágio da graça. Agora a luz se faz e a verdade é. Amém e assim seja. Deus Uno e 
Trino.

A humanidade toda deve agradecer, louvar e glorificar nesta hora, neste mo-
mento, que é um momento santo, um momento sublime.

Ponde vossa segurança no Amor Trinitário, que é essa Vida plena na graça. 
O Pai vos conclama e vos convida a viverdes esse Amor. É o próprio Pai que vos fala 
carinhosamente.

Sede Um só Comigo. Vinde a Mim.
Ensinar-vos-ei com meu Filho a lançardes a rede e providenciarei para que 

nada se perca, mas tudo se transforme e se renove. 
Tudo o que está sendo feito e acontecendo é de minha vontade e conforme o 

meu plano. Tudo se realiza na simplicidade de coração. Olhai as flores, assim sede vós. 
Olhai os trigais férteis e promissores, assim sede vós. 

Vede se não providencio sol e chuva no momento oportuno. Assim como a 
natureza se submete à minha intervenção e se queda diante de Mim placidamente, 
descansai também vós eternamente em Mim. 

Agora já estais sob a minha vontade e autoridade, podeis repousar tranqüilos, 
pois fizestes o que devíeis fazer. Agora SOU EU que ajo, aqui e ali, conforme Me apraz, 
silenciosamente e na paz, vou entrando e tomando posse do que é Meu.

Vosso corpo é templo que Me apraz e ali faço minha morada, aí quero ser 
venerado e amado, glorificado e louvado.

Quanto mais vos aproximardes de vós mesmos mais vos aproximareis de Mim 
e quanto mais em Mim permanecerdes, mais próximos estareis de vossos irmãos. 

Quanto mais perfeito for o Amor que nos une, Eu em vós e vós em Mim, mais 
forte será a luz que irradiareis para vossos irmãos conduzindo-os a Mim. Nesse mister, 
haveis de pregar sem palavras, apenas vosso coração sendo ação a meu lado, perpetu-
amente, numa vigília constante de louvor e doação.

Eu em vós e vós em Mim numa perfeita sintonia e numa suave harmonia, lado 
a lado, dois a dois serenamente, num contraste de odores e cores, num suave descan-
sar em Deus, num idílio santo e sincero, suave e tranqüilo, no colóquio Comigo e com o 
irmão, no silêncio e na paz.

Sem frutos na carne mas com frutos no espírito, na maior pureza e santidade. 
Num constante louvor ao Pai, erguei vossas mãos e elevai vossas vozes, em uníssono, 
por toda a humanidade numa sinfonia de cânticos e louvores ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo.

Conforme a minha vontade, assim é e que se cumpra e que se faça, desde 
agora e para sempre. 

Assim seja. 
Amém.
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Tudo se faz em uma atmosfera de santidade e paz.
Tudo providencio para que a humanidade desfrute da paz sem a guerra.
Não criei o homem para a guerra mas para se inserir nos meus planos e viver 

em paz. Não criei o homem para matar seus irmãos mas para gerar vida. 
Tudo providencio para que a vida seja em abundância. Faço recair sobre vós 

chuva de bênçãos e graças que transforma e renova todo vosso ser. Não vos quero 
escravos e presos mas livres, sadios, alegres, confiantes.

Tenho a cada um na palma da minha mão e a todos conduzo com muito amor. 
Nenhum gesto vosso, nenhum pensamento ou anseio escapa ao meu olhar. 

Velo por tudo e por todos, noite e dia sem parar, constantemente estou em vós 
e vós em Mim e providencio tudo para que esta unidade seja cada dia mais perfeita e 
que adentreis cada vez mais em Mim e gozeis da paz que Sou Eu em vós.

Vos faço ser os protagonistas de acontecimentos muito sérios e importan¬tes. 
É a inserção do homem na Unidade que Sou Eu. 

É a vossa inserção na minha santidade. Tudo isso acontece para transformar 
a lei antiga na lei nova.

A nova lei precisa estar firme para a lei velha e desgastada, implodir sem cau-
sar pânico. A nova lei vai ser sobreposta à antiga. Quando chega o que é perfeito, o 
imperfeito desaparece. 

SOU EU que realizo tudo em todos. É a Vida Divina que reside em cada um, de 
ora em diante que irá realizar o querer e o executar. É o meu Governo que implanto na 
face da terra.  É o Governo do Amor Uno e Trino. 

E uma só é a lei, que estejais inseridos em Mim e meu Amor esteja inserido em 
vós e esta é a Verdade e fora desta não há outra.

Esta é a grande Verdade para a época de agora: Que o EU SOU seja acolhido 
por vós. Não há outro caminho nem outro modo pelo qual chegais à luz. Só por este 
Carisma adentrareis à santidade. 

Não façais nenhuma outra tentativa, tantas já fizestes, que será frustrante e 
desgostoso o fruto que colhereis. Só através deste Carisma, deste caminho, chegareis 
à luz que já se faz em vosso meio. 

EU SOU A LUZ e já estou entre vós e em vós. É o próprio Dom que se faz em 
vós. É a Presença do Sagrado, é o Paizinho que se faz no meio de vós, no seu trono 
de glória.

É o Santo três vezes Santo que tem condições de transparecer no meio de vós 
agora que a uns poucos eleva a uma atmosfera de santidade e pureza, para que o Dom 
possa ser no mundo e atingir a todos.

É a própria Trindade Santa que se faz e está em vós e essa é a Nova Lei. A 
Nova Lei é o Amor. 

É muito pequenino o rebento mas ela já existe. É desgastante para 
vós persistir na velha lei, pois ela não gera frutos de paz, amor e justiça. 
Seus frutos são contrários à santidade e à unidade. Há que abandonar-
des tudo o que é velho e carcomido pelo tempo, desgastado pelos usos e
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costumes perniciosos e aderir ao que é novo e promissor, alvissareiro e translumbrante.
Meu Filho vos disse que quando o Espírito Santo enviado por Mim chegasse 

até vós, vos faria conhecer e saber toda a Verdade.
Que é a Verdade? Sou Eu em vós.
Eis que agora chego e bato e ao que Me abrir, entrarei e cearei com ele. É o 

Espírito Santo que já está entre vós e que agora, a vós apresenta a Mim e a meu Filho e 
vos pede contas do que fizestes com os ensinamentos, as prescri¬ções, os mandamen-
tos e as leis que vos demos.

É avassalador o vosso projeto de egoísmo, miséria e fome. Descumpristes por 
completo o primeiro mandamento e em conseqüência o segundo. Vos tornastes obreiros 
do mal e predispostos à guerra. 

Não há um, nenhum só dentre vós que se salve sem penar no purgatório ou ir 
direto aos infernos gemer de condenação, mesmo com Moisés e os profetas e apesar 
de meu próprio Filho ter vindo a vós, pregado e ensinado. Mesmo meu próprio Filho vos 
falando não fizestes caso e continuastes desabaladamente e incontroladamente afasta-
dos de Mim, tão longe fostes no mal.

Não fora as chuvas de bênçãos e graças derramadas sobre vós por este Paiz-
inho, que mais que Pai, é Mãe, extinguindo para sempre os infernos e seu gerador bem 
como o purgatório, todos estaríeis ainda à sua mercê. Com a chegada do Espírito Santo, 
vos chegou também o prêmio da graça que se faz sobre todos, os que já viveram e os 
que vivem e conduz a todos a adentrarem nesta atmosfera de santidade e paz. 

É a marca indelével da chegada de meu Espírito na face da terra: a extinção 
do mal. O Bem extingue o mal. 

A santidade pressupõe e exige ausência do mal. 
É condição sine qua non, para a Vida na santidade, que é a inserção em Mim, o 

término do mal, que absolutamente e eternamente já não existe, mas só o Bem persiste, 
aleluia, para vosso gozo e paz.

Só o Bem, só a Vida na graça e na santidade. O Santo, Santo, Santo se faz em 
cada um de vós. Estais sendo inseridos na Vida Divina, na Vida do Amor, onde só existe 
paz e alegria, felicidade e bem-estar.

A vida no Divino fica muito aquém da vida no humano. No humano quereis 
resolver tudo pelas vossas próprias mãos. No divino, o Paizinho resolve tudo por vós. 

O Paizinho toma as rédeas e o governo de vossas vidas, de vossas famílias, 
de vossos negócios. Só Ele é o autêntico Senhor, não há outro.

Não há outro Deus afora Mim. Não subsistirá nenhum outro, nem ídolo, nem 
honraria. Afora Mim nenhum outro. 

EU SOU está entre vós e é o Governo, quer queirais ou não, quer aceiteis ou 
não, meu Governo existe e impera e tudo o que está fora dele não subsistirá mais, ruirá 
e findará tudo que não estiver entregue a Ele e a seu domínio.

E que se faça minha lei eternamente, a lei do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
dominando sobre tudo e sobre todos, desde agora e para sempre, amém.
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Anseio e desejo que todos entrem na santidade para Me adorar e glorificar. É o 
tempo da adoração e do louvor erguido a Mim em oblação e sacrifício. 

Sacrifício de vida e vida em abundância, ofertório vivo, hóstia viva que caminha 
e transcende às alturas. Sacrifício de suave fragrância, indelével e inusitado, que a todos 
acolhe e que a todos conduz. Sublime e santa presença que emerge do coração do Pai 
para o coração do Filho e se faz vida no seio de cada ser.

A mesa se faz presente, invulnerável e intocável, presenteando cada um com 
sua magnanimidade e consolo, sendo Vida e providência para todos, o

evangelho vivo e eficaz.
Cada minuto, cada hora, mais se aprofunda esse Amor, essa presença. 
É o novo Reino na face da terra. O Reinado do Amor, onde só Deus reina, só 

Deus impera. 
É a própria providência do Pai na face da terra, que realiza tudo pela graça. 
A graça sendo, o Tudo É para todos. Se faz a Divina Providência em tudo, na 

pessoa, na família, no governo. Tudo se organiza, tudo evolui no Bem, na tranqüilidade 
e segurança. O braço forte do Pai Todo-Poderoso sustenta o

universo.
Agora que a Trindade Santíssima foi implantada em cada ser, Ela é a autori-

dade no mundo, Ela governa tudo e todos, quer queirais ou não, haveis de obedecer a 
sua autoridade. 

Uma vez a lei implantada, há que ser obedecida daqui para frente sob pena de 
deixardes a graça passar em vão ao vosso lado. Ante a autoridade da Trindade Santís-
sima todos vós, ó humanidade inteira, haveis de curvar a cabeça. Ante o meu chamado 
haveis de vir prestar contas do que fizestes com o sangue de um Deus que se derramou 
por inteiro sobre cada um de vós e dele não fizestes caso. 

Haveis de gemer e chorar mas precisareis voltar para a casa de Deus, a mo-
rada do Altíssimo, do Santo três vezes Santo. 

Havereis de estar muito próximos do Tabernáculo Sagrado e inseridos Nele, 
havereis de estar imersos na santidade Daquele que é o Dom por excelência de todos 
vós, o Deus compassivo, o Deus clemente e misericordioso. 

Ao seu chamado e à sua voz haveis de ser submissos, ao Deus Santo, puro 
e bom.

Realmente entre o Zulmar e a Gertrudes houve o Matrimônio, aconteceu o    
Sacramento, por excelência, que é a União Trinitária do Pai e do Filho gerando o Espírito 
Santo. É a apresentação do Sagrado na face da terra e que nesse tempo de agora se faz 
mister acontecer entre os dois que foram os escolhidos por Mim para que esse mistério 
acontecesse entre vós. 

Neles se realiza a União do Divino ao humano e por meio deles toda a humani-
dade recebe. É necessário que isso aconteça, pois só assim a família usufrui da graça 
e entra no meu plano santo.

Graças à acolhida da Santíssima Trindade pelos dois, Irmã Gertrudes e Zulmar, 
é que a família recebe a União Trinitária do Pai e do Filho, na Unidade do Espírito Santo. 

É através da unidade dos dois que se implanta o Divino, se implanta a graça no 
seio de cada família, em cada filho em toda face da terra. 

É a Unidade de Amor que se instala em definitivo na terra e é força e poder. E
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é por ordem do Rei que isso aconteça desde agora e para sempre, em toda face da terra 
que é meu Reino de Amor.

E bem-aventurada é a Gertrudes e bem-aventurado é o Zulmar por terem tido a 
coragem e a fibra de se manterem firmes e consertarem através de sua adesão ao meu 
plano, o que havia sido desconsertado há séculos, a amizade com Deus.

Volta a existir na humanidade a amizade com o Pai, a volta dos filhos para o 
Pai, o encontro do humano e o divino, o casamento do homem com Deus. 

E é mister que permaneçam unidos num mesmo espírito, num só coração e 
numa só alma para que Deus possa SER na face da terra, para que a Unidade possa 
acontecer.

