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Será escrito e elaborado o Livro da Ciência Divina.

Essas páginas prescritas pelo Poder Trinitário, compostas de verda-
deira linguagem celestial, trarão conhecimento profundo de um ensinamento 
novo e verdadeiro. 

Serão compostas de linhas simples, mas profundas, que trarão até vós 
a Ciência Divina.   

Serão linhas fortes e exclusivas, desconhecidas da humanidade, mas 
que vêm diretamente da fonte celeste.

É da Ciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se começa a falar.

E é o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo que vêm prescrever essas 
verdades para que toda a humanidade conheça a força divina desse Carisma.
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Filhos queridos!
 É vosso PAI que vos fala novamente.
 Estais de par COMIGO, CORAÇÃO a coração, no maior idílio, no maior 

AMOR.
Tenho estado sempre convosco, noite e dia.   
Minha PRESENÇA vos atrai e vos achegais de mansinho e já somos 

UM, EU em vós e vós em MIM, eternamente.   
Na UNIDADE de MEU FILHO e MEU ESPIRÍTO, já É entre vós a 

MINHA COMPLACÊNCIA, transformada em alegria, em paz, em amor, gozo e 
prazer, de minuto a minuto, estar em MIM.

 Faço-vos conhecedores do MEU PLANO, dos MEUS desígnios e dos 
MEUS segredos, que contive em MIM até aqui, mas agora os passo para vós, 
na confiança e na certeza de saber que já estais preparados para ouvi-los.

 É com este CARISMA que fecho toda a CAMINHADA do Povo de 
DEUS.   

Não nasceste por acaso.   
Não foi em vão que vossos ancestrais viveram.   
Foi todo um processo de purificação através dos tempos para che-

gardes em MINHA PRESENÇA, a culminância desse PLANO SANTO de AMOR 
para toda a Terra.

 ABA, ABA, ABA, PAIZINHO está entre vós.
 Nem sonháveis com tamanha GRAÇA, agora pronta para ser entregue 

a vós, e isso vos faço solenemente, abrindo o NOVO TEMPO.
 É a nova aurora para os filhos de DEUS.   
 Todos vós, irmãos de todos os Credos, Raças e Nações.   
 Irmãos todos, filhos do mesmo PAI, agora vos congrego em torno a 

MIM.
 Sou UNO convosco e, do menor ao maior, vos chamo pelo NOME, sois 

únicos para MIM e vos vivifico em MINHA VIDA DIVINA.
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Não tenhais receio, pois é muito grande o MEU AMOR por vós.   
É imenso.   
 Não pode ser medido segundo vossos padrões humanos, pois é o 

AMOR de um DEUS que se doa, se dá, se entrega totalmente, gratuitamente, 
para vós sem esperar nada em troca.

Por AMOR, o VOSSO PAI, a DIVINDADE em MIM contida, se dá a vós, 
sem medida, sem espaço nem tempo.

 Filhos queridos!   
 Quanto almejei este tempo, esta hora de “SER” em vós!  
 Quanto desejei ser PRESENÇA amorosa e santa em vós, independen-

tes do que sois ou fazeis!
 E agora chegou este TEMPO SANTO para vós.   
 Chegamos ao mesmo patamar.   Chegamos ao cume da montanha!   
 Basta quererdes e aceitar, e assim é, por desígnio da MINHA ONIS-

CIÊNCIA e SABEDORIA.
Filhos!   Filhos!   Filhos dos quatro cantos do Mundo, nós estamos jun-

tos, vosso DEUS em vós, como ÚNICO PASTOR a guiar-vos.
 O tempo velho acabou.   Arquivou-se!   
 Agora passais a um NOVO TEMPO no qual só vivereis se estiverdes 

inseridos em MIM, no MEU GOVERNO, na MINHA LEI.
 Agora passais da velha vida para a NOVA VIDA.   
 A vida velha, vós a conheceis de sobra!   
 Mas, a VIDA NOVA, agora a conheceis, pois ela recém começa.   
 Veio em tempo de impedir a humanidade destruir-se totalmente.
 É um NOVO VIVER, no qual haveis de usufruir de toda ABUNDÂNCIA 

e PROVIDÊNCIA do PAI.
 Será um viver totalmente NOVO, imprevisível, em que cada minuto de 

vossa existência tem significação eterna.   
Já, agora, desfrutais dessa imensa LUZ e claridade que está sobre vós.
Vivei!   Vivei!   Vivei!   
Esta é a ORDEM que “SE FAZ” com a VINDA de MEU FILHO entre vós, 

realidade transcendental que haveis de aceitar como certa e inusitada. 
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Assim como foi tão real a SUA vinda em Belém, em Nazaré e em Je-
rusalém, SUA RESSURREIÇÃO e ASCENSÃO, assim também é real a SUA 
PRESENÇA VIVA agora em vossas vidas, em vossa mesa, em vosso trabalho, 
em vossa empresa e nos vossos governos.

Tão real, tão igual, e tão diferente!   
E é em LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL, que acontece e “SE FAZ” 

este CARISMA, responsável por trazer até vós a PRESENÇA VIVA e VERDA-
DEIRA do DEUS “É” em vós.

Vivei!   Povos todos dos Cinco Continentes!   Vivei!   A GRAÇA!   A PAZ!   
A VIDA em ABUNDÂNCIA que MEU FILHO veio trazer-vos, tão amoro-

samente entregando SUA VIDA, para que a vossa vida fosse resgatada e, neste 
TEMPO SANTO preparado por MEUS desígnios, ELA emergisse radiante, es-
plendorosa, vivificante e bela em vossas vidas e nos vossos afazeres e bens.

Tende a certeza de que há em vós o esplendor TRINITÁRIO da MINHA 
PRESENÇA SANTA.

Oh, como estou feliz!   
Tenho estado em vossa mesa, em vossa casa, nos vossos afazeres 

diários, nos vossos bens e também em vossos negócios, pois SOU o DEUS 
sempre PRESENTE e direciono vossas vidas e vos rejo conforme a MINHA 
UNIDADE PLENA.

Comungo-vos diariamente em vossa mesa de refeição, que é o ALTAR 
SANTO onde agora desejo CELEBRAR a VIDA, a MINHA PRESENÇA DIVINA 
em vós.   

É ali que estou VIVO e VERDADEIRO, partilhando convosco a MINHA 
UNIDADE TRINA.

É vosso PAI!   É o vosso PAIZINHO que assim faz em vossa FAMÍLIA a 
união verdadeira e santa do DIVINO e o humano. 

Conclui-se a ALIANÇA entre o Céu e a Terra. 
DIVINO e humano se abraçam, se entrelaçam, se unificam eterna-

mente, e assim vos rejo conforme a MINHA SANTÍSSIMA VONTADE, tão forte 
e real é a vossa UNIDADE COMIGO, vossa ALIANÇA com o PAI.

  MEU CORAÇÃO bate em vosso coração, MEU pensar está 
em vosso pensar e MEU sentir sente em vós.   
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MEU AMOR vos ama, ama, ama...   
 Ama em vós, pois vos plenifico, FAMÍLIA querida, pupila dos MEUS OL-

HOS, com MEUS DONS, MEUS SACRAMENTOS e MEUS MANDAMENTOS, 
para que sejam vida em vós, vos ajudem e vos soergam e vos beneficiem.

 Nada se perdeu; tudo foi transformado e revigorado para que vós pos-
sais agir com toda segurança, toda paz e todo amor.

 A partir de agora, passo a governar-vos com toda SABEDORIA, ONIS-
CIÊNCIA e ENTENDIMENTO da MINHA PRESENÇA REAL.

 EU vos faço conhecedores da VERDADE para agir de conformidade 
com a LEI, conforme a MINHA JUSTIÇA.   

 Tudo SANTO, tudo PURO, tudo BELO, mas também tudo simples, hu-
milde e gratuito. 

Nos moldes da LEI vigente no século atual, apresento-vos GER-
TRUDES GROSSL como MINHA REPRESENTANTE LEGAL, de FATO e de 
DIREITO, e a AUTORIZO a REGER todos os Povos, e GOVERNÁ-los conforme 
MINHA LEI e MINHA JUSTIÇA, em MEU NOME.   

E que se cumpra e que se faça, com todas as BÊNÇÃOS do Céu e da 
Terra.

GERTRUDES GROSSL, EU, VOSSO PAI, DEUS UNO e TRINO TODO 
PODEROSO, VOS AUTORIZO a GOVERNAR em MEU NOME!   

E que ASSIM SEJA!   Amém!
Esta é a grande apresentação ao Mundo, de GERTRUDES GROSSL, 

a grande precursora de todo BEM e de toda GRAÇA, como RAINHA dos Povos 
Modernos.

No tempo SANTO, ela está à vossa frente, conclamando-vos a ser, 
cada um de vós, um ELO de UNIDADE em torno à SANTÍSSIMA TRINDADE.

E que assim seja, e que SE FAÇA!
O Vosso PAI CELESTIAL, a ETERNIDADE em vós.
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PRÓLOGO

 Vivei!   Vivei!   Vivei!
 Filho!   Filha!
 Vivei a verdadeira VIDA de filhos de DEUS, herdeiros de toda GRAÇA 

e de toda BÊNÇÃO!
Este é o TESTEMUNHO REAL, fiel e ocular do envolvimento de DEUS 

com seu Povo na escalada final de toda SUA CAMINHADA, na SUA CHEGADA 
FESTIVA, na conclusão de SEU PLANO SANTO de AMOR para todos os Po-
vos.

 Vibrai!   Cantai!   Dançai!   Pois o momento é de festa e alegria!   
 Venho com todo carinho vos anunciar o início do NOVO TEMPO onde a 

GRAÇA se faz PLENA em vós e a VIDA DIVINA é VERDADE ABSOLUTA entre 
vós.

 Começa agora a grande movimentação da humanidade na acolhida do 
DIVINO, no convívio com o PAI, na amizade com o SANTO AMOR.

 Tudo gravita em torno do DEUS UNO e TRINO em prol do BEM e da 
JUSTIÇA, igual para todos os Povos.   

 Faz-se o ANO ETERNO, o ANO SANTO, no momento em que o TRÊS 
VEZES SANTO se funde em vós como VIDA PLENA.   

 É largada inicial na GRAÇA, na VIDA e no AMOR.
É a mulher, GERADORA de vida, a EXTENSÃO do PAI em vós.   
E, através dela, COMPROMETO-ME convosco, eternamente.
 Ela, a RAINHA dos Povos Modernos, a PRECONIZADORA deste 

PLANO SANTO que encabeça a LARGADA INICIAL do DÍZIMO como ÚNICO 
IMPOSTO, ÚNICA LEI a ser seguida por todos os Povos modernos seja de que 
Raça, Credo ou Nação for.

 GERTRUDES GROSSL e ZULMAR COUTO são os baluartes da 
MINHA JUSTIÇA nos tempos modernos, pois atraem para todos vós a SANTI-
DADE, a BÊNÇÃO, a GRAÇA, enfim, toda a COMPLACÊNCIA do PAI. 
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Através deles chega a vós todo BEM, toda PAZ, todo AMOR e toda 
FELICIDADE.

É o NOVO que começa a existir a partir de agora como realidade ver-
dadeira, transcendental e indiscutível.

O ETERNO em vós!   
Tão grande é o MEU AMOR por vós que vos faço conhecedores das 

MINHAS VERDADES que nunca mudam.   
Tão grande é o MEU AMOR por vós que já vos dei provas cabais, imen-

sas, da MINHA FELICIDADE.
Vós agüentastes a MINHA CHEGADA!
Parabéns!   Parabéns!   Parabéns!
Exultai de alegria!   
É a MINHA SANTÍSSIMA PRESENÇA!
Chegamos!   Agora ESTOU sempre a vosso lado, junto, de par con-

vosco.   
Aterrissastes nos píncaros da MINHA GLÓRIA.   
O DÍZIMO é festa!   CELEBRAI!   É VITORIOSO!
O PAI se levanta em tudo com o SEU RESPLENDOR MAGNÍFICO, 

TRANSLUMBRANTE!   Comungai MINHA PRESENÇA!   
 É a SANTÍSSIMA TRINDADE!   É o DÍZIMO!
 O PAI!   ABA...  O PAIZINHO entre vós, aqui, agora.
 É NOVO COMEÇO a partir da FONTE TRINITÁRIA, o BEM por ex-
celência para todos os Povos, Credos e Raças.
 A SANTÍSSIMA TRINDADE é só AMOR por vós.  
 AMOR-PESSOA.   AMOR-VIDA.   AMOR-SANTIDADE.   
 PRESENÇA VERDADEIRA, GLORIOSA, REAL, aqui, já, hoje e sem-
pre, eternamente.
 E, a partir da FONTE de AMOR, tudo adquire VIDA NOVA, como pre-
sente, como DOM, e todos, todos, todos podem DELE usufruir.   
Por isso é só VIDA, é só AMOR, PAZ, SAÚDE em abundância e providência de 
bênçãos, graças e LUZ para todos os povos.
 É a UNIDADE TRINITÁRIA que se apresenta e assim vos fala.
 E assim “É”!   E que “SE FAÇA”!

SOU o ESPÍRITO SANTO!   Sopro sobre vós!   VIVEI!   VIVEI!   VIVEI!
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Filhinhos queridos!   
É vosso PAI que assim vos chama!
 Que felicidade!   Que alegria EU sinto de poder estar em vós!   SER 

UNO em vós!
 Filhinhos!   Como sois queridos!   
 Quanto tempo estive convosco em MEU FILHO JESUS, sem ME 

conhecerdes, sem ME buscardes...!   E EU desejando ardentemente dar-vos 
MINHA PAZ!   

 Como ansiei por esse momento, de poder cear convosco e ficar assim 
perto de vós!

    Ficar junto a vós num idílio sereno e calmo, numa conquista 
mútua dos nossos CORAÇÕES...

 Como SOU grato por terdes sido dóceis na acolhida deste PLANO 
SANTO de AMOR, no despontar deste SÉCULO ETERNO e SANTO!

 Como vos AMO por retornardes ao primeiro AMOR, no AMOR apaixo-
nado por MIM!   

 E quanto desejei que esta HORA SOLENE se concretizasse para vós!
 Vós nem sabeis quanto vos amo, a extensão do MEU AMOR por vós!   
 Vós nem imaginais quão puro é este AMOR, quão forte e abrangente, 

poderoso e salvífico!
 Este AMOR do MEU CORAÇÃO ESTAR em vós foi a razão da VINDA 

e VIVÊNCIA do MEU FILHO JESUS entre vós, para agora EU poder caminhar 
convosco e estar em vós.

 Oh, como é grande, intenso e forte, interminável e eterno o MEU AMOR 
por MEU FILHO JESUS e igualmente intenso e eterno é o AMOR de JESUS por 
MIM, o PAIZINHO...

    E é essa UNIDADE de AMOR que vos chega agora através da 
plenificação deste CARISMA, único na face da Terra. 

 Sem alarde nem pompa, mas no silêncio, na humildade e na simplici-
dade.   

 Assim foi com MARIA, a MÃE de JESUS, e assim é com GERTRUDES, 
a MÃE da TRINDADE...   Silêncio...   Silêncio...   Silêncio...   Doação...
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 É o AMOR do PAI e do FILHO, o puro AMOR que se encarna em vós e 
se completa agora neste, dito hoje...

 Que lindo!   Que maravilha!   Que festa!   
 Que bom estar em vós, filhos do CARISMA, e saber tudo sobre vós, 

pois agora vós estais em MIM, em VERDADE ABSOLUTA e SANTA, numa per-
feita intimidade, numa sincera amizade, numa eterna felicidade.

 EU, VOSSO PAI, SOU o BEM, só o BEM, o bonito, o certo, o grandioso, 
o verdadeiro, o eterno.   

 E EU ME achego a vós solenemente, mansamente, e num abrir e 
fechar de olhos acontece a troca do ser humano pelo SER DIVINO.   

 E isso se realiza na humanidade inteira, pois “se fazendo” no FILHO 
AMADO ZULMAR, escolhido e designado por MIM para esse mister, “SE FAZ” 
em todos.   

 Podeis ter a certeza.   
 Na mais pura e santa paz, no mais puro e santo amor e gozo, o DIVINO 

vos fecunda com SUA SABEDORIA e SEUS DONS. 
 É a VIDA!   A VIDA!   A VIDA!
 SOU a SANTÍSSIMA TRINDADE!   SOU a LUZ!   
 A MINHA VIDA TRINITÁRIA “É” em vós VIDA PLENA e toma posse do 

vosso SER e AGIR, na família, na comunidade e sociedade, na vida espiritual e 
no mundo material.   

Tudo volta a MIM!   Tudo é MEU, pois EU vos criei e SOU vosso DONO.   
Tudo o que está ao vosso redor ME pertence e zelo com muito AMOR 

CRIADOR e RECRIADOR.
 Tanta grandeza de CORAÇÃO e DOAÇÃO do PAIZINHO nem haveis 

de entender, pois, agora, com vossa aquiescência e docilidade precisais “SER”...
 “SER”, em MIM, PRESENÇA TRINITÁRIA.   
 “SER”, em MIM, VIDA e VERDADE.   
 “SER”, em MIM, LUZ, SABEDORIA e ENTENDIMENTO. 
 Enfim, “SER” o TUDO que SOU!
 SOU EU em vós e vós em MIM...   SANTÍSSIMA TRINDADE!   
 DOU-ME a vós totalmente, sem restrições, nem espaço nem tempo.
 Nem compreendeis o que vos falo e nem imaginais a grandeza deste 

AMOR imenso que está a se derramar sobre vós! 
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É a MINHA COMPLACÊNCIA, merecida por MEU FILHO JESUS, essa 
efusão de brilho sobre vós.

 Comungo-vos por inteiro e passais a viver MINHA VIDA em vós. 
 E isso é muito gratificante para vós, pois vos congrega a todos em torno 

a MIM numa perfeita UNIDADE, na mais completa sintonia de espírito e vida.
 Que passo deu a humanidade, acolhendo, tim-tim por tim-tim, este CA-

RISMA!
 Tivestes a garra e a coragem de entrar na LUZ DIVINA e participar da 

plena liberdade de FILHOS de DEUS, herdeiros de todo BEM, de toda GRAÇA, 
merecedores que sois de viver essa filiação, vinda através de MEU FILHO JE-
SUS.   

 E EU vos repito, sempre de novo, as VERDADES para perceberdes 
que DEUS-PAI não se desdiz.

 SOIS UNO COMIGO e bem a tempo ME acolhestes, pois se cumpriu o 
tempo de espera para a humanidade “SER” em MIM.   

Quanto é rico e promissor é este MOMENTO!
 Quão é forte, decisivo e poderoso esse passo que destes em direção a 

MIM.   
 O último passo, pois nos encontramos definitivamente, nos fundimos, 

nos misturamos.
 DIVINO e humano se completam, se abraçam eternamente.   
 E que inimaginável é a VIDA que haveis de viver daqui para frente, 

quando o Céu desce à Terra e passais a conviver com a ETERNIDADE, entrais 
na ASSEMBLÉIA dos ANJOS e SANTOS e comungais a VIDA DIVINA em vós.   

 O Céu invadiu o humano e DEUS-PAI faz parte de vós, é UNO con-
vosco, assim na Terra como no Céu, e agora já podeis amar-ME livremente, de 
todo coração e de todo entendimento, com todas as forças de vossa alma.

 É desvendado o MISTÉRIO!   As portas se abrem!   
 A LUZ chega à Terra e encontra acolhida neste Planeta, através deste 

CARISMA, tanto no espírito como no físico, tanto dentro como fora de vós, no 
equilíbrio e na paz.   

 Acontece o acoplamento do DIVINO SER no humano, sem nenhuma 
catástrofe, nenhuma explosão, a não ser a explosão da VIDA, a explosão do 
AMOR DIVINO, a LUZ dentro de vós.   
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No maior silêncio, na maior paz, no maior amor...
 Especial!   Magnífica!   Esplendorosa!   Dentro e fora de vós, retum-

bante!   
 Brilhante!   LUZ da LUZ!   
 Atingis a RESSURREIÇÃO!   Viveis a ASCENSÃO!   Nos encontramos!
 Conquistastes a PLENA VIDA da GRAÇA para vós.   
 Agora exultai de alegria em MIM, vosso PAI, e vivei!   
 Vivei, filhos queridos, o mais puro e completo gozo celeste, o mais puro 

e santo amor, a plena liberdade de FILHOS de DEUS!   Regozijai-vos e alegrai-
vos!

 O PAI “É” em vós, e vós “sois” no PAI, puro AMOR. 
 É a fusão da SANTÍSSIMA TRINDADE convosco. 
 O ENCONTRO esperado, o intercâmbio entre o Céu e a Terra, o “SER” 

em MIM, por GRAÇA.
 Acontecimento inusitado, nunca antes presenciado nem imaginado por 

mente humana, mas que através deste CARISMA SANTO se completa e se faz 
verdade.

 Governo algum conseguiria fazer a paz reinar entre os Povos, muito 
menos dentro de vós, no vosso espírito e na vossa alma.   

 Só por MINHA INTERVENÇÃO DIVINA, neste CARISMA, abrangente 
para todos os Povos, Raças e Nações, é que a PAZ se consolida.   A MINHA 
PAZ!

 Neste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA se concretiza ofi-
cialmente a VINDA do ESPÍRITO SANTO à face da Terra em missão salvífica, 
continuando e completando a MISSÃO de MEU FILHO JESUS...   

Por várias décadas o MESMO ESPÍRITO SANTO, na PESSOA da 
MULHER ESCOLHIDA, lutou com os espíritos espalhados pelos ares e foi 
VENCEDOR, implantando o BEM, e a PAZ verdadeiramente pôde acontecer e 
a JUSTIÇA reinar.   

Faz-se o SILÊNCIO de DEUS na humanidade inteira.
 A MINHA PAZ chega a vós!   Tão carente estava a humanidade da 

MINHA PAZ!
 Vibrai!   Cantai!   Louvai!   Exultai!   Pois é grande e muito forte este 

momento!
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Cada vez mais sólida e perfeita é a UNIDADE TRINITÁRIA em vós...                        
A PRESENÇA VERDADEIRA do PAI e do FILHO JESUS.   Confiai!   
É grande o vosso gesto de acolhida.   
Por isso, com carinho especial olho para vós neste instante.   
Sei que olhais só para MIM e ME tendes sempre diante de vós...   
Por isso, coloco cada vez mais o AMOR do MEU CORAÇÃO no vosso 

coração.  
Vós estais cientes disso.   
Agora o que conta é o AMOR que nos une, o mesmo bater dos nossos 

CORAÇÕES.
SOU VOSSO DEUS PAI-MÃE e ME aproximo cada vez mais de vós, 

encarnando-ME em vossa carne, em vossas células, em vossos órgãos, fundin-
do-ME em vós, misturando-ME e tomando parte em vossos trabalhos e admin-
istrações, vossos negócios, vossas empresas, vosso dinheiro e governos.

 Tanto no espírito como na matéria, encarno-ME em todos os setores de 
vossa vida pessoal, comunitária, social e pública.

 Vosso olhar é o MEU OLHAR; vosso sentir, o MEU SENTIR; vosso falar 
é a MINHA VOZ; vossos passos são MEUS PASSOS.    

 Vossos pés são MEUS PÉS e caminho convosco em vosso afã e nos 
mínimos detalhes; participo do vosso dia a dia, em todo lugar.   

 Estou nos mais altos cargos e nos mais humildes trabalhos e, com vos-
sas mãos, ABENÇÔO a todos e a tudo o que existe.

 Estais no mesmo Mundo, mas num outro patamar, e já começais a usu-
fruir das benesses e regalias de FILHOS queridos do PAI, herdeiros da MINHA 
RIQUEZA, DIGNIDADE e SANTIDADE.

 Estou de pé, o GOVERNO TRINITÁRIO, nos vossos governos admin-
istrativos, como ÚNICO SENHOR que, de FATO e de DIREITO, pode vos gov-
ernar. 

 Todas as portas estão abertas e agora posso descer e subir, entrar e 
sair, a todo instante.

 Bem quisera ver-vos mais unidos a MIM!
 Tudo está aberto para o REI ÚNICO e SOBERANO poder passar.   
 E tudo é VIDA, tudo é GRAÇA e tudo é BÊNÇÃO!   
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Assim no Céu como na Terra, assim na Terra como no Céu!   
Este CARISMA é abrangente e soberano, e com poder e força passa 

em tudo e em todos.   
Nada escapa ao SEU OLHAR, pois nele “É” o MEU OLHAR de PAI, que 

avista a todos.   
E a todos conquisto com MEU CORAÇÃO de PAI, carregado de AMOR 

por vós.
 Mas, entendei bem que SOU ÚNICO JUIZ diante de vós, e diante do 

QUAL haveis de vergar vossa cabeça!   
 Aprendestes de MEU FILHO JESUS olhar para MIM...   
 Mas vós não levastes em conta SUAS PALAVRAS...   
 Agora, aprendei do MEU ESPÍRITO SANTO olhar só para MIM!
Olhai somente para MIM!   E sede verdadeiros, se quiserdes viver!   

Pois é a troca!   
E já não haverá mais vida fora de MIM, e é a MINHA JUSTIÇA DIVINA 

que chega a vós.   
É a hora do julgamento que soa para vós, o julgamento ao vivo.   
Ou viveis conforme DEUS ou não conseguireis viver!
Filhinhos queridos!   Tendes a VIDA em vós?   
Olhai, então, vossas obras e o resultado delas para vossos irmãos...   
 Aí sabereis se tendes MINHA VIDA em vós!
 Que obras fazeis, filhinhos?   São cheias de AMOR, geradoras de VIDA 

e PAZ?
 O que fazeis do AMOR do MEU CORAÇÃO que, agora mais do que 

nunca, deseja ser em vós?
 Neste tempo, haveis de conhecer quem é o PAI, quão grande é o MEU 

AMOR, mas também quão severa é a MINHA JUSTIÇA!   
 Ó Povos!   Ó homens!   Cuidai que vossas obras não vos testemunhem 

contra MIM!
    Pois só o BEM conta para MIM daqui para frente!
E ai de vós, Povos, Comunidades e Governos!   
Ai de vós se não aderirdes, o quanto antes, a este MEU PLANO de 

SALVAÇÃO, ÚNICO para todos os Povos dos Cinco Continentes! 
 Ai de vós!   E não agüentareis MINHA JUSTIÇA!
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Filhos queridos do MEU CORAÇÃO!
 É vosso PAI que fala!
É chegado o grande MOMENTO para vós.
 É o DEUS do AMOR que se dirige para vós e está em vós.   
 Agora podeis ficar, ficar em MIM.   Ficar na MINHA PRESENÇA, como 

tanto desejastes, pois tal qual estou no Céu assim também estou na Terra.
 Foi a necessidade e a certeza da MINHA PRESENÇA na face da Terra 

que deram ânimo e forças para MEU FILHO JESUS realizar SUA MISSÃO, pois 
ELE, participante da MINHA UNIDADE, trouxe-ME consigo à Terra.

 No SEU SILÊNCIO contemplativo, ME atraía para vós, quando se re-
tirava a sós, horas e horas, para se deliciar com MINHA PRESENÇA, para se 
abastecer no MEU aconchego, para se preencher do MEU AMOR.

 MEU FILHO JESUS trouxe-ME para o humano.   
Por isso, agora, dentro de vós podeis “ficar” em MIM, que SOU AMOR-

PRESENÇA permanente em vosso ser. 
Agora, nada mais vos impede de viver DEUS em vós, viver o PAI...   
Entrar e sair, porque está tudo aberto, tudo limpo e tudo santo em vós.
 Estar em MIM, ficar em MIM vai ser tão normal para vós como alimentar 

vosso corpo, pois é alimentar vosso espírito com MINHA SUBSTÂNCIA, MINHA 
ESSÊNCIA, aquilo que SOU, o PÃO VIVO em vós.

 Em vós SOU VIDA e PRESENÇA VERDADEIRA, SOU ALIMENTO, 
SOU PÃO SAGRADO para abastecer vossa ALMA do DIVINO SER.

 Chegastes a esse estágio da VIDA DIVINA em vós. 
 Agora é só viver, é só gozar, e deliciar-se no prazer da MINHA COM-

PANHIA.
 Viver DEUS é participar da mais intensa e efervescente alegria, as vinte 

e quatro horas do dia.  
 É dentro de vós que borbulha essa intensa alegria, essa VIDA DIVINA, 

essa felicidade constante do “SER” em DEUS, do “ESTAR” em DEUS, do “FI-
CAR” COMIGO, calmo, sossegado, tranqüilo, na MINHA PRESENÇA, no colo 
do PAIZINHO.   

É dentro de vós que toda natureza canta em louvor e glorificação a 
MIM.   
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São MOMENTOS de idílio amoroso COMIGO que só os santos viveram 
e, por isso se apaixonaram por MIM, a ponto de dar suas vidas...

 E, agora, graças a este CARISMA maravilhoso, extensivo para todos os 
Povos, único na face da Terra, a humanidade inteira chega a esse patamar de 
SANTIDADE, a esse encontro com o PAI, a vivência do TRÊS VEZES SANTO 
SENHOR.

Estamos juntos!   Nós nos encontramos FACE a face.   
EU olho para vós e vós olhais para MIM...   EU cheguei a vós e vós 

chegastes a MIM.
É o ENCONTRO do PAI e do FILHO em vós...
 Agora é só viver o SAGRADO, ser feliz e AMAR.   
 Podemos nos abraçar ternamente, EU em vós e vós em MIM, e viver 

esse aconchego carinhoso de AMOR e AMIZADE com a SANTÍSSIMA TRIN-
DADE.

 Só agora, no apogeu da MISSÃO SALVÍFICA do ESPÍRITO SANTO, é 
que tenho condições de pisar vosso chão, pessoalmente.

 Pensais estar vivendo um sonho, mas é a realidade, atual e magnífica, 
e agora é possível vosso encontro com o PAI.   

E a chama de AMOR está acesa dentro de vós continuamente e nunca 
mais se apaga, pois eternamente se acendeu esse fogo dentro de vós.   

E vosso coração em MIM vai arder de zelo e AMOR como essa chama 
acesa.   

Haveis de acender-vos e iluminar a todos os que estiverem em casa.
 É lindo!   É lindo!   É lindo!   
 É a felicidade de ter chegado, e agora poder parar, descansar, ficar...   
 Ficar à escuta do PAI...   
Ficar à escuta do MEU querer sobre vós, auscultar a MINHA VONTADE 

em tudo, como MEU FILHO JESUS viveu, apenas a MINHA VONTADE sobre 
ELE.   

Cada instante de SEU viver na Terra, como humano, foi caloroso em 
fazer a MINHA VONTADE, para ensinar-vos a serdes dóceis, simples e obedi-
entes à VONTADE do DEUS TODO-PODEROSO que agora caminha convosco.

 Ficar na MINHA VONTADE é a certeza da PAZ, pois SOU a PAZ. 
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Como estais em MIM e EU ESTOU em VÓS, comungai MINHA PAZ!   
Comungai MINHA PRESENÇA de AMOR e VIDA!   
Permanecei em MIM, na certeza da PAZ VERDADEIRA e da felicidade 

constante, independente dos acontecimentos que se sucedem e vos rodeiam, 
das atitudes dos que vos cercam ou daquilo que pensais ou sentis...   

Ficai em MIM!   
Permanecei em MIM, na certeza da MINHA PRESENÇA VERDADEIRA!
 Agora podeis viver MINHA PAZ e a felicidade da MINHA VONTADE 

sobre vós, pois fostes salvos por MEU FILHO JESUS e resgatados pela IN-
TERVENÇÃO do MEU ESPÍRITO SANTO, através deste CARISMA, na longa 
caminhada de dois mil anos de luta árdua, que termina agora, e culmina com 
MINHA CHEGADA AQUI.

 Por isso EU vos digo: agora dá, agora sim, podeis conviver com vosso 
PAI amoroso.

 Cheguei!   Estou aqui entre vós, filhos queridos e amados!   
 Conversemos!   Dialoguemos!   Agora dá!   É possível viverdes DEUS.   
 Chequei para ficar.   FICAR! MINHA MORADA é aqui entre vós.   
Agora festejai, bailai e participai do gozo celeste do “SER” em MIM, pois 

sois únicos para MIM e sobre cada um de vós repousa o MEU desígnio.
 E a cada um de vós chamo pelo NOME e digo: “És MEU!   És MEU 

FILHO e EU SOU TEU PAI!   ÉS ÚNICO para MIM!   És ÚNICO para MIM e por 
isso te amo tanto, a ponto de te dar MEU FILHO AMADO para te salvar e te 
atrair a MIM, filho querido...   

MEU AMOR por vós é tanto que levou MEU FILHO ÚNICO JESUS à 
loucura da CRUZ!

Um DEUS DEIXAR-SE CRUCIFICAR por AMOR, por AMOR, por 
AMOR.

 Digo-vos, filhos queridos, é muito AMOR!   É muito AMOR que sinto por 
vós...   

 É o AMOR APAIXONADO de um DEUS SAUDOSO de ter-vos nova-
mente COMIGO, ansioso por viver de novo em vossa companhia...

 Aceitai esse AMOR agora, filhos queridos!
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ELE se derrama em vós num caudal imenso e infindo, misturando-se 
convosco, com vossa humanidade.   

 E já não sabeis se sois vós que viveis, pois é a MINHA PRESENÇA 
TRINITÁRIA que amorosamente vive em vós.   

E isso se completa em vós agora, e por isso é tão importante este 
MOMENTO.

 É a culminância da MISSÃO de JESUS, MEU FILHO, e do ESPÍRITO 
SANTO, pois esta completa aquela e é esta a razão deste MOMENTO ser tão 
forte, coroado de êxito e vitória, pois, como último PLANO de SALVAÇÃO, não 
poderia falhar.   