Mistério incompreensível à mente humana, só revelado por Deus por ser esse 
o momento solene de sua grande intervenção e manifestação na humanidade e em toda 
face da terra, deseja ser conhecido e aceito, amado, compreendido e entendido, louvado 
e glorificado, pelos séculos sem fim, pela sua magnânima misericórdia e bondade, pelo 
seu magnânimo coração.

Realmente o Amor Uno e Trino se implanta em cada filho, em cada família e 
em toda face da terra, através deste casal, Zulmar e Gertrudes, neles se personificando 
a própria Unidade Trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Com a aceitação e a adesão dos dois e com essa apresentação do Divino, toda 
a humanidade recebe a graça porque o Pai foi acolhido, Jesus foi acolhido e o Espírito 
Santo foi acolhido e todos foram concebidos e gerados pela célula do Amor que se de-
senvolveu dignificada pelo mistério da graça, incompreen¬sível a vós mas plenificada na 
carne em todo o seu resplendor e eficácia. 

Celebra-se nesse tempo a perfeição do Amor que é a entrada na santidade. 
Acontece a troca do velho pelo novo, da lei velha que era imperfeita pela nova lei que é 
a perfeição. 

Em todo esse meu plano santo para santificar a humani¬dade, foram feitas leis 
conforme o estágio em que a humanidade se encontrava. Essas leis foram caminhos, 
foram meios para se chegar ao fim, que é Santidade, o Amor Pleno. 

A lei de Moisés e a lei de Jesus foram meios para nesse tempo de agora, 
que é o Tempo Santo, atingísseis a perfeição que por vós mesmos e por vosso esforço 
jamais o conseguiríeis, apenas o conseguistes pela interven¬ção divina. Por vós mes-
mos não cumpristes a lei de Moisés, amando a Deus sobre todas as coisas e nem o 
aperfeiçoamento dessa lei dado por Jesus que foi, amar o próximo como a si mesmo. 

Por vós mesmos não fizestes o que meu Filho vos mandou e não cumpristes 
os preceitos que Ele vos deixou. Entregues a vós mesmos estáveis todos vós, sem tirar 
ninguém, entregues ao mal e irremediavelmente, condenados. 

Houve tanta infiltração do mal que ninguém, ninguém se salvaria por esforço 
próprio nem dando dos vossos bens aos pobres e vosso corpo para ser martirizado nem 
assim. Nada, nada, nada do que fizésseis por vós mesmos, vos salvaria, apenas estais 
chegando à salvação, à perfeição, à santidade por obra da graça, o Pai vindo ao vosso 
encontro com Jesus e vos salvando do caos a que estáveis condenados tão longe fostes 
no mal que transformastes a terra no próprio inferno. 
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A graça agora a transforma e a renova fazendo-a voltar a ser o paraíso onde 
todos podem se amar e viver felizes e tranqüilos. 

Eu venho ao vosso encontro com a lei nova, que subjuga a antiga e é a per-
feição do Amor porque é a Unidade do Pai em vós, é a sua santidade em vós, o Santo 
três vezes Santo inserido em vossa carne, em vosso espírito, em vossa alma. 

A lei agora é a Presença Trinitária, é o Santo, Santo, Santo, é o Sacramento 
Vivo, o Dom por excelência e fora dessa lei não há outra. Fora desse Amor não sub-
sistireis. 

Fora do Amor Uno e Trino não tereis vida. Fora de Mim não subsistireis. Essa 
é a lei e não há outra.

Voltai a Mim, enquanto há tempo. Eu acolho a todos, todos, todos, basta a 
vossa adesão. Só vos quero ver santos e felizes gozando da minha providência, do meu 
paraíso na terra.

Vinde a Mim, filhos queridos. Vinde a Mim. Experimentai a eficácia de minha 
lei.

Vede se derramo ou não sobre vós as minhas dádivas, bem mais do que o 
necessário. Não é ensinamento novo mas a sobreposição da lei do Amor que é a lei do 
Espírito Santo sobre todo o ensinamento já dado por Jesus.

O Espírito Santo vem vivificar o ensinamento de Jesus, vem dar Vida  letra, que 
por si só e por vosso próprio esforço não fazia, não tinha vida e não gerava vida em vós.

Agora o Pai vem através de seu Espírito perguntar-vos o que fizestes com seu 
Filho e com aquilo que Ele vos ensinou.

Depois de quase dois mil anos de sua vinda, ainda estais a preferir Barrabás 
a Jesus através de leis criminosas e humilhantes para o ser humano: é a lei do divórcio, 
a lei do aborto, a lei do salário mínimo. É lei nas empresas, lei nos hospitais, lei nas 
escolas, lei no governo, lei, lei, lei que não acaba mais porque não existe o Amor, porque 
todos estais vazios de Deus, vazios de Amor. 

Por isso precisais tanto de leis. Todas são imperfeitas e falhas, perniciosas e 
permissivas e pecaminosas, porque só dividem e desunem. Só causam a dor, o sofri-
mento, a morte porque provêm do príncipe das trevas e geram trevas.

E que todas caiam! É a Trindade Santíssima que o declara!
Que todas essas leis caiam eternamente e que só subsista a lei do Amor na 

maior paz e alegria.
É o Pai que vos fala criando a nova lei, executando-a através de meu Filho 

que é o Sacramento Vivo e fiscalizando e julgando através de meu Espírito Vivificador, o 
Advogado, o Paráclito dado a vós que tudo vivifica e renova, inspira e conduz.

O Espírito Renovador vem para renovar tudo, dentro e fora de vós, vem ren-
ovar as leis onde viveis. 

De que adiantaria vos renovar por dentro se não renovasse as leis fora? 
Faríeis verdadeira desordem. Assim Aquele que é poderoso para vos renovar 

por dentro também o é para realizar fora de vós a transformação do que é velho em 
novo, do que é pecaminoso em santidade, do que é treva em luz.

Novas leis, novos costumes, novo modo de viver, de agir e de pensar.
Nova catequese onde a palavra é vida e vida em abundância, onde o Pai se faz,
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o Filho se faz e o Espírito Santo se faz, a graça é, o Dom é e o Sacramento é vida, é luz, 
é sabedoria, é força, é poder, é Amor pleno.

Tudo implantado na mais absoluta paz e tranquilidade, na mais perfeita harmo-
nia. Solidamente e placidamente, tudo se implanta e tudo se faz. 

O Divino se instala e começa a reger e governar os povos, quer queiram ou 
não, quer saibam ou não o governo está instalado, meu Reino é na face da terra e Eu 
começo a reinar definitivamente como único Rei Todo-Poderoso e Santo, Profeta, Sac-
erdote, Rei e Pastor.

E a sabedoria divina que inspira tudo isso e é ela que tudo conduz para que a 
humanidade cada dia mais usufrua da graça, da unidade e da paz. 

Tudo implantado e testamentado e que se cumpra conforme a minha vontade e 
que a luz seja, que o Amor seja e que a Vida seja agora e para todo sempre.

Só o que desejo é que sejais vivificados pelo meu Espírito. 
É Ele que realiza tudo. É a própria Trindade Santa que tudo faz e tudo conduz. 

Desde agora e para sempre, há uma só fé, um só batismo e um só Espírito que atua em 
tudo e em todos.

É o Espírito Santo que o Pai vos envia para vos mostrar e ensinar toda a Ver-
dade. Ele vem como um fogo abrasador que tudo consome. 

Ele é a água viva que tudo lava e purifica. Toda a estrutura arcaica é deixada 
de lado e substituída por uma nova tanto na firma como no governo. 

Se acende a luz sobre a nova firma e o novo governo.
Estais arraigados à velha estrutura e preferiríeis as leis velhas porque vos aco-

modastes no mal, mas agora não há acomodação. 
Meu Espírito vos pedirá contas do vosso injusto proceder.
Primeiro renovarei as leis do clero, depois as leis da firma e depois as do gov-

erno. Uma vez implantada a lei, há que se cumprir! Tudo na maior docilidade, no maior 
carinho, no maior Amor, pois sou um Pai clemência e misericórdia e vos mando meu 
Espírito para que Eu possa consertar tudo e não destruir, para que tudo seja renovado 
no Amor.

Todas as vossas leis caíram no meu plano santo para que sejam purificadas 
e transformadas em Amor, é a providência de Amor do meu coração sobre todos vós.

É a comunicação convosco, do vosso Pai Celestial, através do Amor que flui 
sobre vós como rios de água viva que vos fortalece e renova.

Acolhei a lei nova! Acolhei o meu Espírito!
E tudo o que vos peço nesta hora tão solene e inusitada, única para toda a 

humanidade. Sede simples! Não há outra alternativa.
Não há outro governo a não ser o meu Espírito com sua lei.
Essa é a Verdade e que assim seja, amém.
Falou convosco vosso Pai Celestial.
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Carta de Amor do Pai para a humanidade

Queridos filhos!
Há quanto tempo estou convosco e não Me conheceis.
Há quanto tempo espero vosso carinho e não Me recebeis.
Há quanto tempo vos falo e não escutais.
Desde sempre estou convosco e não Me vedes.
Filhos queridos! Filhos queridos! Eu vos seguro a todos na palma de minha 

mão e tenho a todos no meu coração de Pai.
Sou vosso Pai, vosso Paizinho que vos ama tanto, vinde a Mim! 
Em nenhum outro encontrareis a Vida, só em Mim, por isso vos chamo com 

tanta insistência, pois quero todos em Mim.
Filhos queridos, vos dei meu próprio Filho Jesus e agora vos dou meu Espírito 

Santo, o que mais desejais que vos faça para provar o meu Amor?
Tudo criei para vós e agora tudo renovei para vós, tudo recriei e transfor¬mei 

para serdes felizes plenamente, o que mais quereis que vos faça, se restabeleço de 
novo a Aliança convosco e vos torno íntimos de Mim?

O que mais quereis, se vos dou a vida na graça e vos trago de volta a uma vida 
digna de filhos de Deus? 

Se em meu Filho Jesus derramo sobre vós toda minha complacência, que mais 
quereis de Mim?

Filhos queridos, abri vosso coração e voltai a Mim! 
Eu vos espero incansavelmente e serenamente vos conduzo na paz e no amor.
Acolhei a voz desse Pai, que mais que Pai, é Mãe e vos chama. 
Voltai! Voltai! Eu vos acolho, SOU EU, vosso Pai Santo, vosso Paizinho. 
Em nenhum outro momento vos falei assim. Esse é um momento solene para 

toda a humanidade de muita manifestação divina.
Realmente venho até o humano que sois vós e Me manifesto. A graça, real-

mente chega até vós e com ela a vida em abundância.
É graça sobre graça.
Realmente venho buscar-vos para a luz, venho inserir-vos no divino definitiva-

mente.
Esta é a carta do Pai para os filhos onde tudo vos explico e confio. Tudo vos 

falo porque sois meus e vos quero de volta.
Por onde andastes e o que fizestes não interessa. Só vos quero de volta, em 

Mim. Todos vivendo em Mim, celebrando a Unidade Comigo. 
Vinde a Mim todos vós, pois vos amo tanto! 
Celebrai a Vida Comigo, na graça e no Amor.
E meu coração que vos fala: Amo-vos intensamente.
O Pai que é Mãe também: a Verdade.
Sou a Trindade Santíssima, o Amor Uno e Trino em vós agora e sempre.
Vosso Pai Celestial.
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Realmente a Trindade Santa está a se manifestar. É apenas um rebento ainda, 
mas já está em vosso meio em todo seu esplendor.

É o Uno e Trino Deus se apresentando à humanidade quando a igreja nova 
está surgindo, a igreja renovada.

Acolhei-Me plenamente em vós e sereis chamados filhos do Altíssimo. Real-
mente instalo meu Sacramento e renovo a minha igreja. 

Num mistério inefável faço cada sacramento acontecer em vida e santidade 
sobre cada ser. Em vós reside o Sacramento vivo e quando o Filho É, tudo o mais vos 
chega por acréscimo. 

Vós sois minha igreja viva e em vós instalo a Trindade Santíssima que é meu 
governo em vós, sendo obedecido por vós porque o Sacramento em vós agora é Vida 
em abundância. 

Gerados no novo partilhais o novo modo de ser, de viver, de pensar e de sen-
tir. Sois criaturas novas, totalmente renovadas na graça e predispostas a seguir-Me e 
obedecer-Me, sendo fiéis a Mim e a meu plano santo.

Realmente em vós há abundância de graça e amor. Dedico-Me totalmente a 
vós, inserindo-vos no meu plano santo. 

Cada um de vós é a menina dos meus olhos. Em vós instalo o Sacerdócio 
Santo, o Sacerdócio Régio. Vos faço meus semeadores e testemunhas do meu Reino, 
de tudo o que vistes e ouvistes.

Trago cada um na palma de minha mão e zelo por vós mais do que as avez-
inhas no campo e as florzinhas nas pastagens.

Só preciso da vossa adesão e o Sacramento se faz. 
Acolhendo a nova lei. 
— o Espírito Santo — instalo em vós o Amor e passais a ter Vida e Vida plena 

na graça.
Realmente faço em cada um de vós minha morada e por onde andardes 

caminho convosco, noite e dia. Realmente plenifico-vos no Amor quando vos reúno em 
torno à mesa e celebro convosco. Sois testemunhas do meu Reino e Me apresento a 
vós em abundância de graças.

Vos hei de ver e haveis de penitenciar-vos de toda vossa história diante do 
divino que se apresenta em vós e vos absolve e vos instrui e vos guia à luz do sol e à 
luz da lua. 

Faço de vós meus mensageiros, os soldados desse Reino sempre alertas e 
prontos para servir, entregando-se por inteiro, passo a passo Me seguis a Mim que Sou 
vosso Deus, Mestre e Senhor.

E o Sacerdócio Régio, o Sacerdócio Real. É necessário que ele exista para 
testemunhar o meu Reino, pois através dele grandes obras se farão. 

É obra santa, essa que se inicia e conduzirá a estes, como conduziu a outros, 
ao caminho da salvação. 

É obra santa esta que se inicia, repito-vos. Se fará totalmente, já na santidade 
e na graça pois já fostes inseridos nela e a Vida Divina já se fez em vós e se instala 
plenamente.

Buscais a Vida no Amor e na graça, vinde a Mim!
Acolho a todos vós com carinho de Pai.
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Estou de vós bem perto e sinto-vos do meu lado e assim caminhamos per-
egrinos, companheiros, Eu em vós e vós em Mim eternamente, carinhosa¬mente, num 
anseio de Vida Plena na graça, sempre com reservas, de Amor para dar, para distribuir, 
Amor Divino, fruto da convivência Comigo, da intimidade Comigo, face a face, noite e 
dia, silenciosamente e placidamente, seguimos a sós, nós dois, Eu em Ti e tu em Mim, 
celebrando a Unidade que EU SOU em vós.

Quero cada um a meu lado, face a face, cearemos juntos e em vós faço minha 
morada eterna. Sois o Sacrário Vivo do Altíssimo, a celeste morada do Santo três vezes 
Santo. Sois a colheita desse Carisma que agora dá os primeiros frutos. Sois baluartes 
dessa nova era, o estandarte das nações.

É o Espírito Santo que se apresenta em todo o esplendor e magnificência, em 
toda face da terra. E a Trindade Santíssima que se faz em vosso meio e se instala em 
cada um de vós. 

Sois os vanguardeiros em acolhê-La, pois fostes fiéis, o tempo todo nesta 
caminhada. Fizestes jus à graça que se instala em vós. Meu Filho vos mereceu esse 
Mistério, é só acolhê-Lo no momento oportuno, na hora da graça. 

Cada um de vós é pleno de Amor em Mim e em cada um se faz esse Mistério.
Mistério inconcebível e não entendido por vós mas plenamente realizado nesta 

época em que só foi possível acontecer pela mão do Senhor Todo-Pode¬roso e santo 
na face da terra.

É a Trindade Santíssima agindo e sendo o Senhor de todas as nações.
É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, nasceu no meio do povo e caminha com 

o povo. 
É o povo santo, em marcha para o Pai, entrando na nova era, a era da santifi-

cação em que todos sois Um e aderis ao Santificado em plena vida. 
É vida e vida em abundância que se instala, vida na graça na nova era, a partir 

de agora. Já soou o novo tempo. 
Já chegou o esperado de todos vós.
Agora é só ser feliz, gozar da santidade em vós.
Em Mim sois força, em Mim sois poder. 
Amém.

   

Assim é e assim será e assim há de se cumprir: Que todo homem e toda mul-
her há de desposar o seu Deus. Haverá o casamento com Deus. 

A Trindade se implanta no âmago de cada ser e ali faz sua morada eterna e 
gloriosa. Esse é o matrimônio com Deus, é a fusão do divino e o humano, no mesmo 
coração e no mesmo entendimento.

Por isso, homem ou mulher há de deixar tudo para chegar a esse encontro 
Comigo, esse eterno abraço onde criatura e Criador se encontram, onde o humano e o 
divino se unem. Basta vossa adesão e tudo acontece.
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Por isso haveis de acolher a providência em vossa vida, deixar tudo o que 
atrapalha o plano de Deus que está dentro de vós. 

Toda vossa história é um empecilho para a providência ser plenamente em vós, 
um entrave para o divino acontecer em vossa vida e que vos torna ricos de sabedoria 
humana e auto-su¬ficiência e vazios de Deus, vazios de sabedoria divina. 

Entregando a vossa vida, que é a vossa própria história vivida até hoje e que 
é o humano em vós, encontrais a Mim, vosso Deus e Pai, encontrais o divino em vós 
na alegria e no Amor, acolheis a cruz vitoriosa do Carisma que é o Cristo Ressuscitado.

É assim que acontece o matrimônio com Deus: Ao renunciar a vós mesmos 
ficais ocos, vazios e Deus vos preenche. 

Deixais tudo e chegais ao nada e o Tudo poder ser em vós: Deus é santificado 
em vós. Céu e terra se unem, celebra-se a Aliança entre o humano e o divino. Acontece 
a Eterna Aliança entre Deus e o homem.

É a Aliança Divina que se faz entre o céu e a terra, quando a Trindade Santís-
sima pode habitar cada ser. É o início do novo, essa nova lei que vai beneficiar cada 
pessoa, arrancando-a da escuridão e colocando-a para sempre na luz. 

A Trindade Santíssima se instala e plenifica a pessoa que é inserida na santi-
dade e passa a viver o divino onde a providência É em toda extensão. Só sendo dóceis, 
simples e obedientes chegareis ao reino. Nesse estágio em que adentrais o pensamento 
não existe, só a docilidade. 

Se questionardes ficareis em meia viagem. Rendei o espírito. Sede pobres, 
muito pobres de vós mesmos e de vossas filosofias. Sede vazios de vossa história para 
que Eu vos possa plenificar de Mim mesmo e de minha sabedoria. 

Não havereis de pensar, questionar e indagar mas comunicar-vos Comigo, co-
ração a coração, acolhen¬do-Me e amando-Me.

Só sendo fiéis a Mim a unidade acontece. É o Espírito Santo gerando vossa 
vida para o novo tempo, vos gerando para a santidade. 

De ora em diante todos sereis inseridos na santidade, todos haveis de adentrar 
nesse novo tempo, nessa nova era, onde o ter, poder e prazer egoísta é substituído pelo 
ter, poder e prazer santo.

Tudo é renovado e santificado pela presença da Trindade Santa em vós que 
transforma o mundo do ter, do poder e do prazer, em providência, vida e alegria. É a 
própria Presença do Pai em vós, provendo tudo. 

É a própria Presença de Jesus em vós, sendo Vida em abundância que é poder 
divino em vós e é a própria Presença do Espírito Santo em vós, sendo gozo, alegria, 
liberdade, enfim, a felicidade total: SER em Deus, TER em Deus e construir tudo no 
Amor e no prazer da fidelidade e docilidade, na obediência à vontade do Pai.

Eis a plena alegria em cada ser, o que é realmente novo: A Trindade sendo o 
poder em vós, no gozo e na alegria da providência que tudo conduz, pois Dela emana o 
saber para vós em profusão. 

Tudo é vosso, tudo entendeis e tudo sabeis. Vos maravilhais de tudo pois a 
força emerge em vós e nos capacita a viver cada dia mais plenamente, a vida da graça, 
a vida no Amor Uno e Trino.
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Sois deuses? 
Não! Sois humanos mas vos preencheis do divino. Acolheis o divino e essa 

graça é para todos, todos os pobres de espírito verão a Deus. 
Para isto fostes chamados e selados com minha Santa Presença. A Trindade 

Santíssima reina em vós como Rei Soberano e Único, Santo e Todo-Poderoso. Desse 
reino santo implantado em vós, emerge para vós a graça, o Amor Santo que são os 
dons, os sacramentos, a obra salvífica em vós definitivamente e eternamente toma o 
lugar do velho ter, velho poder e velho prazer.

O Dom acontece e a Divina Presença É e tudo o mais passa a ser vida plena 
na graça e no Amor. 

Tudo é novo e renovado. É um viver diferente onde tudo é sagrado e santo. Até 
a própria respiração é cheia de Deus. 

Tudo é pleno da graça que emerge em profusão para vós agora. É um tempo 
novo. Adentrai nele.

Vinde filhos queridos, vos convoco a viver no Amor. Vos convoco a ser felizes 
plenamente na certeza de que estou sempre ao vosso lado, pois sou Eu que vos gov-
erno e vos conduzo.

Sou Eu que estou em vós e vos digo:
— Vinde a Mim! Vinde a Mim! Vinde a Mim!
— Sou o Amor em vós, Sou o Santo em vós. 
Amém.

   

PAZ E BEM!
É vosso Pai Celestial que se comunica convosco.
Agora estais todos equiparados no mesmo plano. Não há os que chegaram 

antes e os que chegaram depois, mas todos sois iguais diante de Mim e estais em pé de 
igualdade, nem maior nem menor, nem melhor nem pior. 

Mas em Mim sois Uno, um só Comigo e a partir de agora todos caminhais jun-
tos, formando uma grande frente de vanguarda dando o primeiro passo no novo, muito 
novo que é a caminhada da santidade, onde todos sois um Comigo. 

Acolho a todos igualmente sem fazer distinção de pessoa, nem de raça, nem 
na crença, nem na posição que ocupa na sociedade.

Sois Um Só Comigo. Ou estais em Mim ou fora de Mim. Ou entrais na minha 
Unidade ou permaneceis fora dela. 

Em Mim tudo podeis. Fora de Mim nada sois, nem vivereis sem meu sopro de 
vida. Em Mim não vos falta coisa alguma, fora de Mim, nada tereis. 

Ou adentrais em Mim e participais da minha santidade ou fora dela não sub-
sistireis. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós e a vossa alegria será com-
pleta. 

Eu em vós e vós em Mim numa sintonia perfeita de Amor Puro e Santo, cora-
ção a coração.
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Nesse tempo em que adentrais, a única lei é a do Amor Uno e Trino. É um novo 
estágio de vida. Assim como no estágio anterior e inferior em que estáveis o pecado e o 
mal eram abundantes, agora, nesse novo estágio, a graça é superabundante. Adentrais 
à santidade, um novo estágio de vida, um novo modo de ser dentro e fora de vós onde 
o Santo três vezes Santo habita em vós em plenitude. 

Não sois vós que ides a Deus, é Ele que vem ao vosso encontro e vos con-
clama a adentrardes Nele e viverdes no seu Amor. Todos, todos, todos têm direito à 
mesma graça, à mesma santidade, ao mesmo Amor.

Igualmente todos participais de minha Unidade, pois há um só Deus e Pai e em 
Mim todos vós também sois um só. Há a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa 
do Espírito Santo, mas é um só e mesmo Deus, um só e mesmo Pai. 

Grandes ou pequenos, todos sois um só Comigo. Agora que já recebestes o 
meu beneplácito, a minha graça, que meu Filho Jesus vos mereceu, estais de plena 
posse de todos os tesouros espirituais que meu Filho veio trazer-vos.

Houve um tempo entre meu Filho e meu Espírito, tempo este de purifica¬ção, 
até que se completasse a hora da chegada do Espírito Santo até vós, sua caminhada 
traria a santidade ao mundo, isto é, vos mostraria toda a Verdade que SOU EU e Jesus 
em vós.

 Ele vem para levar-vos à pessoa do Pai e a do Filho em vós, vos fazendo 
adentrar ao trono da graça, onde se entoam eternos louvores ao Santo, Santo, Santo. 
No meu Espírito, vos aderis a Mim plenamen¬te, assim como vossa pele está unida ao 
vosso corpo e vosso corpo está unido à vossa cabeça, e um não subsiste sem o outro 
assim estais tão fortemente unidos a Mim, agora que meu Espírito foi derramado em 
plenitude sobre vós.

Meu Espírito sempre esteve convosco mas agora que se faz a plenitude dos 
tempos, é significativamente mais poderosa sua Presença, quando é o tempo de sua 
missão propriamente dita: a santificação. Agora, nesse tempo que é hoje, o Santo, o 
Augusto Senhor se faz sobre a terra em plenos poderes para conduzir todos à paz, à 
justiça e à fraternidade. 

Implantará normas e leis santas, que hão de ser obedecidas incontestavel-
mente, sob pena de não adentrardes à santidade, não adentrardes Nele, que é a Uni-
dade do Pai, do Filho e do Espírito Santificador. 