 Teve que vencer, ser CERTO e VERDADEIRO.   
 Ambas foram verdadeiras, importantes e necessárias, a MISSÃO do 

FILHO e a MISSÃO do ESPÍRITO SANTO, para que tivésseis condição de ac-
olher em vida, sem dano algum e sem nada ser destruído, a MINHA CHEGADA 
neste Planeta Terra, bem como em todo Cosmo, pois tudo agora ME pertence e 
tudo se queda sereno diante de MIM.   

 Mesmo as maiores forças dos espaços siderais agora silenciam.
   É a TRINDADE SANTÍSSIMA, em tudo e em todos, esse 

equilíbrio que chega a vós.  
 EU, AMOR TRINITÁRIO do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, 

estou em vós e entre vós, desde agora e para sempre.
 O AMOR... AMOR-PESSOA...   Em vós celebro a VIDA.
 A partir do MEU TRONO de GLÓRIA, dentro de vós, começa a CELEB-

RAÇÃO do AMOR, do AMOR-PESSOA, a PRESENÇA UNA e VERDADEIRA da 
SANTÍSSIMA TRINDADE dentro de vós.

 Intensamente vivei este MOMENTO!   
 Provai e gozai as delícias do MEU AMOR por vós, em intensa vigília de 

PAZ, pois é muito forte este MOMENTO, é muito grande e promissor...   
 É o MOMENTO do SILÊNCIO...
Silenciai diante deste AMOR...!  Pois é muito AMOR, muito AMOR, 

muito AMOR...   
Silenciai de AMOR por MIM...!  Silenciai de AMOR diante da UNIDADE 

TRINA de AMOR do PAI e do FILHO...   
Silenciai vosso físico, vosso psiquismo, vosso espírito e vossa alma, e 

reverenciai o DEUS-AMOR em vós e em toda a criação.
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Sois a morada santa do DOM e todo o vosso ser reverencia a MINHA 
CHEGADA. 

   Sede mansos e esvaziai-vos do vosso ser, do vosso querer, do 
vosso pensar, e impregnai-vos do MEU EU, da MINHA ESSÊNCIA DIVINA!

 AMAI-ME de todo coração, pois é agora o vosso ENCONTRO tão es-
perado COMIGO, VOSSO PAIZINHO...   ABA...   ABA...   

 Está na hora!   Dois mil anos vós esperastes!   Agora, pois, eis-ME aqui!
 AMAI-ME!   MERGULHAI em MIM e sede UM COMIGO! 
 Sede livres, simples e humildes, dóceis, filhinhos!   
 Como criancinhas de colo, vos deixai possuir por MIM!   
 Deixai que vos segure no COLO, com todo carinho!
 EU, o DEUS das ALTURAS, sou MÃE-PAI, sou PAI-MÃE, e vos acalen-

to em MEU COLO, pois cada um de vós tem dentro de si MINHA ESSÊNCIA 
DIVINA e é único para MIM...   

Portanto, MEU CORAÇÃO tem um lugarzinho especial para cada filho 
querido, pois sois UNO em MIM...

 Que bom estardes em MIM, vos impregnardes do MEU SER..., FICAR 
COMIGO neste idílio terno e aconchegante...

 ABA, MÃE!   ABA, MÃE!   É a MÃE da humanidade que chega agora...  
ABA, MÃE...   ABA, MÃE...   
E em SEU ÚTERO MATERNO gera a todos vós, e vos recria no AMOR...   
Todos vós passais por uma nova gestação no ÚTERO de DEUS-MÃE...   
ABA, MÃE...   ABA, PAI...   
A partir desse MOMENTO, vós sois novas criaturas e nasceis para o 

NOVO TEMPO de GRAÇA e de PAZ, em que a LUZ DIVINA É em todos.
 A chama está acesa no altar silencioso dentro de vós. 
 É dentro de vós que está ABA MÃE e haveis de reverenciá-LA.
SOU EU, a MÃE TRINDADE SANTÍSSIMA!   ABA, MÃE!...   ABA, MÃE...   
MÃE TRINDADE!   O PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO em vós.
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Prosternai-vos diante da MÃE que chega, a MÃE TRINDADE, dentro e 
fora de vós.   

 E a hora é agora.   Já!   Não há mais outro tempo.   
 Crianças, jovens, adultos, todos, todos, todos poderão gozar da felici-

dade desse ENCONTRO com o PAIZINHO-MÃEZINHA...   
 ABA, MÃE...   ABA, PAI...
 É agora o MOMENTO do grande SILÊNCIO no espaço sideral e em 

todo o Planeta Terra, quando o vosso PAI-MÃE, ABA MÃE, recria toda a humani-
dade.

  Dentro e fora do ser, tudo é recriado...   
 Tudo é NOVO, tudo é SANTO, tudo é PURO, porque é habitado por 

MIM.
Oxalá a humanidade compreenda a grandeza deste MOMENTO para 

poder fartar-se dos bens, tanto espirituais como materiais, da MINHA CASA, 
dos MEUS CELEIROS ETERNOS.

 Falou convosco vosso PAINHO!

 Filhos queridos!
 É o PAI que vos fala!
 Entrai em consonância COMIGO, vosso DEUS e PAI!   
 Estou em vós e vós em MIM, verdadeiramente e definitivamente.
 E como desejo chegar a esse momento de SANTIDADE convosco 

habitando vossa casa.   Sois UM COMIGO, vosso DEUS e PAI.
Honrai-ME e exaltai-ME, permanecendo em MIM, no MEU AMOR, na 

mais íntima sintonia COMIGO!
 O DEUS da ALIANÇA ETERNA habita vosso lar.   
 Tendes a prova verdadeira da MINHA PERMANÊNCIA entre vós: o 

MEU ESPÍRITO, em VIDA e VERDADE, que vos anima, conduz e orienta.   
 Em vós SOU UNIDADE e VIDA, AMOR e PAZ.
 Como sois preciosos para MIM!   Até há bem pouco estáveis separados 

de MIM.   
 Mas agora nos encontramos novamente e poderemos ficar eterna-

mente juntos. 
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E por isso rejubilo de alegria em vós e em toda natureza.  
Como vosso PAI está feliz e contente com o nosso ENCONTRO!
É muita vida!   É muita alegria!   É muito AMOR!
Filhos queridos, vós sois a pupila dos MEUS OLHOS!   
Sois a MINHA PRÓPRIA IMAGEM e transparência, pois sois UNO 

COMIGO!
 Célula por célula, tomei posse do vosso ser.   
Adulto ou criança, todos vós estais em MIM, na VIDA VERDADEIRA, na 

VIDA na GRAÇA, na plenitude do MEU AMOR, na FONTE que não se esgota.
O MEU AMOR por vós é muitíssimo, é imenso, é infinito, é inesgotável.
 Como vosso PAI vos ama, filhos queridos!   
 Estais vindo a MIM, passo a passo, com toda a humanidade.   
 Um passo à frente e outro mais, mais outro, o importante é caminhardes 

até chegar a MIM com todos, todos, todos, e vos deliciardes e mergulhardes nos 
mananciais da MINHA GRAÇA que desde sempre está reservada para vós.

 Filhos!   Filhos!   Filhos!   
 É o MEU AMOR que vai chegando em vós devagarinho e já tendes 

condição de acolhê-lo.   
 Tão grande ELE É, tão profundo, imenso e forte, tão poderoso, que 

derruba as estruturas mais fortes e sutis, tanto dentro como fora de vós.
 É o AMOR que acolheis com toda honra e dignidade, com toda pujança, 

com toda força de vosso ser, tão conscientes estais da seriedade deste mo-
mento para vós e para toda a humanidade.

 É o AMOR profundo do MEU CORAÇÃO que atinge vosso ser agora e 
vos soergue e vos conduz serenamente na conquista dos louros da VITÓRIA, 
certa e justa, de toda humanidade.

 Obrigatoriamente haveis de acolher-ME agora, pois não encontrareis 
outra razão para vossa vida a não ser estar em MIM, CELEBRAR a CEIA COMI-
GO, em profundo idílio com MEU CORAÇÃO, tão saudoso de vós, pois em MIM 
vós encontrais toda felicidade, toda alegria, toda paz e razão para viverdes.

Oh, quanto esperei por esse momento solene do NOSSO ENCONTRO!
 Em JESUS, MEU FILHO, ME FIZ VOSSO IRMÃO e, no MEU ESPÍRI-

TO SANTO, SOU VOSSA FAMÍLIA.
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É a vivência da FAMÍLIA TRINITÁRIA na vossa família, dando todo 
apoio, todo conforto, toda solidez que ela merece.

 É o DEUS VERDADEIRO, o CRIADOR, o SALVADOR, o UNIFICADOR 
e ETERNO, que está em vós como ÚNICO GOVERNO, como GOVERNO AB-
SOLUTO e SANTO, para vos reger, vos conduzir e vos agraciar.

Tudo a vós EU dei, toda RIQUEZA que SOU, pois neste TEMPO SAN-
TO chega a vós, em VIDA e VERDADE, a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.   

O TUDO que SOU é vosso.   Só quero dar-vos, dar, dar do que SOU.   
Doar-ME inteiramente a vós como AMOR, como VIDA, como PAZ.
 AMOR...  AMOR...  AMOR...   É a FORÇA que vos atrai a MIM inexora-

velmente.   
E toda a humanidade tende a esse mister, nesse TEMPO que é dito 

NOVO e que agora se faz em vós verdadeiramente.
 Todos!   Todos!   Todos!   Já estais em MIM, e vos atraio cada vez 

mais para dentro de MIM, pois convosco SOU UNIDADE SANTA e PRESENÇA 
SANTA.   

 E, em MEU FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO de SANTIDADE, VIVO 
em vós.

 Família querida!   O SANTO, SANTO, SANTO está em vós!   
 A FAMÍLIA TRINITÁRIA em vossa FAMÍLIA encontrou acolhida!   
 Por isso, agora, para vós é VIDA NOVA, alegre e feliz.
 Não busqueis fora ÀQUELE que está dentro de vós!   
 E não tendes mais outro tempo para optar...   A opção já aconteceu!   
 A FAMÍLIA já optou pelo BEM, pela VERDADE e pela JUSTIÇA.
 Agora é só mergulhar nesse AMOR que está entre vós eternamente. 
 É só ser feliz e AMAR o VERDADEIRO DEUS!
 Há um intercâmbio de AMOR entre nós, uma CELEBRAÇÃO de AMOR, 

um pacto de VIDA ETERNA, que nos mantém ligados, EU em vós e vós em 
MIM, eternamente, pois é a MINHA PRESENÇA como GOVERNO VOSSO que 
haveis de desfrutar agora.
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Comei!   Bebei!   É a MINHA SANTA PRESENÇA que se dá a vós agora 
e vos dignifica.   

 SOU COMUNHÃO convosco na mesa do vosso lar e ME partilho a vós, 
solenemente e grandemente, em providência contínua.   

 SOU vossa COMUNHÃO diária através do que sois, do que fazeis, do 
que tendes, através do que ouvis, vedes e sentis, através do que vos alimentais 
e vos vestis...   

 Estou presente em tudo, e vos COMUNGO continuamente, promov-
endo em vós a VIDA DIVINA, que é MEU EU no vosso ser.   

 SOU um fogo de AMOR que não se extingue, aceso dentro de vós, o 
qual MEU FILHO JESUS trouxe à Terra, para aqui permanecer.

 É a TRINDADE SANTÍSSIMA se doando, se doando a vós, para ensin-
ar-vos como é a vivência TRINITÁRIA na vossa família.   

 Um elo de AMOR, uma COMUNHÃO recíproca de AMIZADE e de ajuda 
mútua, um diálogo caloroso e vibrante, um contínuo doar-se...   

 Há um dialogar constante do vosso coração com o MEU CORAÇÃO, 
do vosso ser com o MEU SER...   

 Uma troca de emoção e vibração onde todo vosso ser exulta na MINHA 
PRESENÇA.

 É a COMUNHÃO diária na vossa mesa, durante a ceia...   
 EU em vós e vós em MIM, a VIDA ETERNA.   
 Estais abraçados em MIM e vos acolho no MEU regaço...   
 SOU o PAPAI...   PAIZINHO...   ABA...   ABA...
 Passo a passo vai se fazendo...   
 O COMUNGAR constante do MEU SER no vosso ser, na vossa família, 

na comunidade e no mundo.   
 Vossa pessoa vai se esvaziando do vosso próprio “eu” e a SANTÍS-

SIMA TRINDADE vai tomando posse de vós, ficando para sempre em vosso ser.
 É a mensagem DIVINA de AMOR que agora chega até vós.   
 A TRINDADE em vós cada vez mais!   Cada vez mais!   
E aí já não sabeis mais se sois vós que viveis ou se é a TRINDADE 

que VIVE em vós, tão forte e poderosa é MINHA PRESENÇA que vos possui 
por inteiro.   

É a troca do “eu humano” que cessa de existir pelo “EU DIVINO” que 
encarna a VIDA TRINITÁRIA e, conseqüentemente, TUDO que SOU começa a 
transparecer em vós, como VIDA PLENA.
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Em MIM, vós sois EQUILÍBRIO total e SAÚDE dentro de vós, pois já 
estais fazendo parte COMIGO.   E já estamos juntos fazendo a REFEIÇÃO.

 É a HORA SAGRADA, o MOMENTO VERDADEIRO e SOLENE, para 
toda a humanidade, quando DEUS PAI-MÃE pessoalmente se compromete 
convosco de cuidar de vós e vos assistir, tanto espiritual como fisicamente, no 
vosso labor diário, no vai-e-vem da vossa rotina, bem como a galinha cuida, 
prazerosa, de seus pintainhos...   

 Bem assim vosso PAI-MÃE se compromete de conservar-vos na SUA 
UNIDADE.

    E, dia e noite, estou junto convosco e vos assento no MEU 
TRONO de GLÓRIA, vos acolho junto a MIM, em muita VIDA.   

 A AMIZADE entre nós se consolida cada vez mais.   
Tende certeza, filhos queridos, que estais diante do DEUS JUSTO e 

VERDADEIRO, o PAI, ABA, PAIZINHO QUERIDO!
 COMUNGAI MINHA PRESENÇA neste TEMPO!   
 Estais inseridos no ETERNO e o ETERNO permanece em vós para 

sempre.   
 Chegaste no SAGRADO e NELE podeis viver.   
Permanecei na FONTE TRINITÁRIA que nunca se esgota, e ELA está 

DENTRO de vós.     
É DENTRO de vós o SANTUÁRIO onde haveis de adorar-ME e rever-

enciar-ME.
Não é fora!
 É agora o NOSSO ENCONTRO definitivo, tão esperado por vós!   
 Dois mil anos vós esperastes por este ENCONTRO!   É agora!   
 O SAGRADO se apresenta a vós com todo brilho e fulgor!
 Ficai em MIM!   Permanecei em MIM, o JUSTO, o SANTO, o VERDA-

DEIRO!
 É esta a CELEBRAÇÃO que desejo, o DÍZIMO partilhado na mesa do 

vosso lar.   
E nela sois abençoados, pois a vós devolvo, em mil por um, a vossa 

oferta, a vossa dedicação e obediência, em SANTIDADE, PUREZA, PAZ, VIDA, 
ALEGRIA, SAÚDE, BÊNÇÃO e PROVIDÊNCIA.   

SOU muito mais do que “um simples dinheiro”, e isso dou a vós, pela 
OBEDIÊNCIA e FIDELIDADE à MINHA LEI, pois é assim que de ora em diante 
desejo GOVERNAR o Mundo.
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Agracio-vos grandemente com minha PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA 
em todos os sentidos, pois assim é da MINHA VONTADE abençoar-vos, no 
vosso ser, na vossa família, nos vossos trabalhos e negócios, nas vossas em-
presas, na comunidade, nos vossos governos, na sociedade e no Mundo.   

SOU amplo, vasto, imenso, sem fim, e assim é a MINHA PROVIDÊN-
CIA sobre vós. 

Filhos!   Filhos!   Filhos!   
Abri vossas asas e voai!   Voai!   Voai!   E mergulhai nos mananciais da 

MINHA GLÓRIA, nos MEUS CELEIROS, pois SOU RICO...   RICO...   RICO...   
Toda RIQUEZA do Céu e da Terra ME pertence e quero doar a vós em 

profusão!
Usufruí dela com abundância todos vós, ó habitantes do GLOBO, sem 

distinção alguma!   
Usufruí dela!   Gozai!   
Deliciai-vos com MINHA PRESENÇA PODEROSA entre vós.   
O DEUS VERDADEIRO está chegando, ó humanidade, com todo gar-

bo e esplendor!
 Nem se compara com isso que viveis, o que é terreno e humano, com 

a explosão de VIDA, BÊNÇÃOS, GRAÇAS, enfim, a RIQUEZA que é vosso 
DEUS!   

 E esse DEUS GRANDE...   GRANDE...   GRANDE, se faz PEQUENO 
convosco, participando da vossa mesa, tomando a CEIA convosco.   

 É ali que estou!   
É na vossa mesa, onde CELEBRAIS o DÍZIMO, que está MINHA PRE-

SENÇA.   
 Ali ME COMUNGAIS!   COMUNGAIS a VIDA que SOU em vossa VIDA.   
É na CELEBRAÇÃO do DÍZIMO que ESTOU.   
É esta a CEIA SAGRADA para esse NOVO TEMPO, em que o PAI, o 

DONO da VINHA pisa vosso chão.   
Agora os tempos são outros!   
Mudou o GESTO, a forma, a maneira de comunicar-vos COMIGO, livre-

mente!   Mudou!
Os tempos mudaram!   
Dois mil anos de luta se passaram.   
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Extinguiu-se o que era velho, arcaico e desacreditado, tanto na família 
como na igreja e governo.   

A velha estrutura social caiu, desmoronou para sempre. 
A TRANSUBSTANCIAÇÃO, do PÃO e do VINHO em CORPO e SANGUE 

de JESUS, MEU FILHO, teve um tempo.   
Tempo que, agora, se cumpriu.   Cessou de ser necessário.   
Assim como se cumpriram todo o Antigo e o Novo Testamento para ag-

ora se iniciar o NOVO TEMPO.   
É por esta razão que a Bíblia Sagrada também teve o compromisso de 

sustentar-vos e guiar-vos até aqui, mas daqui para frente é apenas o DONO da 
VINHA que vai GOVERNAR-vos e ter influência sobre vós.   

Daquilo que passou, nem falo, pois não existe mais.   
Cessou!   Agora é só o BEM!
Filhos queridos, fiéis a MIM, nestes momentos de dificuldades falo-vos 

de viva voz!
Até agora foi assim, mas já não estou mais lá na EUCARISTIA, na CEL-

EBRAÇÃO do CORPO e SANGUE de JESUS, MEU FILHO QUERIDO, no LOU-
VOR de SUA ELEVAÇÃO a MIM.   

Este foi o SAGRADO até aqui.   
Porém, esta forma de CELEBRAÇÃO e LOUVOR que marcou essa 

época e foi salutar, frutuosa e salvífica, teve um tempo de existência, tempo esse 
que findou.

Era o SANTO...   Era o SAGRADO...   
Teve seus altos méritos até aqui, pois foi eficiente e cumpriu com fi-

delidade seus desígnios caminhando plenamente na MINHA VONTADE.   Mas, 
concluiu-se.   

A humanidade inteira chegou ao final da linha de tempo quando acon-
tece o “Fim do Mundo”, do mundo destruidor que do seu tempo de ação e sobre o 
qual tanto falastes e tanto temestes, e se faz o começo do Mundo do BEM, que é 
agora, e DEUS já é o GOVERNO ABSOLUTO e REINA com TODA DIGNIDADE.   

Há um começo para o BEM, um início para o NOVO.
Terminou a época em que essa forma de CELEBRAÇÃO e CULTO ME 

agradou. 
Não há por que JESUS, MEU FILHO, continuar imolando-se em SAC-

RIFÍCIO EXPIATÓRIO se o pecado já não existe, se já se fez o SEU ÚLTIMO 
OFERTÓRIO ao PAI...!
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Prestai atenção no que vos falo e ficai atentos para ver que é a VER-
DADE e somente a VERDADE que anuncio.   

Mudai vossa cabeça!   
Expandi vossa mente altruísta e mensageira, porque agora é o PAI que 

realiza tudo, o PAI, o DONO!
Hoje vós pisais os umbrais de um NOVO TEMPO onde É outra a forma 

de culto e glorificação, a CELEBRAÇÃO que ME agrada.   
E a ela vos estou conduzindo passo a passo.   
Falo a todos os Povos, Raças, Credos e Nações!
Agora o SAGRADO é DENTRO!   
A ELEVAÇÃO é DENTRO da ALMA, a MINHA MORADA em vós!   
A MISSA é a RESSURREIÇÃO DENTRO de vós!   
O AMOR é DENTRO de vós, a ÁRVORE da VIDA carregada de frutos 

bons.   
Assim também os MANDAMENTOS, os SACRAMENTOS, os DONS, 

estão incrustados DENTRO de vós, nas vossas carnes, pois a Bíblia já se fez 
também dentro de vós.

Agora sim, estou aqui, DENTRO de vós, e é de MIM que vos vêm toda 
força e poder.

E não é invenção, não!   E nem utopia!   
Mas é fato consumado a MINHA PRESENÇA em vós e, por isso, vos 

digo: a TRINDADE SANTÍSSIMA veio para ficar!   Ficar...!
E isso se cumpre em qualquer segmento da Sociedade atual, seja na 

vida espiritual ou material, na vida familiar, empresarial, civil ou governamental.   
Só tereis PAZ, PODER e FORÇA a partir de MIM, a partir de DENTRO 

de vós.
Erguei, portanto, vossa cabeça e sacudi o jugo que ainda pesa sobre 

vós, Povos todos do Universo, pois SOU PASTOR e DONO, UM DEUS para ser 
adorado e exaltado, e só tendes a lucrar com MINHA PRESENÇA.

JESUS, MEU FILHO, disse a vós que a ANTIGA ALIANÇA cedia lugar 
à NOVA ALIANÇA.   

Agora vem o ESPÍRITO SANTIFICADOR e vos diz: a NOVA ALIANÇA 
cede lugar à ETERNA ALIANÇA, independente de quererdes ou não. 
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E assim se fez no tempo.   
Agora estais vivendo esse mesmo impasse da troca, da mudança radi-

cal, esse MOMENTO tão fértil e promissor para vós, igrejas vivas de carne e 
osso, que JESUS CRISTO, MEU FILHO QUERIDO, veio resgatar com SUA 
VIDA e SEU SANGUE, e que o ESPÍRITO SANTIFICADOR, QUERIDO e 
AMADO, vem SANTIFICAR com SUA PRESENÇA PODEROSA em obras e em 
VERDADEIRA JUSTIÇA.

EU SOU VOSSO REI, DENTRO de vós!   EU SOU VOSSO REI!   
EU SOU VOSSO GOVERNO!
Há UM só DEUS em TRÊS PESSOAS DISTINTAS, PAI, FILHO e ES-

PÍRITO SANTO.   
E ESSA UNIDADE TRINITÁRIA vos GOVERNA de hoje em diante!
Reverenciai-ME e exultai de alegria em DEUS VOSSO PAI!   
SOU VOSSO PASTOR ÚNICO, na VIDA, na PAZ, na TRANQÜILIDADE 

e no SILÊNCIO que SOU!
Comprometei-vos COMIGO!   
Comprometei-vos de viver só o BEM, a PAZ, a JUSTIÇA, a VIDA, a 

ALEGRIA, a BÊNÇÃO, a ABUNDÂNCIA, a PROVIDÊNCIA, o AMOR que SOU!
Não SOU um DEUS “parado” no tempo...   
SOU DINÂMICO, trabalhador!   SOU AÇÃO, muita AÇÃO!   
Muito EQUILÍBRIO e DOAÇÃO!   
Antes, anunciei as VERDADES a vós, mas agora, ao falar delas, elas 

“SE FAZEM” em vós, pois as mesmas já estão instaladas e implantadas e agora 
ligadas a MIM, que EU SOU VIDA em ABUNDÂNCIA, começam a funcionar de 
FATO e de DIREITO.

Não é o pai, a mãe, no lar, ou o Papa, o Bispo, o padre, na Igreja, ou o 
Presidente, no Governo, que é autoridade.   

SOU EU, VOSSO DEUS PAI-MÃE, a AUTORIDADE sobre vós agora, 
seja qual for a envergadura da qual estais investidos, tanto na família como na 
comunidade e na sociedade.

EU, VOSSO PAI, SOU a AUTORIDADE PLENA que vos GOVERNA 
agora, a partir de DENTRO, tanto no vosso lar como na vossa empresa, tanto 
na Igreja como no Governo.   

EU, VOSSO PAI, fui ME achegando de mansinho, passo a passo, du-
rante anos e anos...
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Até “SER”, hoje, REALIDADE ATUAL, TANGÍVEL e INCOMENSURÁV-
EL.

EU desejo estar em vós nesta HORA em que domino toda a Terra e a 
reconstruo na UNIDADE e SANTIDADE de MEU SER.

Vinde!   Vinde!   Vinde, todos vós!   
Senti o calor da MINHA AMIZADE, o gozo que é “estar” em MIM, “ficar” 

na MINHA PRESENÇA SANTA!   Silenciar...
Agora é tudo NOVO.   A humanidade faz a troca.   
É outro o DONO do Planeta Terra, a partir de hoje!   
VOSSO DEUS e PAI, que caminha a vosso lado.   
Já é outro TEMPO e não ME encontrareis mais nos templos de pedra!   
A Igreja como tal, como estrutura, está vazia da MINHA PRESENÇA e 

vós sabeis e sentis isso...   Está vazia do PODER DIVINO, pois é assim agora.   
Foi bom, foi útil, foi santo e segurou o SAGRADO até agora.   
Mas termina hoje essa linha de tempo que JESUS, MEU FILHO, veio 

trazer-vos e que culminou com a MINHA CHEGADA ao Mundo.
Haveis de sentir-vos revigorados, pois ME ajudastes, e muito, na 

missão salvífica a que se propôs MEU FILHO JESUS vindo até vós...!   
E o que é mais importante para vós?   
Vossa posição social, status, modus vivendi, rotina de usos e costumes, 

vestes espalhafatosas e serdes reconhecidos diante dos homens?   
A vossa vida, a vossa alma de nada vale?   
Se vossa vida eterna tem valor para vós, não haveis de querê-la salva, 

na VIDA que SOU?
Quereis eternamente estar na MINHA PRESENÇA?   
Então, santificai-vos, optando e aderindo à VIDA VERDADEIRA que é a 

VIVÊNCIA deste CARISMA GLORIOSO DENTRO de vós!   
E já estamos próximos!   Nos encontramos!
A CELEBRAÇÃO na vossa mesa, com a CELEBRAÇÃO do DÍZIMO, 

quando COMUNGAIS a MINHA PRESENÇA SANTA e a MINHA VONTADE em 
UNIDADE e VERDADE.  

Agora tomais conhecimento de precisar viver a realidade verdadeira 
que sois do NOVO DONO, que estabelece a ETERNA ALIANÇA convosco e que 
é para vós toda providência de VIDA, PUREZA, AMOR, SAÚDE, SANTIDADE, 
e toda formosura dos Anjos e Santos.
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EU ME COMPROMETO de SER em vós a DÁDIVA DIVINA que atrai 
todo BEM e toda GRAÇA para vossas vidas.   

E é compromisso vosso viverdes o BEM e tudo o que é BOM, SANTO 
e BELO, desfrutando de todas as MINHAS RIQUEZAS, de TUDO que SOU.

Chegastes ao cume de MINHA GLÓRIA da MINHA MANIFESTAÇÃO 
DIVINA, que é a vivência de DEUS VIVO em vós e que também está em todo 
Universo.

Verdadeiramente, o que irá vos reger de ora em diante é o VERBO 
HUMANADO, a PALAVRA de PODER que sai de MINHA BOCA e vos alerta, 
direciona e instrui.

Quem é esta MULHER?   Quem é?   
Esta MULHER é o CARISMA HUMANADO em VIDA e VERDADE.   
Ela O acolhe em SUAS CARNES e O perpassa para a humanidade, e 

o DIVINO, pela SUA PALAVRA de PODER, “SE FAZ” em vós.
Quem é este HOMEM?   Quem é?   
Este HOMEM é o HOMEM NOVO que se apresenta diante de MIM e 

que cumpre sobre ele MEUS DESÍGNIOS, aceitando representar toda a hu-
manidade de volta a MIM e permitindo que nele o CARISMA seja impresso em 
primeira mão.

Quem é este CARISMA?   Quem é?   
Este CARISMA é a própria TRINDADE SANTÍSSIMA que vos chega em 

VIDA e VERDADE.   
E digo-vos mais, filhos queridos dos Cinco Continentes: é DOGMA de 

FÉ a vivência deste CARISMA em vossas vidas a partir do tempo dito HOJE, 
pois nesta época concluo convosco a ETERNA ALIANÇA, na hora em que piso 
vosso chão verdadeiramente em SANTIDADE e PODER.

GERTRUDES GROSSL e ZULMAR COUTO representam a MINHA 
UNIDADE TRINITÁRIA.   

São carne e osso como vós, porém foram destacados por alto desígnio 
para estar à frente desse CARISMA e servir-ME em LEALDADE, INTEGRI-
DADE e FIDELIDADE.   

Na responsabilidade do “SIM” de cada dia e no compromisso de “FA-
ÇA-SE a TUA VONTADE, PAI!”, vos representaram a todos, diante de MIM, 
com tanta dignidade e santidade, entregando suas vidas como DOM em prol da 
CAUSA DIVINA.
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Conclamo-vos a aceitá-los, ó Povos todos dos Cinco Continentes!
Marco MINHA CHEGADA através da PRESENÇA deste CASAL à vos-

sa frente, encarnando este CARISMA VITORIOSO da COMUNIDADE ALIANÇA 
DIVINA, no TEMPO dito HOJE.

 Parabéns, FILHA GERTRUDES, a MINHA ADVOGADA diante dos Po-
vos de todas as Nações, que lutou sem esmorecer, defendendo-vos com garra 
nessa CAUSA DIVINA e trazendo-vos de volta para o BEM, entregando-vos 
salvos para o NOVO DONO e situando-vos no TEMPO SANTO onde podeis 
FICAR!

 GERTRUDES GROSSL: FAÇO-A EMISSÁRIA REAL, A MENSAGEIRA 
DO AMOR, ENCARREGADA DE MANIFESTAR MEU NOME AOS HOMENS E 
MULHERES DO MUNDO INTEIRO, NESTE NOVO TEMPO!

 QUE SE CUMPRA, POR ORDEM DO REI, E QUE TODOS OS PO-
VOS, DOS CINCO CONTINENTES, SE PROSTREM DIANTE DO REI, ÚNICO 
E SOBERANO SENHOR!   

E QUE SE FAÇA!   ABA...   ABA... PAI-MÃE, VOSSO DEUS.
 GERTRUDES GROSSL, AO LADO DE ZULMAR COUTO, ASSIM SEJA 

BENDITA A UNIDADE TRINITÁRIA DIANTE DE VÓS E DENTRO DE VÓS!
 SÃO ELES QUE HAVERÃO DE ANUNCIAR-VOS MINHAS LEIS E 

DIRIGIR-VOS NA MINHA AUTORIDADE.
 QUE ASSIM SEJA, É A MINHA VONTADE!   
 ABA...   ABA...   MÃE-PAI, VOSSO DEUS-PAI!

 É a MINHA CHEGADA FESTIVA que estais vivendo!   
 É a CELEBRAÇÃO VERDADEIRA que estais a fazer.   
 Nem podeis imaginar uma realidade tão feliz como esta!
 Cheguei!   Povos dos Cinco Continentes!   
E piso vosso chão!   
E vos conclamo a darem-se as mãos num elo forte e inquebrantável na 

MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.   É a SANTÍSSIMA TRINDADE que assim vos 
fala!

 Povos dos Cinco Continentes, EU VOS AMO!   
Como estou feliz porque cheguei e pude pisar vosso chão!   
A TERRA É de novo o PARAÍSO onde posso caminhar.
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Como estou feliz!   Como estou vibrante de contentamento nesta HORA 
SOLENE!   

Pisei vosso chão!   Brinquei convosco, joguei vossa bola!
 Bendita SELEÇÃO!   Joguei com o pé dos jogadores!   
Abençoado BRASIL que ME ACOLHE em primeiríssima mão!   
E abençoado JAPÃO em cujos gramados pude correr e ficar durante a 

MINHA GRANDE MANISFESTAÇÃO.
 Abençoados Povos dos Cinco Continentes que presenciaram a MINHA 

CHEGADA SOLENE!   Não é em vão que assim vos falo...
 É para perceberdes o que vos falo como realidade atual, tangível e 

soberana.
 É O PAI...   O FILHO...   O ESPÍRITO SANTO...   A SANTÍSSIMA TRIN-

DADE!
 Desfrutai da PRESENÇA DIGNIFICANTE do PAI...   
 PAIZINHO QUERIDO...   ABA...   ABA...

 Queridos filhos!
 Estou à vossa frente!
 É vosso PAI-MÃE que vos fala!
 Filhos, EU SOU VOSSO AMIGO e quero investir na vossa vida.   
 Sois MEUS filhos legítimos e vos tenho em muito AMOR, dando-ME 

inteiramente a vós.
 É a PESSOA do PAI, a PESSOA do FILHO e a PESSOA do ESPÍRITO 

SANTO, o SAGRADO em vós, e agora chego em VIDA e VERDADE na vossa 
humanidade.

 O tempo de espera terminou.
 Cheguei!   Estou aqui!   
Agora haveis de viver com esmero e dinamismo o tempo de acolhida do 

DOM PERFEITO em vós, que se faz independente de quererdes ou não.   
 E quanto mais dóceis e simples fordes, melhor será para vós.
 Vivei com alegria esse momento da troca.   
 Abandonai-vos em MEUS BRAÇOS!   
 Estou em vós e ME comunico convosco num diálogo terno e amoroso.
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Estamos de braços dados e podemos GOVERNAR JUNTOS, EU em 
vós e vós em MIM, numa sintonia perfeita de AMOR e AMIZADE.