Já estais de posse desta graça, basta pronunciardes com fidelidade vosso Sim, 
para viverdes o novo, o Santo, o Justo.

Agora já estais de plena posse dos três poderes no divino e havereis de gozar 
de felicidade e paz no pleno conhecimento do Pai e do Filho, no maravilhoso convívio 
e no suave colóquio, humano e divino dão-se as mãos placidamente e eternamente no 
equilíbrio e na tranqüilidade, todos tendo acesso ao mesmo ter, ao mesmo poder e ao 
mesmo prazer.

É um novo ter, um novo poder e um novo prazer no meu Espírito.
Estando em Mim estes três poderes se fazem na santidade do Pai, do Filho e 

do Espírito, dos quais vos vem todos os bens. 
Humano e divino se harmoni¬zam, se entrelaçam, dão-

se as mãos. Não há mais separação, o homem volta para Deus de-
finitivamente, reconhecendo-O como primeiro e único Senhor, ao
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qual deve submissão e obediência, louvor e gratidão. 
Estando Nele e comun¬gando com Ele há o júbilo universal de todos os irmãos 

entre si, filhos que são do mesmo Pai e Senhor que é reconhecido, amado, adorado e 
aceito como único Deus e Senhor.

Único Deus a ser amado e glorificado na pessoa, na família e na comuni¬dade, 
o Deus da Vida, o princípio e o fim. 

Só Ele sendo o Senhor de todo vosso pensamento, vosso sentimento e vossa 
alma, o Senhor absoluto e único, do vosso interior e do vosso exterior.

Todos se encontram na casa do Senhor, na morada do Deus Eterno. Há um só 
espírito e uma só alma e um só Senhor que habita tudo e em todos.

Há o prazer no Senhor, o ter no Senhor e o poder no Senhor que é o Governo 
de todos e para todos igualmente e participais todos da sua bondade e fidelidade.

Assim é que vos escrevo e assim é que se faça e que se cumpra. Havereis 
de ser inseridos na minha Unidade de ora em diante e coabitais Comigo na santidade.

Vinde a Mim, todos vós! É o Pai que vos conclama. É o tempo da graça, é o 
tempo propício para que isso se faça. Que vossa volta seja frutuosa em boas obras de 
fidelidade e obediência, harmonia e perseverança.

Vinde a Mim, todos vós! Vinde a Mim! Eis que estou à porta e vos acolho. 
Alegria! Aleluia! Entrarei e cearemos juntos, Eu em vós e vós em Mim. 

É a partilha do Amor verdadeiro na Unidade do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.

Aleluia! Alegrai-vos, é o Espírito Santo. 
Amém.

Estais de posse da grande revelação.
Este Carisma com todo seu desencadeamento é a grande profecia do final 

dos tempos. Fim dos tempos em que a humanidade esteve entregue a si mesma, a seu 
próprio governo. Fim dos tempos do mal sobre a terra.

Começa agora o tempo do Bem, começa o novo Governo do Pai sobre a face 
da terra. Tempo de conhecimento, de ciência e de sabedoria, onde o próprio Pai vai 
governar e dirigir seus filhos.

Este Carisma no final do século representa o zelo do Pai para a humani¬dade, 
que por si só, entregue a si mesma, se desmantelaria irremediavelmente. O Pai, porém 
se apresenta com seu plano super bem elaborado e sustenta tudo, recriando tudo para 
que nada caia, mas tudo seja renovado e recriado.

Agora já se fazem os tempos do Bem e o mundo é salvaguardado no Amor. Se 
faz a contrição perfeita e o mundo todo está entregue ao Pai. Começa o novo tempo. 

O tempo do Amor e da paz.
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Filhos!
Por caminhos novos vos conduzirei.
Atrair-vos-ei todos a Mim. Agora não há nada mais que impeça vossa aproxi-

mação. Laços fortes nos ligam, Eu a vós e vós a Mim.
Inquebrantável é o Amor que nos une. Estando em vós e vós em Mim, a sinto-

nia entre nós é perfeita e atingis a perfeição. 
Dessa convivência amiga, desse diálogo amoroso brota como que um perfume, 

agradável e inconfundível, tal como é o perfume da flor. Não vedes o seu perfume mas 
o sentis e sabeis que ele existe e está ali, assim vos perfumarei com minha Presença e 
Perma-nência em vós. Eu vos vejo e vós Me vereis.

Sereis guiados eternamente por Mim. Será um idílio sem fim, irresistível e in-
confundível, suave, frutífero e duradouro.

Interminável é a graça que se derrama sobre vós agora e sem conta, os rios 
de graça que correm para vós agora nesse tempo e concomitante à graça, recebeis os 
frutos que dela emanam, que são os tesouros que ela é, na paz, na alegria, no Amor. 

Tão simples é amar estando mergulhados no Amor Uno e Trino, tão simples 
é se deixar conduzir por Mim, tão suave é a minha Presença em vós, tão pacífica e 
frutuosa.

Repito, laços inquebrantáveis vos unem, vos ligam agora a Mim, que sou o 
Amor Uno e Trino, vosso Deus e Pai. 

E o segredo da minha presença em vós será revelado a todos os povos, na 
hora oportuna. Todos Me verão e todos Me conhecerão e sentirão dentro de si a minha 
Presença e diante de Mim curvarão a cabeça pois Eu Sou o Amor e isso basta.

Não haverá mais o que procurar, estando diante do Amor, Ele vos possuirá e 
tereis encontrado Tudo o que desejáveis. 

Só o Amor basta, só Ele será Vida daqui para frente e estando Nele estais no 
Tudo e com Ele vos vêm todos os bens que precisais. Estando Eu em vós e vós em Mim 
é perfeita a nossa amizade e se faz a Unidade em vós, sinal da perfeição. E este elo de 
Amor não terá fim.

Estando ao vosso lado, nada vos falta. É uma sintonia eterna, incomensu¬rável 
na grandeza e inimaginável no seu esplendor, tão bela, tão magnífica, tão vasta, tão 
fulgurosa ela é, que só sendo pequenos, dóceis, simples e humildes para acolhê-la, de 
outra forma não a aceitaríeis tão forte e intensa ela é.

Atingis o estágio pleno da graça, quando vos deixais habitar por Mim. É a 
graça que vos proporciona a minha Presença e Permanência em vós. Para todos soará 
a trombeta. De todos pedirei conta. 

Todos passarão por esta hora de se deixar habi-
tar pelo Justo, o Santo, o Senhor dos Senhores, pois agora a gra-
ça já se faz presente entre vós como Verdade e Vida, como uma energia
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vital, mais necessária que a água, que a luz, assim a desejareis daqui para frente e com 
sofreguidão a procurareis tão carentes estais dela.

Todos, todos, todos estais carentes da graça e haveis, de ora em diante, de 
buscá-la incansavelmente, tão sedentos estais dessa fonte. 

O mundo inteiro sabe que estou entre vós, mas onde? 
Onde encontrar-Me? 
Onde iremos adorá-lo, dirão todos e lançar-se-ão a caminho, tal qual os Reis 

Magos Me buscaram em Belém. 
E ao encontrar-Me ouvirão a minha voz e conhecerão a minha lei e a minha 

proposta para um mundo novo, renovado, que possa acolher o homem novo. 
O homem renovado interiormente não conseguirá conviver com estrutu¬ras ar-

caicas e opressoras. Livre por dentro não se deixará oprimir por fora, pois a força divina 
É nele pois é o sacrário do Deus Vivo, do Deus É. 

Agora que o Dom E na humanidade, tudo se torna novo. Quando chega Aquele 
que é perfeito, o imperfeito desaparece. Quando chega Aquele que é a Vida, a morte 
desaparece. 

A Vida que Sou Eu fará com que desapareçam as situações de morte no mun-
do que já começam fenecer e tendem a desaparecer rapidamente.

Um mundo novo surge e bem a tempo. Começou-se a mudança, a transfor-
mação pela raiz que é o homem, criado para ser a imagem e semelhança do Deus É e 
agora isso se faz cada vez mais em plenitude, pois começam os tempos da graça tão 
benfazeja e esperada para toda a humanidade.

Um elo forte vos sustenta e vos ajuda a manter-vos seguros, presos solidam-
ente à nova estrutura, que já está bastante firme, nada mais havendo daqui para a frente 
que a possa derrubar.

Sustentando-vos em Mim, estais firmes para o que der e vier. Nada vos cansa, 
nada vos custa, mas tudo depende de mim pois Sou Eu que realizo e que mantenho a 
graça bem próxima de vós. 

Conservo a cada um de vós unido a Mim, solidamente. Estais na vanguarda 
deste plano que não tem falha, pois é a única proposta de paz para os tempos atuais. 
Tende vosso coração unido ao meu, sempre, pois quero fazer de todos os povos um só 
coração Comigo.

Comigo sois Um no Amor, minha graça vos sustenta.
Desejo ardentemente estabelecer minha Unidade entre vós. Minha Uni¬dade 

vos regerá. Ela será vosso governo. 
Uma pessoa vos assistirá diante de Mim. É meu profeta escolhido para dirigir 

meu povo no tempo de agora. 
Eu a conduzo e a dirijo e estou à vossa frente como Rei Único e Soberano. Meu 

profeta vos regerá em meu Nome e nele haveis de depositar confiança, pois através 
deste profeta, ouvireis a minha voz. Este profeta escolhido está na pessoa de Gertrudes 
Grossl que vos regerá com sabedoria e nela haveis de depositar confiança. 

Eu Sou a Voz que está nela e não haverá outra que vos possa guiar e conduzir 
pelos caminhos novos que vos proponho na entrada da santificação que será uma nova 
era, de reis e governos dirigidos e implantados por Mim.

Já está implantado esse Reino Novo na terra, do qual a Gertrudes é Rei em 
meu Nome. Já estou de vós bem perto. E a minha Unidade que vos regerá.
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Já estou em vós e vós em Mim, agora é automático meu governo sobre vós. 
Havereis de aderir às minhas leis tão logo sejam instaladas. 

A própria sabedoria as ditará. Serão leis de Amor e Unidade para uma era de 
paz. Elas vos sustentarão na santidade, dentro de vossa família, no vosso trabalho e na 
vossa comunidade, diante do novo governo que começa.

O mundo Me pertence e a cada dia o recupero mais e mais. Tudo há de voltar 
a Mim, inexoravelmente. Mais dia, menos dia, o que não estiver em Mim, quando de 
minha passagem, cairá. 

Não haveis de titubear. Agora não haverá mais tempo para optar. A opção já 
foi feita. O homem já voltou para Mim. O mundo já voltou para Mim e agora tudo Me 
pertence e agora tudo está renovado e instalo o meu governo e minhas leis. 

Chega até vós, de fato, a minha autoridade, não como letra morta, mas como 
palavra viva e eficaz.

É o Verbo humanado, o Verbo que se faz carne e habita entre vós. Minha voz 
é a voz da autoridade e do poder e nada há que escape ao seu chamado. Todos pre-
cisarão voltar a Mim, senão morrerão. Quero todos junto a Mim. 

E à minha ordem tudo se faz e tudo se cumpre. Minha palavra viva será de 
ordem para que se cumpra a minha lei. E da minha lei não podereis fugir, pois ela se 
assenta na santidade e na justiça.

Guardai-vos de manter-vos unidos e vós mesmos ou às vossas riquezas! Guar-
dai-vos de fazer-vos donos de pessoas ou coisas! Cuidado! Quem vos deu esse direito?

Quem vos ensinou a agir assim? 
Que fermento usais em vosso pão? 
Com que pão vos alimentais? 
Onde está agora presa a raiz que alimenta vossas más ações, vossas atitudes 

pecaminosas? 
Cuidai como crescem vossas riquezas e se o fermento que usais provém de Mim. 

Pois mais dia, menos dia, soará a hora do julgamento ao vivo e já não tereis mais tempo. 
Quando da minha passagem, tudo o que não estiver em Mim, sob meu governo, cairá. 

É a boca do Pai que fala. Grandes ou pequenos, todos prestarão contas de 
seus atos e decisões e nada poderá furtar-se à minha voz, que será de comando e 
autoridade diante de vós.

Ouvi a voz do Pastor das ovelhas!
Ouvi a voz que vos conduz noite e dia!
Ouvi o som da trombeta! 
Soou o toque de alerta, ouvi a minha voz! 
Nada vos intimide a testemunhardes a minha Presença verdadeira! 
Só Eu Sou o Santo, só Eu Sou o Senhor, o Justo Senhor das alturas, Rei!
Ouvi a voz do rei que se levanta! 
Ei-Lo que chega para reger todos os povos. Sou Eu, o Poder Uno e Trino que 

se levanta com poder e força e vos regerá eternamente.
Aproximai-vos. Estais de Mim bem perto, aleluia. Tende vossos olhos e vossos 

ouvidos fixos em Mim. E que se abram os vossos sentidos para que se faça em vós o 
entendimento. 

Para que abertos vossos olhos e vossos ouvidos possais ver-
Me e ouvir-Me de viva voz. E estando em minha Presença possais
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aquiescer aos meus anseios, aos meus pedidos, às minhas ordens e às minhas leis. 
Assim entendereis também a minha linguagem que é de justiça e paz. Assim 

adorareis vosso Deus e Pai em espírito, em verdade e Vida. 
Conhecendo-o e sendo obedientes aos seus preceitos e às suas leis. Fazendo 

a sua vontade e sendo fiéis ao seu chamado. 
Só assim estareis amando e podereis adorar o verdadeiro Deus, o Deus Uno 

e Trino, o Santo, Santo, Santo, cada vez mais perto de vós, até se fazer plenamente em 
vós a minha glória, como é da minha santa vontade.

Haverá sinais no céu e na terra, dentro e fora de vós que indicarão a minha 
Presença. E estando minha face diante de vós nada haveis de temer, pois vos guardo 
como filhos queridos do meu coração de Pai. 

O Pai vos espera e deseja ansiosamente encontrar-se convosco. Haverá o 
lugar certo para curvardes a cabeça ante o Santo Senhor e receber a bênção prodigiosa, 
cheia de bem-aven¬turança e paz, repleta de graça e providência.

O prêmio será conforme vossa obediência, pois o Justo Juiz julgará se vosso 
coração é fiel a Ele. Não mais haverá engano ou malogro, pois tudo virá às claras. 
Coisas escondidas vão estar a descoberto. Tudo será claro como a luz do sol e límpido 
como as águas da cascata. 

Não precisará este ou aquele dizer, faça isto ou aquilo pois a Mim mesmo pre-
starão contas, grandes ou pequenos, velhos ou jovens, todos ouvirão a voz do Pastor e 
deverão a ela estar sempre atentos.

Uma só é a lei, o Amor, e esta a promulgo agora, corno Lei Santa capaz de sal-
var todos os povos e reconduzi-los de volta a Mim. É a minha Presença verdadeira entre 
vós e diante de vós na pessoa da Gertrudes a conduzir-vos por caminhos retos e santos.

E que se faça a autoridade do Pai sobre a face da terra. E que se cumpra a 
sua ordem e a sua lei. E que ninguém ouse afrontá-la ou levantar-se contra ela. Estai 
firmes na graça.

Por ora é o que desejo de vós, filhos queridos. E que a graça seja. E que a luz 
se acenda e que brilhe para todos os povos.

Eis o que diz o Senhor no tempo presente.
Nesta época de agora, a Irmã Gertrudes vive a profecia do Governo 

Novo que se instala definitivamente e vitoriosamente na face da terra. Todos irão 
ver e todos virão conhecer este novo rebento que se instala no Amor e por Amor. 
Não é por coincidência, ou mero acaso que ele se instala mas é pura graça de
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Deus Pai sobre vós, Ele que vem como Pai e Mãe, pessoalmente a este mundo para 
consertá-lo e recriá-lo conforme a sua magnânima vontade.

Ao invés de destruí-lo, Ele transforma-o e recria-o totalmente sob o auxílio 
da graça santificante que atua poderosamente em cada ser, fazendo com que volte às 
mãos do Pai. 

É pois, por graça que se instala um mundo novo e tudo se faz. 
É, por puro Dom de Deus que se faz e se cumpre nos dias atuais tão sublime 

mistério. Pelo mistério do Amor tudo é transformado, recriado e gerado no seio do Pai.
Eu e o Pai somos Um e se faz a Unidade no tempo de agora que é a plenitude 

dos tempos, quando o Espírito vem e a graça se derrama plenamente intensificando 
ainda mais a ação do Amor entre vós. 

É graça em abundância em vós e sobre vós. Tudo se faz na simplicidade, 
misteriosamente e velozmente como um relâmpago. Num abrir e fechar de olhos sois 
transportados das trevas para a luz, do humano para o divino e a vida se faz em vós.

A Irmã vive em profundidade e com exclusividade esta grande experiên¬cia do 
Deus E em mim, nos tempos atuais, como pessoa escolhida para esse mister de viven-
ciar a graça em si mesma e viver todo o mistério da acolhida do divino.

No decurso de anos ela foi sendo preparada na própria caminhada para com 
solicitude e firmeza, intrepidez e desassombro dizer o Sim, sempre Sim, para que o 
plano não falhasse. 

Nela o divino se faz plenamente para que todos creiam e manifestem sua ad-
esão ao plano santo da renovação da terra com a instalação do Reino Novo. Como 
precursora deste plano ela abre caminho e conduz o povo de volta rumo ao Pai, Ele 
que se instala agora em definitivo e sem retorno algum, como novo governo para todos.

Este plano é concebido em fecundidade para que dê muito fruto e fruto de vida 
eterna. Vida eterna que se manifesta na revelação do Pai e do Filho em vós, Presença 
Trina do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mistério inusitado, dado a conhecer a vós 
somente pela ação da graça que agora se faz sobre toda a humanidade, da qual ela se 
faz merecedora porque entra nos merecimentos do meu Filho Jesus.

Por si só a humanidade jamais chegaria a salvar-se do caos a que se subme-
teu. Somente por intervenção divina o homem é conduzido gratuitamente à santificação, 
à salvação.

Donde lhe vem tamanha graça?
A graça santificante vem do alto e se derrama sobre todos vós plenamente. 

Sem Mim nada podeis mas em Mim tudo se faz em vós. Concomitante à graça, recebeis 
o Amor que é o Tudo em vós e se faz plenamente, bastando vosso Sim, vossa adesão.

Eis que apresento a minha face diante de vós e já não mais havereis de ter 
dúvidas e nem perguntareis mais coisa alguma. 

Dominarei sobre povos e nações e já não pergun-
tarão mais meu Nome, pois grandes ou pequenos, todos Me 
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conhecerão e verão minha face e saberão que Sou Eu o Senhor e não há outro no qual 
possais depositar confiança.

Vim para vencer. Venho vitoriosamente habitar no meio de vós. 
Nada há que escape ao meu ouvido ou fique fora do meu olhar mas a tudo as-

sisto do alto da minha morada e tudo se faz e se realiza e se cumpre conforme a minha 
onisciência e sabedoria.

Verdadeiramente meu nome é Santo três vezes Santo, é sublime e pode¬roso 
e resido nas alturas. Do alto dos céus reino sobre todos vós. 

Só Eu Sou Santo e estou no meio de vós, como Único Senhor, para conduzi-los 
cada vez mais perto de Mim na santidade e no Amor. 

EU SOU EM VÓS. Sou a santidade e quero estar em cada um de vós. Dia e 
noite vos busco e estais a cada dia, a cada minuto, sempre mais perto de Mim.

A graça e o poder se derramam sobre vós, pois como fiéis soldados estais a 
servir-Me, encabeçando o grande batalhão dos associados do Pai, os servido¬res do 
Reino. 

A graça e a paz a vós que sois fiéis a Mim, agora e sempre. Sustento-vos com 
minha destra vitoriosa e minha mão santa se levanta para proteger-vos e abençoar-vos. 
E o Dom do Pai que acontece sobre vós nos tempos atuais. 

É o Pai se doando e se dando por inteiro a seus filhos. A raiz do mal extinguiu-
se eternamente e agora o Pai pode ser em seus filhos com liberdade e simplicidade, Ele 
tem livre acesso em vossos trabalhos, em vossos folguedos, na vossa vida do dia a dia. 

O Pai quer ser Um convosco, santamente, sem receio nem medo algum. Nada 
mais há que impeça o Pai, Ser entre vós nesse momento de agora. 

É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em suave ternura, em doce colóquio, cora-
ção a coração, ternamente mas solidamente, implantan¬do o Novo Governo, através da 
célula Amor que se faz na pessoa, na família, na sociedade e no mundo. Todos recebem 
a dádiva do Pai que é para todos vós.

Chega até vós a paz que tanto esperastes. Estais sendo gerados no Amor para 
vivenciardes o Amor, bem como vossa família e assim também se cumpra na sociedade 
e no governo. 

Para o homem renovado, começa a existir uma sociedade nova e um novo 
governo. Tudo transformado e renovado no Amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
E a boca do Pai que fala. 

Fora do meu Governo Santo não subsistireis. Fora da Trindade Santíssima não 
haveis de governar. Fora da minha sabedoria sereis bobos e tolos.

— Escutai-me, povos todos. Meu Filho Jesus vos mereceu a implantação e 
a concretização deste meu plano santo de instalação do meu Reino de Amor, o Reino 
Novo na face da terra.

Meu Filho, com sua presença entre vós, vos conduziu a esta graça da amizade 
com o Pai, através da Eterna Aliança que une céu e terra. Apresen¬tou-Me a vós e 
ensinou-vos a santificar meu Nome em vós. 

Porém, agora na plenitude dos tempos da graça é que se faz plenamente em 
vós a santificação do meu Nome, bem como a sua acolhida por vós. Meu Filho já fa-
lou-vos abertamente do Deus que é Pai, que é Paizinho deixando-vos antever o gozo
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de uma intimidade Comigo como o filho tem com o pai terreno. 
Este Paizinho chega a vós agora com seu Reino de Amor e paz. Antes, quando 

da vinda de Jesus não podíeis suportar mas agora já vos alimentais de coisas sólidas e 
tendes condições de entender esta linguagem. 

Tendes condições de acolher o Paizinho em vós porque o mundo que vos ro-
deia e o mundo que está dentro de vós estão purificados e agora a palavra se faz vida e 
a Lei Santa se implanta em vós e sois elevados a estatura de Cristo Jesus. 

Meu Filho vos falou da nossa Unidade e desejou ardentemente que se fizesse 
a Unidade em vós e entre vós e que em vós meu Nome fosse santificado para a celeb-
ração do Reino de Amor na face da terra, onde todos são irmãos filhos do mesmo Pai.

Reino onde todos igualmente chegam ao conhecimento da Verdade que é o 
Deus Uno e Trino em vós perenemente, isto é, a vivência da santidade já em vida e para 
todos, todos, todos, sem restrição alguma. 

Viver a santidade é agasalhar em si o Santo três vezes Santo, é ser templo 
onde habita Deus, é deixar transparecer através de si, o Divino e Santo Amor.

No decorrer dos tempos, através dos séculos só agora se faz esse mister 
quando se faz em Verdade a Presença do Espírito Santo, o Santificador, Aquele que vos 
mostra o Pai e o Filho.

Ele vem mostrar-vos e abrir o caminho da santificação. Por vosso próprio es-
forço, por vós mesmos jamais chegaríeis ao conhecimento do Pai e o Filho, ao conheci-
mento da Verdade, ao caminho da santidade, que ainda não tinha sido feito e precisou 
ser aberto para que todos tivessem acesso à graça. 

Só agora, com a vinda do Espírito Santo, em plenitude e poder se inauguram 
os novos tempos da graça e da santidade para toda a humanidade que não desespera 
porque antes tudo foi sustentado por minha mão forte e poderosa.

Só com a ajuda do Espírito Santificador por obra da graça, chegais à santidade, 
isto é, à entrada na alma diante da Presença Santa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Chegais ao cume do monte onde a graça vos é dada para vos tornardes san-
tos, pois o mesmo Pai vos santifica. O Santo, Santo, Santo estando em vós, vos santifica 
plenamente. Sois o sacrário do Deus Vivo que pode transparecer através de vós, agora 
que tudo está purificado. Atingis a perfeição e chegais ao mistério da Transfiguração, 
quando o Senhor se faz em vós e atingis a completa paz e harmonia de sentir-vos inte-
grados em vós mesmos e em Deus.

Deus pode ser através de vós e essa é a paz que vos deleita e encanta. Essa 
é a felicidade total, o gozo da Vida Eterna ainda em vida. A alma em pleno gozo do Amor 
Uno e Trino, em suave colóquio com o Pai e com o Filho, numa atmosfera de Amor, 
confiança, segurança, tranqüilidade e paz. 

Atingis esse estágio de vida e santidade podendo gozar das delícias do Deus 
Uno e Trino em vós, do Deus Vivo, da sublime Unidade do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo em vós.
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Atingis a perfeição e agora caminhais rumo à santificação, isto é, a vivência do 
Santo três vezes Santo em vós. 

Calmamente e paulatinamente isso se fará na medida em que agüentardes, 
pois Deus é pureza total, santidade total, Amor Pleno e vós precisais ser integrados a 
Mim vagarosamente, ternamente, sem pressa, pois sois a obra prima de minhas mãos e 
vos ajusto à minha divindade calmamente e silenciosamente.

Vos recolho em Mim, tanto quanto vós Me acolheis em vós. Há um encontro 
profundo do Pai com seus filhos, do Criador com as criaturas. 