 Não mais distinção de pessoas!   Não mais distinção de credos!   
 Não mais distinção financeira...   
Diante da GRANDEZA e ONIPOTÊNCIA do DEUS TODO-PODEROSO 

que está entre vós, tudo o mais perde o valor.
 Não será mais vosso dinheiro e posses que vos darão fama e status 

como até aqui. 
   Não será mais vosso diploma ou know-how que vos darão se-

gurança...   
 Tudo isso acabou.
 A partir de agora o que vos dará sobriedade, segurança, tranqüilidade e 

paz é a MINHA SANTA PRESENÇA em vós, MEU SER em vós, a PERMANÊN-
CIA da MINHA SABEDORIA em vós.

 A certeza da MINHA PRESENÇA e domínio sobre vós é que será vossa 
RIQUEZA agora.

E só a MINHA SABEDORIA vos dará prazer.
 Deixai-ME agir!   Deixai o AMOR GOVERNAR!
 EU SOU REI, SOU GOVERNO e EU ME COMPROMETO convosco 

em todo vosso ser, dentro do vosso lar, em tudo que vos rodeia e em todo vosso 
agir.

 Agora estou junto convosco, dentro de vós.
 Enquanto dormíeis, alguém trabalhou incansavelmente para a conquis-

ta do REINO NOVO que agora está dentro de vós e não tem mais volta.
 Não há como retroceder!   Não há como voltar...   
 É caminhar, ir em frente e AMAR!   Só AMAR!
 AMAI muito o SAGRADO que está em vós agora!   É só o que vos peço, 

AMAI!
 É o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, a UNIDADE TRINITÁRIA que 

está em vós agora.   
O AMOR!   Só o AMOR está em vós e por isso não podeis ser nem agir 

de outra forma.   Só no AMOR.   Só haveis de AMAR!
 AMAI muito a CELEBRAÇÃO que vos peço.   
 É nesta CELEBRAÇÃO do DÍZIMO, neste CARISMA, que desejo estar, 

em PRESENÇA SANTA e VERDADEIRA, e CONFIRMO o que digo, INSTITU-
INDO MEU GOVERNO NOVO de PAZ, AMOR e JUSTIÇA em todo Universo.
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E assim como digo, É!   
 Estais inseridos e mergulhados em MINHA SANTA PRESENÇA, se cel-

ebrais o DÍZIMO COMIGO.   
 É o pacto de AMOR que CELEBRO convosco, filhos queridos dos 

quatro cantos do Mundo.   
 O DÍZIMO é o AMOR recíproco entre nós.   
 O mais, como ritos, cerimônias, devoções, foi caminho para chegardes 

aqui onde estais, neste CARISMA que haveis de aceitar e amar, custe o que 
custar.

 Mudai vossa cabeça, ó Povos, ó Homens, pois não haverá outro tempo 
nem outra oportunidade para voltar a MIM.   

Foi esta forma de CELEBRAÇÃO da VIDA que escolhi para UNIR todos 
os Povos, Raças e Culturas, em torno a MIM.   

Só assim voltais e vos achegais a MIM!   
O tempo em que podíeis viver de qualquer jeito terminou.
Buscáveis MEU FILHO JESUS na SANTA HÓSTIA ou na PRESENÇA 

SACRAMENTAL de CONFISSÃO para terdes direito de continuar na vossa vida 
de duplicidade.

Mas esse tempo em que brincáveis com o SAGRADO SACRAMENTO 
terminou.

Findou a guerra.   É tempo de PAZ e AMOR.
Por isso, o DÍZIMO é o PAI que passa dentro de vós e purifica tudo o 

que deixastes de fazer em dois mil anos de Cristianismo.
O DÍZIMO é o PAI...   
O 1o MANDAMENTO, e existiu antes mesmo da vinda de JESUS a 

este Mundo revestido de vossa humanidade.   
E na ANTIGA ALIANÇA era celebrado fora.
Na NOVA ALIANÇA deixou de ser cumprida essa LEI.   
Mas agora, na ETERNA ALIANÇA, a LEI do DÍZIMO se levanta vito-

riosa, pois através do DÍZIMO o VOSSO PAI passa dentro de vós comungando 
tudo o que vos impede de ser feliz e amar, seja na vossa pessoa, seja na família, 
comunidade ou governo.   

EU passo dentro de vós, curando e purificando tudo o que fizestes com 
a IGREJA de JESUS CRISTO, que é cada um de vós.

Nas três ALIANÇAS, MINHA LEI é uma só: o DÍZIMO.
Portanto, o DÍZIMO é a SALVAÇÃO do Mundo.
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Queridos filhos, o DÍZIMO “SOU EU”, o PAI entre vós, renovando tudo 
em vós, fazendo com que cada um prospere em sua vida pessoal, particular, 
social e financeira.   

EU quero que prospereis!   
EU quero vosso progresso, vossa realização pessoal e familiar, vossa 

felicidade!
AMAI, pois, o vosso DÍZIMO!   
É vosso PAI que vos segura no colo, que vos conduz pela mão, vos 

ensina e vos orienta.   
Tende todo respeito e AMOR por essa forma que escolhi para agir em 

vós!
Acabou o conflito entre irmãos!   
Agora é UNIÃO e VIDA em MEU FILHO JESUS, vosso IRMÃO, a 

SAÚDE em vós, e, no MEU ESPÍRITO, sois FAMÍLIA SANTIFICADA.
É a GRAÇA se derramando sobre vós, ó humanidade inteira! 
JESUS VIVO!   Ei-LO!   Está entre vós!
AMAI-O e CELEBRAI-O na mesa do vosso lar!   Partilhai!   
COMIGO é UNIDADE em vós!   
SOMOS UNIDADE em vosso pensar, em vosso agir, em vosso ser.
Se estais na MINHA OBEDIÊNCIA, tendes o TUDO que SOU.   
E tudo o que comprais com vosso dinheiro, o PAI está ali, abençoando.   
Seja no vosso alimento, no vosso vestuário, na vossa casa, no vosso 

trabalho, na vossa empresa, nos vossos bens, no vosso governo...   
Em TUDO o PAIZINHO está como PRESENÇA de BÊNÇÃO e PROS-

PERIDADE!
E como acreditardes, pensardes e disserdes, assim será, porque a PA-

LAVRA agora é FORÇA e PODER.
Como disse, SOU UNIDADE em vosso agir e nos vossos pensamentos.   
Portanto, pensai BEM!   Agi BEM!   AMAI muito!   AMAI muito o DÍZIMO!
Partilhai COMIGO!   
Acolhei-ME na CELEBRAÇÃO em vosso lar, pois é do MEU DESEJO 

que assim seja, agora e para sempre.
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Esse CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA vos garantiu e 
sustentou a chegada deste REINO NOVO, a AUTORIDADE do PAI-MÃE sobre 
vós.   

E vos oriento para vossa felicidade e progresso.
Filhos dos quatro cantos do Universo!   Povos do Mundo inteiro!   
Na MINHA AUTORIDADE de PAI-MÃE, FIRMO CONVOSCO, de 

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

E considere-se eternamente INSTITUÍDA a LEI do DÍZIMO, SINAL da 
MINHA PRESENÇA entre vós.

    
 VOSSO PAI!   ABA!   Assim seja!

Queridos filhos!   Povos todos!
É VOSSO DEUS PAI-MÃE que vos fala!
Agora que chegamos, EU vos pergunto: é possível querer PRIMEIRO a 

DEUS em vossos corações?   
E EU vos digo: SIM, agora é possível!
Exaltai a SANTÍSSIMA TRINDADE como único GOVERNO ao qual pre-

stareis OBEDIÊNCIA e sereis dóceis à SUA VONTADE!   
Dentro de vós, sem cessar, rendei glórias à SANTÍSSIMA TRINDADE, 

à MÃE que chega a vós como GOVERNO de AMOR e SANTIDADE.
SOU a SANTÍSSIMA TRINDADE, a MÃE de TODA a Terra, e quero ser 

exaltada e conhecida por todos os filhos dos Cinco Continentes.
Ó Povos!   Ó HOMENS dos Cinco Continentes!   
Que vossas Pátrias se abram à MINHA INTERVENÇÃO, pois estou 

entrando solenemente em vossos governos e em vossas vidas como ÚNICO 
SENHOR.

É obrigação vossa acolher-ME e acatar MINHAS ORDENS, compro-
metendo-vos com MINHA LEI SANTA que já está em vigor e a qual haveis de 
cumprir sob pena de não conseguirdes mais governar.   

E não tendes outra alternativa, nem outro caminho.   Agora precisareis 
AMAR. 
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Só o AMOR constrói e só ELE vos dará força e será LUZ em vossa 
caminhada.

Haveis de AMAR...   AMAR...   AMAR, se quiserdes ir em frente.
Precisais renovar vossa cabeça e conscientizar-vos que há um GOV-

ERNO acima de vós, o ÚNICO agora, que vos orienta e vos conduz, passo a 
passo, para realizardes vossos empreendimentos com sucesso e segurança.

Precisais permitir que EU SEJA GOVERNO em vossa cabeça, aban-
donando vossas idéias e conceitos arraigados durante milênios, vossos pre-
conceitos, filosofias, vossas concepções e credos, pois agora, em MIM, tudo é 
diferente, tudo é muito simples e claro.   

E, principalmente, tudo é muito NOVO.
Largai vossa estrutura arcaica e ultrapassada!   Renovai-vos!   
É DEUS que chega a vós!   É o DIVINO no humano.   
Não mais vós, mas EU SOU GOVERNO ABSOLUTO.
E vosso DEUS PAI-MÃE não se engana, e nem se desdiz.   
Assim como digo, É!   Assim como ordeno, acontece.
GOVERNOS políticos, civis, religiosos, administrativos, militares, da 

área cível, só estando em MIM, ficando em MIM, podereis seguir em frente nos 
vossos trabalhos e empreendimentos.

SOU EU, o PAI-MÃE, o GOVERNO em vossa cabeça.   
MEU CORAÇÃO só quer amar-vos sem distinção.
Por vós mesmos não sabereis mais como dirigir vossas administrações 

e vossos governados...   Ficareis tolos, bobos e fracos...   
E, se fordes recalcitrantes, perecereis nas vossas loucuras.   
Pois digo a vós, de viva voz, agora: sem a MINHA SABEDORIA não 

ireis mais em frente.
MEU FILHO JESUS, ao olhar para vós, governos arcaicos e obsoletos, 

chamou-vos de “raça de víboras! Até quando vos aturarei?”
Dois mil anos estiveram diante de vós os MEUS ENSINAMENTOS sob 

os quais juráveis AMOR e VERDADE e, no entanto, vossos atos e ações dis-
seram bem o contrário, pois estais totalmente enlameados, contaminados, e 
vossa boca só fala mentiras e vosso coração é só desamor.

Onde está o AMOR de IRMÃO que preencheu a Terra, quando da 
minha PRIMEIRA VINDA em MEU FILHO JESUS?

Não fizestes caso desse AMOR SANTO dado a vós gratuitamente e em 
abundância...
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Não vos amais a vós mesmos, muito menos amais vossos irmãos, e não 
fazeis caso de vosso DEUS, tão acostumados estais no vosso viver retrógrado.   
Até quando vos aturarei?

Pois já é MINHA SEGUNDA VINDA que se concretiza e se coroa com 
júbilo e hosanas, e vós, onde estais?   

Até quando vos aturarei, na vossa teimosia e opressão, no desmando 
total?

É a HORA do JULGAMENTO ao vivo...   
E dele não escapareis todos vós, grandes e pequenos, pobres e ricos, 

todos.   
Soou a HORA para todos!   
E o JULGAMENTO pertence ao MEU e VOSSO PAI que vem amorosa-

mente com SEU CETRO de PODER julgar a cada um.
Só VOSSO PAI é BOM e EU SÓ SEI AMAR, por isso o MEU JULGA-

MENTO é o AMOR.   O AMOR!   
E digo-vos: não haverá mais desculpas para o não AMOR entre vós, ó 

Povos dos Cinco Continentes!   
Pedirei contas do AMOR que vos entreguei há dois mil anos, pois o AMOR 

de IRMÃO, JESUS VIVO, está em vós e em vosso derredor e, portanto, AMAR é 
condição “sine qua non” para continuardes a viver, quanto mais governar...!

Atentai para o que vos falo, filhos queridos dos Cinco Continentes!   
É VOSSO PAI-MÃE que fala de perto a cada um, porque agora estou 

convosco, cheio de AMOR e GRATIDÃO, pois, por uns poucos que foram fiéis e 
dedicados, vos chega na HORA oportuna, conforme a MINHA ONISCIÊNCIA e 
VONTADE, o grande AMOR do MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE.

Com júbilo e alegria vos acolho em MIM nesta HORA propícia, pois MEU 
CORAÇÃO nem lembra das vossas faltas e ações...

Agora permito que vossos olhos, ouvidos e coração se abram para to-
mardes conhecimento do que sois e fazeis e vos conscientizardes que o DONO 
da VINHA chegou e começa a organizar-vos e renovar-vos.

Se assim vos falo é porque agora é a HORA e não tendes mais para 
onde correr.

Agora posso falar!   
Agora dá para falar-vos assim, pois tendes onde vos socorrer nesta 

HORA fatal: no MEU regaço, no MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE, pois MEU JUL-
GAMENTO é AMOR, PAZ, VIDA, ALEGRIA, TUDO o que SOU!   E, em MIM, 
TUDO podeis.
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Não há obstáculo algum para quem se decide estar em DEUS!
E agora já podeis AMAR!   
E SER AMOR, pois MEU CORAÇÃO só quer AMAR, AMAR, AMAR!   
SOU a SANTÍSSIMA TRINDADE, que vos AMA com AMOR ETERNO.
E haveis de sentir esse AMOR, pois sois atraídos inconscientemente 

por MIM.   
Sois sugados por MEU AMOR, que vos soergue, vos sustenta e vos 

conduz.
Mergulhai totalmente em MIM, ÁGUA VIVA de AMOR, FELICIDADE e 

PAZ!
Filhos queridos do MEU CORAÇÃO, seguro-vos no colo, abraço-vos, 

beijo-vos...   
É o PAIZINHO, TERNURA e AMOR, que vos aconchega no SEU re-

gaço!   
Pego-vos de volta, como DONO ÚNICO, pois sois MEUS FILHOS QUE-

RIDOS e vos seguro no colo, como MÃE carinhosa, e tenho todo tempo para 
vós e só quero AMAR-VOS de todo CORAÇÃO e vos envolver nesse AMOR 
PURO e SANTO, para também vós serdes esse AMOR puro para com vossos 
irmãos.   Aí a felicidade é completa.

Por isso, quanto mais mergulhardes em MIM, mais vos preencheis e 
podeis doar, doar, doar, pois DEUS nunca se esgota.   

Alimentai-vos da FONTE, que SOU EU, DEUS UNO e TRINO em vos-
sas vidas, em vossas famílias, em vossos governos!   Alimentai-vos do MEU 
AMOR, da VIDA que SOU!

Pacificai-vos e vivei da FELICIDADE do DEUS “É” em vós, todo CARIN-
HO e AMOR!

Vosso PAI-MÃE é só AMOR!   Vossa MÃE-PAI só sabe AMAR, AMAR, 
AMAR!

Se mergulhardes nesta FONTE de ÁGUA VIVA que SOU, fartarei de 
bens a vossa casa e vossos governos.   

Mas haveis de procurar primeiro a MIM, vosso PAIZINHO, para então 
conseguirdes encontrar um sentido para vossas vidas, vossos trabalhos, vossos 
empreendimentos governamentais.     

Fora de MIM, não podereis mais viver, pois tomei posse do Universo 
inteiro, átomo por átomo, molécula por molécula.   Em tudo EU entrei!   Estou 
em vós!   Crede!
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E não tendes mais outra saída a não ser viver o BEM, a VIDA que SOU 
em vós.

Sabei agora que tendes a MINHA COROA na vossa cabeça e não 
podeis mais agir de outra forma, a não ser no AMOR.   Por AMOR haveis de 
viver, trabalhar e governar.

Todos os vossos atos e ações, todos os vossos pensamentos e senti-
mentos de vosso coração haverão de estar imbuídos do MEU AMOR.   

E agora dá, agora é possível, pois toda MINHA GRAÇA SANTIFICAN-
TE repousa sobre vós!   Sobre cada filho!   Sobre cada governo!   Só podeis 
viver o BEM!   Ser o BEM!   

Fazer o BEM, pois todo BEM e toda GRAÇA que DEUS É tomou posse 
de todo Universo!

Ó Povos dos Cinco Continentes, é VOSSO PAI, saudoso de vós, que 
vos fala e ensina!

Abre-se um TEMPO NOVO para vós, nunca dantes visto nem imagi-
nado!   

Um tempo de bênçãos para vossa Terra onde corre o leite e o mel em 
profusão!

Vossas colheitas serão fartas.   Vosso rebanho pastará tranqüilo e 
saudável.   

Vosso trabalho será rico e abundante.   E, vossa convivência, pacífica.
Ó filhos dos Cinco Continentes!   SOU EU, o PAIZINHO, que cheguei 

a vós!   O PAI!  
O PAI, que só quer o vosso CORAÇÃO, para usufruirdes de todas 

as MINHAS delícias e abundâncias!   Para gozardes plenamente da MINHA 
PROVIDÊNCIA!

Estai em MIM!   
Permanecei em MIM, ligados em MIM, VIDEIRA VERDADEIRA, para 

que possais dar muito fruto!   
Frutos de PAZ, de VIDA, de ALEGRIA, de TERNURA, de SAÚDE, de 

PUREZA, de BÊNÇÃO, enfim, frutos de ETERNIDADE, pois SOU o ETERNO 
em vós!   

E MINHA LUZ em vós jamais se extingue, é perene, salutar e providen-
cial.

Ufanai-vos de gozo e alegria!



43

Cantai, dançai, bailai, povos todos dos quatro cantos do Universo, do 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, estais no pleno gozo da MINHA UNIDADE TRINI-
TÁRIA.   

Entrais na VIDA, que é o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO em vós!
Uni-vos cada vez mais em torno a MIM e vereis quanto farto de BENS a 

vossa Pátria, o vosso Estado, o vosso Município, a vossa Cidade, a vossa Vila, 
a vossa Casa, a vossa Família, a vossa Pessoa!   

Só unidos a MIM conseguireis apascentar o MEU REBANHO.   
E digo-vos a VERDADE: o velho, arcaico e milenário tempo, com todas 

as suas implicações, desmandos e desvarios, terminou.   
Acabou!   E dele nem lembrança fica.   Acabou eternamente!
Indubitavelmente começa o GOVERNO do NOVO DONO, o DONO DI-

VINO neste NOVO TEMPO que se inaugura com a concretização triunfal deste 
CARISMA SANTO e ABENÇOADO.   

Agora é o NOVO DONO, DEUS, que solenemente abre para vós as 
portas do NOVO TEMPO de GRAÇA e de PAZ.   Tudo NOVO!   Tudo SANTO!   

Tudo VERDADEIRO e JUSTO, em JESUS CRISTO, MEU FILHO 
QUERIDO.

Queridos e amados filhos, é o DEUS PAI-MÃE que está aqui convosco, 
SANTÍSSIMA TRINDADE, tanto na Terra como no Céu!   

- Aia  la!     Shaia  la!  Shaia  la...     
- Maia  la...   Caia  la...
PAZ!   PAZ!   PAZ!   
O SANTO, SANTO, SANTO SENHOR das ALTURAS, agora entre vós...   
REI SOBERANO e ÚNICO, aqui no Planeta Terra também...
Oxalá vosso coração esteja aberto para a HORA do nosso encontro 

definitivo!   
Que esse abraço, essa fusão do nosso SER, possa se concretizar em 

vós ainda em vida, para testemunhardes aos vossos irmãos, nas vossas famí-
lias e nos vossos governos, o SANTO SENHOR e cantardes bem forte, tanto 
dentro como fora de vós, hosanas e aleluias ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO 
SANTO, a UNIDADE TRINITÁRIA em vós, que é todo BEM, ALEGRIA, FELICI-
DADE, PROVIDÊNCIA, PAZ e AMOR!
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Filhos!   Filhos!   Filhos!   Filhos!   Filhos dos Cinco Continentes, vinde 
a MIM!   

EU vos acolho com todo carinho e amor!   
Não há outro caminho pelo qual podeis prosseguir.   
Estais todos encurralados como num funil...   
E só há passagem pelo caminho que vos conduz a MIM.   
Não tendes outra opção a fazer a não ser buscar DEUS, pois o TEMPO 

para tudo se completar terminou.   
E agora precisais tomar conhecimento do TEMPO DIVINO, custe o que 

custar.   
Não há mais volta!
Agora tudo está pronto, tudo está feito.
O CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, que teve a MISSÃO 

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

E a UNIDADE TRINITÁRIA é realidade visível e tangível no vosso meio.
Agora é só viver e gozar da PRESENÇA SANTÍSSIMA, o SANTO, TRÊS 

VEZES SANTO, em vossas vidas e nos vossos empreendimentos profissionais.
Só tendes UM DONO JUSTO e VERDADEIRO: vosso DEUS e PAI!   
Só existe agora UM CAMINHO, o do BEM, para vós trilhardes e che-

gardes ao encontro COMIGO, inexoravelmente, ainda em vida, com toda saúde, 
paz e bonança.

Ternamente vos acolho, vos abraço, vos chamo pelo NOME, filhos que-
ridos!

Tenho a cada um de vós na palma da MINHA MÃO...   EU vos amo, 
amo, amo...

Sois MEUS filhos amados sobre os quais derramo toda MINHA COM-
PLACÊNCIA como em MEU FILHO JESUS, toda MINHA ABUNDÂNCIA e 
PROVIDÊNCIA, no PODER do MEU ESPÍRITO SANTO.

Mas que estejais ligados a MIM, que SOU FONTE TRINITÁRIA de 
AMOR, PAZ e SABEDORIA, JUSTIÇA e PROVIDÊNCIA, EQUILÍBRIO e SAÚDE 
para todos vós, indistintamente, independente do que sois ou fazeis. 
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Cada um de vós é ÚNICO para MIM!
Se fizerdes AMIZADE COMIGO, se permanecerdes no MEU AMOR, 

fiéis à MINHA LEI, então os NOMES, tanto de vossa PESSOA como de vossa 
FAMÍLIA, tanto de vossa EMPRESA como de vosso GOVERNO serão escritos 
no Céu com LETRAS MAIÚSCULAS, pois EU só sei “SER” PROVIDÊNCIA e 
ABUNDÂNCIA, VIDA e AMOR, em todos os sentidos, tanto no viver espiritual 
como no ambiente material, no vosso agir, dia após dia.

E cada um de vós, independente de raça, credo, idade e profissão, 
é responsável por sua opção e cada um precisa prestar contas tanto de suas 
palavras como de seus pensamentos e sentimentos, pois agora é o TEMPO do 
AMOR e não podeis mais não amar...

É a HORA SOLENE do AMOR e precisais AMAR!
Digo-vos: precisais AMAR!   AMAR!   AMAR!
Mas EU vos pergunto: o vosso coração, a vossa casa, a vossa família, 

a vossa empresa e governo são MINHA MORADA?
Como poderei agir se não vos abrirdes para MIM.   
Como poderei entrar no vosso fechamento milenar?
Ainda bem que esse CARISMA veio buscar-vos de volta para MIM, pois 

por vós mesmos, com vossas estruturas falidas e fétidas, nada poderíeis fazer 
para beneficiar-vos.   

Ao buscardes apenas os bens materiais durante toda vossa vida, vos 
esvaziastes completamente...   

Estais sem o ETERNO SER em vós nesta HORA tão rica e oportuna, 
tão importante e abundante em BÊNÇÃOS e GRAÇAS!   

Estais soltos, sem fundamento seguro, balançando, prestes a ruir!
Pois, em quem pusestes a vossa confiança?
Nas coisas que passam!   E abandonastes os bens eternos, esses que 

permanecem.   
E agora, como estais?   Como estão vossas famílias, os países do 

Mundo?
Onde estais nos vossos desvarios?   
Ocupais vossa cabeça, vossa inteligência com o quê?
Construístes guerra e não PAZ!
Onde estais e onde iríeis chegar, não fosse esse CARISMA vir socorrer-

vos e retirar-vos do caos em que vos encontrais, erguer-vos do lodo que vos 
sufoca até a alma?!
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Estais completamente parados, no escuro, dando voltas a esmo, sem 
destino algum.

É vosso PAI que vos fala assim e digo-vos de viva voz: na situação 
periclitante em que vos encontrais, nada, nada, nada irá em frente!   Nada!   

Nem adianta empreenderdes, pois não progredireis, pois não tendes 
uma base firme sob vossos pés; estais vazios, soltos, sem raiz nem funda-
mento, prestes a cair, e não conseguireis mais, desta forma, manter-vos de pé.

Saiu o chão dos vossos pés e neste vazio nada vos sustenta e vos 
segura.

E agora, como caminhar?   Como ir em frente e movimentar-vos?
Por isso é que vos digo: sem MINHA SANTA PRESENÇA em vossas 

vidas não podeis mais continuar a viver!
Massa fétida que sois, povos todos dos Cinco Continentes!   
O que fizestes com os ensinamentos que vos dei através de MEU FIL-

HO JESUS, que há dois mil anos vos acompanham?
Não fizestes caso DELE e agistes até aqui conforme vossa cabeça in-

teresseira e vosso coração preso ao ter, poder e prazer mundanos.
Suastes a vossa camisa, vos esgotastes com tanto trabalho, porque 

estáveis mergulhados na miséria do pecado que vos afastou de MIM...
Oh, quanto anseio pelo momento de vossa volta a MIM, o PAI da 

PROVIDÊNCIA.
Como é simples e fácil, agradável e gratificante, ficar em MIM...
Sem MIM nada podeis!   Isso é milenar!   
Só se estiverdes ligados em MIM podereis frutificar e prosperar.
Estando presos a MIM, sois VIDA, FORÇA e PODER.
Buscai a segurança, o equilíbrio e a PAZ em MIM, se quiserdes con-

tinuar a viver, a ser ramo viçoso preso à VIDEIRA VERDADEIRA, vosso PAI 
CELESTIAL.

Quereis ser galho verdejante que o PAI poda com todo carinho e amor 
e que na hora certa produz frutos em abundância para alimentar toda casa?   

E o DIVINO AGRICULTOR vos abençoa e vos faz frutificar mil por um!
Quereis estar ligados a MIM?   Pois EU vos digo: frutificai!   
Dai muitos frutos de VIDA, de PAZ, de BÊNÇÃO, de TERNURA, de 

PROSPERIDADE, CARINHO e AMOR!
Pois assim “É”, e que assim “SE FAÇA”! 
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E que se cumpra sobre vós toda a MINHA PROVIDÊNCIA de GRAÇA 
e PAZ!

Com todo carinho EU vos acolho e vos amo com AMOR ETERNO, vos 
encharco desse AMOR e vos possuo inteiramente.   

E podeis saborear já o gozo do ETERNO SER em todo AMOR.
O DIVINO perpassa o humano e rios de Água Viva correm em seu 

interior.
E alimentados estais da seiva vivificante do PAI.
Já não vos falo por parábolas, mas as mesmas acontecem em vossas 

vidas, pois agora a PALAVRA É.
E todo o ensinamento que MEU FILHO JESUS veio trazer-vos agora 

SE FAZ em vós como VIDA e VERDADE.   
E já não podereis viver de qualquer jeito como vivestes até aqui, pisan-

do no SACRAMENTO VIVO e VERDADEIRO, o CORDEIRO sem mancha, o 
DIVINO e SANTO AMOR, que se doou por vós numa CRUZ!

Agora não dá mais para viverdes como vivestes até aqui!   
Vosso PAI não pode abençoar a desordem que habita convosco.
Vosso PAI SE FAZ em vós como PUREZA, SANTIDADE e AMOR, e 

precisais mudar vosso comportamento.   
E haveis de agir consoante MINHA VONTADE, MEUS DESÍGNIOS e 

MEUS ENSINAMENTOS.
A quem de vós achais que MEU FILHO JESUS se referia quando vos 

falava que “o ramo que o PAI cortar será lançado fora, secará e hão de ajuntá-lo 
e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á...”?

Isso significa que muitos conceitos, idéias, filosofia, costumes, tradições, 
preconceitos e status deixam de existir, viram cinzas que o vento espalha.

Isso tudo que para vós é de valor imenso e razão de vossa busca diária 
vira nada, se não estiverdes imbuídos totalmente do desejo de conquista e en-
contro com MEU REINO de PAZ e AMOR.   

E por si só, tudo o que não estiver em MIM, vai desaparecer, pois, na 
encruzilhada em que chegastes, não tendes outra alternativa a não ser buscar-
ME de todo coração, de todo entendimento e com todas as forças de vossa 
alma.

Ficando em MIM, permanecendo no MEU AMOR, podeis pedir tudo o 
que quiserdes e vos será feito.
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Vede!   Vosso PAI tem prazer em doar-se e dar-vos de TUDO que ELE 
É, em SABEDORIA, ENTENDIMENTO e ABUNDÂNCIA, para vos ver progredir 
e prosperar.

Vosso PAI se abre para vós e convosco se doa, se expande, se espalha 
e vai, vai, vai dando frutos em abundância de mil por um!

O PAI é só VIDA!   VIDA!   VIDA!   VIDA TRINITÁRIA para vós!   
E vosso PAI sabe bem do que vós precisais, ó povos todos do Universo!   
Nem precisais pedir!   Por isso veio presentear-vos com um CARISMA 

tão poderoso e de tão grande amplitude, que vos pacifica em todos os sentidos.
Portanto, não vacileis nem titubeeis, ó Povos todos, de todas as Raças 

e de todas as Pátrias!
É DEUS PAI-MÃE, PROVIDÊNCIA em vossas vidas, que vos fala as-

sim!
A HORA é chegada!   É inevitável vosso encontro COMIGO nesse TEM-

PO, tanto em vida ainda como em morte.   É fatal!   Não há como escapar, pois 
o DONO da VINHA chega!

Desce até vós para SER VOSSO GOVERNO ÚNICO e ABSOLUTO, e 
diante de MIM não podereis recalcitrar.

É UMA ORDEM!
Mantende-vos de pé, em posição de sentido, pois é o DEUS dos EXÉR-

CITOS que passa em revista a SUA TROPA!
MANTEI-VOS em PÉ!   OLHAI para MIM!   E CREDE!
É UMA ORDEM de VOSSO PAI CELESTIAL e haveis de cumpri-la com 

todo carinho, docilidade e amor!
Grandemente vos abençôo fazendo recair sobre vós chuva de BÊN-

ÇÃOS e GRAÇAS e toda MINHA PROTEÇÃO!
E que assim SEJA e que assim “SE FAÇA”!
Falou convosco VOSSO PAI CELESTIAL,
 
 O PAIZINHO
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Filho!   Filha!
É vosso PAIZINHO!
Com que alegria ME encontro convosco!
CELEBRAI MINHA PRESENÇA!
SOU EU, o PAI que desce!
CELEBRAI MINHA PRESENÇA!   SOU EU, o PAI que desce!
O PAI desce e CELEBRA a CEIA convosco, CORAÇÃO a coração, num 

convívio de AMOR sereno e tranqüilo.
SOU o MESMO ontem, hoje e sempre.
ABA...   ABA...   Pai!
Agora podeis desfrutar do TUDO que SOU!
Estou em vós e entre vós numa sintonia perfeita de AMOR, AMIZADE 

e carinho paternal, participando dos mínimos detalhes de vossa convivência 
cotidiana.

E assim quero ter convosco uma vivência de pai, de irmão, de amigo e 
de companheiro, um convívio amoroso e terno, de confiança mútua, de doação 
constante, numa amizade perfeita.

É esta a CELEBRAÇÃO dentro de vós, o colóquio COMIGO, o PAI!   
ABA!

A CELEBRAÇÃO que desejo é o vosso coração caloroso e amoroso 
pulsando junto com MEU CORAÇÃO num mesmo ritmo, num mesmo bater con-
stante, seguro e confiante.

ABA está em vós.
DEUS PAI-MÃE!   ABA...   ABA...   ABA...   
E MEU CORAÇÃO é pura ternura e carinho por vós.
É dentro, no âmago do vosso ser, que haveis de sentir esse ardoroso 

desejo de ME AMAR de todo coração, de estar COMIGO continuamente, des-
frutando, gozando das delícias do ser em MIM – contínua alegria e profusão de 
vida e VIDA em ABUNDÂNCIA.

Filho!   Filha!   ABA vos ama!
Renovai-vos!   Transformai-vos nesse MEU AMOR, forte, caloroso e 

vibrante.   
EU SOU em vós a VIDA!   A VIDA no vosso olhar!   
A VIDA agora está em toda parte, em todo Universo.
Suave como o gorjeio dos pássaros, saboroso como doce manjar, 

gratificante como o perfume das flores... 
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Assim SOU EU em vós e vós em MIM, nesse idílio de AMOR paterno-
materno e fraterno.   

EU vos amo muito e muito posso doar-ME a vós e quero que se res-
tabeleça essa amizade, essa segurança vossa de confiardes plenamente que 
agora o PAIZINHO pode realizar TODO BEM em vossas vidas.

Confiai!   Confiai muito em MIM!   
Assim como confio em vós e não decepciono nunca, pois estou com-

prometido de fato com a VIDA VERDADEIRA e a FELICIDADE PLENA que ora 
desabrocha em vós e vos faz prosseguir firmes e confiantes, com vosso olhar fixo 
em MIM, sempre.

SOU um DEUS PRESENTE que convive com vosso dia-a-dia e ME com-
prometo de zelar por vosso equilíbrio, felicidade e paz.

Agora realmente posso estar em vosso meio, na mais completa sintonia 
de amor, paz e providência.