Todas voltam para o Pai que as acolhe carinhosamente. Sois integrados ao 
Pai. Caminhais para um novo patamar que se descortina agora para a humanidade. 

É a vivência na santidade onde todos são Um com o Pai e o Filho. Onde a 
vivência da santidade é condição  “sine qua non”  de ali permanecer.

Estareis continuamente em adoração e louvor dentro de vós. Vossa alma 
atinge a contemplação da minha face, a doce vivência do mistério nunca antes dado a 
conhecer, que permaneceu escondido e obscuro através de séculos e só agora vem à 
luz e se faz Vida Divina em vós.

É a implantação e a concretização do meu Plano Santo dentro de vós. Haveis 
de entrar no gozo desta alegria, acolhendo a Presença Santa do Pai e do Filho em vós.

É assim o Amor do Paizinho que habita entre vós. Ele quer que todos sejam fe-
lizes e cheguem a conhecê-Lo e amá-Lo profundamente da mesma forma que Ele ama 
a todos vós e quer que todos se amem mutuamente, se ajudem e dialoguem e partilhem 
os dons e serviços, numa vivência santa de irmãos, filhos do mesmo Pai. 

Só vivendo em verdadeira sintonia de Amor e União com o Paizinho, havereis 
de atingir esta perfeição que vos apresento e chegar ao conhecimento da Verdade que 
é o Amor do Pai e do Filho em cada um de vós, o Deus Uno e Trino, o Cristo Hóstia Viva 
em cada um de vós. 

Viver vida de santidade pois a santidade que Sou Eu habita em vós, vida de 
amor, pois o Amor que Sou Eu habita em vós, bem como a paz, a alegria, a vida e tudo 
o que Sou é em vós independente de merecerdes ou não, de quererdes ou não de 
pedirdes ou não, por livre arbítrio de um Deus que é Pai e mais que Pai é Mãe, é Paiz-
inho e é Mãezinha, se faz pela graça, gratuitamente vos ama a todos. 

O Paizinho vos ama incondicionalmente e eternamente, desde sempre vos 
ama com amor eterno.

Fazendo-vos a obra prima de suas mãos, vos conduziu por caminhos de volta 
ao seu coração cheio de afeto, vos dando o próprio Filho em sacrifício na loucura da cruz 
para reconduzir-vos ao conhecimento da Verdade que é uma só e não muda: 

Deus É em vós e isso basta.
Eu e o Pai somos Um, também vós, sede Um Comigo e meu Pai, para que o 

Amor que está em vós, esteja também em vós e vos santifique plenamente.
Agora acolhestes a luz e ela já está em vosso meio. Sois a um tempo, 

templo e presença, presença santa do Deus É em vós, do Deus Santo. É o Amor
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do Pai e do Filho em vós, realidade verdadeira para todos, nos tempos atuais. 
É o Santo dos Santos, o Senhor. 
É Ele, o Rei dos Reis, o Único e Imutável, Aquele que É para todo o sempre.
Não sois merecedores de tamanho Dom mas o Pai quer ser Dom em vós, gra-

tuitamente sem preço algum para vós, por obra da graça, quer ser o presente. 
Assim se faz plenamente, conforme a minha vontade, no Amor do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo.
E que se cumpra e que se faça como ouso outorgar agora, como vosso Rei 

Mestre, vosso Santo Senhor: 
Que se faça sobre vós a santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por 

obra da graça e que se cumpra sob merecimento de Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, 
vosso único Rei. 

E que se faça a santidade no casal e que se cumpra sobre toda a família da 
face da terra, o Amor, do Santo três vezes Santo Senhor. Que se inaugurem os novos 
tempos da graça e santidade na face da terra. 

Que tenha início o Nome Novo, o Governo Novo e Vida Nova em abundância 
de luz, força e poder.

Realmente a santidade se faz presente na face da terra. Aquele que haveria de 
vir, já veio e está entre vós. 

Já está entre vós o Santo três vezes Santo. Que se faça festa. Que se louve, 
se bendiga e se glorifique ao Senhor. 

Eu estou em Ti e tu estás em Mim. Eu Sou a Unidade e Me faço presente entre 
vós para abençoar-vos e unificar-vos.

Sem Mim nada podeis, mas em Mim sois poder de Amor, justiça e paz. Sou o 
Tudo em vós. Sou o Deus Uno e Trino. Buscai-Me e Me vereis face a face. Permanecei 
em Mim.

A graça assim se manifesta em vós e se faz vida e vida em abundância. Trab-
alhastes incansavelmente no afã de eliminar o mal e implantar o Bem. 

Trabalhai ainda mais daqui para a frente encarnando e vivendo esse Bem, 
agora que é o tempo certo, a época propícia para acolhê-Lo, pois se derrama sobre vós 
abundantemente a sabedoria do alto. 

Nesta época é mais importante acolher o Bem do que fugir do mal que jaz sem 
raiz alguma e sem qualquer poder. Se renova a profecia sobre o final dos tempos e ao 
mesmo tempo é esclarecida para vós. 

É o final dos tempos do mal sobre a terra. E chega a hora do julgamento para 
cada um ainda em vida. Ainda em vida haveis de prestar contas do mal que praticastes. 

É a hora derradeira, não haverá outra e é necessário que aproveiteis bem esta 
hora e não a deixeis passar em vão ao vosso lado, pois é a hora do julgamento final. 

É a separação do joio e do trigo dentro de cada um no mundo todo isso acon-
tece. O mal não conseguirá mais coabitar junto ao Bem que já está implantado, bastante 
enraizado e cresce vigorosamente. 

Todo joio foi tirado e lançado fora para ser queimado.
Só ficará o trigo nas abundantes searas. Somente a sabedoria divina terá 

lugar em vós e por ela sereis guiados para reconhecerem sempre a voz do Úni-
co Pastor das ovelhas, pelos campos floridos onde emana a providência do Pai 
no Amor, na alegria, na paz, na fartura, enfim, tudo. Tudo o que o Pai É, será em
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vós, pela sua bondade e magnificência. Agora é só viver o Bem, viver a santidade.
E da boca do Pai vem a sentença: Sede santos como vosso Pai Celestial é 

Santo. Sede verdadeiros, como é verdadeiro vosso Pai Celestial. Vivei na claridade e 
transparência de vossas ações, que tudo em vossa vida seja claro como a luz do sol.

Sede Um Comigo, que sou vosso Pai. Ufanai-vos da minha Presença em vós e 
entre vós. Em Mim sede força e poder, pois sou vosso Deus e vosso Pai e vos amo tanto. 

Partilhai o Amor Comigo que Sou Santo três vezes Santo entre vós. Aderi ao 
Bem, filhos meus, e isso basta. É a época oportuna, é mister acolhê-Lo no tempo certo. 
Sede Um Comigo. Trabalhai incansavelmente na acolhida do Bem, amigos meus. Sede 
fiéis a Mim vosso Deus e Pai. 

É verdadeiro o testemunho que dou da minha Presença em vós. Eu o atesto 
pelas obras que realizo em vosso meio. Buscai-Me sempre mais e Me vereis face a face.

Esse Carisma que ora a humanidade recebe e se faz em vós cada vez mais 
integralmente tem a missão de governar o mundo. 

Tem como fundadora e dirigente a Irmã Gertrudes que é vosso governo nesta 
época de agora. Está com ela o poder da bênção ou da maldição, por minha soberana 
vontade. 

Eu estou à sua frente, como governo, como Rei Soberano. Se aderirdes a Mim 
na pessoa dela, sereis abençoados. Se Me desprezardes e ao meu plano, arcai vós 
mesmos com as conseqüências desse ato.

É do alto da montanha que dirijo o mundo, filhos meus. Nesse prédio que estais 
a erguer, é a reconstrução do mundo que se inicia. 

Trabalhai incansavel¬mente, tanto fora como dentro de vós neste afã de recon-
struir um mundo novo. O mundo novo começa dentro de vós. 

É dentro de vós que reino agora e sempre, como Senhor Absoluto. Vinde a 
Mim, todos vós. Sede como crianças de colo e apenas aceitai meu Amor e minhas dádi-
vas, pois nada destruo, mas tudo reconstruo e renovo.

Com meu Sopro de vida renovo todas as coisas, assim como renovo a cada 
um de vós. Não é muito o que vos peço. Apenas que aceiteis meu Governo Trinitário 
na pessoa desta mulher que vos apresento que é vosso Rei de ora em diante em meu 
Nome Santo.

Aderi ao Bem, filhos meus se quiserdes, permanecer de pé ante as tempest-
ades que se aproximam. Agora é mister acompanhá-la passo a passo. 

Não tem mais retorno para a humanidade que já enveredou, na pessoa de 
alguns, destemidamente a caminho da santidade, a terra prometida onde emana leite 
e mel. 

A humanidade já fez sua escolha, já optou pelo Bem. Desde o Sim de 
Maria, se desencadeou esse plano de salvação que ora caminha a passos lar-
gos em direção ao Santo três vezes Santo. Não precisais mais optar, apenas aderir 
ao Rei que fará com que sua justiça se cumpra. Havereis de prestar contas de
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vossos atos, um por um, no julgamento ainda em vida que soa para cada um, inevitavel-
mente e inexoravelmente caminhais para ele.

Quanto mais estiverdes em Mim, mais fácil e simples será atravessar essa 
hora decisiva. Não pensais que sou vosso juiz, sou vosso Pai e vos previno de tudo o 
que há de vir. 

Aceitai-Me na pessoa da Irmã Gertrudes e tudo o mais vos será dado em 
acréscimo. Aderi a Mim, vosso Deus e vosso Rei. Sede Um Comigo no tempo atual, que 
é o tempo da graça que se derrama em profusão sobre vós. 

Não sejais recalcitrantes (teimosos) pois recebeis a sua paga, o seu quinhão. 
Sede como crianças nesta época de agora e deixai-vos conduzir para entrardes sãos e 
salvos na terra prometida a Moisés, a santidade, o Reino que meu Filho veio trazer até 
vós. 

Ele falou deste Reino e vos mostrou as suas delícias, a doçura da providência 
que como chuva de primavera cai sobre os que dele fazem parte.

Mostrou também que é mister acolher os enviados do Rei para administrar a 
vinha. 

A vinha do Senhor é este Plano Santo que através deste Carisma o Pai deseja 
que vigore e dê frutos em todo seu Reino que agora é neste mundo, é aqui e agora que 
se faz.

Povos todos ouvi com atenção as palavras de Jesus que agora se fazem Vida 
em vós. Não foi em vão que um Deus veio falar-vos bem de perto palavras de paz, 
justiça e amor. 

Nenhuma palavra que saiu de sua boca será desperdiçada, mas todas se cum-
prirão e em vós serão Vida e Vida em abundância.

Que as palavras de Jesus se façam e que ninguém fique fora de suas leis. Que 
elas sejam força e poder em vós gerando Vida, Alegria e Paz. 

Que sejais abençoados para todo o sempre e que o Espírito Santo Paráclito se 
derrame sobre vós e sejais imergidos em sua Santa Presença. 

E que se faça e que se cumpra a lei do Amor em todos vós agora e sempre. 
Que sejais Um como Eu e o Pai somos Um. 

Que a nossa Unidade em vós seja perfeita assim como é perfeito vosso Pai 
que está nos céus, assim sejais também vós, solidários uns para com os outros em vos-
sas famílias e em vossos trabalhos, no mundo todo.

Que vossas empresas sejam um templo de justiça, paz e fidelidade ao Senhor. 
Sou vosso Mestre e vos oriento para que assim procedais com parci¬mônia, com justiça 
e eqüidade, sob meu olhar, administrai vossas firmas com simplicidade de coração como 
se Eu fosse vosso empregado. 

Que ao erguer meus olhos para vos agradecer o salário do dia, não tenhais do 
que se envergo¬nhar, de terdes o bolso cheio e minhas mãos saírem vazias.

Ó, filhos meus, que vossas firmas sejam templos onde habita Deus. Templos 
de justiça e paz. Sacrários vivos do Deus Vivo, pois é a vinha do Senhor dos Exércitos, 
e Ele virá cedo ou tarde e passará em revista suas tropas. 

Olhará um por um, se está ou não com a veste real, com o selo do Rei im-
presso em sua cabeça, imersos no Batismo Trinitário que é a única riqueza que todos 
deverão desejar daqui para a frente.
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Não venho como juiz mas como Rei que tudo domino daqui para a frente, pois 
minha lei é a lei do Amor e ela já está implantada e daqui para a frente tudo o que não 
estiver sob a lei do Amor, cairá. 

Só ficará de pé, o que estiver em Mim e vivendo conforme a minha lei. Fora 
de Mim nada subsistirá. Vós sois os meus templos onde habito e tudo o que não for 
Amor em vós, cairá. Vossas obras mesmas vos julgarão. Por vossos próprios atos sereis 
julgados. Só subsistirá o que estiver firmado na lei do Amor, na vivência da Trindade 
Santíssima em vós e em vossas famílias, na vivência da santidade que é o Pai em 
vós, o Filho em vós e o Espírito Santo em vós. Precisais revestir-vos da veste real para 
galgardes as alturas.

Só entrareis na nova era se o Santo, o Justo estiver implantado em vós, se 
tiverdes acolhido a minha voz e aderido ao meu plano.

Só através da vivência da santidade em vós, da adoração ao santificado em 
vossa alma, galgareis ao patamar da nova era a qual não depende de idade, nem raça, 
nem posição ou credo mas sim do coração santo, coeso e unido ao coração do Pai, 
plenamente.

Vivendo o Santo, adorando-O, acolhendo plenamente a divindade, assim es-
tais a entrar na nova era, a era dos Santos, a era da santidade onde a sua santidade 
é rei e Governa a todos vós. Graça e paz sejam dadas a todos vós, filhos meus, nesta 
hora e sempre.

Paz e Bem!
Que através do Sim dos adultos as crianças recebam gratuitamente. Que o 

Santo três vezes Santo se faça em cada criança do mundo inteiro. Também nas que já 
viveram e nas que vão viver daqui para a frente. Que todas entrem na santidade pelo 
caminho da paz. E assim será daqui para a frente.

Implantarei a paz pelo poder da palavra assim como a justiça e o Amor. Assim 
como digo tudo será feito e se cumprirá. 

Como vosso Rei Me apresento diante de vós e vos conclamo a serdes súditos 
fiéis e dóceis, santos e irrepreen¬síveis diante de Mim, diante de minha face. Ela vos 
guarda e vos protege assim como vos prometo. 

Noite e dia caminhai à luz de minha face e sereis salvos. É a boca do Pai que 
fala. Eu vos sustento e vos guardo.

Celebro neste tempo convosco um pacto de paz, através deste Carisma e Me 
uno a vós como um esposo se une à sua esposa, como um pai se une a seu filho. 

Assim é o meu compromisso convosco na vossa pessoa, na vossa família, na 
firma, na sociedade e no mundo todo. 

Todos Me verão face a face, grandes ou pequenos, todos se aproximarão de 
Mim. É o novo matrimônio. É o casamento da pessoa, da família e da firma com seu 
Deus e Pai. Celebro convosco a Aliança Eterna de Amor e paz. Comprometo-me con-
vosco, assim como desejo que vos comprometais Comigo, vosso Deus e Pai. 

Dia a dia, minuto a minuto caminhamos juntos, serenamente, na obediência e 
docilidade de filhos queridos que voltam à casa do Pai para viverem irmanados sob a 
minha paternidade.



384

Estais de posse dos segredos da condução dos tempos daqui para a frente, de 
como vou orientar e conduzir o meu povo. Assumis o compromisso de virdes após Mim 
pois sois meus vanguardeiros na condução e instalação do meu plano. Portanto ficai 
Comigo e vigiai noite e dia a meu lado. 

Assim quero que se cumpra toda minha vontade também com relação aos 
negócios, compra e venda de imóveis ou outras transações ou despesas com a con-
strução do prédio ou manutenção de pessoal. 

Para tudo se usará o Dízimo que é o dinheiro abençoado para esta finalidade. 
Haveis de orçamentar tudo, tanto para isso, tanto para aquilo, para que não vos falte a 
tranqüilidade tão necessária.

Convosco estou sempre. Vivei com simplicidade e dignidade, isto é, santa-
mente. Que nada vos falte mas que nada tenhais em excesso. Sede Um com todos. 
Manifestai-Me a todos. 

Que todos Me busquem e desejem viver-Me. Sou a única riqueza, o único 
tesouro que todos deverão procurar e encontrar.

Sou a Unidade, o Deus Uno e Trino se apresentando a vós. A Unidade é o Novo 
Governo dos tempos atuais. 

É o Nome Novo que todos desejaram conhecer e que tantos buscaram ar-
dentemente, o Deus Uno e Trino que ora se manifesta sendo governo sobre vós. 

A Unidade é o Nome Novo que se ergue agora como governo e não cairá 
jamais porque é a união de todos em torno a Mim. 

Eu uno todos e congrego todos e solidifico este governo e o torno indestrutível 
e invencível pois presido a tudo de minha montanha santa.

Agora a Unidade já está em vosso meio, isso porque a Unidade Trinitária ainda 
não tinha se manifestado na face da terra. Mas agora Ela é uma realidade que se con-
cretiza mais e mais e se manifesta como Único Governo de ora em diante.

Só a Unidade terá força e poder nos tempos atuais. Somente a Trindade Santís-
sima poderá congregar todos os povos e nações em um só coração e uma só alma. 

E é por graça que Ela se manifesta desde que encontre acolhida, ali se instala 
e viceja grandemente, primeiro na família, modelo da família de Nazaré e depois na 
sociedade, como um prolongamento da família, como união de muitas famílias.

E bem-aventurados os que souberem acolhê-la no tempo oportuno pois muitos 
profetas e reis desejaram ver este momento e não viram, muitos deram a vida para que 
ele acontecesse e partiram sem tê-lo visto. 

E vós estais a viver esta dádiva, estais atravessando em vida o tempo em que 
ela se manifesta. Ainda em vida, atravessais por vosso julgamento que se não fossem 
abreviados esses dias ninguém jamais agüentaria vivo.

E vós não fazeis caso desse Dom, dessa dádiva. Estais ocupados e preocupa-
dos com vossa própria sabedoria e não sabeis aproveitar a sabedoria do alto, vinda do 
trono de Deus e que se derrama profusamente agora sobre vós.

Ó povos, ó homens, vinde a Mim que sou a Unidade entre vós. Por minha 
graça Eu vos atraio a Mim. Somente um governo Santo, destituído de ambição hu-
mana poderá ser ponto de união para todos. Vinde a Mim, pois fora de Mim
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não há vida. Fora de Mim, todos perecereis e não conseguireis subsistir. Não há mais 
tempo para pensar ou questionar, vossa hora chegará como um ladrão.

Está próximo e já chegou o grande e terrível dia do Senhor anunciado nas 
escrituras. E ele virá para todos, grandes ou pequenos, todos prestarão conta do que fiz-
eram do sangue de um Deus que se derramou sobre todos vós e não fizestes caso dele.

Continuastes igual ou pior que antes como se a morte de um Deus não fosse 
suficiente para salvar-vos do imenso caos a que vos acostumastes e ao qual vos sub-
metestes por séculos e séculos.

Ó povos, ó homens despertai de vosso sono, despertai desse torpor em que 
jazeis. 

A hora é chegada para todos vós e ninguém pode fugir dela. 
Bem-aventurados os que forem receptivos e dela se aproximarem com alegria.
Bem-aventurados os que escutaram a minha voz e foram os vanguardeiros em 

acolhê-la. 
Bem-aventurados sois todos vós que agora Me ouvis e voltais para Mim. 
Bem-aventurados todos, todos, todos vós, pois anseio ardentemente acolher 

a todos.
Sou vosso Pai e vos amo imensamente. Antes que existísseis, já vos amava 

com Amor Eterno e agora vos congrego a todos em torno a Mim. 
Eu Sou o Amor e de ora em diante rejo todos os povos. 
Eu Sou a Vida e que ela seja em abundância sobre vós. Fora de Mim não há 

Ressurreição. 
Eu Sou a Ressurreição e a Vida, vinde a Mim. Acolhei o Amor do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo que vos abençoa nesta hora e sempre.

Começa para o universo a grande e bela ressurreição. É chegado para o mun-
do inteiro a mais bela e santa promessa vista em virtude e abundância. 

Tudo começa a se realizar e a se cumprir. Hoje o mundo se manifesta em dor 
e lágrimas mas não muito mais e verá resplandecer as virtudes do Altíssimo. Geme em 
angústias mas verá as belezas do Senhor. 

Sou a luz fulminante e inesgotável que começa a clarear irreversivelmente os 
corações humanos. 

Começa em linhas corretas e fortes. Deslumbro-Me em vida de amor e 
santi¬dade. Ninguém permanecerá sobre a face da terra com um coração duro ou im-
perfeito.

Em tempos prevalecerá a minha vida e transformará as durezas do coração 
perverso em frágil e simples, doce e puro. Tudo se transforma, tudo se renova às vistas 
do Criador. 

É um momento de grandes e fortes acontecimentos. Abre-se em círculos a 
Unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infunde forte, poderoso e salvífico silenciar 
de amor e paz. 

As linhas opostas começam a se debruçar e a se des-
vencilhar em gritos e dor profundamente desoladas sem seguran-
ça e sem proteção. Aí a grande dor pela qual o mundo passará, em
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gemidos e lastimações. 
Abre-se uma cratera interior por onde passará toda injustiça cometida pela 

raça humana, praticada desde o tempo dos primeiros pais. 
Hoje a ressurreição acontece dentro e fora das criaturas humanas, 

trans¬formando-as por completo.
Sou o grande e forte Senhor. O Carisma é o caminho mas Eu Sou o forte e 

temível Senhor. Me fiz Caminho e agora Me faço Vida. Era Caminho e O Sou, mas agora 
venho em força total e as trevas gemem. 

É um momento de suma importância para o mundo. As linhas em círculo se 
abrem, atingindo com veloz força o íntimo do espírito do universo e em linha reta se 
projeta em um só Dom entrelaçando-se em elo de força total, onde o verdadeiro dono é 
o Sumo e Santo Senhor.

A luz ofusca, torna-se radiante e a alma envaidecida e radiante vive um mundo 
novo, vive em um paraíso sem fim, constantemente se entra e sai desse estágio até a 
tomada definitiva. 

Envaidecida a alma se intercala na presença de Deus e se une por inteira ao 
seu Criador. 

Esse momento especial e doce, tem o nome de perfeição total, de uma imagem 
completa entre o céu e a terra. 

Esse é o momento em que Deus entra em harmonia com a criatura e se faz 
uma integração definitiva. 

O Pai vem ao encontro de sua obra prima, a mais doce que é o homem, no 
seu todo. 

Afirma-se então em seu coração e se vive em absoluto silêncio, o então 
chamado silêncio eterno, o silêncio de Deus, em uma eterna harmonia a criação e o 
Criador, rodeado pela harmonia celeste, o som suave dos céus, cantam anjos e santos 
em sinal de amor e gratidão ao Todo-Poderoso Senhor.

   

Começa um novo tempo, começa um mundo novo. 
É um tempo de volta ao Pai. E uma aliança se fazendo entre o céu e a terra, é 

um sorriso de alento e de amor do Pai para reconquistar seus filhos em um abraço, em 
um alento. É um tempo de esperança, de vida, de alegria em que as gerações futuras 
irão agradecer, a volta à casa do Pai, onde tudo é e sempre será paz, abundância e 
unidade.

Tudo acontece em um tempo de renovação total e absoluta, onde a fonte se 
abre e o verdadeiro dono é o Todo-Poderoso Senhor. 

Límpida e suave é a água cristalina que desce e rola, lavando os corações por 
inteiro dos filhos de Deus. 

Chega-lhes à alma onde definitivamente se instala a obra prima do Altíssimo. 
Toma-lhes definitivamente o lugar e faz morada eterna.

O céu e a terra se unem em silêncio e em elo de unidade eterna. A ver-
dade se completa em meio às nações e prospera a voz do Senhor. O Carisma é 
um elo infundido na rocha sagrada do Senhor. Já não é mais um Carisma mas um 
Dom, um Dogma completo em três divindades, formando linha reta entre o céu
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e a terra.  Tudo está sob o domínio do Pai, se ligou desde o tempo passado pelos primei-
ros pais até o tempo presente. 

Tudo o que foi vivido neste tempo se purifica aos olhos do Pai, para que tudo 
seja perfeito como o Pai é perfeito.

A deslumbrante conquista para o mundo se deve ao Amor do Pai. O coração 
do Pai pulsa através do coração humano, hoje ainda em uma pessoa humana que é a 
escolhida e amada do Pai. 

Em cada ser que há sobre a face da terra o Pai se faz presente mas às es-
condidas, mas na alma, no íntimo de sua predileta Ele está vivo, unido a seu Filho e ao 
Dom precioso que é o Espírito Santo. Maria dá sua mão e ambas caminham unidas no 
Amor do Altíssimo.

A firmeza dos olhos de Maria se estampam nos olhos vivos da filha querida do 
Pai, a ela Deus escolheu e deu condições de acolhê-Lo e vivê-Lo em unidade permanente. 

Jesus, o Filho diletíssimo do Criador, se faz presente, ensinando-a e tomando 
a sua frente e o Espírito Santo inunda-a de sabedoria e expande a ciência divina sobre 
a amada do Pai.