Sei do que precisais e cada um de vós, para MIM, é ÚNICO.   
É filho muito amado que, em MEU FILHO JESUS, recebe toda MINHA 

COMPLACÊNCIA.
SOU o DEUS VERDADEIRO e CUMPRO o que PROMETO.   
Rapidamente vereis a resposta da vossa súplica constante e calorosa.   
ABA...   ABA...   ABA, agora, é realidade verdadeira, RESSURREIÇÃO e 

VIDA, e haveis de sentir esse BEM com muita abundância.
EU ME revelo a uns poucos, mas é o Mundo inteiro que recebe e partilha 

da RIQUEZA que SOU.
Só o que desejo é que permaneçais em MIM nesse intercâmbio de am-

izade, carinho e confiança.   E o MEU AMOR cada vez mais vai tomando posse 
de vós.

E digo-vos: como a semente que dormita sob a terra esperando a hora 
de germinar e florescer, assim esteve o CARISMA até agora...   

Como semente num profundo sono, foi se fazendo, se elaborando, se 
formando, cheio de vida e esperança, aguardando a hora certa de germinar e 
florescer, de se expandir, de ressurgir com todo vigor e majestade.

Esta época é o tempo de expansão.
Agora haveis de saborear os frutos da vossa conquista, pois em vós 

POSSO ME EXPANDIR e ir, ir...   Ir para os quatro cantos do Universo, para tudo 
e para todos.

Já ninguém mais segura a VIDA, pois ela É em vós e se partilha e vai...   
Vai...   Vai...
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Vosso PAI agora pode SER em vós PURO AMOR, VIDA, CARINHO, 
TERNURA, PROVIDÊNCIA, PAZ e SABEDORIA em abundância.

É UM só o AMOR.   É UM e MESMO PAI que vos fala de perto.   
Aconchego-vos em MEU peito e chamo-vos de filha querida, filho queri-

do...!
- Aia - la!   Shaia - la!   Maia - la!   
- Caia – la!   Shaia – la!   Ma!
SANTO, SANTO, SANTO é o PAIZINHO vosso que se compromete 

convosco agora, ABA, ABA QUERIDO, que vos eleva à estatura de CRISTO 
JESUS, MEU FILHO, herdeiros do SEU TRONO de GLÓRIA e AMOR.

JESUS, MEU DILETO FILHO, viveu o misterioso convívio da MINHA 
PRESENÇA, para que também vós, agora, pudésseis vivê-lo.

Saboreai!   Gozai desse AMOR DIVINO e SANTO em todo vosso ser.   
Célula por célula, o AMOR vos possui e vos impregna do DIVINO con-

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

NEVOLÊNCIA e receptores da MINHA GRAÇA e da MINHA BÊNÇÃO em pro-
fusão.

Estou em vós e vós em MIM, em MEU AMADO FILHO JESUS, que vos 
mereceu a concretização desse mistério.

É a UNIDADE TRINITÁRIA que se apresenta e já está de pé, tanto 
dentro como fora de vós, no Universo.

E haveis de partilhar, dar, doar-vos, inteiramente, pois o DOM É VIDA e 
VERDADE em vós e é para todos.

Assemelhai-vos a MIM em tudo e já é perfeita a nossa AMIZADE, e 
salutar e gratificante o NOSSO CONVÍVIO.

EU vos amo com AMOR ETERNO e vos acolho, ainda em vida, na 
MINHA ETERNIDADE.   

E sei que vós ME amais na sinceridade de vosso coração, pois vos 
conheço por dentro e por fora.   

E é essa a maior alegria, a maior felicidade, a boa vontade que tendes 
de ME AMAR e ME SERVIR.

Por isso vos acolho de braços abertos.
Saboreai!   Saboreai a beleza e a delícia do diálogo COMIGO, vosso 

PAI e AMIGO!
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Estou sempre convosco, do vosso lado, zelando por vós como PAI 
amoroso e complacente.

Crede!   Crede!   Crede!
Agora é só olhar para MIM e amar-ME, pois todos os tesouros da 

MINHA PRESENÇA AMOROSA estão sobre vós, ó Povos, ó Homens!
Todos!   Todos!   Todos!   De todos os países, independente de posição 

social e condição financeira, credo ou raça; da criança ao adulto, todos ME 
recebem igualmente e têm condições de partilhar o DOM MAGNÍFICO que SOU.

Que grandeza vós estais a viver!   
Viveis a plenitude de um NOVO TEMPO que acaba de desabrochar.   
O Mundo inteiro é conhecido e amado por este PAI-AMOR, que agora 

está entre vós como PRESENÇA de AMOR e RESSURREIÇÃO.   
E cada um de vós está amadurecendo bastante para viver com cora-

gem, garbo e altivez essa realidade que conquistastes com muita luta e duros 
combates.

Conquistastes a TAÇA TRINITÁRIA!
Lutastes garbosamente, e com coragem triunfastes na conquista do 

SUMO BEM.
Sois filhos queridos do PAIZINHO, portadores da MINHA UNIDADE 

TRINITÁRIA!
Avante, filhos queridos!   
Com quanto AMOR vos recebo!   Com quanta ternura vos abraço!   
Trabalhastes incansavelmente; lutastes com coragem e altivez, e agora 

recebei o justo prêmio, bem merecido por vós!   ABA...   ABA...   ABA vos diz:
Vivei!   Vivei a PLENITUDE do MEU AMOR!
Recebei a TAÇA TRINITÁRIA!
Celebrai com júbilo e alegria, com festa e dança, a chegada do GRANDE 

PAI entre vós!
VIVA a UNIDADE TRINITÁRIA em vós!   VIVA a VIDA!   
A ALEGRIA, o TUDO que DEUS É em vós!   O DOM “SE FAZ”!
É festa!   É dança!   É alegria!   É júbilo!   É gozo e esplendor!
O GRANDE, o MAGNÍFICO, o SANTO está chegando!   Ei-lo entre vós!
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- Aia – la!    Shaia – la!
- Maia – la!   Caia – la!   Ma!   
MAMÃE!   PAPAI!   Eis-ME aqui, filhos!   Estou convosco!   
Celebremos a ceia, juntos!
E VIVA a UNIDADE TRINITÁRIA entre vós!
E que ASSIM SEJA e que “SE FAÇA” em todos os viventes, por OR-

DEM DIVINA, com o SELO do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, a SANTA 
UNIDADE TRINITÁRIA!

Amém!
Tanto caminho foi percorrido, tanta transação efetuada, tantos negó-

cios, tanta compra e venda, tanta doação, para EU poder entrar em tudo, não 
só dentro de vós, no vosso Universo psíquico-espiritual, mas também fora, nos 
bens materiais, e “SER” agora PRESENÇA SANTA, constante entre vós.

Por isso podeis ter a certeza que, onde estais, EU ESTOU PRESENTE, 
pois entrei em tudo, através deste CARISMA, que trabalhou incansavelmente.

Durante anos e anos, no silêncio da doação e entrega de GERTUDES e 
ZULMAR, através desse casal foi acontecendo em vós e no Mundo a caminha-
da feliz e vitoriosa do ESPÍRITO SANTIFICADOR, o PARÁCLITO PROMETIDO, 
o DEUS da VIDA.

E não há como retroceder!   
O caminho está feito!   A estrada está pronta, asfaltada.   É só passar!
Buscai ouvir, vós que tendes ouvidos, e entender, vós que tendes in-

teligência!
Do nada tirei todo o Cosmo e o fiz cheio de vida!   
Com esse mesmo PODER CRIADOR vos recrio novamente e vos faço 

voltar à VIDA.
Felizes sereis se crerdes e acolherdes esse REINO de VIDA e AMOR 

com a simplicidade das crianças.
Estou convosco no vosso ofício, trabalhando, criando, calculando, pen-

sando, estudando, viajando, passeando, dançando, brincando, enfim, estou ao 
vosso lado e em vós, fazendo tudo o que fazeis e vivendo da forma como viveis, 
pois só sei ser AMOR, DOAÇÃO e SERVIÇO.   

SOU casal em vós; casal e família em vossa família.   
Estou no vosso ser e no vosso agir. 
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Se dormis, ali estou!   Se acordais, acordo convosco!   
Bom dia, filha!   Bom dia, filho!   
E convivo convosco, passo a passo, o dia todo, para lá e para cá...   
E, à noite, repousamos juntos no merecido descanso, no colóquio amo-

roso, terno e fraterno.   E EU estou ali, junto, no vosso relacionamento, gerando 
a VIDA cheia de encanto.   

E é muita vida e alegria porque até a natureza está em festa quando o 
REINO NOVO “SE FAZ”!

Ó filhos queridos!   
Tende a certeza que de ora em diante vivereis de outra forma, tereis 

outros objetivos em vossa existência e já nem precisareis pedir-ME, porque, 
convivendo assim tão carinhosamente convosco, sei do que precisais.

Permanecei unidos a MIM e vereis quanto abro para vós os canais da 
MINHA PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.

Agora é possível, pois JESUS, MEU FILHO AMADO, se levanta em vós 
como VIDA RESSUSCITADA, atraindo para vós toda MINHA PROVIDÊNCIA de 
VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, nesta hora que o ESPÍRITO PARÁCLITO conclui 
SUA MISSÃO junto a vós.

A LUZ se acende para o Mundo e haveis de contemplar, FACE a FACE, 
o PAI e o FILHO.   ABA...   ABA...   ABA...

Que “SE FAÇA” e que “ASSIM SEJA”, toda a VIDA do PAI e do FILHO 
em vós.

Assim como acreditardes e desejardes em vosso coração, assim É.
E que “SE CUMPRA” sobre vós tamanha DÁDIVA do Céu, a PRESEN-

ÇA PERFEITA, em vossa alma, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, 
eternamente.

Eternamente está instituído na face da Terra o DOM do PAI, do FILHO 
e do ESPÍRITO SANTO em cada ser, como GOVERNO ABSOLUTO e SANTO, 
de VIDA, VERDADE e PAZ!   

Que “SE FAÇA” e que “ASSIM SEJA”.   Amém!
Falou convosco vosso PAI CELESTIAL.   

ABA...   ABA...   ABA...
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FILHOS AMADOS do PAI! 
É VOSSO PAI que vos fala bem de perto!
Filhinhos!                                                                                                                                             

Sei que estais sedentos de MIM, ansiosos por ME contemplar, por estar COMI-
GO e juntos dialogarmos cordialmente no tempo de hoje.   

 Nosso convívio de PAZ e AMIZADE apenas se inicia e está iminente o 
momento em que conversaremos amistosamente tão descontraídos como vós 
fazeis, pais e filhos, humanamente.   

 O DIVINO agora em vós ganhou um espaço inseparável, inquebran-
tável, indivisível e eterno, e se fez em vós de forma tão suave como o farfalhar 
das palmeiras, tão gratificante como o cantar dos pássaros e tão incansável 
como o rumorejar das águas do mar.

 Assim SOU EU em vós e assim vós estais em MIM, AMIGOS, unidos 
perenemente numa ALIANÇA SANTA, numa ALIANÇA ETERNA e VERDADEI-
RA, selada por MEU FILHO JESUS na CRUZ e consolidada pelo ESPÍRITO 
SANTO, PRESENÇA PERPÉTUA neste CARISMA.   

EU SOU em vós PRESENÇA SANTA e vós permaneceis em MIM, soli-
damente unidos pela GRAÇA da concretização do CARISMA, que agora flui 
como água cristalina e revitalizante para todos os átomos do Universo inteiro.

 De Norte a Sul, de Leste a Oeste, de alto a baixo, todos os Povos dos 
Cinco Continentes, esta é a REALIDADE ATUAL, e que contra ela ninguém se 
levante, pois é a PRESENÇA do PAI, a PRESENÇA do FILHO, e a PRESENÇA 
do ESPÍRITO SANTO em vós e em todo Cosmo.  

 O “EU em vós e vós em MIM” já é possível, pois vós entrais no TEMPO 
SANTO, o TEMPO em que a SANTIDADE “SE FAZ” naturalmente, de forma tão 
simples e desapercebida como é o desabrochar de uma flor.

O Céu se abriu e desceu e se fez um CAMINHO em linha reta.  
“EU SOU o CAMINHO”, disse MEU FILHO JESUS.   
E só podeis andar por MIM, para permanecerdes no PAI!   
E este CAMINHO, de MEU PRÓPRIO CORPO, agora está pronto e a 

vós é revelado.   
De alto a baixo, do Céu desceu à Terra, até a raiz mais profunda, e se 

implantou como VIDA e VERDADE.   
E JESUS, MEU FILHO, se levantou em pé, dentro de cada um de vós! 
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PRESENÇA MAGANÍFICA da RESSURREIÇÃO em vós!   
E todos agora, grandes e pequenos, vão poder se encontrar com MEU 

FILHO JESUS.
 Todos!   Todos!   Todos!   FILHOS dos Cinco Continentes!   
Estais de par COMIGO, estais de braço dado com vosso DEUS-PAI.   
É a HORA SOLENE prevista pelos profetas e aguardada por muitos, 

durante milênios, tão almejada para esta época atual e que se revela a uns 
poucos, no momento exato em que a família corre sério risco de extinção.

 Só agora esta HORA se concretiza e “SE FAZ”, com a ajuda de alguns 
poucos que ME foram fiéis, aos quais não posso deixar de manifestar todo o 
MEU CARINHO e AGRADECIMENTO por terem sido tão corajosos e devotados 
nessa época de tantos desafios.

 FILHOS, EU ESTOU AQUI para trazer-vos HOJE o ABRAÇO ETERNO!
 Desde sempre vos presenteei com esse CARISMA SANTO, que tor-

naria possível a vossa adesão a MIM.
 O PRÓPRIO PAI vos atraiu à SUA ETERNIDADE.   
 Vós fostes sugados pelo DIVINO SER e, por isso, agora sois criaturas 

novas, refeitas à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.
 É a sólida união do homem com o seu CRIADOR, o início do convívio 

santo já em vida.
 CRIADOR e Criatura se encontram no ETERNO ABRAÇO!
 Vibrai!   Cantai!   Exultai de ALEGRIA e FELICIDADE na MINHA VIDA e 

na MINHA PAZ!
 Como estou feliz de poder estar convosco!   Que felicidade esse nosso 

convívio!   
 EU em vós e vós em MIM!   
É a MINHA UNIDADE VERDADEIRA, o PAI em JESUS e JESUS no 

PAI, que agora é constante em vós, quando o ESPÍRITO SANTO habita vosso 
corpo, vosso templo santo, e vos alimenta e vos conduz.

 MINHA PRESENÇA em vós é vosso alimento, e vos sacia a fome e a 
sede.   

 Vossos olhos abrir-se-ão no momento oportuno e vereis toda a VER-
DADE ainda em vida.   

 Vossos olhos e ouvidos abrir-se-ão para verdes e ouvirdes MEUS 
prodígios e MINHA voz e vosso coração abrasar-se-á ante a PRESENÇA do 
MEU CORAÇÃO, batendo em vosso ser.
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Digo-vos: é a HORA da PAZ e ela se manifestará a todos vós.
 Darei a conhecer a todos a ALEGRIA da MINHA PRESENÇA e todos 

poderão usufruir DELA e ufanar-se de ELA estar presente e ser realidade em 
toda a HUMANIDADE.

 E falo-vos de viva voz: só buscando a MIM, vosso DEUS e PAI, tereis 
VIDA.   

 E digo-vos isso com toda a AUTORIDADE do PAI, do FILHO e do ES-
PÍRITO SANTO.

 Só vos entrosando com a SANTÍSSIMA TRINDADE, através deste CA-
RISMA, sereis contagiados e envolvidos com a MINHA FORÇA e o PODER da 
MINHA SANTA PRESENÇA, pois pela GRAÇA da MINHA BENEVOLÊNCIA sois 
ensopados pela MINHA DIVINDADE!

 No tempo atual vos apresento este CARISMA como a origem de todo 
BEM.   

Repito: neste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA se encon-
tra a ORIGEM de todo BEM, toda GRAÇA e de toda SANTIDADE.

 Nele se encontra a ORIGEM da VIDA, que é a FONTE TRINITÁRIA em 
vós, a FONTE de todo BEM, o manancial da MINHA PRESENÇA RESSUSCI-
TADA.

 Neste CARISMA vos dei amostras cabais da MINHA SANTÍSSIMA 
PRESENÇA no declínio do século passado e início do atual, o SÉCULO SAN-
TO.

 Através dele continuarei a falar o que quero de vós e por que haveis de 
ME OBEDECER no raiar desse novo dia, o DIA ETERNO, em que ME encon-
trais FACE a face.

 GRAÇA e PAZ abundantes para vós que permaneceis em pé nesta 
hora decisiva e fulminante para toda humanidade.

 FILHOS QUERIDOS, EU vos ensopo da MINHA PRESENÇA plena-
mente.

 Assim como o amanhecer vai raiando tão suave e calmamente no arrul-
har dos pássaros cantantes, assim tão suavemente, naturalmente, vou tomando 
posse de vós, de tudo o que sois, no vosso ser físico, psiquismo, espírito e alma, 
e também de tudo o que fazeis, no vosso ser social.

 É a HORA DIVINA, tão ansiosamente esperada por MIM para pleni-
ficar-vos com MEU AMOR, quando é selada sobre vós a ALIANÇA ETERNA, 
quando é coroada a MISSÃO de MEU FILHO JESUS e do
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MEU ESPÍRITO SANTIFICADOR, e assim poder elevar-vos à dignidade de fil-
hos, Imagem e Semelhança MINHA, SENDO PRESENÇA REAL e FRUTUOSA 
em vós.

 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS dos Cinco Continentes!   
 Como ansiei por este momento e ele já é realidade atual em vós.   
 O ESPÍRITO de SABEDORIA já está sobre vós.
 Agora posso derramar sobre vós todos os DONS da MINHA INCO-

MENSURÁVEL PROVIDÊNCIA, pois só sei ser DOM!   Só sei entregar-ME a 
vós!   

 E o que mais quero é SER em vós PRESENÇA de AMOR e VIDA, 
PRESENÇA de PAZ e ALEGRIA.

 E vós precisais permitir que EU “SEJA” em vós!
 E a isso chegais, passo a passo, tende certeza, pela vossa OBEDIÊN-

CIA e observância concreta da MINHA LEI do DÍZIMO, igual para todos os Po-
vos.

 E não haverá outra LEI tão poderosa como esta, que seja capaz de 
trazer-vos de volta a MIM.

 Só a LEI do DÍZIMO, INSTITUÍDA por MIM, VOSSO DEUS e PAI, na 
UNIDADE do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, salvaguardada por este CARISMA 
da ALIANÇA ETERNA, vos traz de volta a MIM, vos soergue e eleva à estatura 
de FILHOS, herdeiros de todo BEM e de toda GRAÇA.

 A CELEBRAÇÃO do DÍZIMO é o ENCONTRO COMIGO, VOSSO PAIZ-
INHO, no eterno ABRAÇO de aconchego: Filho, EU estou aqui!   SOU o DEUS 
PRESENTE em vós!

 E que “SE FAÇA” e que “ASSIM SEJA”, no PODER do PAI, do FILHO 
JESUS e do ESPÍRITO SANTO!   Amém!

 Assim sendo, não titubeeis, nem vacileis nessa HORA escrita através 
dos séculos e tão esperada por todos.

 É magnânima, espetacular e alvissareira a MINHA PRESENÇA.   
 Incontestável e cheia de VIDA.   E assim como digo, É!   
 Por isso não dá para duvidar nem pestanejar, pois a HORA oportuna se 

aproxima para cada um.
 Foi o trabalho incansável e silencioso desta COMUNIDADE, durante 

anos e anos, que vos trouxe esta certeza do DEUS “É” em vós e agora é hora de 
vibração e entusiasmo, muita garra e energia, pois, por este pequeno rebanho 
fiel a MIM, vós todos fostes vencedores!
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E não há como contestar, retroceder ou voltar atrás, pois, do que era, 
nada mais resta; não existe mais a estrutura milenar, arcaica e retrógrada, na 
qual podíeis agarrar-vos.

 Agora é o PLENO DOM que está de pé e se aproxima, exultante de 
VIDA, PAZ e AMOR!

 Vitória!   Vitória!   Vitória!   Brados de alegria entoai!   
 VITÓRIA ABSOLUTA contra tudo e contra todos!
 Agora é só ser feliz!   
É só FELICIDADE esse encontro COMIGO, vosso PAI-MÃE que abre 

para vós os reservatórios incomensuráveis de sua MAGNÂNIMA BONDADE e 
PROVIDÊNCIA.

 PAZ!   PAZ!   PAZ!      
VIDA!   VIDA!   VIDA!
 Aleluia!   Amém!
 Bênçãos do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!   
 Amém!

FILHOS AMADOS!
 EU vos falo com todo CARINHO!
SOU VOSSO PAI e vos AMO muito!   Intensamente!   
SOU em vós PURO AMOR!
 E já vos dei provas suficientes do MEU ZELO por vós, em toda Obra da 

Criação, na sua beleza e grandeza...
 Assim foi na vida dos profetas, recomeçando a aproximar-ME de vós.   
Na vida de MARIA...   
Na doação de MEU PRÓPRIO FILHO JESUS para salvar-vos do caos.
 E, agora, entregando a vós, através deste CARISMA, o ESPÍRITO 

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

 É prova de AMOR o MEU PLANO de SALVAÇÃO, que se conclui neste 
TEMPO, quando MEU ESPÏRITO, continuando a MISSÃO de MEU FILHO JE-
SUS, sustenta MINHA chegada e PERMANÊNCIA entre vós.
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Longamente esperei por esse MOMENTO SOLENE, por essa HORA de 
SABEDORIA e FESTA!

 Não mais escravos; não mais degredados filhos de Adão e Eva; não 
mais amarras; não mais correntes!   Nada mais vos escraviza ou vos prende!   
Nada!

 Saboreai esse ENCONTRO, pois é definitivo, porque agora já sois 
LIVRES FILHOS de DEUS!

 Agora participais da MINHA DIVINDADE e comungais da MINHA ONIS-
CIÊNCIA e SABEDORIA.

 E, assim como MEU FILHO JESUS se doou a vós por inteiro, se partil-
hou em COMUNHÃO SAGRADA convosco, no misterioso convívio de dois mil 
anos, assim, agora, pela plenificação deste CARISMA, EU, VOSSO PAI-MÃE, 
ME dôo a vós, ME reparto em COMUNHÃO convosco, ME diluo, ME desmancho, 
para penetrar por inteiro, minuciosamente, em vosso ser e em tudo que tendes.

 Passo a passo, a VIDA de DEUS foi se fazendo e entrando em todos os 
setores, até dominar todos os segmentos da sociedade atual, a partir de cada um 
de vós, do vosso mundo interior.

 Desde vossos primeiros pais, a MINHA PROPOSTA foi sempre a mes-
ma: conviver convosco como um pai convive com seus filhos, com o mesmo 
carinho e cuidado.

 Mas, só neste tempo HOJE, esta realidade se torna verdadeira, quando 
se concretiza o MEU PROJETO de estar, EU em vós e vós em MIM, numa AM-
IZADE SINCERA e GRATIFICANTE, esparzirdes MINHA LUZ em vossa presen-
ça.

 Por isso, agora, já posso dizer: “Estou em casa! Piso vosso chão!”
 E realizo em vós a VIDA de DEUS!
 SOIS MEUS FILHOS AMADOS!   
Entrai e ceai no MEU REINO de AMOR!
 EU ME COMPROMETO convosco, sociedade atual, de vos ajudar em 

tudo, em vosso ser pessoal, familiar, empresarial e governamental, estando em 
todos os vossos empreendimentos.

 Estou entre vós, de pé, firme!   Deixai COMIGO!   
EU ME COMPROMETO convosco, sociedade querida, de acolher, sugar, 
desmanchar, curar, passando dentro e fora de vós, numa efusão de AMOR, 
extinguindo tudo o que vos impede de viver a verdadeira felicidade de 
FILHOS AMADOS, em JESUS CRISTO, MEU FILHO QUERI-
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DO, VOSSO IRMÃO LEGÍTIMO, herdeiros que sois de toda a MINHA FOR-
TUNA de BEM, de JUSTIÇA e SABEDORIA.

 Gratuitamente fostes salvos e, por GRAÇA, novamente vos resgato 
para viverdes a verdadeira FILIAÇÃO DIVINA, já aqui, agora, começa a eter-
nidade para vós, pois SOU VOSSO PAI, SOU VOSSA MÃE, e vos carrego no 
colo.

 Ó sociedade atual, se soubésseis QUEM É que chega a vós HOJE e 
qual o PODER que está sobre vossa cabeça, viríeis correndo ao MEU ENCON-
TRO!   

E com quanto AMOR vos acolho!
 É o MEU GOVERNO sobre vós que se inicia e neste tempo vos reserva 

o desafio de viverdes a MINHA LEI do DÍZIMO para receberdes MINHA SALU-
TAR e FRUTUOSA INTERVENÇÃO.

 Para vós é DEVER; para MIM, é COMPROMISSO!
 Ao falar-vos dessa LEI do DÍZIMO, vos esclareço que ELA já está em 

vigor, já é realidade, e SE CUMPRE sobre vós.
 Não há como retroceder, questionar ou dialogar sobre ELA.   
 Acabou-se esse tempo.   Agora ELA já É!
 Agora vós precisais, obrigatoriamente, viver essa realidade e verdade 

de FILHOS, HERDEIROS de MINHA RIQUEZA, que para vós se apresenta, 
vós que sois participantes do MEU REINO de AMOR e PAZ, JUSTIÇA e SA-
BEDORIA.  

 Amando o DÍZIMO, vós amais a MIM e ME dais o direito de agir em 
vossas vidas, empreendimentos e realizações, com MINHA SABEDORIA e 
PROVIDÊNCIA.

 Tanto vossa pessoa, como vossa família, comunidade e governo, são 
beneficiados grandemente por essa MINHA LEI, pois SOU EU que ME apre-
sento a vós!

 Em MEU FILHO JESUS, eternamente vos amei e, por ELE, SOU 
PROVIDÊNCIA de AMOR e AMIZADE em vossa vida.   

ELE é o MEU mistério de PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA para vós, 
todos os dias e em todos os sentidos.

 Quem foi JESUS senão a MINHA PROVIDÊNCIA?
 Multiplicou pães e peixes, serenou as águas e acalmou os ventos, 

curou, perdoou, fez viver, revelando a vós, em todas as situações, a MINHA 
PROXIMIDADE. 
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Com JESUS, por JESUS e em JESUS, SOU ABUNDÂNCIA para vós, 
SOU PRESENÇA CONSTANTE na mesa do vosso lar, que é o altar da família 
moderna.

 ELE fez fora as SUAS REALIZAÇÕES, SEUS MILAGRES, para serem 
vistos por vós a olho nu e testemunhados através dos tempos a todas as gera-
ções.

 Todos se maravilhavam e até agora vós ficais admirados dos MILA-
GRES que ELE FEZ!   

E continua FAZENDO SEMPRE, pois JESUS é o mesmo ontem, hoje 
e sempre, nunca se cansa e nunca se esgota tal qual fonte de água cristalina a 
jorrar sobre vós.   

E prodígios muito maiores ELE ainda fará, agora que, como REI, VIVE 
e se levanta em pé em cada pai, cada mãe, cada filho, pois MEU AMADO FIL-
HO JESUS, VIVO, RESSUSCITADO DENTRO de vós, é o maior MILAGRE de 
PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA que poderíeis presenciar e viver neste tempo 
dito HOJE.

 É muito AMOR!   Muita VIDA!   É muita ABUNDÂNCIA!
 COMUNGAI esse AMOR!   
 ALIMENTAI-vos desse AMOR VIVO e REAL DENTRO de vós!
 Ei-LO, VIVO, RESSUSCITADO DENTRO de vós, para ser amado e 

adorado eternamente em vossos templos de carne, igrejas vivas que sois vós!
 É a maravilha das maravilhas, porque, agora, o MEU GOVERNO “É”, 

dentro de vós, FORÇA e PODER de AMOR e RESSURREIÇÃO, que age e 
determina o ACRÉSCIMO para vós!

 Maravilhai-vos, pois, FILHOS AMADOS, com a VIDA de DEUS em vós.   
VOSSO PAI sempre quis que vós fôsseis livres, ricos de todo BEM, 

saudáveis e alegres.   
E, em MIM, FILHOS, vós sois bem-aventurados porque crestes e agist-

es conforme a MINHA SANTÍSSIMA VONTADE para esta NOVA VIDA estar em 
pé no momento oportuno, aprazível a MIM.

 Vibrai, cantai, desfrutando de toda felicidade que SOU junto de vós!
 É só viver, amar e ser feliz!
 Agora, sim, vereis obras fantásticas na simplicidade e no silêncio 

dos corações, pois não são as altas torres, os monumentos, as construções
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espetaculares ou prodigiosas invenções da Ciência, da Física ou da Mecânica, 
que causarão admiração a vossos olhos, mas vós quedareis silenciosos e maravil-
hados ante a incomensurável grandeza e beleza da VIDA e PRESENÇA de DEUS 
em vós e a tranqüilidade e a paz da alma, repousando NELE ainda em vida.    

 Vosso físico, vosso psiquismo, espírito e alma no equilíbrio e na paz, 
em perfeita consonância COMIGO num doce colóquio e convívio amoroso, num 
diálogo de silêncio e paz.   

E a alma sente!   A alma vibra e se enche de AMOR, de brilho e fulgor.
 EU em vós e vós em MIM!   A MINHA SANTA PRESENÇA!   
Frutuosa e cheia de VIDA DIVINA!   Tendes o TUDO!   E isso vos basta!
 Isso, sim, vos causará espanto e despertará vossa admiração e inter-

rogação de ora em diante!
 A VIDA DIVINA “É” em vós, pois só a MIM haveis de buscar, e a sede que 

tenho de ser amado por vós é muito grande!   
 Adultos e crianças, todos, todos, todos!   Tenho sede de vós!
 E já não tereis mais interesse pela matéria efêmera, que passa!   
 Mas vossos olhos se voltarão para dentro de vós, buscando a vida espiri-

tual, o eterno, em vós, que não passa.
 A eternidade já começa aqui, agora.   
Esse é o maravilhoso prodígio reservado para este século: a VIDA de 

DEUS em vós!   
 O convívio com VOSSO PAI-MÃE dentro de vós, em ESPÍRITO, VER-

DADE e VIDA!
 O encontro do homem com SEU DEUS!   
 A alma cheia de GRAÇA, livre, limpa, pura, sem mancha, como SACRÁRIO 

VIVO do DEUS ALTÍSSIMO e como receptáculo das BÊNÇÃOS ETERNAS!
 Então, FILHOS, de posse deste tesouro, dai graças e glórias a DEUS 

PAI-MÃE, noite e dia, sem cessar.
 Rendei homenagem à SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI FILHO e ESPÍRITO 

SANTO, com hosanas sem fim, com cânticos e danças, pois é grande e imensa a 
bonança que chega a vós!   

O BEM, sendo VITORIOSO, é aplaudido de pé por toda humanidade!   
 É festejado com luzes e cores!
 A SANTÍSSIMA TRINDADE, o DEUS UNO e TRINO, finalmente habita 

vossa casa e, assim, vós sois SACRÁRIO VIVO da UNIDADE TRINITÁRIA, o 
DEUS CONVOSCO em vosso ser!   
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E não tendes mais outra VIDA a não ser a MINHA VIDA em vós!
 VITÓRIA!   VITÓRIA!   VITÓRIA!
 Nos quatro cantos do Mundo, hosanas sem fim ao PAI, ao FILHO e ao 

ESPÍRITO SANTO.   É clima de alegria e festa!
 VITÓRIA, Planeta Terra, com o espaço sideral, o Céu unido à Terra, a 

Corte Celeste com os Anjos e Santos!   
DEUS VITORIOSO em toda Terra!
 LUZ!   LUZ!   LUZ!   Brilhos!   Aleluias sem fim!
 DEUS VENCEDOR!   Glórias!   Hosanas!   Aleluias!
 É festa!   É muita festa!   É muita alegria e felicidade!   É muito AMOR!
Todo em glórias e hosanas sem fim ao DEUS TRINDADE, DONO SO-

BERANO, ÚNICO GOVERNO e ÚNICA AUTORIDADE do DEUS PAI-MÃE so-
bre tudo e sobre todos, agora e pelos séculos sem fim.

O DEUS-AMOR toma posse de tudo como ÚNICO SENHOR, ÚNICA 
FONTE de todo BEM, toda GRAÇA, toda VIDA, PROVIDÊNCIA e PAZ.

E que “ASSIM SEJA”, e que “SE FAÇA”, na UNIDADE do PAI, do FIL-
HO e do ESPÍRITO SANTO, todo o BEM sobre a face da Terra.

Estando agora de posse de todos vós, irei GOVERNAR-vos com todo 
CARINHO e AMOR, mansamente, calmamente, no silêncio de vossos cora-
ções, falarei abertamente sobre a MINHA PROPOSTA de VIDA NOVA na vossa 
FAMÍLIA, na vossa EMPRESA e no vosso GOVERNO.

Vós tendes em todos os Livros Sagrados exemplos suficientes de OBE-
DIÊNCIA irrestrita à MINHA VONTADE!   

Assim SE FAZ com GERTRUDES e ZULMAR essa FIDELIDADE, com 
DOCILIDADE e OBEDIÊNCIA à MINHA SANTA VONTADE, aos MEUS APELOS 
e às MINHAS ORDENS, neste PLANO SANTO de AMOR para todos os Povos.

Portanto, também para vós, ó Povos dos Cinco Continentes, se abre 
essa porta e precisais, agora, serdes DÓCEIS e OBEDIENTES ao MEU PRO-
JETO de VIDA NOVA, se quiserdes viver e ser felizes e realizados.

Há várias razões para serdes dóceis e pelas quais vale a pena viver e 
lutar.   

AMAR-ME de todo coração e entendimento, SERVIR-ME e 
OBEDECER-ME!



65

Haveis de AMAR o DÍZIMO, ligados a MIM, dentro de vós!
AMAI o DÍZIMO!   LIGAI-vos a MIM!   DENTRO de vós!   
CUMPRE-se, pois, e “SE FAZ” o GOVERNO do PAI, do FILHO e do 

ESPÍRITO SANTO sobre vós HOJE!      
A SANTÍSSIMA TRINDADE em vós e em todo Universo!
É a UNIDADE TRINITÁRIA que se apresenta feliz, alegre, radiante de 

LUZ e BELEZA!
Abri as portas, ó Governos do Mundo!   Recebei-ME!   
Comungai-ME, pois SOU só AMOR e só sei AMAR-vos, FILHOS AMA-

DOS dos quatro cantos do Mundo!
Dai licença para EU entrar e invadir vossa privacidade!   
Deixai-ME agir, pois já estou de pé, em vossa casa, como ÚNICO SEN-

HOR!
É muita TERNURA!   É muito CARINHO que sinto por vós neste instan-

te reservado aos fortes de coração e de coração altaneiro, a todos os que ME 
COMUNGAM nesse PLANO de AÇÃO SALVÍFICA para toda a HUMANIDADE!

Acolhei-ME!   É a HORA e ela reserva surpresas muito agradáveis para 
vós, pois entrei em tudo e SOU agora VOSSO DONO ABSOLUTO.

SOU VOSSO REI, VOSSO PASTOR, VOSSO JUIZ e CONSELHEIRO.   
SOU VOSSO GOVERNO, VOSSO PAI e VOSSA MÃE.   O TUDO em 

todos!
É a GRAÇA superabundante que vem a vós, não como resultado de 

vossos esforços humanos de milênios, andando a esmo, mas por pura BON-
DADE do CRIADOR, VOSSO PAI, que vos quer premiar com TUDO o que ELE 
É!

Agora é o TEMPO de PAZ, AMOR e PROVIDÊNCIA!   
TEMPO de MINHA INTERVENÇÃO SOBERANA na HUMANIDADE!
E já posso GOVERNAR-vos, Povos todos do Universo, como GOV-

ERNO SANTO, de PAZ e AMOR, pois todo o PODER do Céu se transportou à 
Terra para REINAR ETERNAMENTE!

É a TRINDADE SANTÍSSIMA, todo BEM, que vos REGE de ora em 
diante!

É o GOVERNO NOVO que vos fala, é a UNIDADE TRINITÁRIA que 
vos GOVERNA.
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Agora já não há mais tempo.   Findaram-se os tempos de espera.
A partir de HOJE, o GOVERNO NOVO, o GOVERNO do PAI e do FIL-

HO, na FORÇA de MEU ESPÍRITO, está implantado indelével dentro de cada 
ser.

E todos vós, de uma forma ou de outra, inexoravelmente haveis de 
convergir para ELE, na reta final, pois estais entrando na VIDA NOVA, cheia de 
GRAÇA, cheia de BÊNÇÃO, cheia de AMOR e PAZ!

Foram anos e anos!   Meses!   Dias e noites!   
Horas intermináveis de dedicada doação e espera, trabalho...   Trab-

alho...   Trabalho...
Até que tudo convergiu para um ponto, tudo se fragmentou, tudo se 

misturou, se diluiu, se evaporou.   E o Céu pôde descer e tomar posse de tudo 
e de todos.

Entrou no tempo e no espaço, no passado e no futuro, e agora, no 
presente, DEUS SE LEVANTA, se ergue, qual edifício construído sobre rocha, 
dentro de vós!

REI SOBERANO, MAGNÍFICO e ESPLENDOROSO, em toda Terra!
O NOVO GOVERNO está construído! 
A UNIDADE do PAI habitando dentro de vós!   
É a VITÓRIA do DIVINO sobre o humano.
Passei dentro de vós e vos transformei em NOVAS CRIATURAS, à 

MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, e em vós já posso habitar.
E foi intervenção de DEUS em vós, e é para todos!
É a GLORIFICAÇÃO da MISSÃO de MEU FILHO JESUS e PLENIFI-

CAÇÃO da VINDA de MEU ESPÍRITO, quando tudo se completa, se SANTI-
FICA, e se FAZ VIDA e VERDADE no meio de vós!

Por isso, haveis de ter muitas indagações, muitos porquês!   Como?   
Quando?   Onde?

Mas isso tudo pertence à MINHA ONISCIÊNCIA DIVINA e vos revelo 
pouco a pouco, passo a passo, o que tendes condições de aceitar, obedecer e 
amar.

A vós resta viverdes o BEM, só o BEM, e AMAR!   
AMAR muito a SANTÍSSIMA TRINDADE, RAINHA UNIVERSAL de 

todo Cosmo, a MÃE de todos os viventes.
Tanto à vossa direita como à vossa esquerda, de alto a baixo, é UM SÓ 

o GOVERNO de TODOS os Povos! 
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De Norte a SUL, de Leste a Oeste, fiz de todos os Povos UM SÓ CO-
RAÇÃO e UMA SÓ ALMA COMIGO, e agora posso REINAR grandemente so-
bre todos.

E todos vós precisais estar em MIM, ficar em sintonia COMIGO, harmo-
nizados nesse AMOR SANTO e PODEROSO, pois é o único caminho para vós 
e não há outro que possais buscar.   

E só o que desejo a vós é essa vida espiritual cheia de graça, de força 
e fertilidade.

Se agirdes assim, amando-ME acima de todas as coisas, com toda a 
vossa força e entendimento, estareis amando também aos vossos irmãos.   

Portanto, tende para com VOSSO PAI-MÃE uma afeição deveras apa-
ixonada, pois é de MIM que se esparzem a LUZ e a FORÇA para todos vós, 
pois EU SOU a PROTEÇÃO e AMPARO em vossas vidas e EU só quero o BEM 
para vós.   

Por isso, percebei-ME, AMAI-ME e permanecei em MIM, sempre!
VOSSO PAI é ALEGRIA!   É VIDA!   É SAÚDE!   É AMOR!   
É BONDADE!   É PAZ!   É CARINHO!   É PROVIDÊNCIA!   É LUZ!   
Enfim, SOU TODO BEM!
Esta é a hora da troca e é MINHA maior ALEGRIA que todas as FAMÍ-

LIAS da face da Terra entrem nesse NOVO TEMPO de LUZ, VIDA, BELEZA, 
FORÇA e PODER, em que UM SÓ É o PASTOR e que vós podeis viver já, 
agora, o APOGEU da GLORIFICAÇÃO do PAI e do FILHO, que é a VIDA do 
ESPÍRITO SANTO em cada um de vós!

E que “ASSIM SEJA” e que “SE FAÇA” a VIDA DIVINA em vós, e que 
SE CUMPRA esse DESÍGNIO sobre vós, a PRESENÇA do MEU ESPÍRITO 
SANTO em cada um de vós, pelo PODER e em NOME do PAI, do FILHO e do 
ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO e TRINO, o VERDADEIRO!

Proteja-vos a MINHA ONISCIÊNCIA DIVINA!   
Proteja-vos a MINHA SABEDORIA!
SOU o AMOR em vós e vos AMO muito!
SOU muito FELIZ de estar convosco!
É um grande acontecimento, digno da maior honra, glória e lou-

vor esta apresentação DIVINA, MAGNÍFICA, TRASNSCENDENTAL, da 
sua SANTIDADE em vós, conquistada por uns poucos e difundida para
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todas as Raças, Credos, Povos e Culturas, a qual podeis vivê-la na gratuidade 
total, hoje.

 Digo HOJE, referindo-ME ao TEMPO PRESENTE, quando o DIVINO já 
permanece em vós com toda pujança, VIDA e VERDADE!

 GRAÇAS!   GRAÇAS!   GRAÇAS mil sobre vós, FAMÍLIAS de todos os 
Povos, nesse tempo frutuoso, tempo DIVINO, tempo de AÇÃO DIVINA sobre 
vós, quando a ÁRVORE da VIDA se expande e espalha seus ramos nos quatro 
cantos do Mundo e vai dando frutos de BEM em toda Terra.

 Agora tomais conhecimento de MIM, pois sabeis que, amando-ME, só 
tereis a lucrar e, em MIM, sempre vencereis!

 Como ÚNICO DONO ME APRESENTO, pois VIVO dentro de vós e 
manuseio vossas coisas, participando de vossa rotina diária.

 Por longo espaço de tempo movimentei Céu e Terra para reconquistar-
vos de volta a MIM e poder ficar junto de vós.

 Movimentei-ME, também, dentro de vós, em todos os vossos órgãos, 
aparelhos e sistemas, transpassando todas as vossas células, entrando em 
cada átomo do vosso ser, possuindo-vos por inteiro.

 E agora já posso dizer: Vamos descansar um pouco!   
 Vamos silenciar e nos acalmar, pois a OBRA da RECRIAÇÃO SE COM-

PLETA.
 Podemos descansar!   
 Que bom, FILHOS!   Vamos silenciar um pouco!   Vamos saborear!
 É o PAI que desce e está aqui convosco!
 É o PAI...   A MÃE...   O AMOR!
 Dou-vos o ABRAÇO CARINHOSO da CHEGADA!
 Que bom estar AQUI, ceando em vossa mesa, partilhando-ME como 

ALIMENTO de AMOR, de SABEDORIA e ENTENDIMENTO, de JUSTIÇA e 
FRATERNIDADE.

 E quando o AMOR É, não há muitas palavras, mas, sim, muito silên-
cio...   

É só AMAR...  AMAR... AMAR o PAI... AMAR a MÃE... AMAR os IR-
MÃOS em MIM!

 Silenciar...   Ficar...   Ser em MIM...   Deixar-se possuir por MIM!   
 Mergulhar no MEU DIVINO e SANTO AMOR, na MINHA SANTIDADE, 

e deliciar-se com a MINHA SANTA PRESENÇA em vós.
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Será assim a vida agora, quer trabalheis, quer descanseis, estareis 
sempre ME contemplando, saboreando MINHA PRESENÇA PARTICIPATIVA, 
pois se desvendam os MISTÉRIOS DIVINOS para vós.

 Que alegria vós podeis sentir e que satisfação morar nesse edifício 
SANTO que SOU EU em vós!   

SOU em tudo o que vós sois, e vós, em MIM, sois criaturas santas, 
recriadas à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.

  Estais em MIM plenamente, por isso vos escrevo, pois verda-
deiramente o DEUS das ALTURAS está em vós agora, numa AMIZADE trans-
parente e sincera, numa vivência perfeita, como AMIGO VERDADEIRO que vos 
conhece, tanto por dentro como por fora. 

 E quero, cada vez mais, dar-ME a conhecer para vós, fazendo crescer 
essa AMIZADE entre nós.

 Vós ME encontrareis facilmente ao AMAR-ME de todo vosso coração e 
com toda sinceridade de vossa alma falar-ME!

 Agora isso é possível, pois habito em vós e vos encontrais COMIGO!   
E encontrando-ME, vos encontrais a vós mesmos, amando-vos carin-

hosamente, como pérolas preciosas para MIM, pois vós custastes o SACRIFÍ-
CIO de um DEUS na CRUZ!

 E, se vós amardes a MIM e a vós mesmos, também estareis amando 
vossos IRMÃOS do Universo todo, pois SOU UNIDADE CONVOSCO e vos 
congrego a todos em torno a MIM!

 Todos vós, para MIM, SOIS UM!   
Vós sois todos IRMÃOS, em MEU FILHO JESUS!   
FAMÍLIA, na MINHA FAMÍLIA TRINITÁRIA! 
 E assim haveis de permanecer eternamente, no MEU AMOR e na 

MINHA UNIDADE!
 PAI e FILHOS, juntos no mesmo AMOR!
 No sossego do SILÊNCIO que vos chega, desbravareis esse caminho, 

sincero e gratificante, do AMOR-DOAÇÃO... O AMOR de JESUS!
 Doar-se...   Servir...   
Ser instrumento de AMOR, deixando fluir para os IRMÃOS o MEU 

AMOR, como FONTE de TODO BEM, que vai...   Vai...   Vai...   !
 Assim é o MEU CAMINHO...   Assim é o AMOR...   
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Precisa do IRMÃO para “SER”!   Para acontecer!
 EU vos AMO!   AMO!   AMO!
 E, assim, em MIM haveis de sentir-vos muito felizes e realizados, pois 
SOU em vós tudo o que é o BEM, a VIDA, a PAZ e o AMOR!
 Estou em vós, perfeitamente, calmamente, no vai-e-vem do vosso dia-
a-dia, no vosso trabalho e no vosso descanso, no equilíbrio de vossa mente, 
do espírito e da alma, no pulsar do vosso coração.   
SOU EU que sinto em vós e SOU EU que penso em vós, tão forte e real é a 
NOSSA UNIDADE!
 Desfrutai dela!   SOU em vós!   Estou em vós!
 Ficai ligados a MIM sempre e bebei dessa FONTE de AMOR, PAZ e 
TRANQÜILIDADE que SOU!
 Silenciai em MIM e descansai, pois EU REALIZO por vós!
 Bebei!   Comei!   Alimentai-vos do MEU AMOR!   
ALIMENTAI-VOS do TUDO que SOU!

  VOSSO PAIZINHO, que É AMOR!

 FILHOS QUERIDOS!
 SOU o VOSSO PAI!   SOU o VOSSO AMOR!   SOU a VOSSA VIDA!
 SOU o AMIGO de todas as horas e venho falar-vos com muito carinho 
e ternura, acolhendo-vos no MEU REINO de AMOR e PAZ.
 SOU VOSSO PAIZINHO QUERIDO e, logo, logo, nos encontraremos 
FACE a face, tão grande é a nossa AMIZADE e tão fortes e indestrutíveis são 
os laços que nos unem e nos sustentam.
 EU em vós e vós em MIM, noite e dia, sempre, num convívio paterno 
e fraterno, pois, em vós, EU, VOSSO PAI, com MEU FILHO JESUS, SOMOS 
UM, na UNIDADE do ESPÍRITO SANTO.
 E essa UNIDADE agora haveis de viver como LEI SANTA, pois há UM 
SÓ SENHOR, UM SÓ ESPÍRITO e UM SÓ AMOR para vos reger, orientar e 
governar.
 Que lindo é!   
 Que lindo é AMAR-NOS tanto e gozar desta felicidade já aqui neste 
Paraíso perfeito.
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Falo-vos a partir da MINHA UNIDADE, pois EU vos tenho em MIM, ao 
mesmo tempo em que EU, VOSSO DEUS UNO e TRINO, o VERDADEIRO, 
estou em vós plenamente. 

 E EU vos faço, pela MINHA GRAÇA, portadores desta UNIDADE na 
qual haveis de viver.

 E é esta UNIDADE TRINITÁRIA, a FONTE de TODO BEM, que nunca 
se esgota, mas está sempre a doar-se, doar-se sem se cansar.

 É o ABRAÇO constante do PAI-AMOR e AMIGO a seus FILHOS agra-
ciados com tamanha dádiva, que agora é UMA REALIDADE CONCRETA.

 Faz-se VERDADE o “PEDI e RECEBEREIS”, mas nem precisais pedir, 
pois MINHA ONISCIÊNCIA sabe do que precisais e vos dá muito mais, além do 
necessário.

 Já é a HORA desta UNIDADE do PAI e do FILHO ser em vós o vínculo 
de UNIÃO eterno e poderoso, salvífico e construtivo.

 Vós sois ungidos com MEU DIVINO SER e vos plenifico com MINHA 
SANTA PRESENÇA, FILHOS QUERIDOS MEUS, e já estou de vós bem próxi-
mo, alimentando-vos com MEU AMOR.

 E HOJE confirmo esta UNIDADE TRINITÁRIA em vós, como ORDEM e 
como LEI, no PODER SANTO do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!   Nela 
haveis de viver!   

 E que assim seja!   E que “SE FAÇA”!
 Abro igualmente a todos vós os reservatórios da MINHA DIVINA 

PROVIDÊNCIA, pois em MEU FILHO JESUS vós sois todos MEUS FILHOS, 
HERDEIROS de todo BEM.

 Dou-vos MEU CORAÇÃO de PAI!   Quereis mais que isso?
 MEU CORAÇÃO vos ama a todos indistintamente. Por isso já vos 

salvei!
 Fostes fiéis e dedicados e podeis contar-vos felizes já que vós todos 

fostes visitados pela MINHA COMPLACÊNCIA DIVINA.
 Tal como a galinha reúne seus pintainhos, assim EU vos reuni no acon-

chego das MINHAS ASAS e vos protegi, elevando-vos à condição de FILHOS 
QUERIDOS, receptores de todas as MINHAS BÊNÇÃOS e GRAÇAS, pois, em 
MEU ESPÍRITO SANTO, EU vos resgato de novo, fazendo-vos ser MINHA IMA-
GEM e SEMELHANÇA!

 Agora, sim, vós sois realmente MEUS FILHOS!
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E já posso agir sobre vós de acordo com a MINHA SANTA VONTADE, 
porque hoje tendes condição de ouvir-ME, entender-ME e obedecer-ME.

 E que “SE FAÇA”!
 Pois, como não haveis de dizer “SIM” a um DEUS tão PAI, tão AMOR, 

tão AMIGO?
 Como não haveis de concordar com MEU PLANO, criaturas perfeitas 

que sois, MINHA SEMELHANÇA e MINHA IMAGEM?
 Vós tendes o ROSTO de DEUS refletido em vosso rosto!   
Tendes MEU OLHAR, MEU PENSAR e MEU FALAR!   
Toda RIQUEZA da MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA está em vós.
 Paguei por vós alto preço!   Vós custastes o SANGUE do DEUS-AMOR!
 Como não fazer caso desta dádiva agora?   Não há como retroceder!
 E não foi em vão para vós a SUA VINDA e CONVIVÊNCIA HUMANA 

durante trinta e três anos, pois possibilitou que EU pisasse agora com MEUS 
PÉS nesta MINHA VINHA tão fértil e agraciada da qual vós sois os herdeiros 
legítimos.

 JESUS, MEU FILHO QUERIDO, mereceu para vós a vivência do mis-
tério da MINHA MANIFESTAÇÃO ao Mundo.   

NELE e com ELE, vós sois criaturas ressuscitadas, selados que estais 
com a VIDA DIVINA em vós.

 Vós sois portadores da MINHA PAZ e do MEU AMOR.   
 E nessa PAZ e nesse AMOR realizareis obras fantásticas e fareis por-

tentos inimagináveis à mente humana, pois tão largo e vasto é o MEU PODER 
TRINITÁRIO sobre vós agora.   

 E assim COMIGO, no MEU aconchego, quero que continueis a viver 
nesta PAZ e neste AMOR.

 Das alturas, atingireis o Universo inteiro e brilhareis como luzeiros, es-
parzindo a LUZ da MINHA PRESENÇA.   

 Em MEU NOME haveis de GOVERNAR a Terra, em abundantes 
celeiros de fartas colheitas, na ABUNDÂNCIA e na PROVIDÊNCIA deste PAI, 
que também é MÃE!

 Fartarei vossos lares com TUDO que SOU, já no tempo dito HOJE.
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É MEU ESPÍRITO que vivifica, dando a tudo o que existe, por MEU 
AMOR, nova estatura, nova dimensão, novo sabor, novo aroma, nova cor e 
novo brilho.

 MEU ESPÍRITO vos acompanha, vos dá VIDA NOVA e vos agracia com 
a MINHA PLENITUDE.   

É ELE, o SANTO ESPÍRITO, o SANTIFICADOR, o PARÁCLITO PRO-
METIDO por MIM, que dá continuidade à MISSÃO de JESUS na vivência do 
mistério da MINHA CHEGADA e PERMANÊNCIA entre vós, mistério esse reve-
lado e concretizado neste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA pelo 
trabalho incansável da PESSOA UNGIDA e ESCOLHIDA para acolhê-LO.

 MEU ESPÍRITO SANTIFICADOR encontrou terreno fértil e pôde ex-
pandir-se plenamente através da MULHER valorosa e dedicada neste afã, que 
disse “SIM” do começo ao fim, no intuito de obedecer sem restrições à MINHA 
VONTADE.

 Ao lado do HOMEM escolhido para receber o DOM, permanece em pé, 
firme e tranqüila, feliz, na certeza da MISSÃO cumprida.

 Parabéns, GERTRUDES e ZULMAR, porque fostes soldados valoro-
sos e corajosos, insubstituíveis, neste combate que tivestes que travar e vencer.

 Agora, recebei os louros da VITÓRIA bem merecida!
 Parabéns, GERTRUDES GROSSL!
 Parabéns, ZULMAR COUTO!
 É DEUS, PAI do Céu e da Terra, que vos cumprimenta e vos deseja 

toda alegria e felicidade, já aqui na Terra e também no Céu.
 Recebei, FILHA QUERIDA e FILHO QUERIDO, as BÊNÇÃOS do DE-

US-PAI TODO- PODEROSO, do DEUS-FILHO e do DEUS-ESPÍRITO SANTO!
 SOU a TRINDADE SANTÍSSIMA que vem, em PESSOA, agradecer-

vos!
 Obrigado, GERTRUDES, QUERIDA!
 Obrigado, ZULMAR, QUERIDO!
 MEUS FILHOS DILETOS, EU vos agracio grandemente, e, convosco, 

toda a humanidade, a qual representais muito bem!
 “FAÇA-SE”!   “FAÇA-SE”!   Todo BEM e toda GLÓRIA pelos séculos 

sem fim.
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Que a GRAÇA “SEJA”!   Que a VIDA “SEJA”!   Que o AMOR “SEJA”!
 Que toda humanidade possa desfrutar da MINHA PRESENÇA e PER-

MANCÊNCIA!
 Que toda RIQUEZA do DEUS VIVO e VERDADEIRO seja presente 

para vós!
 Com os Anjos e Santos, vibrai, cantai, dançai!   
 É MEU CORAÇÃO cheio de alegria que entrego para vós.
 O DOM É!   A VIDA É!   O AMOR É!
 A TRINDADE SANTÍSSIMA se dá em ALIMENTO para vós, em todos 

os lares e em todos os lugares.
 Todos vós comungais MINHA PRESENÇA por inteiro!
 É a UNIDADE TRINITÁRIA que desfrutais neste dia tão lindo em que 

todos vós estais de parabéns, pois permaneceis de braços com VOSSO DEUS!
 Aleluias sem fim à SANTÍSSIMA TRINDADE!
 Cantai!   Cantai!   Cantai!   
Ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO SANTO, toda glória, honra e louvor!
Dou de presente a vós MEU CORAÇÃO TRINITÁRIO para que, com 

ELE, possais AMAR-ME intensamente, e ser AMOR para vossos IRMÃOS!
É o agradecimento da SANTÍSSIMA TRINDADE a toda humanidade 

pela calorosa acolhida que EU tive, junto à pessoa, à família, à comunidade e 
governo.

Agora estamos todos unidos e felizes, e em MEU NOME podeis viver!
Vivei!   Vivei!   Vivei, ó HUMANIDADE QUERIDA!   
Povos dos Cinco Continentes!   
Recebei todos as BÊNÇÃOS e GRAÇAS da SANTÍSSIMA TRINDADE, 

a UNIDADE que está em vós.
Que assim seja!   Amém!

 Falou convosco o PAI AMIGO!
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Ó Povos todos, glorificai o PAI, o FILHO, e o ESPÍRITO SANTO, a 
SANTÍSSIMA TRINDADE dentro de vós.

 O DEUS UNO e TRINO É em vós VIDA PERFEITA, PAZ, SABEDORIA, 
SAÚDE PERFEITAS.

 O AMOR entrou em vossa casa e agora vos dirige e vos conduz.   
Estou dentro do vosso lar.   
E cada um de vós é perfeito como é PERFEITO vosso PAI CELESTIAL.
 Foi um acontecimento ótimo para a humanidade esse NOVO EXISTIR 

em MIM.
 SAÚDE!   PAZ!   EQUILÍBRIO PERFEITO!   TUDO perfeito em MIM.
 É a HORA da GRANDE FESTA.   
A MINHA UNIDADE vos atraiu a uma vivência perfeita.   
Tudo limpo.   Tudo unido.   Tudo santo.   Tudo puro e salvo.   
É o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, UM e mesmo DOM em todos.
 E MINHA UNIDADE vos governa através de uma MULHER, a MULHER 

GUERREIRA.
- Aia – la!   Shaia – la! 
- Caia – la...   
Vibrai!   Cantai!   Exultai!   
Vamos em frente, filhos queridos dos Cinco Continentes!   
Permanecei em MIM e vos mostrarei tudo o que faço e quanto posso 

ajudar-vos a manter tudo organizado, tanto em vossa pessoa como em vossa 
família, comunidade e governo.

MINHA UNIDADE vos faz ser UM no PAI.   
Sois UM COMIGO e EU vos AMO muito!
- Aia – la!   Shaia - la!
Vós ME compreendeis bem!   ABA vos ama imensamente!
Crede em MIM, não vos decepcionarei!
Tudo em vós se completa e se plenifica.
 Podeis manter-vos de pé, com toda confiança, pois estais mergulhados 

na MINHA ENERGIA DIVINA e o DEUS da VIDA É em vós VENCEDOR!
 ABA!   PAPAI!



76

Agora se faz a PAZ, a TRANQÜILIDADE e o AMOR.
 Pegais novos rumos.   Começa o TEMPO NOVO.   
 É o ponto de partida, a largada oficial.   É o início da reconciliação entre 

os povos!   
 Finda-se a guerra renhida de milênios, onde irmão se voltou contra ir-

mão.
 Durante esse tempo, todas as vossas potencialidades estiveram em de-

sequilíbrio, abafadas e em desuso.
 Só agora, nesta época, do tempo presente, a PAZ VERDADEIRA, que é 

a PRESENÇA do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, toma seu lugar defini-
tivo e permanente dentro de vós.   

 PRESENÇA SANTA, geradora de VIDA, e VIDA em ABUNDÂNCIA, em 
vós e no que vos rodeia.

 Foi eliminada a causa de toda guerra, de toda doença e de toda peste 
em vossa pessoa, em vossa família, em todos os segmentos da sociedade e, 
consequentemente, em todo Universo.

 Em tudo e em todos, o gerador dos malefícios extinguiu-se eternamente.
 Agora, vós sois livres filhos de DEUS, herdeiros de todo BEM, de toda 

GRAÇA.
 Agora, a atmosfera de PAZ que respirais é a PRESENÇA do próprio 

DEUS que habita todo vosso ser e o Universo inteiro.
 Cada vez mais a MINHA PRESENÇA, geradora de VIDA, vos cercará 

e vos envolverá em uma união pura e perfeita de AMOR e AMIZADE na MINHA 
SANTIDADE.

 E em MIM encontrareis o manancial de glória, força e poder do qual 
podereis dispor para inovar, renovar, prescrever, transformar e criar.

 Novos horizontes surgem!
Novas portas se abrem!
 Vossas potencialidades brotarão e hão de florescer como num jardim 

florido.   
 Vossos dons hão de expandir-se, desde a criança até o adulto.   
 Todos, do menor ao maior, contemplando a MINHA FACE, realizarão 

portentos inimagináveis à mente humana.
 Todos, todos, todos, terão o MEU NOME GRAVADO em suas frontes e 

ME reconhecerão!
 FILHO!   EU SOU TEU DEUS!   O PAI desde sempre desejou possuir-te! 
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Este é o MOMENTO, a HORA precisa, quando podeis ME receber e 
dizer: VÓS SOIS MEU DEUS!   E ser UNO COMIGO como um pai, uma mãe, 
tem no colo o filho, a filha.

 EU vos domino e vos possuo plenamente e ensopo-vos do MEU AMOR 
de PAI.

 GERTRUDES!   Toma o lugar de honra diante do MEU TRONO de 
GLÓRIA!   

 Distribui para os quatro cantos do Mundo toda SABEDORIA e ENTEN-
DIMENTO que fluem de MIM para ti!   

Todo vosso ser, vosso pensar, vosso sentir e agir estão em MIM e SOU 
EU que realizo através de ti, GERTRUDES!

Tu não és apenas uma pessoa.   
És um Povo que se coloca diante do PAI em AMOR, LOUVOR e GLO-

RIFICAÇÃO.
 E, vós, FILHOS QUERIDOS, todo CONSELHO, FORTALEZA, CIÊN-

CIA, TEMOR de DEUS e PIEDADE, distribuí!   Dai!   Dai!   Dai sem cessar!
 É muito grande e importante o que estais a viver.   
 É muito sábio e digno o vosso trabalho, e esse passo novo é muito 

sério.
 Compreendei o que vos digo!
 Continuai firmes nesta luta que empreendeis, passo a passo, a favor do 

BEM!
 Filhos dos Cinco Continentes, EU vos AMO MUITO!

   ABA!   PAI!

 Filhos queridos!
 Tendes gratuitamente a MINHA VIDA em vós!   
 O que fizestes ou deixastes de fazer não ME importa.
 É COMIGO tudo o mais!
 Governos dos Povos!
 É a MIM que deveis recorrer nesta hora.   
SOU vosso refúgio e vossa fortaleza.
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Vinde correndo para MEUS braços e segui MEUS passos, pois chegais 
às alturas e, fazendo o que vos digo, alçais vôo para as alturas.   

Haveis de viver conforme EU SOU e presenciar maravilhas na vossa 
convivência intercontinental.

 Só a partir de MIM tereis a VIDA e o AMOR.   
 Já é MEU CORAÇÃO no vosso coração o intercâmbio de AMOR que 

vos alimenta.
E em vossos PAÍSES, irmão ama irmão!   
Essa é a LEI que já está em vigor no TEMPO HOJE.   
Urge que aconteça entre vós a igualdade e a fraternidade.
 Todos vós sois MEUS FILHOS!   E IRMÃO AMA IRMÃO!
 Com JESUS, por JESUS e em JESUS, vós sois todos FILHOS do mes-

mo PAI.
 É a ALIANÇA DIVINA entre o Céu e a Terra que forma essa UNIDADE 

indissolúvel.
 E que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRI-

TO SANTO, DEUS UNO e TRINO, o VERADEIRO!
 O AMOR entre IRMÃOS É LEI!
 E que SE CUMPRA, sob pena de não continuardes a viver!   
Que ninguém ouse romper a ALIANÇA que o PAI faz convosco.
 ABA vos AMA muito e por isso vos apascenta e conduz pelo caminho 

limpo, vos ensina, vos instrui e, se preciso, vos corrige e vos converte.   
A voz do PASTOR se fará ouvir dentro de vós retumbante e altaneira, e 

haveis de segui-lo, pois é vosso ÚNICO DONO.
 O tempo velho extinguiu-se com todas as suas implicações e conse-

qüências.   
 Assim como o antigo dono do Planeta Terra extinguiu-se, cessou de 

existir.
Eternamente!   
 Por ORDEM do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, O DEUS-UNO 

e TRINO agora é VOSSO ÚNICO DONO, e em todo Universo só há UM PAS-
TOR para vós, ovelhas!

 Assim também se findaram as velhas obras e os frutos podres da di-
visão, da guerra, da desordem, do pecado.   

 O pecado cessa de existir, pois acabou o gerador do mal.   
 Seu tempo findou eternamente.
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E ainda DEUS-PAI chegou em tempo de consertar todas as desordens 
que ele fez no Planeta Terra.

 Foi árdua a luta, foi dura, mas foi necessária.   
Custou a VIDA de MEU FILHO numa CRUZ!   
Mas valeu a pena, pois, NELE e com ELE, vós fostes vencedores!   
 A VIDA venceu a morte.   Somos vitoriosos, aleluia!
 A Terra inteira agradece em brados e hinos de louvor.   
DEUS-UNO e TRINO, a SANTÍSSIMA TRINDADE, com toda Corte Ce-

leste unida aos Anjos e Santos, com todos os habitantes da Terra com tudo o 
que ela possui, é VENCEDOR.

 Hosanas e alegrias sem fim ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO SANTO, 
o DEUS É em vós!

 SANTO, SANTO, SANTO, DEUS das ALTURAS, REI do Universo!
- Aia – la...   Shaia...   la!
AMAI!   AMAI como EU vos AMO!
AMAI-ME apaixonadamente!
Como EU quero ver-vos felizes!   Livres!   Tranqüilos! 
FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
Acabou o tempo em que “falar” adiantava alguma coisa!   
A letra mata.   É o ESPÍRITO que dá a VIDA!
Mesmo que queirais, já não podereis vos ajudar mutuamente, pois o 

socorro agora só poderá vir de MIM!
Pai e mãe não terão autoridade sobre seus filhos...   
Médico não curará...   Juiz não decidirá, nem Governo não governará 

alguém...
Por vós mesmos, chegais ao próprio caos, à desordem geral.   
Ninguém mais terá autoridade sobre alguém na face da Terra.
Só a partir de MIM, vosso DEUS e PAI, vós sereis FILHOS livres e tereis 

AUTORIDADE para CURAR, LIBERTAR e GOVERNAR, pois EU SOU o GOV-
ERNO em vós, em vossas FAMÍLIAS, em vossas EMPRESAS e GOVERNOS!

Tanto faz a idade que tendes, adulto, jovem ou criança, todos vós sois 
portadores igualmente da mesma alma imortal e, como tal, haveis de prestar 
contas de vossa OBEDIÊNCIA a MIM, de vosso proceder conforme DEUS!



80

De vosso “amar”, de vosso “doar”, de vosso “ser” em MIM, estar em 
MIM, silenciar em MIM.

Em MIM, vós sois criaturas renovadas e vossas obras cheias de mag-
nanimidade e força salvífica e redentora!

Nada, nada, nada tem poder contra vós se estais mergulhados em 
MIM, pois há o tempo do plantio, o tempo da colheita e o tempo de saborear!