   
Para a Irmã:
A conseqüência da tua libertação pessoal tem como resultado o prêmio da 

libertação pessoal de cada um, na humanidade toda.
Um só que se eleva, eleva a todos.
Tu abres a porta para a humanidade entrar na santificação por teres sido pre-

destinada para isso. 
Não olhes os riscos pelos quais atravessas, mas olha o fim em si, que é re-

integrar cada filho no seio do Pai. Os que te acompanham, cada um faz e cumpre sua 
missão, mas tu conduzes a todos.

Nada é mais nobre e mais santo do que o mister a que te dedicas e nada mais 
infundível do que a dúvida numa hora dessas. 

Regozija-te, pois, através de ti posso realizar grandes coisas. Do nascente 
ao poente todos conhecerão teu nome porque anunciaste meu nome a todos e a todos 
fizeste conhecer o verdadeiro Deus. 

Cheia de graça, o Senhor é contigo. Sobre ti repousa um grande poder, pois és 
o governo de todos os povos da terra. Sobre ti repousa o Espírito do Senhor. 

Espírito de sabedoria e de força, Espírito de conselho e fortaleza e o santo 
temor do Senhor.

 A alma é a colméia que ramifica, enraizada na fonte do divino Senhor. 
É a mais bela obra criada pelo Todo-Poderoso Senhor. Vem da alma toda virtude,
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toda bondade, toda atitude humana. 
Ela se entrelaça no coração do Pai quando pura e se torna perversa e infiel 

quando está sob o poder da iniqüidade. 
Toda estrutura humana está sobreposta na imensidade da alma. 
Ela é como que uma lâmpada acesa, quando limpa e santa. 
É como uma chuva ardente que destrói e maltratada quando se encontra longe 

de seu Deus, seu Criador, seu proprietário. 
O Pai a formou de seu sopro divino, dando-lhe força imensa, como infinita-

mente. 
É abundância e saber, quando se chega a sua total purificação, sua santifica-

ção, se chega ao paraíso onde se sente a presença por inteiro do Reino Celeste.
O Pai repousa por inteiro no íntimo do ser onde faz sua definitiva morada. 
Ele se deleita em abraço, dando-lhe condições de tudo amar, de chegar à 

perfeição completa, chegar à imagem completa do Criador. 
Perfeição por inteira se faz dentro do ser humano, o próprio Pai vem através 

desse Carisma, trazendo por entre suas mãos gotas de óleo que são lançadas nas veias 
humanas, correm através das artérias e se instalam no mais profundo ser.

No oceano da alma essas gotas representadas no sangue de Cristo, saem 
diretamente do coração do Pai, são como óleo que penetra e desfaz rapidamente inun-
dando todo ser. 

Vem da fonte divina em espírito de luz, de força, de poder, é invisível aos olhos 
humanos, mas verdadeiro e santo unidos em Dom precioso que vem do céu, dando a 
esperança e a certeza de uma vida santa e plena no Senhor.

É a atitude santa que vem do coração do Pai, esse Dom penetrou no interior 
do espírito do mundo e aí permanecerá, transformando e limpando tudo, desde o início 
da criação humana, até o dia da chegada definitiva ao paraíso. 

A alma se desintegrou através do pecado, e só através do Dom precioso do Pai 
se torna íntegra e enraizada firmemente no céu. Deus permanece à espera até que tudo 
volte ao seu brilho, como Ele criou.

A Verdade, a Vida e o Amor consistem em tudo renovar e transformar.

   

Sou o universo, a luz, a imensidade, o infinito, o fim, a sabedoria, a vida, o alfa 
e ômega, tudo se resume em Mim. 

O mundo começa a sentir minha presença forte e dominadora. Através desse 
Caminho que tracei com amor, fazendo acontecer, traço por traço. 

Minuto por minuto, Me fiz presente desde o início, dando-Me ao vivo, através 
de cada um que deu seu Sim. 

Tudo resumiu-se em linhas e hoje se completa dentro de cada um, os ferrolhos 
que pesavam e que impediam a minha luz já não existem mais. 

Tudo está aberto para que a vida aconteça. O mundo ainda geme sob seu 
próprio peso, o peso do pecado negro e maldoso, mas já sem estrutura. 

A vida ressurge e começa e se
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manifestar no meio de vós. 
Esse caminho aberto e traçado com meu próprio punho é a reta final para os 

filhos do Pai.
Não tem mais volta, é só seguir em frente. O maior Dízimo para o mundo não 

é pago em moedas, mas doando-se em amor. 
Amor esse que precisa começar a ser vivido dentro da comunidade. Não é de 

bens que o mundo necessita, mas de um grande amor. 
Amor esse que somente se encontra quando se encontra a verdadeira vida, a 

verdadeira luz. 
Somente quando se está no Pai e o Pai está presente em vós, é que podereis 

sentir o verdadeiro, o grande amor. Esse foi o amor que lavou o mundo, redimindo-o do 
pecado. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo senão o Amor? 

Se não fosse por ele, o mundo não receberia tamanha graça, tamanha chance 
de voltar ao Criador.

O maior entre todos os bens é o Amor, entre tudo que se possa imaginar e que 
se possa possuir é o amor. 

Em primeiro lugar precisa ser e praticar o Deus vivo sendo Amor, só através 
dele e por ele que se chega à verdadeira fonte viva. 

Tudo se purifica, tudo se completa através desse Dízimo que é o Amor. Dar 
uma parte em moedas, não vos é difícil, mas Eu a vós afirmo, que doar parcial e total-
mente e vosso coração não vos será fácil. 

Não vos falo de um doar simples em palavras, mas sim em ação, em fazer 
acontecer no concreto, dando-vos mutuamente, deixando-vos comer por inteiro. 

Dei-vos o exemplo, mostrei-vos como é, agora é hora de doar-vos, de manife-
star esse amor por inteiro. 

Não se deixa uma luz sem se manifestar, é preciso que ela brilhe para que o 
mundo a conheça.

   

A você, querida filha Gertrudes:
Assim lhe chamo e a abençôo. Quero lhe falar para que fique atenta a meu 

chamado. O seu coração transformado torna-se ardente e puro. 
Dele sairá para o mundo tochas e chamas de puro amor. 
Atingirão, com freqüência, como raios de eletricidade, o universo. Não tema, 

consagro-a como Maria e em sua cabeça deposito um ramalhete de flores, sustentado 
pelos anjos. Brilha nos seus olhos a verdadeira luz dos olhos do Pai que penetram o 
extremo da alma do mundo. 

É através de seus olhos que o Pai vê e transforma o íntimo da alma humana. 
Tenho a fineza de tocá-la, de abraçá-la, de amá-la porque é para Mim como a esposa 
que MARIA foi.

Sou seu amado, tem os ouvidos voltados para Me escutar. Em seu seio Me fiz 
pequeno e grande, em suas veias Me fiz um deleitoso aroma de suave fragrância. 

Sou seu amado, sou seu porque se fez pequena e Eu Me tornei grande, vivo 
em você e já não é você que vive mas em um só coração distribuímos Amor, Verdade 
e Vida.
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Sou seu esposo, você é minha, vivo em você e Me faço em meio aos meus. 
Brilho no mundo, sou sua voz, sou Eu em espírito que a atinjo, que tomou posse de seu 
ser, sou a sabedoria, a vida, a esperança. Vivo em você.

Sou o Senhor e Mestre. 
Quero a vós falar sobre o que se passa no Reino do céu. 
A Trindade Santíssima vem com toda sua força sobre a terra circun¬dando-a 

com chamas de fogo, soprando como o vento e queimando toda a iniquidade da face 
da terra. 

A vós será dado ver e conhecer todas as barreiras do mal sendo queimadas.
Querida Irmã Gertrudes, ao verdes estes sinais, traçai o sinal da absolvi¬ção, 

pela vossa santa mão o mundo será limpo de toda a iniquidade. 
Sou o Filho, juntamente com o Pai e o Santo Espírito a mostrar-vos a visão do 

mundo da iniqüidade em chamas ardentes sendo para sempre aniquiladas e seladas.

Sou o Mestre e quero a vós falar e ensinar. Permanecei sempre ligados à 
nossa presença sentindo e usufruindo de nossa misericórdia, do nosso amor. 

Abandonai-vos totalmente em nossos braços, entregai-vos, rendei-vos em 
vosso físico, em vosso espírito e em vossa alma. 

Neste estado de rendição total, nós podemos agir segundo a nossa vontade e 
não segundo a vossa, porque de agora em diante será tudo conforme a nossa vontade 
e vós deveis aceitar tudo com muito amor.

A transformação em vós será segundo o nosso desejo, Nós que somos o Amor 
Trinitário. 

Só queremos o melhor para nossos escolhidos, sabemos o que cada um de 
vós passa e sabemos exatamente tudo o que necessitais, portanto, a rendição total é 
necessária para que possamos agir, trabalhar em vós. 

Assim como trabalha o oleiro no barro, trabalhamos em vós, como a Nós con-
vém, conforme nosso gosto e desejo. 

Já não há necessidade de pedirdes porque sabemos de tudo o que precisais, 
o apelo de rendição que a vós fazemos é de extrema necessidade, é de muita urgência. 

Tenho pressa em realizar em vós para que possais cumprir a vossa missão. 
Deveis estar livres e assim, aptos para trabalhar em nosso Reino. 

O tempo é pouco, empenhai e largai tudo pelo Reino. 
Está aí o que quis vos dizer que é mais fácil um camelo atravessar e en-

trar no Reino do que o rico, com toda sua bagagem. Largai, rendei-vos, só assim 
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podereis passar e usufruir do Reino preparado, o Reino que já preparai, tudo está pron-
to, agora é convosco, o passar e entrar nesta Reino.   Sou mestre e estou a vos ensinar.

Esta é a hora que todos os servos consagrados devem render-se integral¬mente 
nas mãos da Santíssima Trindade para serem totalmente transformados em novas cria-
turas.

 Todos os resquícios das coisas do mundo devem ser exterminadas, arranca-
das do vosso ser. 

Todas as feridas, as doenças, todo o mal deve ser arrancado com a mão forte 
da Trindade e lançado ao fogo para sempre.

Exterminado o mal dentro de cada um de vós reinará somente o Amor, a paz, a 
alegria. Todos sentirão quanto à hora da transformação, então é render-se e deixar que 
a Ação Trinitária tome conta de todo o ser. 

Todos passarão pela transformação, uns sofrendo pouco, outros um pouco 
mais. 

O que vos peço é somente a rendição para que transformados possais viver a 
vida com a Santís¬sima Trindade, limpos e puros para que possais ser o templo trans-
parente e as que vos virem presenciarão a obra da salvação. 

Quem vos fala é a fonte da salvação, a fonte da Vida Eterna.

Sou o divino Mestre. Venho a vós com o Amor do Pai mostrando como se faz 
a comum união. 

A mesa posta, os membros da família ao redor, corações abertos ao amor, 
vestes alvas, as mãos se unem entrando em união de amor com o Pai, com o Filho e 
com o Espírito Santo. 

O ato de amor em comum sobe e chega ao Pai como oblação perfeita e se faz 
ao vivo o holocausto de perfume suave aos olhos do Pai Celeste.

A família integra-se ao Amor do Criador formando a união perfeita com a Famí-
lia Trinitária. Maria, como Mãe, entra e senta-se à mesa com a família, ungindo-a com 
o amor de mãe. 

Nesta união perfeita meu corpo é transformado em partículas de amor e Me 
dôo integralmente a cada um de vós. 

Agora Me dôo a vós com o Amor gerador da vida plena, da vida santificadora, 
da vida da graça. Meu sangue se esvaiu por vós. 

Agora é só amor por vós, pela humanidade, por cada filho meu, transborda a 
taça do meu amor sobre o mundo inteiro.

Sou o Mestre, sou a Vida, sou o Amor.
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Sou aquela que apareceu entre as águas tranquilas de um rio, aos humildes 
pescadores que na sua simplicidade, acolheram-me e elevaram-Me de glórias. 

Sou a mãe Morena que veio na simples forma para proteger este país tão 
importante aos planos de Deus Pai. 

Já com conhecimento da grandiosidade do plano de salvação que se instala 
entre montes e colinas, entre verdes pastagens e águas tranquilas, onde reúne-se a 
Força Trinitária, de onde sairá ao mundo inteiro força e luz. 

Salvação em toda plenitude, ponto este que houve a interligação do céu e da 
terra, ponto este, escolhido entre todas as nações como o mais belo e digno da morada 
da Santíssima Trindade.

Fiz-Me da cor desta gente simples para poder agir entre os simples, os puros 
de coração. Na humildade se fez todos os desígnios de Deus Pai. 

Exulta minha alma no Senhor por ter-Me dado a participar do plano junto com 
Anjos e Santos, lado a lado com a Trindade.

Minhas bênçãos e graças.

Mãe Aparecida