Na MINHA VINHA, cada um realiza o seu mister.   
Uns já podem saborear, enquanto outros ainda plantam e colhem...
Entendei os tempos desta HORA!
O importante é que agora estais todos trabalhando no MEU REINO de 

AMOR e PAZ.
Sois todos operários da MINHA VINHA e ela prosperará e frutificará 

enormemente, pois nada foi destruído, mas tudo será renovado e recriado pela 
FORÇA do AMOR!

Todo MEU SER “É” em vós e MEU OLHAR vos transpassa.   
E, então, olhais o Mundo com MEU OLHAR, escutais com MEUS OU-

VIDOS, caminhais com MEUS PÉS, abençoais com MINHAS MÃOS, UNGIS e 
AMAIS com MEU CORAÇÃO.

Sois ricos, ricos, ricos do MEU SER e do MEU AGIR!
Tomais parte COMIGO na CEIA SAGRADA e gratuitamente a VIDA que 

SOU se faz em vós.   É a vossa entrada na GRAÇA.
- Aia – la...   Shaia...   la!
 Abraçamo-nos como PAI e FILHO...   NOSSA UNIDADE de AMOR vos 

envolve...
- Aia – la...   Shaia...   la!
 FILHINHOS, FILHINHOS, a SANTÍSSIMA TRINDADE vos AMA e vos 

acolhe com muito carinho.
 Repousai em MEUS BRAÇOS, FILHOS QUERIDOS!   
Tende toda felicidade que mereceis.   
Crede com toda força de vossa alma e de vosso coração e optai pela 

VIDA que SOU, pois ELA é rica e abundante e, em SI MESMA, encerra todas 
as coisas.

 SOU VOSSO PAI, mas OLHO para vós com MEU OLHAR de MÃE!
 A humanidade toda durante milênios esperou por esta HORA que vos 

chega com tanta PAZ, tanto vigor e esplendor.
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São estes os tempos da MINHA MANIFESTAÇÃO concreta para o 
Mundo.   

 É a MINHA ENTRONIZAÇÃO como ÚNICO DONO do Planeta Terra e 
de toda Galáxia Celeste.   DONO do Céu e da Terra.   

O PAI está convosco.   E MINHA PRESENÇA em vós é realmente 
MAJESTOSA!

Em vós SOU GOVERNO PODEROSO e ME FAÇO conhecer por todos.
A UNIDADE agora “É” e acontece naturalmente, sem perceberdes, tal 

qual o desabrochar da flor...   
Mansamente, mas vigorosamente, ela toma forma e se abre, bela e 

perfumada, magnífica e real.
Não vedes o artífice trabalhar, só vedes a sua obra prima...
O que acontece convosco é tão real como a flor que vedes no campo, 

colorida, viva, balançando-se ao vento...
VOSSO PAI, o DIVINO AGRICULTOR, que vos nutre e vos dá VIDA, 

trabalha incansavelmente, de dia e de noite, no vosso aperfeiçoamento, dando 
brilho e embelezamento à SUA obra-prima.

Acompanhais a Natureza, pois dela fazeis parte.   
Ela se recria diariamente, tranqüilamente, silenciosamente, se faz bela, 

cheia de cores e odores, iluminada pela luz do sol e orvalhada pelo sereno da 
noite enluarada descansa tranqüila, glorificando o PAI em todo seu ser.

Assim é convosco...   
A cada amanhecer em MIM, vos fazeis bonitos, fortes e vigorosos.   
Vós sois criaturas NOVAS, renovadas com o orvalho vivificador e a 

seiva abundante da GRAÇA e da PAZ.
A cada dia ressuscitais, mais e mais, para a vivência poderosa em MIM.
É esse o GOVERNO do PAI em vós...   Doce...   Sereno...   Amoroso...   
Gratificante...   Salvífico...   Doador...   VIVO!
Quero que sejais vigorosos, abertos e produtivos, tal qual árvore frutífera 

que espalha indistintamente e em abundância suas sementes de fertilidade.
E quanto mais estiverdes mergulhados no MEU AMOR, mais podereis 

usufruir dos benefícios que SOU, da riqueza que SOU, da abundância e da PAZ 
que SOU.
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SOU um PAI PROVIDENTE e não cesso de vos AMAR através do 
TEMPO.   

Se hoje tendes um ano de existência, já vos amei há milênios!   
Desde a CRIAÇÃO, todos os vossos NOMES estão escritos na palma 

da MINHA MÃO.
SOU AMOR...   AMOR...   AMOR...
SEMPRE!   E para todos, igualmente!   
MEU CORAÇÃO AMOROSO vos perscruta a cada instante.   
Sei o que pensais, imaginais, sentis e quereis, pois EU, estando con-

vosco e em vós, providencio tudo o que precisais, mesmo antes de pedirdes.   
Assim é o MEU AMOR...   Sólido...   Compreensivo...   Doador!
Agora já posso dizer: sois MEUS!   
E, por isso, cuido de vós muito bem e zelo por vós carinhosamente, se 

dormis ou estais acordados.
Ao dizerdes “sim”, aceitando-ME, com intenção sincera no vosso cora-

ção, isso já me basta!   
O MEU AMOR supera tudo o mais, pois agora já posso realizar em vós 

o TUDO que SOU!   
EU mesmo realizo, pois está tudo aberto, livre e claro dentro e fora de 

vós.
 Até há pouco, éreis vítimas, mas, agora, sois FILHOS queridos, que 

chegais a MIM feridos, magoados, estraçalhados...   
E MEU CORAÇÃO está aberto, cheio de AMOR APAIXONADO e 

ABUNDANTE, para curar vossas chagas e aliviar vossas pisaduras.
 É o AMOR sem reservas do MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE, o remédio 

para todos os vossos ferimentos e dores.   
E ELE já está em vós e EU quero dar-vos cada vez mais!
 Que bom que crestes em MIM, SAÚDE TOTAL, e levantastes do mon-

turo fétido onde jazíeis há milênios!   
Que bom que fostes corajosos e lutastes até a VITÓRIA!   Vencestes!
 Bravos!   Bravos!   VITÓRIA bem merecida, pois agora estais de posse 

de todo BEM, de todo AMOR, de toda VIDA que SOU!   
Gozais das delícias do Céu já aqui na Terra, por esse contato amoroso, 

esse idílio constante, coração a CORAÇÃO, que se estabelece entre NÓS.
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Como estou FELIZ de ver-vos contentes, felizes e descansados da ár-
dua luta, após a horrenda batalha!

 Fostes vencedores!
 Parabéns pela conquista da Terra Prometida a todos vós!
 Parabéns!   VITÓRIA!
 Bravos, FILHOS QUERIDOS do MEU CORAÇÃO!
 Agora haveis de ME conhecer mais e mais, pois estamos UNIDOS e 

somos UM, EU em vós e vós em MIM, e a cada instante mais NOS envolvemos, 
numa AMIZADE sincera, verdadeira e gratificante.

 EU vos seguro no colo e vos amamento como criancinhas de berço...   
 Sugai a VIDA, que SOU EU em vós.   Sugai cada vez mais!   
Bebei desta FONTE inesgotável de AMOR, que SOU EU em vós.
 Balbuciai: ABA...   ABA...   ABA...   PAI!   PAPAI!   MÃE...   MAMÃE...
 Queridos FILHINHOS!   Que bom estarmos juntos, irmanados e unidos 

em JESUS, no mesmo querer, no mesmo AMAR, no mesmo doar, no mesmo 
objetivo de nos sentirmos cada vez mais e mais próximos um do outro.

 Vós sois a pupila dos MEUS OLHOS e vos agracio a cada minuto.   
 Cada um de vós é precioso para MIM qual pérola de incontável valor.
 Vossa alma unida à MINHA tem um brilho indescritível, pois é uma cen-

telha do MEU FULGOR, e brilhais como luzeiros, iluminando todo Universo, 
esparzindo MINHA LUZ GLORIOSA.

 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
 Como vós sois preciosos para MIM!   
Quanto mais vos tornardes criancinhas, mais entrareis no MEU REINO, 

no gozo da MINHA MAJESTOSA PRESENÇA!   
 Que bom que vos reconquistei!
 Agora SOMOS UNOS no AMOR e, em MIM, fareis maravilhas, pois é 

com vosso coração que AMO, com vossos olhos que VEJO, com vossa boca 
que FALO, com vossos pés que ANDO, com vossas mãos que UNJO.

 Todo MEU SER no vosso ser é o Paraíso na Terra, pois EU realizo em 
vós todo BEM, toda VIDA, toda SAÚDE, toda BÊNÇÃO e toda PROVIDÊNCIA.
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EU vos conheço pelo NOME e vós ME conheceis também!
 Que bom!   EU vos chamo e vós ME chamais!
 Chamai-ME, pois!   Murmurai MEU NOME com toda ternura...   
ABA...   ABA...   ABA...   ABA PAI-MÃE vos alimenta...
 Partilhai com vossos irmãos!   Partilhai!   Partilhai!
 Dai a VIDA!   Doai!   Doai!
 Agora realmente podereis viver.   VIVER!   
A VIDA, daqui para frente, será muito linda e gostosa de ser vivida, 

pois só vivereis as bondades e as bem-aventuranças de VOSSO DEUS UNO e 
TRINO AMOR.   

Já entrais no gozo total do BEM.
 Sem reservas nem esforço, tomo posse de vós, de tudo o que sois e o 

que tendes.
 SOU UNO convosco e nosso encontro agora é definitivo e só o que que-

ro é que vivais este NOVO MOMENTO revestidos com a couraça da JUSTIÇA.
 Acabou o tempo em que vivíeis de qualquer jeito, subjugados pela lei 

opressora.
Agora está próximo de vós o PAI ZELOSO e AMOROSO que vos torna 

livres, a quem haveis de prestar obediência para serdes agraciados.   
Só no encontro com vosso DEUS é que alcançais a realidade do tempo 

presente, rico em SABEDORIA e PAZ.   
 No tempo HOJE é só PAZ, só VIDA, só FELICIDADE e PROVIDÊNCIA, 

pois viveis em vós a VIDA que DEUS É em SUA magnitude.
 É o momento de o Universo inteiro organizar-se!   Tanto dentro como 

fora de vós!   
Na vossa Pessoa, na vossa Família e Empresas, nos vossos Estados, 

Países e Continentes é preciso haver organização para passardes a ser e viver 
conforme a VIDA conforme DEUS!

 É uma transformação radical no vosso modo de ser e agir, pensar e 
sentir.

 É a mudança da noite para o dia, da escuridão total para a LUZ ben-
fazeja.

 Agora é para valer, pois não tendes outra saída a não ser aderir de 
corpo e alma ao vosso DEUS, de quem parte toda PROVIDÊNCIA para gover-
nardes a si mesmos e aos vossos legados.
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Escutai MINHA VOZ agora, Governos dos Povos!   
GOVERNAI em MEU NOME!
 É uma ORDEM!   E já está em vigor nesta HORA!
 Ficai de pé, em posição de sentido, em continência e reverência, pois 

está passando diante de vós o REI da VIDA e do AMOR, ÚNICO GOVERNO, ao 
qual sois obrigados a PRESTAR CULTO e OBEDIÊNCIA!

 Há UM SÓ DEUS, UNO e TRINO, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, 
que está à vossa frente, vos GOVERNA, INSTRUI e ILUMINA.   E só em MIM 
tereis VIDA!

 Existe um ponto de partida para a vivência em MIM e só chegais a ele 
se fordes dóceis e obedientes ao vosso DEUS.

 Tanto dentro, em bens espirituais, como fora, com relação a bens ma-
teriais, só tereis em abundância na medida da vossa entrega, docilidade e obe-
diência à MINHA LEI!

 FILHOS dos Cinco Continentes!
 VOSSO PAI vos AMA APAIXONADAMENTE!   
Só sei ser AMOR por vós!
 Ó Povos!   Ó homens!
 Quedai vossa cabeça e dobrai vossos joelhos ante a PRESENÇA do 

AMOR UNO e TRINO, o SOBERANO ABSOLUTO de vossas Pátrias!
 SOU VOSSO PAIZINHO e o que mais desejo é que o AMOR reine entre 

as Nações, em intercâmbio de ajuda, amizade, paz e compreensão!
 Lutai pela PAZ e pelo EQUILÍBRIO, tanto dentro como fora de vós!   
Lutai pelo BEM!   E vos dou todo apoio para serdes vitoriosos!
 Ai de vós, se quiserdes recalcitrar ante MINHA PRESENÇA de AMOR!
 Há alguém à frente de vós que, diante de MIM, assegurou a VITÓRIA 

do BEM, zelando dia e noite por vossa obediência e pela concretização do MEU 
PLANO SANTO de AMOR para todos os Povos!

 Tudo está feito!
 E não podeis mais voltar atrás ou sair pelos lados!   
Não podeis mais viver outra coisa a não ser o BEM, a PAZ, o AMOR, 

a VIDA.
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Mesmo que queirais voltar atrás ou olhar para o passado, não o con-
seguireis, pois ele não existe mais.   Acabou o ontem!   Só o HOJE está aí, cheio 
de vigor e esplendor.

 Tudo está cercado e vós estais encurralados, sem outra saída a não ser 
viver o BEM, só o BEM, o SUMO BEM, o AMOR UNO e TRINO.

 E só este CAMINHO haveis de percorrer.   
Está pronto!
 Vinde por aqui, FILHOS QUERIDOS, vinde!   
 É o PAI!   É o PAI, com CORAÇÃO aberto para vos acolher!
 Está aí a LEI do DÍZIMO como ponto de partida para comungardes do 

MEU AMOR e da VIDA que SOU!   
É esta CELEBRAÇÃO que agora EU desejo e não cesso de conclamar-

vos para aceitá-la e vivê-la.
 O HOJE é um momento de UNIDADE em torno a MIM.   
 É a MINHA LEI do DÍZIMO que vos UNIFICA e vos permite usufruir da 

MINHA PROVIDÊNCIA.
 Só através dela chegais a MIM e descansais, pois ela não vos agride.   
 Pelo contrário, é mansa e suave como a brisa, gratificante e frutuosa 

como o pomar repleto de cor e perfume dos frutos maduros.   É como voar dos 
pombos...   

O esforço vosso é decisivo, mas é compensador!   Empreendei o vôo 
para as alturas!

Voai!   Voai!   Voai mais alto!   Mais!   Mais!   Mais!   Permanecei no 
infinito!   

No sensível e belo!   No SANTO, SANTO, SANTO!
 E NELE fazei morada perpétua e segura, pois o DÍZIMO SOU EU!   
 EU que passo dentro e fora de vós e organizo tudo.
 Acalmo e silencio tudo e faço acontecer a SANTIFICAÇÃO nos Cinco 

Continentes!   
Essa é a VERDADE, e não há outra, e ELA já é LEI e está implantada 

em vós.
- Aia – ... la!   Shaia...   la!
- Caia – ... la!   Maia...   la!
 Compreendei a MINHA linguagem de AMOR!   
Balbucio palavras de carinho para vos acariciar...
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Estou a beijar-vos, murmurando: FILHINHOS, FILHINHOS, vinde aqui! 
Aconchegai-vos em MIM, que SOU VOSSO PAIZINHO!
 FILHINHOS!   Conclamo-vos!   Vinde!   Vinde!   
 É o PAI-MÃE que vos chama!   
Vinde!   ABA vos alimenta a todos!
 Povos todos dos Cinco Continentes, ABA... ABA vos preenche e vos 

acompanha!

  VOSSO DEUS PAI-MÃE!

 FILHOS QUERIDOS!
 É a AUTORIDADE da TRINDADE SANTÍSSIMA que vos fala.
 Chegais onde estais agora por pura obra da graça do MEU AMOR ag-

indo sobre vós.
 É o MILAGRE DIVINO que se manifesta no instante certo, testemun-

hando a vosso favor, pois em MIM sempre sereis vencedores e só tendes a 
ganhar.

 Sem a MINHA MÃO forte e poderosa a vos proteger constantemente, 
não poderíeis chegar a este momento tão solene e magnífico, esperado por 
todos os viventes.

 A SANTÍSSIMA TRINDADE foi VENCEDORA nesta HORA e neste 
TEMPO previsto para SUA GRANDE MANIFESTAÇÃO, tanto para os vivos 
como para os que já partiram.

 A SANTÍSSIMA TRINDADE, o AMOR UNO e TRINO, incriado e indis-
solúvel, se faz presente agora em todos os espíritos.

 Independente de tempo ou espaço, todos vós sois assistidos por MINHA 
COMPLACÊNCIA, derramada sobre vós através de MEU FILHO JESUS, mas 
que só agora se faz em plenitude.

 Agora é o PAI, o GRANDE PAI, que vos possui por inteiro no momento 
em que pisa vosso chão, com toda AUTORIDADE e PODER de RESSUR-
REIÇÃO e VIDA em ABUNDÂNCIA.

 O SANTO, SANTO, SANTO se faz UNIDADE VERDADEIRA, tanto em 
vós como nos que já partiram e nos que estão por nascer.
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Consuma-se, definitivamente, a Obra Salvífica que o ESPÍRITO SAN-
TO veio realizar.

 É o ESPÍRITO do UNO e TRINO DEUS que completa SUA OBRA 
GRANDIOSA e VITORIOSA para toda a humanidade, tomando posse de todos 
os espíritos, estabelecendo a PAZ e realizando a SANTIDADE, que é a vivência 
do SANTO, três vezes SANTO, em cada ser, em todo tempo.

 EU em vós e vós em MIM, UNIDADE PERFEITA de AMOR se faz VER-
DADE incontestável e acontece naturalmente, num abrir e fechar de olhos, em 
todos vós, sem dano algum para quem quer que seja.

 O GRANDE, o MAGNÍFICO, o SANTO, SANTO, SANTO SENHOR, 
REI das ALTURAS, habita em cada um de vós.

 O DEUS UNO e TRINO concretiza a VERDADEIRA ALIANÇA entre o 
Céu e a Terra, firmando os laços indissolúveis e inquebrantáveis com as três 
Instituições poderosas: Família, Igreja e Governo.

 É a ALIANÇA TRINITÁRIA, que é ETERNA, está selada com toda a 
humanidade.

 UM só é o GOVERNO, UM só é o PASTOR, UM só é o DONO, na 
Família e na Sociedade.

 O ETERNO se manifesta plenamente com toda AUTORIDADE e POD-
ER e todos, na Família, Igreja e Governo, precisam ser e agir conforme DEUS.

 Há UM SÓ GOVERNO: DEUS-PAI TODO-PODEROSO, e não há outro, 
e a este PAI haveis de prestar OBEDIÊNCIA, independente de raça, credo ou 
posição social.   

Ricos ou pobres, vós todos precisais permanecer e obedecer a MIM.
 Há UM SÓ SOBERANO na face da Terra, o DEUS UNO e TRINO, que 

agora pode ir e vir e agir livremente, pois tudo está aberto, puro e santificado em 
vós e no Universo.

 Estais cercados de todos os lados, à esquerda, à direita, atrás ou à 
frente, pois em tudo EU estou, e na MINHA MAGNÂNIMA AUTORIDADE e no 
MEU PODER ABSOLUTO haveis de subsistir.

 A SANTÍSSIMA TRINDADE povoa todo o Universo e está impregnada 
em todos os seres.   

Esta é uma realidade incontestável a tal ponto que já podeis sentir e 
usufruir da SUA SANTA PRESENÇA que vos chega através deste CARISMA da 
COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA.
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O “CARISMA dos Carismas” é encarregado de “fazer” presente no 
Mundo a PESSOA do PAI, a PESSOA do FILHO e a PESSOA do ESPÍRITO 
SANTO.   

Através dele, o DEUS UNO e TRINO, em UNIDADE SANTÍSSIMA, 
chega a vós.

 Contudo, digo-vos: este CARISMA teve que lutar abnegadamente, 
desde seu início, na MINHA OBEDIÊNCIA, pois recebeu como missão eliminar 
o gerador do mal, desde a sua origem.   

E só por um CARISMA essa missão poderia ser feita com sucesso.   
E assim se fez e se completou.   
DEUS UNO e TRINO agora é DONO ABSOLUTO de cada ser, e na 

alma humana já reside o DIVINO que é a FONTE de TODO BEM.
 Este CARISMA, que trouxe a SANTIDADE à face da Terra, tem como 

preconizadora a PESSOA de GERTRUDES GROSSL, a MINHA Representante 
Legal.

 Tendo ao lado a pessoa de ZULMAR COUTO, trabalhou incansavel-
mente durante anos e anos, desvendando os mistérios do DIVINO sobre o hu-
mano.

 E, conforme MEU PLANO SANTO de AMOR para todos os Povos, 
GERTRUDES GROSSL e ZULMAR COUTO são MEUS REPRESENTANTES 
LEGAIS, defensores da MINHA LEI SANTA para todos os Povos.

 Portanto, na AUTORIDADE e JUSTIÇA do DEUS UNO e TRINO, PAI, 
FILHO e ESPÍRITO SANTO, SOBERANAMENTE REGEI MINHA LEI do DÍZI-
MO e a difundi para todos os Povos!

 Outorgo a vós MINHA AUTORIDADE e vos constituo dignos e aptos 
para tal, conforme a MINHA ASSINATURA e o SELO REAL da SANTÍSSIMA 
TRINDADE.

- Aia – ... la!   Shaia...   la!   ABA!   ABA!
 Está confirmada a LEI do DÍZIMO que é a LEI do AMOR para vós, pois 

é MEU PRÓPRIO CORAÇÃO que vos entrego neste TEMPO SANTO, o HOJE.
 Assim, fecho com chave de ouro esse PLANO SANTO de AMOR para 

todos os Povos.
 Paira a PAZ sobre vós, a VERDADEIRA PAZ que procede do PAI e 

do FILHO no momento em que o PLANO se concluiu e transborda para toda 
humanidade.
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É o ESPÍRITO PERFEITÍSSIMO, o VERDADEIRO, o AUTOR de todo 
BEM, que vos ilumina, conduz e instrui a todos.

 Agora é ELE, o ESPÍRITO SANTO, o GOVERNO de todas as almas 
remidas no preciosíssimo SANGUE de MEU FILHO JESUS na CRUZ.

 É a glorificação do PAI e do FILHO em cada criatura que agora se faz 
com toda segurança.

 Todos, todos.   Todos vós estais recriados e sois obra perfeitíssima do 
CRIADOR.

 Sois habitados pela LUZ do CORDEIRO de DEUS que refulge digna e 
vitoriosamente em todos os filhos MEUS.

 GRAÇA!   GRAÇA!   GRAÇA!
 A vossa chegada na alma, tomando posse da FORÇA e do PODER de 

DEUS em vós, é o MILAGRE DIVINO que se faz na Terra.
 O PAI em vós e vós no PAI...   
É o MILAGRE DIVINO na vossa alma e, com ELE, todo o BEM.   
É o DEUS UNO e TRINO em vós regendo todo Universo.
 O AMOR!   O AMOR!   O AMOR!
 Agora ELE “É”, podeis ter a certeza!
 IRMÃO amará IRMÃO, com muita SABEDORIA e JUSTIÇA.
 Todos os Povos dar-se-ão as mãos, pois está encoberta eternamente 

toda divisão na Terra pelo SANGUE REDENTOR de MEU FILHO JESUS.
 - Aia – ... la!   Shaia...   la!
 EU vos dei MEU FILHO para vos ter de volta a MIM, no MEU regaço, 

no doce convívio da MINHA UNIDADE, e por isso não há mais desculpa para 
vossa evasão ou incontinência, pois vós sois todos soldados do GRANDE PAI, 
no EXÉRCITO da PAZ, em cuja frente tremula garbosa e altaneira a bandeira da 
VITÓRIA.

  - Aia – ... la!   Shaia...   la!
 Compreendei-ME!   Estamos muito unidos e já não posso permitir nen-

huma atitude contrária ao AMOR, pois estais em MIM e EU SOU o AMOR!   
 E isso “É”, para HOJE!   AGORA!   JÁ!
 O tempo urge que estejais de lado do BEM!   
Dizei “não” à guerra, interior e exterior, isso, sim, é o que quero de vós 

nesta HORA em que a VIDA é enaltecida e não há mais como extingui-LA, pois, 
a partir da FONTE, ELA brilha como LUZ inextinguível.
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Portanto, a VIDA precisa ser valorizada mais, muito mais que o ter, o 
prazer e o poder humanos!   

Mais que as riquezas materiais!   
Mais até do que a natureza, nas vossas desenfreadas invenções!   
Mais que as armas de guerra!   
Mais que tudo, a VIDA precisa ser preservada!
A vossa VIDA custou a VIDA de um DEUS na CRUZ!   
E por isso sois tão valiosos para MIM, e nesta VERDADE precisais 

crer, crer, crer, que DEUS se deu por vós, há dois mil anos, para vos resgatar, e 
isso agora se consuma, misteriosamente, por obra deste CARISMA e se faz no 
tempo e na eternidade.

 Tudo está consumado!
 A VIDA venceu a morte e neste TEMPO SANTO vós começais a viver 

a ETERNIDADE.
Sois UNO COMIGO.   
 Portanto, AMAI-ME de todo vosso coração, pois ME diluo em vós para 

ser carne de vossa carne.   
Assim, tão fortemente estamos unidos que formamos uma só CARNE, 

um só ESPÍRITO e um só CORAÇÃO.
 Acolhestes o mistério da SANTÍSSIMA TRINDADE e podeis vivê-LA 

com toda pujança e SABEDORIA.   
A MINHA UNIDADE TRINITÁRIA é GOVERNO em vós e se encarrega 

de vos instruir e conduzir.
 Digo-vos: MEU CORAÇÃO está em vós.   Por isso, AMAI!   AMAI!   

AMAI!
 Toda MINHA AÇÃO no Mundo está sendo possível de se concretizar 

graças à vossa permanência na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA. 
 - Aia – ... la!   Shaia...   la!
 SOU muito grato a vós, FILHOS QUERIDOS, que ME entendeis e 

fazeis o que vos peço.   Por isso vos abençôo muito e vos amo imensamente.
 GERTRUDES!   ZULMAR!
 Vós sois um Povo todo descansando na MINHA UNIDADE.   
Estais à frente de todos, cumprindo vossa missão que, daqui para fr-

ente, é OLHAR só para MIM e usufruir de MINHAS delícias.
 Vossa alma está unida a todas as almas do Universo, pois mergul-

hastes na MINHA ALMA, FONTE de TODO BEM.
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Tomais parte do SANTO, SANTO, SANTO, e ME adorais com intensi-
dade e sinceridade.

 E, nesta UNIÃO de AMOR COMIGO, perpassais para os Povos todo o 
PODER de AMOR e de BEM que há em MIM.   

Sois um só CORAÇÃO COMIGO, VOSSO PAIZINHO QUERIDO!   
EU vos AMO muito e por isso vos trouxe até aqui na palma da MINHA 

MÃO!   
 E EU vos protejo dia e noite para que sigais em frente, incansáveis, 

agora na missão de acolher o SUMO BEM.
 Fostes escolhidos e assinalados por MIM e batalhastes grandemente, 

numa luta feroz que quase vos custou a VIDA, que a daríeis se preciso fosse...   
E, pelo misterioso desígnio da MINHA ONISCIÊNCIA e PROVIDÊNCIA, 

o gerador do mal foi eternamente extinto da face da Terra e de todos os viventes.   
Assim como foi extinto no Céu, foi extinto na Terra.   
Acabou definitivamente o seu tempo.
 Agora é NOVO TEMPO e VIVER é a ORDEM, pois EU, VOSSO PAI-

MÃE, SOU VIDA em vós!
 - Aia – ... la!   Shaia...   la!   ABA!   ABA!   ABA!
 EU vos AMO, vos AMO, vos AMO!
 Transpassai para os Povos este AMOR SANTO!
 FILHOS QUERIDOS, morais no MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE!   
 UM só é o VOSSO DONO!   UM só é o VOSSO PASTOR!   
UM só é o VOSSO GOVERNO de ora em diante e para sempre!
 Representais o Universo diante de MIM!
 Vivei!   Vivei!   Vivei!   É a ORDEM do AMOR!
 Vivei a VIDA de DEUS em vós!   
Mesmo que vossa VIDA tenha se consumido de AMOR por MIM, mas, 

agora, vivei!  
Vivei com intensidade a VIDA do PAIZINHO em vós!   Aleluia!
 - Aia – ... la!   Shaia...   la!   PAZ e BEM!
 FILHOS QUERIDOS, agora EU mesmo passo diante de vós, erguen-

do vossa cabeça para que vivais com dignidade, daqui para frente, a VIDA de 
DEUS em vós.

 O ETERNO em vós reclama seu DONO, pois já passastes da morte 
para a VIDA, da escuridão para a LUZ.
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Vossa alma inquieta nunca descansou até ontem.   
Mas, HOJE, ela pode tranqüilizar-se e silenciar, pois está possuída pela 

LUZ benfazeja do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, UM só DEUS UNO e 
TRINO, o VERDADEIRO e LEGÍTIMO DONO de toda criatura.

 Vós sois herdeiros de todo BEM que SOU e chega a vós em profusão 
de BÊNÇÃO e PROVIDÊNCIA.

 Mergulhais na MINHA JUSTIÇA e na MINHA SABEDORIA e levantais 
ungidos de toda GRAÇA e PROVIDÊNCIA.   

Tendes DEUS em vós, tendes TUDO.
 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
 Quanto esperei por esta HORA quando iríeis COMUNGAR o PÃO VIVO 

descido do Céu, o AMOR ETERNO e SANTO!
 - Aia – ... la!   Shaia...   la! 
 Que HORA de PUREZA e SANTIDADE que chega para vós, agora que 

estais completamente despovoados de todo barulho e contaminação!
 Que HORA de GRAÇA e de BÊNÇÃO!
 Rendei graças à SANTÍSSIMA TRINDADE!   
Ao PAI!   Ao FILHO!   Ao ESPÍRITO SANTO!   Pelos séculos sem fim!
 Graças à vossa dedicada doação no acabamento deste PLANO de 

AMOR, a ALIANÇA com cada um de NÓS, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SAN-
TO, pôde ser selada convosco.

 Cumpriu-se a ALIANÇA com o PAI CRIADOR sobre toda natureza...   
 A ALIANÇA com JESUS, a IGREJA, que é cada um de vós...   
 E a ALIANÇA com o ESPÍRITO SANTO, a FAMÍLIA de todo Universo.
 GOVERNO, EMPRESA e FAMÍLIA, UNIDOS eternamente em ALIAN-

ÇA UNA e TRINA, indissolúvel.
 Toda Terra está resgatada com tudo o que ela possui.
 Lá, pela desobediência de um casal, Adão e Eva, toda Terra foi con-

taminada e teve que pagar o preço do trabalho escravo, até ontem.
 AQUI, HOJE, pela OBEDIÊNCIA de um CASAL, GERTRUDES e ZUL-

MAR, toda Terra foi absolvida, lavada e santificada, estando povoada pela PRE-
SENÇA TRINITÁRIA.

 E todos gozam do privilégio de serem livres FILHOS de DEUS.
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Livres!   Livres!   Livres!
 E agora toda natureza se rejubila de louvor e glorificação a MIM, o 

SANTO SENHOR das ALTURAS, pois com MEU OLHAR dirijo todo Cosmo e 
engrandeço as minhas obras.

 Sois SANTOS porque o VOSSO PAI é SANTO em vós e habita em vós 
plenamente.

 É a FORÇA TRINA de AMOR que vos cria e recria continuamente, sem 
medida de tempo, aperfeiçoando-vos cada vez mais, pois sois MINHA IMAGEM 
e SEMELHANÇA.   

E já estais chegando, passo a passo, a esta realidade porque se cum-
priram os tempos para a VERDADE “ser” em vós, pois a VIDA em vós é uma 
realidade.

 Sois sempre novos, sempre brotando e vicejando, maduros e prontos 
para a colheita.

 Sois como a natureza: a cada amanhecer e a cada anoitecer, tendes os 
braços cheios de feixes repletos de espigas maduras.

 É vosso PAI, o DOM por excelência em vós, o DIVINO e SANTO AGRI-
CULTOR, que vos acompanha em vossas searas.

 Vossas empresas e vossos empreendimentos prosperam grandemente 
e são continuamente visitados por MINHA PROVIDÊNCIA.   

A partir de MIM, sois ricos, ricos, ricos!
 Estai em MIM, de dia e nas vigílias da noite, e MINHA VOZ de CO-

MANDO vos orienta e conduz, ponho MINHA ASSINATURA em vossos projetos.  
 Mantende vosso coração fixo no MEU CORAÇÃO e rios de Água Viva 

jorrarão para vossos negócios, vosso dinheiro e todos os vossos bens.
 Abundantemente MINHA PROVIDÊNCIA vos visitará se fordes dóceis 

e solidários a MIM, VOSSO ÚNICO GOVERNO, HOJE!
 Deixai-ME agir!   
Entregai tudo a MIM e abandonai-vos no AMOR do MEU CORAÇÃO do 

qual flui a VIDA em abundância para vós e vossas Empresas.
 Não mais água estagnada do egoísmo e da depressão, mas Água Viva 

de AMOR, AMIZADE, CARINHO, COMPREENSÃO, TERNURA e SABEDORIA.
 PAI!   PAI!   PAI!   PAI!   ABA!   Haveis de clamar a cada instante.   
Murmurai docemente: ABA...   ABA...   ABA...   
PAPAI-MAMÃE!   PAPAI-MAMÃE!   ABA...
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- Aia – ... la!   Shaia...   la! 
 EU vos preencho e enriqueço com TUDO que SOU.   
Vós sois MEUS herdeiros legítimos e vos quero repletos dos bens de 

MINHA CASA.
 Almejai as alturas!   Voai até MIM!   Voai!   Mais!   Mais!
 E EU vos acolho no imenso AMOR do MEU CORAÇÃO, que está ab-

erto para vos receber, pois SOU RICO de gratidão pela vossa docilidade e o que 
representais nesta caminhada de implantação do MEU REINO de AMOR.

 ABA, ABA é grato para vós, FILHOS QUERIDOS, por vossa sincera 
OBEDIÊNCIA nos DÍZIMOS partilhados mensalmente.

 Precisei de alguns, mas agora o benefício é para todos igualmente!
 Todos, todos vós que estais sob MINHAS ASAS sois assistidos por 

MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA, pois, em MEU FILHO JESUS, fostes merece-
dores de toda GRAÇA, ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA que SOU!   

E no MEU ESPÍRITO SANTO se tornou concreta esta realidade.
 FILHOS HERDEIROS!   Agora VOSSO PAI está aqui convosco!   
 Como estou feliz de poder dar-vos o MEU REINO, rico em SABEDORIA 

e ENTENDIMENTO!
 Quanto esperei por esta HORA de AMOR, FILHOS QUERIDOS!
 E ela já está aí a vosso dispor! Gozai!   Usufruí!   Almejai!
 Sois ricos, ricos, ricos de toda VIDA que SOU em vós!
 AMAI-ME!   AMAI-ME!   AMAI-ME com todas as forças do vosso cora-

ção e do vosso entendimento e estareis mergulhando nos mananciais incon-
táveis da MINHA PROVIDÊNCIA INFINITA!

 ABA, ABA, PAIZINHO QUERIDO!

QUERIDOS FILHOS!   
SOU VOSSO PAI que vos fala e a vós dou um ensinamento novo.
Esse NOVO TEMPO em que adentrais é de equilíbrio e de personali-

dade no PAI.
Não sabeis como é grande esse TEMPO em que adentrais.   
Por isso dou-vos instruções para viverdes santamente, ligados, por 

completo, no tronco do ALTÍSSIMO.
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A vida para vós de ora em diante é de salutar confiança no PAI, gerados 
que sois em VERDADE, no pleno AMOR que vos deu o direito em plenitude com 
o ALTO.

 Agora fostes inseridos, por inteiro, no CORAÇÃO de DEUS.   
Já não vos falta nada.   
É só viver, em segurança, com o PAI.
 Esse TEMPO é tão NOVO e tão BELO que deveis ser preparados com 

cuidado para que nele possais permanecer sem se machucar, sem se oprimir.   
 Experimentai vivê-lo em harmonia, em diálogo com o Céu, e vereis 

quão doce será a vossa vida.
 Cantai e louvai as maravilhas do ALTÍSSIMO e gozareis de paz de es-

pírito, de serenidade e de alegria.   
 O Céu na Terra, e a Terra fazendo parte do Céu, entrelaçados em um 

só abraço, em uma só voz, em um só AMOR.
 Quão grande para vós é esse TEMPO, em que fostes agraciados pelo 

PAI!          
A GRAÇA se derrama como chuva de fino cristal, fazendo parte de uma 

nova história.   
Aberta está a porta do Paraíso.   
Finda-se uma história de incertezas, de dor e sofrimento.
Começa um MUNDO NOVO.   
Um NOVO REBENTO se manifesta sobre toda a Terra.
É como um fino manjar, com vinho e maná, que alimenta e revigora.
 É um MISTÉRIO SANTO que só ao PAI cabe a hora e o momento de-

finitivo de se manifestar.   É DELE e por ELE que tudo se realiza.   
 Todos serão UM no PAI.   
Não haverá nem o mais nem o menos entre os filhos do ALTÍSSIMO.   
Tudo será comungado por todos.   
Nenhum filho de DEUS poderá desfrutar sozinho das maravilhas do 

SENHOR, porque UM só é o Paraíso, UM só é o DONO, UM só é o REINO.   
 Não haverá disputa ou discórdia.   Tudo será UM no TUDO que é o PAI.
Fazei a experiência e vereis se já, em vosso coração, não há imensa 

PAZ.
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Experimentai entre vós e escutai a voz do PAI, que se aproxima com 
passos largos.   

UM só é o Paraíso, UM só é o Céu, UM só é o DONO e UM só o RE-
BANHO.

 Tudo foi necessário até o tempo presente.   
 Tudo foi uma preparação para a chegada de um TEMPO NOVO.   
 Eis que a LUZ já brilha.   
 Eis que surgem entre vós os primeiros sinais.   
 Eis que se aproxima a serenidade de uma VIDA NOVA.

 Deveis prestar atenção.   
Deveis ficar atentos ao que tenho a vos falar.   
 São coisas profundas e verdadeiras e podeis até vos surpreender.   
 Mas são necessárias essas mudanças.
 JESUS vos deu um ensinamento, cheio de VERDADE e de LUZ, que 

serviu para vos sustentar até chegardes a esse tempo de agora.   
 DEUS enviou SEU FILHO AMADO como um profeta, ligado direta-

mente ao PAI.   
Agora é o PAI, em UNIDADE PERFEITA com o ESPÍRITO SANTO, que 

chega para se estabelecer, em profundidade, trazendo todo um ensinamento 
novo.   

Os SACRAMENTOS, os ensinamentos do FILHO, serão concluídos 
para que somente o NOVO possa crescer e dar frutos.   

Não mais podeis viver o SACRAMENTO como um cerimonial, mas dev-
eis vivê-LO em sua integridade, em seu TODO, no TODO que vem do PAI.

Tudo será realizado dentro da família, pois é da família a participação 
da VIDA.   

Tudo será de direito.   
A ordem de comando para a família vem do PAI, unido em perfeição 

com o FILHO e o ESPÍRITO SANTO.   
É a GRANDE FAMÍLIA em unidade com as famílias da Terra.
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O ensinamento de JESUS se resume tudo no NOVO TEMPO e se cum-
pre em UM e MESMO AMOR, o AMOR ÚNICO e VERDADEIRO, a LUZ perma-
nente do ALTÍSSIMO.

O Batismo, a Comunhão, o Casamento, enfim, tudo será celebrado 
dentro da família, em UNIDADE com a GRANDE FAMÍLIA TRINITÁRIA, e con-
solidado com a PRESENÇA SANTA do AMOR UNO e SANTO.

Todo ensinamento será feito dentro da família, em vivência de santi-
dade com o PAI, como IGREJA verdadeira, unificada santamente pelo PAI.   

Tudo isso faz parte de um Céu aberto, em UNIDADE com a Terra, o 
Paraíso, onde o ÚNICO GOVERNO vem do PAI.   

É a UNIDADE criada e protegida pela PRESENÇA do PAI.   
Tudo se fez UM no PAI e tudo é UM no PAI.
Não podeis viver de modo diferenciado, pois UM só é o modo de agra-

dar o PAI.
Sois filhos meus!   Sois minha família!   
SOU em vós e vós em MIM!

 A vós falo.   A vós ME pronuncio, pois a vós EU AMO!
 SOU VOSSO PAI AMANTÍSSIMO, cheio de carinho e desejo de AMÁ-

los, queridos filhos meus!   
 Quero agradecer-vos pela vossa obediência, pelo “SIM” que sempre 

destes.   
 Seguistes com confiança e lealdade por um caminho desconhecido.   
 Fostes fiéis a MIM, dando tudo de vós para que tudo saísse como es-

tava em meus planos.   
 Fielmente obedecestes a uma MULHER que escolhi, e nela depositei 

a minha confiança, dando a ela todo PODER e todo CONHECIMENTO, que 
muitos sábios dariam tudo para adquirir.   

 Mas sabiamente a conduzi dentro de uma SABEDORIA DIVINA, ligada 
diretamente ao Céu.   

 E tudo se consumou dentro do MEU QUERER, do MEU PODER, do 
MEU MANDADO.
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Fostes agraciados com tamanha honra em SABEDORIA.   
 Em vida, conhecestes o maior mistério do Céu, a LUZ que destrói as 

trevas, dando VIDA NOVA e VIDA em ABUNDÂNCIA.
 A ti, MULHER, que agora repousas no SENHOR, venho de antemão te 

agradecer, como o mais NOVO e SANTO NOME, dando-te a liberdade terrena 
de governar e de seguir, com direitos autorais, toda a essência existente, todo o 
conhecimento que há entre o Reino Celeste e a Terra.

 Venho te congratular com a COROA de OURO e, ainda em vida, te car-
rego em MEUS braços e canto uma canção de ninar para ti, filha querida!   

 SOU UM em ti, pois tu és MINHA.   
Dei-te o AMOR humano para que pudesses suportar toda provação, 

mas, de ora em diante, és MINHA, somente MINHA, e, através de ti, faço valer 
toda LEI, toda ORDEM, TUDO entre MIM e ti.

 És a luz dos MEUS olhos, és MEU afago, MINHA voz, MEU querer.   
 És MINHA!   Estás no Mundo, mas já não pertences a ele.   
 EU te darei todo conhecimento do Céu.
 Um MUNDO NOVO começa, uma NOVA VIDA, uma NOVA LEI.   
 Para tanto, preciso que me escutes e prestes atenção.
 Tudo até agora foi necessário, desde os profetas, todos ensinamentos, 

enfim.   
 Tudo foi, degrau por degrau, um preparo para este TEMPO.   
 Desde Adão e Eva, tudo foi necessário, mas tudo se perde diante da 

grandeza deste TEMPO, em que aberta está a porta do Paraíso.   
 E, novamente, a razão de viver...   
 E sublime, se derrama, em um lagar, perfume em suave brisa.
 SOU em ESPÍRITO.   SOU em VERDADE.   SOU em VIDA.   
MEU ESPÍRITO repousa sobre vós e dá a vós uma sensata PAZ, dentro 

e fora de vós.
E se constitui em UMA só CARNE, UMA só VIDA e UM só AMOR!
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Cantai!   Transbordai de alegria!   
Vivei a VIDA em harmonia com o CRIADOR!  
Cantai e vivei a VIDA vinda de um NOVO TEMPO.   
Enchei-vos de lindos anéis e laços de colares no pescoço, vestidos de 

seda e tiaras em vossas cabeças!
 É TEMPO de cantar, de dançar, de pular e até gritar, pois as maravilhas 

do PAI chegam a vós.
 É TEMPO NOVO, é um NOVO TEMPO.
 Cantai!   Cantai muito!   Vivei em PAZ!   Vivei em harmonia com o SEN-

HOR!   
Calçai em vossos pés os mais lindos sapatos, vesti vossas roupas de 

festa, dando preferência às mais alvas, às mais leves e sensatas.
Fazei uma grande festa!   Preparai um delicioso manjar!   
Fazei um lindo banquete!   Fazei tudo em comum, fraternalmente.   
Preparai uma mesa com fina toalha de mais puro linho, bordada com 

letras de AMOR, com fina renda, toda de brancura sem igual.
Prestai atenção!   Trazei vossos filhos e filhas!   Todos!   
Vinde à festa do mais NOVO e SANTO TEMPO.
Cantai com harpas!   Dançai um TEMPO NOVO!   Festejai até o sol 

raiar!
Vinde, vós todos!   Achegai-vos a MIM!
 Preparai um lindo altar onde brilhará a COROA da VITÓRIA.   
Uma ALIANÇA completará e selará para sempre esse acontecimento.
 Muitas coisas mais vos anunciarei nesse TEMPO.
 Cantai!   Cantai!   Cantai de alma e de coração aberto!   
Elevai o NOME do SENHOR.
 Cantai!   Cantai!   Cantai com o coração, com a alma e com o espírito!   
 Dançai, cantai, pulai!   
Vinde maravilhar-vos com AQUELE que vos AMA.   
Vinde todos, pois cantarei, dançarei e amarei convosco!   
Vinde e vivei este NOVO TEMPO!   
SOU AMOR!   SOU a canção!   
SOU o AUTOR da mais bela festa, unindo o Céu e a Terra.
 ANJOS e SANTOS, homens, crianças, jovens e velhos, todos, em uma 

só voz, proclamando a chegada de um NOVO TEMPO, TEMPO sem igual. 
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Um NOVO TEMPO, TEMPO único para todo o sempre!
 Vinde, ó Povos, uni-vos em cantos e ação de graças!   
Vesti-vos com roupagem nova, de um TEMPO NOVO, de um NOVO 

TEMPO! 
Colocai colar no pescoço, anéis nos dedos, roupagem nova para rece-

ber o DOM dos DONS!   
Estais de roupagem nova, de VIDA NOVA em um TEMPO NOVO!

 
SOU o SENHOR.   SOU o PAI.   É o TEMPO do PAI.   
É o TEMPO do profundo conhecimento das maravilhas do PAI.
 É um TEMPO NOVO.   É um TEMPO de consolidar-se com o PAI.   
 Há um grande rumor, e, depois, um grande silêncio, e um grande acon-

tecimento.   
 É a VIDA, a LUZ, o equilíbrio, a esperança, o PODER.   É o REI da 

GLÓRIA.
A BANDEIRA da VITÓRIA imensamente cobre a face da Terra e se faz 

LUZ, LUZ que penetra as profundezas de um labirinto onde as trevas agiam a 
todo vapor.   

O mastro se levanta, a LUZ se acende, o grito de um NOVO TEMPO 
se ouve.   

E o JUSTO, o SANTO e o AMOR se completam em um só rebento, o 
rebento da PAZ, da SEGURANÇA, da VIDA, da VIDA por EXCELÊNCIA, e se 
abre em pétalas de rosas perfumadas, dando ao Mundo um sentido novo.   

É um NOVO MOMENTO, de um novo ser, ser em DEUS, ser no PAI, 
ser no AMOR.    

Há aí uma semente; há um coração que pulsa; há uma vida; há um 
caminho.   

Tudo isso em um lugar SANTO onde só o PAI conhece e tem livre 
acesso.   

Há um saber profundo que o PAI, livre e sabiamente, está a liberar.   
Deveis ficar atentos e em silêncio, prestar muita atenção, pois a vós 

tudo será passado, tudo será ensinado.
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Haveis de vos surpreender, mas vós tudo compreendereis, passo a 
passo, com a SABEDORIA DIVINA, a LUZ que vos guia, que é a VERDADEIRA 
e ÚNICA que vos sustenta.   

Em todas as ocasiões, sois seriamente conduzidos pelo ÚNICO e SAN-
TO SENHOR, o SANTO, três vezes SANTO.

   

Assim vos falo e assim deveis saber: este é o NOVO TEMPO de FELI-
CIDADE e de AMOR.   

É o TEMPO do PAI, em perfeita unidade entre o Céu e a Terra, feita de 
diálogo e de amor.   

UNIDADE SANTÍSSIMA, em que o Céu uniu-se à Terra em um abraço 
de PAZ.   

Envolveu todo o Universo, feito de poder e organizado unicamente pelo 
ESPÍRITO, UNO e TRINO, numa linha reta, num caminho perfeito.   

É um canal aberto que transborda de LUZ, ligando entre si o Céu e a 
Terra.   

Tudo se resume em um NOVO TEMPO, em um NOVO e ÚNICO MO-
MENTO, em que tudo para vós começa ter um sentido único: o SABER do PAI, 
a SABEDORIA do PAI, vem vos ensinar a viver em plenitude.   

Esse TEMPO NOVO é uma verdadeira revolução que haveis de enfren-
tar, dentro e fora de vós.   

Como criancinhas, estais ainda a balbuciar palavras incertas.   
Mas estais a respirar um momento solene.
Tudo o que se passou até agora foi necessário, desde os mais antigos 

ensinamentos, todas as passagens escritas e vividas pelos profetas, e as anun-
ciadas, ensinadas e vividas pelo próprio FILHO de DEUS.   

Tudo foi um meio, uma comunicação entre o Céu e a Terra.
Agora penetrais em um tempo tão santo e tão sublime que deveis apre-

nder a vos comportar, a viver, a vos comunicar com o PAI, em um diálogo de 
PAI para o filho. 

 Tudo que vos incomoda deveis confiar diretamente ao vosso PAI e 
ELE, em unidade perfeita convosco, vos trata com carinho.
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Assim, entre vós deve existir a partilha, tudo partilhando entre vós, todo 
saber, toda delicadeza, todo amor.   

Entre vós deve reinar as boas maneiras, a alegria e a convivência mú-
tua.   

A vossa alma sempre aberta para o vai-e-vem do SENHOR, pois é da 
vossa alma que o SENHOR comandará todo o vosso querer.   

Não podeis, portanto, sequer pensar em fechar a porta que adentra à 
vossa alma.   

O PAI é ESPÍRITO e, como tal, ELE adentra em vossa alma tantas e 
quantas vezes quiser.

   

Assim a vós falo.   Assim vos ensino.   
Vós sois meus alunos, meus eleitos.
 Estais em uma fase muito delicada e cheia de cuidados.
 MARIA caminhou convosco, abrindo caminhos com sua força, dando 

de si, esmagando a cabeça da serpente, sempre que necessário.   
Foi ela que, com seus pés de ferro e com seu bastão de aço, eliminou, 

juntamente com essa mulher que aí está, derrotando todas as serpentes que, 
ao longo do caminho, quiseram se opor.   

MARIA caminhou junto com GERTRUDES desde todo o sempre.   
Foi por ela e através dela que o caminho foi limpo.   
Maria, de mãos dadas com GERTRUDES, sempre dando o “SIM”, obe-

diente e temente ao PAI, segurando-se com total confiança na mão do PAI, 
abrindo caminho para um NOVO TEMPO.

 Escolhidas as duas senhoras, o PAI realizou o mais belo e o mais santo 
plano.   

A MÃE de JESUS e a MÃE do SANTO ESPÍRITO são duas senho-
ras tementes ao mesmo e SANTO SENHOR, dando o “SIM” a ELE e SANTO 
PODER.

 Duas meninas obedientes, agraciadas pelo mesmo PAI, têm por 
missão cumprir a vontade do ALTÍSSIMO, dando ao Mundo a VERDADEIRA 
LUZ transfigurante, abrindo caminho, dando um REBENTO NOVO cheio de ES-
PERANÇA, AMOR e PAZ.   

Uma se completa na outra e duas são as SENHORAS.   
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MARIA como menina santa feita mulher e senhora GERTRUDES como 
forte guerreira, trajando vestes alvas liberadas pelo PAI, em suas cabeças am-
bas trazem a COROA da VITÓRIA, formadas de doze estrelas, cobrindo, como 
auréolas, as duas santas senhoras.

De seus pés sai para o Mundo a força constante, eliminando todo tor-
mento de escravidão.   

De seus ventres explode para o Mundo a LUZ fulgurante da verdadeira 
PAZ.

As duas senhoras, que se encontrariam no final, harmoniosamente se 
deleitam no CORAÇÃO do PAI, aberto em refúgio, dando força para a luta final.   

Eis o TEMPO.   Eis o MOMENTO.   
As duas vozes na voz do PAI.   
As duas mulheres, que reconquistarão o Mundo, das trevas para a LUZ.   
As duas SANTAS SENHORAS, as SENHORAS escolhidas pelo PAI.

Assim a vós falo!   Assim a vós digo.
Há uma imensa bandeira simbolizando a bandeira da VITÓRIA.   
E essa bandeira precisa percorrer o Mundo, em seus quatro cantos.
No centro dessa bandeira está o ESPÍRITO SANTO em forma de uma 

imensa língua de fogo, onde se acha escrita a palavra PAZ.   
Há, em sua volta, franjas de ouro, representando as riquezas e as 

maravilhas do Céu.
Seu mastro tem o tamanho imenso, atingindo as alturas do Céu.   
A porta do Céu se encontra aberta, dando passagem livre de um vai-

e-vem.   
Esse é o retrato que deve cobrir toda a Terra, todos os lados da Terra e 

toda a superfície existente entre o Céu e a Terra.
A CHAVE das ALTURAS está dentro do mastro, dando acesso entre o 

Céu e a Terra e será um vai-e-vem constante entre o DIVINO e o humano.
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O Mundo precisa urgentemente ser coberto pela suave brisa que sai do 
centro, em todas as direções.  Caso contrário, não restará pedra sobre pedra...   

A grande massa negra se decompõe a cada passo que for agitada a 
grande bandeira da VITÓRIA.   

A sua cor é branca e o seu centro queima como fogo.   
Tem em suas laterais franjas de ouro fino, representando o Céu aberto, 

a LUZ DIVINA e a força imensa de um NOVO TEMPO.
É muito, muito grande o seu PODER.   
É a chegada triunfal do mais NOVO e SANTO PODER liberado pelo 

PAI, e o ESPÍRITO SANTO vem se derramar sobre todo o Universo e revesti-lo 
com um TEMPO NOVO, formar uma NOVA TERRA e um NOVO CÉU.   

A essência de DEUS em sua maravilha, a VIDA do PAI em seu sentido 
de AMOR e PAZ, literalmente se expande...   

É vontade de um DEUS UNO e TRINO, trazendo, em profunda e imen-
sa LUZ, o que desde o princípio já era homologado pelo PAI: a VIDA, a VIDA em 
ABUNDÂNCIA, a conquista idealizada pelo DONO ÚNICO e VERDADEIRO, o 
GOVERNO de todo PODER e de todo SABER.

A imagem representada traz consigo o ESPÍRITO de SANTIDADE e de 
REDENÇÃO e de LOUVOR ao PAI.   

Conquistou o Mundo, dentro e fora, dando assim a certeza de SEU 
REINO sobre toda a Terra.   

Tudo está completo, tudo está perfeito.   
Tudo é NOVO, no NOVO TEMPO, que pertence ao PAI.
A linguagem de um NOVO TEMPO vem exclusivamente do PAI, e é de 

tom límpido e de voz clara.   
Tudo vem do PAI e volta para o PAI, a ESSÊNCIA DIVINA, se propaga 

e se alastra como a LUZ que brilha e, em segundos, clareia as trevas.
A voz do PAI sai como cordas de violino que rompem o silêncio, da 

morte para a VIDA.   
Assim se pronuncia o forte grito do PAI, levantando das trevas os que 

jazem para a LUZ que brilha com imenso clarão.   
Acordes de violinos tocados pelos Anjos e Santos complementam a 

vinda de um NOVO ESPÍRITO sobre todo o Universo.
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Cantos de AÇÃO de GRAÇAS são entoados pelos terrestres que dor-
miam na escuridão da noite.   E se ouve a voz do PAI.

Portanto, a vós digo: é um TEMPO NOVO.   É um NOVO TEMPO.   
É o TEMPO do PAI. 

A sinfonia de um NOVO TEMPO é a PRESENÇA REAL do ESPÍRITO 
NOVO, um NOVO ESPÍRITO, ungido pelo PAI, liberado e implantado no mais 
profundo espaço existente entre o Céu e a Terra.   

O ESPÍRITO do PAI se instalou onde jamais se ouvira falar ou sequer 
se tinha conhecimento de um tal lugar.   

A VIDA, por sua vez, se fez em ABUNDÂNCIA, injetada pela ESSÊN-
CIA de DEUS, e tudo nesse lugar se transformou em LUZ, cobrindo o lugar de 
mansidão e profunda PAZ.

Haveria um tempo, e outro tempo, e eis que o TEMPO NOVO chegou.
Estais a escutar.   Estais a viver esse NOVO TEMPO, que para tudo e 

para todos é NOVO. 
Já se escuta a voz do PAI.   Já se ouvem os SEUS passos.   
Já se tem um linguajar direto, de PAI para filho, e de filho para o PAI.   
Já se achega no coração aberto onde pulsa um e o mesmo pulsar, 

entrelaçando-se a mesma esperança, a mesma VIDA, o mesmo AMOR.   
Não se têm dúvidas ou incertezas, mas somente se é livre para o PAI.
Chegou a hora, chegou o momento em que as bases estruturais 

começam tremer, pois de ora em diante a IGREJA DEFINITIVA do PAI é cada 
filho, é cada SER!

Balançam as estruturas, rompem-se as correntes e as portas da velha 
igreja se fecham para dar lugar a um TEMPO NOVO.

Que saiam as vestes velhas e que a NOVA ROUPAGEM tome lugar no 
coração e na alma de cada criatura!   

A voz do PAI é forte e SEU braço dá ORDEM!   
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O SEU GOVERNO não tem meio-termo e entre o Céu e a Terra não há 
mais segredos, mas, sim, a VERDADE, somente a VERDADE, seja ela escrita, 
falada e anunciada.   

O PAI se cansou de meio-termo e agora vem, em profusão, calar a voz 
do insensato para que somente a voz da VERDADE se faça conhecer.   

A LUZ penetra e o ESPÍRITO SANTO se achega à VERDADE, faz calar 
os ímpios e os impuros.

Todos verão a face do SENHOR.   Todos conhecerão o SEU braço e 
SUA ordem.

Tudo será no PAI, somente no PAI, em uma só PALAVRA, em um só 
GESTO, em um só AMOR.

Jamais foi visto sobre a Terra tamanho SABER, tamanho acontecimen-
to.

O Paraíso é do PAI e suas portas se abrem em direção de um caminho 
de LUZ.   

É governado VERDADEIRAMENTE pelo PAI e nada, nem ninguém, 
ousará levantar-se em oposição.

TUDO é do PAI!   Tudo se volta ao PAI.   
Só a ELE cabe cada decisão, cada gesto, cada querer.
Governarei com JUSTIÇA e com PODER o Povo que ME pertence!   
Farei maravilhas em meio às Nações.   
Levarei MEU Povo a descansar em verdes campos e darei leite e mel 

aos MEUS eleitos. 
Serei o SEU DEUS e eles serão meus filhos queridos.
Assim a vós falo e assim CUMPRO!

EU SOU o vosso DEUS e vós sois MEU povo eleito!
Venho a vós pedir que deixeis as velhas coisas para viverdes as COI-

SAS NOVAS, desse NOVO TEMPO.
UNIDOS, EU e MEU FILHO JESUS, com o ESPÍRITO SANTO, SO-

MOS UM, em UM só AMOR.
Todos os ensinamentos até agora serviram para chegar a esse TEM-

PO, em que tudo é NOVO.   Um NOVO TEMPO.
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A vivência se faz no AMOR, só no AMOR.   
Tudo será na mais simples convivência entre o Céu e a Terra.   
Tudo será somente no AMOR, AMOR UNO e TRINO.
As vossas experiências serão a abertura de um NOVO TEMPO para o 

Mundo.   
A vossa obediência fará com que se realizem as maravilhas do SEN-

HOR em todos os sentidos.   
O vosso “sim” será a concretização de TUDO que vem do SENHOR.
A VIDA em conjunto, entre a criatura e o CRIADOR, é com certeza a 

mais bela atitude do PAI em relação a seus filhos.   
Qual não seria a vontade de um PAI em ser UM no seu filho, podendo 

acariciá-lo, segurá-lo pela mão...!   
Assim, o CRIADOR conquistou para si as SUAS criaturas, feitas à SUA 

IMAGEM e SEMELHANÇA!   Tudo está no PAI e é do PAI.
Vós vos preocupais com vosso físico!   
O vosso PAI preocupou-se com a vossa alma, com o vosso espírito, 

dando-vos condições de adentrardes no NOVO TEMPO e serdes livres para 
DEUS.   

Enquanto estáveis preocupados com o vosso corpo, o PAI restaurou 
todo vosso ser, dando-lhe VIDA NOVA, transformando-o em Paraíso.   

E a ELE, o PAI, pertence o TRONO, que se constitui de todo vosso ser: 
alma, espírito e físico.

Abrem-se, assim, definitivamente, as portas do Paraíso, seladas com 
a bandeira da VITÓRIA!   E livres estais para o PAI!   Livres sois para DEUS!

Entre o Céu e a Terra só há uma LUZ, só um caminho, só um AMOR.
O Céu aberto, a ALMA aberta à LUZ penetrante que acalma e conduz 

todo o rebanho à COMUM-UNIÃO entre o Céu e a Terra.   Esta é a SANTA 
VONTADE do PAI.

Habitais no PAI e o PAI habita em vós, e UNIÃO se faz entre o humano 
e o DIVINO, em um AMOR UNO e TRINO.   

É OBRA do ESPÍRITO SANTO.   É FORÇA total.   É LUZ fulgurante.   
É o TEMPO de um NOVO SER.
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Vós sois NOVOS em DEUS, ungidos pelo DOM do ESPÍRITO SANTO.   
A FORÇA TRINITÁRIA repousa sobre vós, repousa sobre todo o Uni-

verso, e faz com que TUDO se faça NOVO.
Viveis para o PAI, sois do PAI e somente ELE tem todo o direito sobre 

vós.

Deveis escutar-ME.   Deveis ouvir-ME.   SOU vosso DEUS!
Quereis continuar a viver a velha doutrina ou quereis um ENSINAMEN-

TO NOVO?
Quereis continuar na “velha” eucaristia ou quereis SER uma NOVA EU-

CARISTIA, em um TEMPO NOVO?
Como quereis continuar em uma celebração eucarística “velha” se tudo 

já é VIDA e VIDA em ABUNDÂNCIA?
Como quereis um sacramento “velho” se já vos gerei em um NOVO 

TEMPO?
Como quereis receber o ESPÍRITO SANTO, se em vós é ELE que gov-

erna e faz morada?
Como quereis a unção dos mortos, se estais a partir ao encontro de-

finitivo do PAI?
Não podeis permanecer no “velho”, em um “velho tempo”, pois sois 

NOVOS, em um TEMPO NOVO!
NOVOS estais no PAI, e no PAI tudo é NOVO, tudo é SANTO, tudo é 

VIDA, tudo é PAZ, é ABUNDÂNCIA, é LUZ!
Não podeis vos tornardes estátuas, mas deveis ser VIDA, e VIDA no 

PAI!   
E, no PAI, tudo é NOVO, em NOVO TEMPO, em qualquer tempo, em 

qualquer lugar.
Deveis, pois, ser PLENOS no PAI.
O mundo aí está, gemendo, chorando, se lastimando, vendo cair seus 

filhos em crueldade e insensatez...   
Mas vós deveis permanecer, sempre mais e mais, no PAI.   
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Nada, nem ninguém, poderá convencer-vos a vos desviardes do PAI, 
pois em vós o PAI depositou a SUA confiança, em vós o PAI confiou o TES-
OURO do Céu.   

Ficai, portanto, sempre mais e mais, na VERDADE do PAI.

 Quero a vós falar.   SOU o vosso REI e MESTRE!
 É um momento solene esse em que adentrais.
 Estais diante de um grande acontecimento, em que tudo se revela a 

olho vivo.
 Estais diante da porta aberta do Paraíso.   
Vedes uma grande e forte LUZ, a gigante e penetrante FORÇA TRINI-

TÁRIA.
 Tudo se apresenta em estilo de PAZ e de HARMONIA.
 Abre-se, entre o Céu e a Terra, a principal e eterna porta.   
Nenhuma força contrária poderá interrompê-la ou obstruí-la.
 Estais de pé diante desse NOVO MOMENTO!   É só se lançar!   
 É só confiar plenamente nesse NOVO MOMENTO!   
 O PAI se encontra de braços abertos à espera, para abraçar, um por 

um, a todos vós.
 O mundo está a balançar: ou adentra no NOVO e vive, ou cairá num 

precipício.
 Portanto, a vós peço: dai um passo adiante e adentrai esse NOVO 

TEMPO, vindo ao MEU encontro.   Vinde à LUZ permanente!   Não temais!   
Lançai-vos ao encontro do PAI, e o Universo inteiro vos agradecerá.   Estais 
diante do PAI!   Estais diante de DEUS!   

 O PAI assim faz por vos merecer, para que não se perca a SUA grande 
OBRA.

 Verdadeiramente vós sois MEUS eleitos.   
Estais a um passo do mais PURO e SANTO SABER, do mais PURO 

e SANTO DOM, da mais PURA e SANTA VERDADE, o SEGREDO do PAI, o 
MISTÉRIO inefável do TODO- PODEROSO SENHOR!

 Atrás de vós ficou toda iniquidade, todo passado, que foi eliminado para 
sempre.
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O Universo todo precisa estar nessa LUZ, que une o Céu e a Terra e 
tudo coloca nas mãos do PAI.

 FILHOS QUERIDOS!   É o PAIZINHO que vos fala!
 Até agora fostes incansáveis na labuta diária, de sol a sol, no cum-

primento de vossa preciosa missão, missão essa que foi outorgada a vós pelo 
próprio PAI, na época em que o Planeta Terra estava prestes a se destruir, pois 
todos vós estáveis afastados e separados de MIM.   Mas é agora que vos con-
grego a MIM, novamente.

 Vós sabeis muito bem o que isso significa para vós e vossos irmãos.   
 Por isso fostes tão abnegados e solidários em todos os momentos.   
 Porém, não olheis mais como o mundo está.   Deixai-o em MINHAS 

MÃOS.   
 De vós, o que espero é devoção e compromisso, pois ME fostes fiéis 

até o fim e ME conheceis bem.
 FILHINHOS QUERIDOS que sois, pupila dos MEUS OLHOS!
 Não vos enganeis com o mundo e nem vos deixeis seduzir por suas 

manifestações.
 Sois conhecedores da VERDADE manifestada a vós durante todos es-

ses anos e que agora já está madura em vossas mãos e podereis saboreá-la.
 A ÁRVORE da VIDA se levanta frondosa, carregada dos frutos da 

MINHA PROVIDÊNCIA e do MEU AMOR.
 Chegastes a ELA com toda galhardia, bem dispostos, em muita vibra-

ção.
 Parabéns!   Parabéns!   Parabéns!
 Sois mais que vencedores!
 E, em meio a tanto mistério, o vosso espanto é normal.   
E a vossa felicidade está em ter ME OBEDECIDO, passo a passo, no 

decurso de todo tempo que estais a MEU serviço.
 Agora, também EU estou a vosso dispor para que possais usufruir da 

PROVIDÊNCIA e BONDADE que SOU.
 Agora, pequeno rebanho, daqui para frente, vai ser um delicioso 

caminhar. 
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Será como flutuar, pois estais inflados com o ar da MINHA DIVINDADE.   
E estais imersos na MINHA SABEDORIA e ENTENDIMENTO, tão ne-

cessários para vós, nesse passo, como o ar que respirais.   
E constantemente precisareis alimentar-vos do TUDO que SOU.   
Toda SABEDORIA milenar está na vossa cabeça e nada vos é descon-

hecido, pois rasgastes o véu do TEMPO e penetrastes nas MINHAS REVELA-
ÇÕES e nos MISTÉRIOS da MINHA CIÊNCIA.

 E podereis entender toda CIÊNCIA do bem e do mal porque entrastes 
no NOVO TEMPO em que saboreareis os frutos saborosos da vossa conquista, 
minuto a minuto.

 Ufanai-vos de todo BEM e de toda GRAÇA que vos é derramada, pois 
pagastes alto preço pela VIDA de MEU FILHO JESUS, mas agora já podeis 
usufruir DELA plenamente como um direito que vos assiste, por este CARISMA, 
que é uma dádiva do Céu para vós, pois exalta o MEU NOME acima de tudo, 
ante toda criatura.

 Cheguei para ficar e não vou mais ME afastar da MINHA VINHA 
QUERIDA.

 Parti, pois, a cada amanhecer, para labutar nas MINHAS VINHAS SA-
GRADAS, as MINHAS preferidas, os templos santos, que sois cada um de vós.

 Confiai!   Agora, precisais confiar mais do que antes, pois que estais em 
MIM e que para sempre estou a vosso lado.

 Vossa respiração já é MINHA RESPIRAÇÃO, e vosso coração está em 
perfeita  consonância COMIGO, no mesmo compasso que MEU CORAÇÃO.

 Estamos muito unidos, carne com CARNE, coração a CORAÇÃO.
 Cumprimento-vos pelo sucesso que tivestes nesse desfecho final, pois 

agora posso estabelecer um contato permanente e efetivo convosco.
 Cumpriram-se os tempos para MINHA GRANDE MANIFESTAÇÃO a 

vós e, passo a passo, ides conhecer-ME a partir de dentro de vós, conhecer o 
PAI que SOU, a VIDA que SOU, o AMOR que SOU, familiarizando-vos COMIGO 
cada dia mais.

 Num doce colóquio, PAI e FILHO se encontram e se abraçam, numa 
ternura sem fim... 

ABA, ABA, saudoso de vós, vos acalenta e embala numa suave canção 
de ninar...   
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ABA, ABA vos acaricia ternamente...   
 É DEUS MÃE-PAI que vos acalenta, FILHINHOS QUERIDOS...
 - Cama...!   Laia - la...!   
Vivei!   Vivei!
 Somos UM!   Precisais identificar-vos COMIGO, vosso PAIZINHO 

QUERIDO.
 SOMOS UM, na UNIDADE do ESPÍRITO SANTO, com MEU FILHO 

JESUS.   
E, assim, integrados na SANTÍSSIMA TRINDADE, e habituados na 

convivência com VOSSO PAI, ides amar-ME cada vez mais, incondicionalmente 
e sem reservas.

 Vós formais UNIDADE com a FAMÍLIA TRINITÁRIA, e DELA recebeis 
todos os benefícios, já podendo perceber que sois conduzidos por ELA e é ELA 
que realiza em vós.

 E, nessa UNIDADE, podemos conviver grandemente como PAI e FIL-
HO, amando-NOS apaixonadamente.

 Sim, EU sei que agora haveis de preferir primeiro DEUS, tanto na vossa 
PESSOA, como na vossa FAMÍLIA, TRABALHO, EMPRESA e GOVERNO. 

Como um rio de Água Viva, fui ME infiltrando, de fora para dentro e de 
dentro para fora de vós, atingindo as áreas mais profundas, tomando posse de 
todos os átomos do vosso ser.   

Assim foi também em vossa FAMÍLIA, em todos os órgãos, setores e 
segmentos da SOCIEDADE, EMPRESA e GOVERNO, IMPLANTANDO-ME e 
liderando e organizando tudo e em todos.

É a SANTÍSSIMA TRINDADE, o GOVERNO SANTO sobre vós, que ag-
ora está em pé, como ÚNICO DONO, dirigindo-vos e direcionando vosso mister.

SOU EU, SANTÍSSIMA TRINDADE, que domino todo o Cosmo como 
DONO ABSOLUTO, SANTO e VERDADEIRO.

SOU o DEUS PAPAI-MAMÃE!
Prostrai-vos diante de MIM, ó humanidade, acolhendo MEU GOVER-

NO SANTO para todos os Povos!
EU SOU todo PODER e toda GLÓRIA e subsisto por MIM mesmo, ex-

ercendo MEU poderio sobre todas as criaturas e todos os reinos.   
Mas sempre quis precisar do humano, na MINHA excelsa BONDADE 

e PROVIDÊNCIA.
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Assim, no decurso dos anos e dos tempos, chamo pessoas...   
Um aqui, outro acolá, ou mesmo casais e grupos...
Por que ABRAÃO e SARA?   Por que MARIA e JOSÉ?   
Por que GERTRUDES e ZULMAR?
Por que esse ou aquele Povo?
Por serem MEUS desígnios estarem essas pessoas unidas e inseridas 

nos MEUS PLANOS, para realizarem, juntos, a MINHA VONTADE.
Assim, na ANTIGA ALIANÇA, na MINHA caminhada de Governo entre 

vós, chamei profetas, anciãos, gente do povo...
Na NOVA ALIANÇA, quis precisar de MEU PRÓPRIO FILHO JESUS, 

na SUA caminhada de Igreja, restaurando cada um de vós à MINHA imagem e 
semelhança, para isso assumindo a vossa natureza humana, sendo gerado no 
seio de MARIA.

E, agora, na ETERNA ALIANÇA, na caminhada do ESPÍRITO SANTO 
junto a vós, que integra a Família na Igreja e no Governo, como PROFETA, 
SACERDOTE e REI, também vosso PAI quis precisar do humano.

E a eleita entre todos os viventes, por desígnio divino, é a PESSOA de 
GERTRUDES GROSSL, que ME representa legalmente diante de vós, à frente 
deste CARISMA da COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, CARISMA este, universal 
e abrangente para todas as Nações, Raças, Credos e Culturas, foi entregue a 
ELA pela PRÓPRIA PESSOA do PAI.

Acolhei, pois, GERTRUDES GROSSL como MINHA REPRESENT-
ANTE LEGAL e MINHA PRESENÇA de AMOR entre vós!   ELA GOVERNA em 
MEU NOME!

Ao lado de ZULMAR COUTO, é AUTORIDADE diante de vós para 
CELEBRAR e fazer a coleta dos DÍZIMOS, através dos MARCOS escolhidos 
e delimitados por MIM.

E que “SEJA”, e que “SE FAÇA”, por ORDEM LEGAL, no PODER 
da SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, o GOVERNO 
deste CARISMA para toda face da Terra, pois este CARISMA da COMUNIDADE 
ALIANÇA DIVINA viveu na própria carne a profecia dos tempos vindouros, o 
TEMPO NOVO, o TEMPO SANTO, acolhendo antecipadamente por toda a 
humanidade o MEU GOVERNO SANTO, durante todo seu desenvolvimento 
desde sua concepção até a idade adulta.   
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E, agora, atingindo sua plenitude, cumprindo plenamente seus objetivos, 
passa a viver a maturidade cristã, assumindo a MINHA RESSURREIÇÃO e VIDA 
em ABUNDÂNCIA.

O CARISMA vive em plena consonância COMIGO, em MIM e por MIM, e 
se levanta altaneiro como ÚNICA AUTORIDADE GOVERNAMENTAL, a FONTE 
da SABEDORIA para todas as Nações.

Acolhei-O em MEU NOME, pois passa a representar, de ora em diante, 
MINHA AUTORIDADE diante de vós e dirigir vossos GOVERNOS com MINHA 
FORÇA e PODER!   

TRINDADE SANTÍSSIMA, pelos séculos sem fim!
- Aia-la!   Shaia-la!   
É o PAI!   O PAI entre vós!   “E a pedra que os construtores rejeita-

ram tornou-se pedra angular”, pois contra a MINHA AUTORIDADE, VONTADE e 
DOMÍNIO ninguém se levanta!

A SEDE do CARISMA fica no BRASIL, Estado de SANTA CATARINA, 
Cidade de Lages, Bairro CORAL, Avenida 1o de Maio, 358.

Bem-vindos todos vós, ó Povos dos Cinco Continentes!   
O PAI vos espera sedento de vos abraçar!
Vinde, vinde todos beber da FONTE da VIDA e usufruir do TUDO que 

SOU!
Tende certeza que ESTOU em vós e vós estais em MIM, e já poderemos 

conviver naturalmente como o pai e a mãe convivem com seus filhos na sua 
família.   

Assim estou EU, FAMÍLIA TRINITÁRIA, como PRESENÇA de AMOR en-
tre vós, no vosso lar, no vosso trabalho e no vosso lazer.

E é doce NOSSA convivência, é familiar, benéfica, saudável, tranqüila, 
segura e feliz!

Pois agora vós mereceis gozar de toda bem-aventurança.
- Aia - la!   Shaia – la!
Assim também a FAMÍLIA TRINITÁRIA é UNIDADE com o CASAL ES-

COLHIDO que, amparado por MINHA PROVIDÊNCIA e guiado por MINHA SA-
BEDORIA, por desígnio divino, está unido eternamente por laços indissolúveis, 
no espírito, na alma, no psiquismo e no físico, para juntos realizarem a MISSÃO 
do ESPÍRITO SANTO, que complementa a MISSÃO de MEU FILHO JESUS, 
salvando a humanidade do caos final, livrando-a da maldição que a acompanhou 
desde a desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, ou seja, reconduzindo os 
filhos de volta ao PAI, livres do mal.
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E, como resultado da VITÓRIA espetacular contra todas as forças 
do mal espalhadas pelos ares, a conquista da Terra Prometida, a chegada no 
Paraíso e o conhecimento da ÁRVORE da VIDA da qual provém todo BEM.

ELE, ZULMAR COUTO, residente em Lages, Bacharel em Medicina 
Veterinária, desposou CARMEN LÚCIA GARGIONI COUTO.

Exerceu sua profissão durante vários anos, labutando no ramo empre-
sarial, do qual se afastou quando recebeu MEU apelo de servir ao CARISMA 
com exclusividade, ficando à disposição do mesmo.

Agora, dedica-se de corpo e alma na OBEDIÊNCIA ao MEU CHAMA-
DO, adotando como LEMA: “PRIMEIRO, DEUS!”

Desde o primeiro instante, ELE disse “SIM” à nobre missão de repre-
sentar o Mundo de volta a MIM.

ELA, GERTRUDES GROSSL, cognominada “RAINHA DAS NAÇÕES”, 
é a SENHORA dos TEMPOS MODERNOS, a MENSAGEIRA do PAI, a MÃE de 
TODOS os VIVENTES.

Chamo-a de MINHA FILHA QUERIDA, a MINHA PREFERIDA!
Religiosa egressa da Congregação das IRMÃS da DIVINA PROVIDÊN-

CIA, desde o chamado que EU lhe fiz dedica-se exclusivamente ao CARISMA 
que encabeça como responsável.

Quando ainda integrante daquela Congregação, foi, por MEU desígnio, 
transferida para a Cidade de LAGES, Estado de Santa Catarina, onde, ao mes-
mo tempo em que servia no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, partiu em 
busca da realização do MEU APELO, trabalhando junto à Pastoral da Saúde da 
Diocese, na área da SAÚDE Preventiva.

Por MEU desígnio, foi a FILHA escolhida, desde o ventre materno, para 
encarnar este CARISMA, que engloba o homem no seu todo, o qual está gra-
vado indelével em sua própria carne.

Tem na FRONTE a COROA da JUSTIÇA e nas MÃOS o CETRO de 
FERRO para, em MEU NOME, REINAR com AUTORIDADE diante de todas as 
Nações.

Está comprometida COMIGO e desde o primeiro instante disse “SIM” 
em OBEDIÊNCIA a MIM, DEUS UNO e TRINO, SANTO SENHOR.

Quem é este HOMEM?
Quem é esta MULHER?
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Este CASAL é o MISTÉRIO de DEUS.   
Ele e ela estão no Mundo, mas não são do Mundo, pois vivem em si a 

plenitude de DEUS.
E agora já posso dizer: FILHO!   FILHA!   EU HOJE TE GEREI!  
És MEU!   És MINHA!   És MEU PREFERIDO!   És MINHA PREFERIDA!   
Estais em MIM e EU estou em vós, solenemente.
Vivei!   
Permanecei em pé, firmes, de cabeça erguida, confirmando MEUS FIL-

HOS no CARISMA para o qual fostes chamados, zelosos ao MEU serviço!
Abençôo-vos eternamente!   
Solenemente EU vos acolho, através deste BATISMO TRINITÁRIO, 

que é um MARCO, um acontecimento muito especial no Universo, quando a 
humanidade inteira é acolhida e se prostra diante do PAI-AMOR.

E EU confirmo vossa presença em MIM!   
Não só vós, mas tudo o que vos rodeia, tudo o que tendes e tudo o que 

sois e fazeis.
Chegastes ao NOVO TEMPO!
Com que alegria EU vos acolho!   Com quanto AMOR vos pego no colo!
Se tanto tempo esperei por vós...   E vós no vale de lágrimas, quanto 

esperastes por MIM!
E agora é o NOSSO encontro, definitivo e eterno!   
Não nos separaremos mais, pois por ALIANÇA TRINITÁRIA selei eter-

namente MEU COMPROMISSO convosco.   
Sois MEUS!   EU vos assumo e cuido de vós como a mãe cuida do 

filhinho recém-nascido no berço...
Vós ides alimentar-vos em MIM e sugar a seiva da MINHA DIVINDADE.   
EU vos acalento, cantando para vós canção de ninar, embalando-vos 

em MEU SEIO e protegendo-vos com todo carinho...
QUERIDOS!   AMADOS!
GERTRUDES!   ZULMAR!
É o NOME de todos os MEUS FILHOS que murmuro...
- Aia – la!   Shaia – la!



118

- Caia – la!   Maia – la!   
Vós ME compreendeis!   
É a linguagem do PAI para dizer que vos AMA e que estais em plena 

UNIDADE COMIGO.
Usufruí do MEU AMOR e da VIDA que SOU!   Vivei!   
Chegastes à ÁRVORE da VIDA e começais a tomar conhecimento de 

TUDO que SOU!
Desfrutai deste ABRAÇO de CHEGADA, contido há tanto tempo!   
Usufruí da MINHA PRESENÇA constante!   
NOSSA UNIÃO é para sempre e produz frutos de VIDA ETERNA.
NÓS nos fundimos, NOSSAS CARNES se misturam e MINHA SEIVA 

vos hidrata permanentemente.
É assim a MINHA PRESENÇA de AMOR em vós.
Tanto tempo NOSSOS sentimentos de AMOR estiveram em segredo, 

guardados, esperando esta HORA para se manifestar.
EU estou sedento de vos acolher e vós estais sedentos de ME AMAR!
É a primeira vez que nos damos às mãos!   É o primeiro beijo que 

trocamos!   
É o primeiro encontro dos NOSSOS CORAÇÕES CALOROSOS e 

SAUDOSOS que batem descompassados, pulsando vigorosamente em NOS-
SO SER...

E, dos NOSSOS OLHOS, as lágrimas rolam como cascata borbulhante 
ante os sentimentos contidos que se misturam, o encantamento da beleza que 
presenciais e a surpresa e abundante alegria do ABRAÇO definitivo.

É o NOSSO PRIMEIRO ENCONTRO!
FILHA!   FILHO!   É o PAI!
O PAIZINHO!   ABA...   ABA...
Chegastes à vossa alma, a morada de DEUS em vós.
Quanta luta travastes e quanta batalha vencestes para chegar à con-

quista do vosso “SER” em MIM!
Agora chegastes!   Vencestes!
Pisamos o mesmo chão!
Graças à vossa dedicação, a humanidade pôde voltar para MIM e re-

pousar tranqüila em MEUS BRAÇOS.
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Quanta bênção, quanta graça derramo sobre vós, ó Povos todos dos 
Cinco Continentes, nesta HORA, que é definitiva!

É muito AMOR, muito AMOR que tenho para dar-vos!
E, num doar constante, calmo e sereno, como chuva de primavera, 

desce do Céu para vós TODO SER DIVINO QUE SOU.
Habito vossa casa e ela é perfeita para ME acolher, pois mergulhais na 

PERFEIÇÃO que EU SOU em vós e vós em MIM.
Permanecei em MIM!   
É o MEU maior desejo e o é o MEU pedido, pois só de MIM parte toda 

PROVIDÊNCIA para vós.
EU vos habito por inteiro com a MINHA PERFEIÇÃO e vos elevo à dig-

nidade de MINHA imagem e semelhança, FILHOS QUERIDOS que sois!
Ressurgistes para o NOVO, o PAI em vós, ungindo-vos e vos sus-

tentando.
Vivei!   É uma ORDEM!
Vós vos levantais na VIDA de MEU FILHO JESUS que é toda RES-

SURREIÇÃO em vós, no vosso viver pessoal, familiar, comunitário e social.
Como ME alegro de terdes sido solidários, pois assim todos no Uni-

verso podem usufruir desta dádiva!
- Aia – la!   Shaia – la!
FILHOS QUERIDOS, como vos AMO por terdes zelado, anos a fio, por 

este CARISMA, no compromisso COMIGO, sendo solidários com os pequeni-
nos!   

Trabalhastes abnegadamente para garantir a todos a colheita promis-
sora e agora já recebeis o retorno merecido, de mil por um.

O humano, por si mesmo, nunca chegaria a tão grande DOM.   
O socorro para vós veio do Céu através deste CARISMA, pois EU, 

VOSSO PAI, venho a vós, criaturas todas, com a MINHA PERFEIÇÃO, e vos 
possuo a partir da alma, FONTE de todo BEM, elevando-vos à MINHA DIGNI-
DADE e SANTIDADE.

E, assim, todo vosso ser é possuído por MIM, desde o físico e o psiqu-
ismo, até o espírito e a alma, e está impregnada da MINHA PRESENÇA, pois 
vós sois pertença MINHA e, por isso, MEUS herdeiros, já gozando aqui na Terra 
as delícias celestiais.



120

SOU PAI e, vós, FILHOS!   E reparto convosco todos os BENS de 
MINHA CASA.

Que felicidade, que gratidão haveis de sentir, queridos MEUS, ao 
verdes e sentirdes QUEM está em vós agora!

De onde saístes e para onde ireis?   
E aonde chegastes, ilesos, saudáveis e em perfeito equilíbrio?
Que frutos vós dareis daqui para frente, se permanecerdes em MIM, 

a FONTE de TODO BEM, na MINHA PERFEIÇÃO, no MEU AMOR, na MINHA 
PROVIDÊNCIA?

Certamente serão frutos bons, frutos de VIDA ETERNA, construindo 
MEU REINO de AMOR!   

Tenho certeza, pois já estais solidamente ligados a MIM!   
E da LUZ só pode brilhar a LUZ!   
Do AMOR e da VIDA só pode ressurgir a VIDA, a BÊNÇÃO, a PAZ!
Também a Natureza EU habito com MINHA PERFEIÇÃO e vós todos 

só podereis fazer o bem, o certo, o útil, o justo, o verdadeiro, preservando com 
muito carinho o que EU criei para vosso bem-estar e felicidade.

Assim também na vossa EMPRESA, no vosso trabalho, habita MINHA 
PERFEIÇÃO, e haveis de ter muita VIDA, igreja-viva que sois, templo TRINI-
TÁRIO, testemunhando em todas as vossas ações e criações, para vós mes-
mos e para vossos irmãos, a PRESENÇA contínua, ininterrupta e poderosa do 
PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, pois firmei ALIANÇA com a FAMÍLIA, 
comprometendo-ME em acolhê-la do jeito que ela está, transformando-a em 
BEM, em BÊNÇÃO, em VIDA, em NINHO de AMOR.

Assim também, pela ALIANÇA que fiz, comprometi-ME com a EMPRE-
SA e com o GOVERNO de acolhê-los, tais como estão, beneficiando-os gran-
demente com MINHA PROVIDÊNCIA.   

E esse PACTO eternamente está selado, como compromisso do PAI 
para convosco e de vós para com o PAI, pois, uma vez que NÓS nos tornamos 
UNO, é recíproca a responsabilidade.

É a NOSSA UNIDADE que se CONSUMA em vós, assinalando e mar-
cando com o fogo do AMOR o início do NOVO TEMPO.

E essa UNIÃO convosco é indissolúvel e não podeis mais viver fora 
dela, pois vós só vos subsistireis em MIM, na UNIDADE TRINITÁRIA.
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EU vos assumi para valer!   
E só tereis VIDA, e VIDA em ABUNDÂNCIA, a partir da AMIZADE e 

contato contínuo COMIGO, VOSSO PAI, pois desta UNIDADE convosco chega 
para vós toda MINHA PROVIDÊNCIA.   

Não será pelo vosso status ou pelo vosso dinheiro ou estudo que ireis 
em frente e sereis alguém...   Não!   

Agora acontece uma mudança radical no vosso modus vivendi, pois só 
pela MINHA PRESENÇA PODEROSA em vós é que haveis de subsistir.

E o que vos torna alguém, isto é, PESSOA, com letra maiúscula, é 
serdes portadores da VIDA, que é MINHA RESSURREIÇÃO em vós.

E isso, tanto como ser pessoal, familiar, social ou empresarial.   
Não há mais outro caminho por onde possais prosseguir a não ser o 

CAMINHO do MEU PRÓPRIO CORPO doado a vós, através deste CARISMA, 
na PESSOA da GERTRUDES.

Só através dela chegais a MIM, pois ela personifica esse CARISMA, 
que é DOGMA de FÉ e assinala o final dos tempos do mal e o início do NOVO 
TEMPO que já se cumpre sobre vós.

Tende muita calma e paz, pois precisais agora conhecer toda VER-
DADE.

E não há outra VERDADE a não ser esta, o CARISMA, escrito e gra-
vado na vossa própria carne, pois o sangue que corre em vossas veias é o 
SANGUE de um DEUS-AMOR, que deu a VIDA por vós!

E, agora, se não amardes, ides prestar contas do vosso desamor na 
mesma hora, porque agora o DEUS-AMOR em vós e entre vós é realidade 
incontestável.

Que HORA BENDITA, sociedade atual, esta que chega a vós!   
E é bem esta a HORA, em que DEUS UNO e TRINO TODO PODERO-

SO se levanta e todo vosso poderio humano cai e vossos governos velhos ruem 
completamente.

Vossa igreja poderosa e retrógrada cessa de existir!   
Não há mais ritos, cerimônias e pompas.   Nem tampouco cargos, hier-

arquia ou estrutura...
Acabou!
Essa igreja como tal cessa de existir!   
Não tem conserto, pois desviou-se demais do CAMINHO, esquecendo 

o DEUS VERDADEIRO, o AMOR.
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Chegou o DONO da VINHA!   
EU mesmo passo a cuidar da MINHA IGREJA-VIVA, a pupila dos MEUS 

OLHOS!
As ovelhas dispersas, EU as reconduzirei ao aprisco.   
SOU o BOM PASTOR e quero todos vós UNIDOS em torno a MIM!
De MIM saístes e para MIM voltais.   
De MIM renascestes e COMIGO recomeçais a VIVER.
E dai passagem!   Saí da frente quem não quiser ser levado por esta 

fatal avalancha que se desencadeia nesta HORA.
Agora EU estou passando!   Deixai-ME PASSAR!   
E não podeis mais cruzar os braços como se não tivésseis nada para 

fazer, pois cada um, a partir de agora, santamente recebe o CHAMADO, tem o 
seu trabalho, o seu Ministério!

Exercei-o em MEU NOME!   
E com coração transbordando de AMOR por MIM, produzi frutos de 

VIDA ETERNA!
Frutificai vossos DONS!   
Vós todos, pois emergistes de MIM, que SOU o DOM por excelência, e 

estais plenificados do TUDO que SOU, PRESENÇA SANTA em vós!
Daqui para frente, não quero mais ver MINHA VINHA improdutiva, es-

tagnada!
Quero-a vicejante, dando frutos, produzindo VIDA em abundância na 

vossa PESSOA, FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO.
Há UM SÓ DEUS em TRÊS PESSOAS DISTINTAS, o PAI, o FILHO e o 

ESPÍRITO SANTO, e a MIM haveis de obedecer, fazendo o que vos digo!
Chegastes ao auge de vossas experiências, experimentações e altas 

tecnologias!
Porém, vossas máquinas e robôs, que vêem tudo e fazem tanto, são in-

capazes de AMAR, pois coração de carne, com sentimento de AMOR, FILHOS, 
só vós tendes...

Por que não ME amais, se SOU VOSSO PAI LEGÍTIMO?
Já fizestes, a vós mesmos, essa pergunta?   E como respondestes?   

Com evasivas...?
Por que estais tão distante de MIM?
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Mas agora não dá mais para ficardes contra MIM!   
Não tendes outra alternativa, pois cessou de existir aquele que impedia 

de estardes do MEU LADO!
E agora SOU EU que estou passando com MEU cetro de ferro, carim-

bando cada criatura com a MINHA MÃO FORTE e PODEROSA, imprimindo 
nela MEU SELO DIVINO.

Tomo posse do que é MEU e vos GOVERNO com todo AMOR e 
JUSTIÇA, pois já disse ao antigo e extinto dono da Terra, quando se cumpriram 
os seus tempos: 

“SAIA!   E ETERNAMENTE SEJAS EXTINTO!   Este TERRITÓRIO É 
MEU e QUEM o GOVERNA SOU EU, DEUS UNO e TRINO!   AQUI REINAM a 
MINHA JUSTIÇA e a MINHA PAZ!”

Agora tendes um DONO VERDADEIRO e fazeis parte do MEU REINO 
de AMOR!

MINHA JUSTIÇA SE FAZ sobre vós e ELA é só AMOR, só VIDA, só 
PAZ!

É o PAI!   O vosso PAI!
Estais felizes com a MINHA CHEGADA e podeis a cada instante recor-

rer a MIM, pois EU vos alimento com o TUDO que SOU.   
E vós ME compreendeis bem, pois já SOMOS UMA SÓ CARNE e UM 

SÓ ESPÍRITO.
- Aia – la!   Shaia – la!
- Caia – la!   Maia – la!
SOMOS UM!   SOMOS UNIDADE!
FILHOS QUERIDOS, EU vos AMO muito!   
EU vos beijo, vos abraço, vos acaricio ternamente!   
SOU o PAI SAUDOSO de SEUS FILHOS!
Vosso jugo foi quebrado!
Quedai vossa cabeça e dobrai vossos joelhos agora diante de MIM, 

ÚNICO GOVERNO, ÚNICO DONO de toda Terra!
O MEU REINO de AMOR está reconstruído e ele é só PAZ e VIDA em 

abundância, é só haveis de querer ficar do MEU LADO, assistidos por MINHA 
PROVIDÊNCIA.

SOU o vosso DEUS, o vosso PAI, e EU vos AMO eternamente.
Falou convosco ABA...   ABA...   PAI!
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FILHINHOS!
 É o PAI que vos fala!
 Chegou o TEMPO SANTO tão esperado por todos, e principalmente 

por vós, para já aqui poderdes desfrutar da MINHA PRESENÇA e vivenciar a 
MINHA grande e poderosa manifestação e frutuosa intervenção.

 Deixai-ME agir em vossas vidas, tanto na vossa família como no trab-
alho, e vereis o quanto é imensa a MINHA PROVIDÊNCIA, pois DEUS, VOSSO 
PAIZINHO, é simples como simples são as flores, e quer dar-se a todos grande-
mente.   

E já, no TEMPO HOJE, podeis gozar e viver neste Mundo, tão bonito 
e cheio de PAZ com tanta fartura e muita fraternidade, que não tereis outra 
escolha senão permanecerdes em MIM para usufruirdes, o quanto antes, do 
MEU REINO de AMOR, tão rico e salutar, que agora é realidade viva entre vós. 

  Já cruzastes o vale das lágrimas onde passastes por tantos 
sacrifícios.   

 Agora podeis viver de verdade a MINHA VIDA em vós.
 Vivei!   Vivei!   Vinde todos!   Entrai!   Entrai no grande Céu!   
Fartai-vos da MINHA PROVIDÊNCIA em AMOR, VIDA e SANTIDADE!
Colhei onde não plantastes e comei do que não semeastes!   
E bebei desta Água Viva que brota diretamente da FONTE TRINITÁRIA 

de AMOR do MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE!
Agora não estou vindo, como no início da apresentação, por visões ou 

revelações, palavras, linhas ou ponto, mas por inteiro, em PESSOA.    
A SANTÍSSIMA TRINDADE “SE FAZ” e por completo o Céu toma posse 

de vós e VOSSO PAI vos assume.   
MINHA PRESENÇA é REAL, VERDADEIRA, INTEGRAL, COMPLETA, 

o TUDO em todos vós.
DEUS, VOSSO PAI, chegou e está aqui, pisando vosso chão, para gov-

ernar-vos, e não podeis contestar e vós não tendes outra saída a não ser aderir 
ao MEU PLANO SANTO de AMOR e AÇÃO sobre todos os Povos.

É a MINHA AUTORIDADE que está aqui!
Que vossos governos “sejam” em MEU NOME, pois SOU EU que vos 

dirijo no trabalho de reorganizar a sociedade e torná-la cada dia mais justa e 
coesa!
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Pensais que dirigis alguém, mas não sois vós que governais!   
Por vós mesmos nada sois e nada podeis.
Com a cabeça que tendes, não conseguis governar nem a vós mesmos!
Parai!   Parai!   Vossas cabeças estão cheias demais!
É hora de acolherdes o que o PAI pode fazer como VOSSO GOVERNO.   
SOU EU o GOVERNO em vós e, na MINHA AUTORIDADE e conforme 

MINHA VONTADE, dirijo a todos!
Governos dos Povos, EU vos comungo diariamente para transformar-

vos sempre mais à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.
Queríeis que fosse diferente?   
Estais acostumados ao antigo modus vivendi, em que era vosso ego, 

vossa cabeça cheia de sabedoria humana, com vossos planejamentos e idéias 
materialistas, com vossas filosofias e concepções egoístas, que dirigia vosso 
ser e agir, no sentido de ter, ter, ter, cada vez mais.   

Vosso objetivo era amontoar tesouros na Terra.   
E nem podia ser de outro modo, pois éreis dirigidos por quem?   
Como podia ser diferente se estáveis completamente amarrados e en-

faixados pelo pai da mentira?
Mas agora não é mais assim!
Extinguiu-se a velha estrutura milenar, tanto em vós, como na família, 

na igreja e no governo.
Vós éreis donos de tudo, até das pessoas, a quem julgáveis e con-

denáveis a vosso bel prazer.   
Foi assim até aqui, mas isso agora se acabou!
O gerador do mal teve todo tempo para fazer e esconder suas desor-

dens, pois ele vos dominava totalmente, uma vez que, em Adão e Eva, optastes 
por ele e, assim, vos comprometestes a obedecê-lo e a fazer o que ele quisesse 
e mandasse.   

E vós estáveis sentindo-vos muito bem nesse mal!   
Vós vos admirais?   
Mas não são esses frutos podres que vedes proliferar até hoje em vos-

sa pessoa e em todas as vossas Instituições?
Como está vossa família no contexto da Sociedade e da Empresa?   
Como estão vossos filhos, vossos jovens e vossas crianças, sob o peso 

da maldição que vós mesmos pedistes? 
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E como está e reage toda Natureza?
E, assim, vosso espírito, vossa alma geme e chora, como degredados 

filhos de Eva que sois.   
Pois é isso mesmo que acontecia durante milênios e milênios.   
Recebestes a dura recompensa de vossa opção, e obedecíeis ao mal e 

a ele adoráveis, pois, como preferistes obedecer a Lúcifer, EU, VOSSO DEUS e 
PAI, ausentei-ME do Planeta Terra.

E nós ficamos separados, EU no Céu e vós na Terra, todo esse tempo, 
previsto por MINHA ONISCIÊNCIA DIVINA.   

Ergueu-se uma barreira imensa de separação, e humano e DIVINO já 
não conviviam como antes e a AMIZADE entre DEUS e o homem foi cortada.

E o homem ficou só, completamente só, à mercê da astúcia do mal, 
que desencadeou toda sua fúria durante milênios, disposto a lutar para vencer.

Tal como ele, o Mundo foi ficando tolo, louco e bobo, surdo e mudo.
E só agora esse tempo dado ao anjo Lúcifer terminou.   
Concluiu-se o que ele veio fazer, e vereis, no TEMPO HOJE, na clari-

dade do dia, se manifestar a LUZ da VERDADE, eliminando toda treva e toda 
mentira.

Como foste enganada, ó humanidade querida!
Por que vós achais então que precisei dar-vos MEU FILHO UNIGÊNI-

TO, JESUS?
Por que JESUS, MEU QUERIDO e AMADO FILHO, precisou dar SUA 

VIDA por vós?
Sim, para vos resgatar e salvar, trazendo-vos de volta a MIM, no des-

canso da Terra Prometida.
Foi o AMOR SALVADOR que vos trouxe de volta ao MEU convívio.
Quem gritou: “Crucifica-O!”?
Quem O entregou?
Quem O matou?
Ó família, família, família!   
Ainda bem que houve tempo de dizerdes “SIM” para a MINHA chegada 

e pudestes receber a chance de equilibrar-vos e aderir ao VOSSO PAI! 
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Todos vós tivestes medo das mudanças que poderiam ocorrer, pois em 
JESUS, MEU FILHO, estava e está depositada toda MINHA PROVIDÊNCIA e 
COMPLACÊNCIA.

Mas, tão forte era vossa ligação com o mal, tão mergulhados vós es-
táveis nas trevas, que fingistes não perceber isso na “Multiplicação dos Pães 
e Peixes”, na “Pesca Milagrosa”, nas diversas “Curas”, na “Ressurreição de 
Lázaro”...

Quisestes passar ao largo, não tomando conhecimento de que JESUS, 
MEU FILHO AMADO, era MINHA PROVIDÊNCIA para vós.

Literalmente, a humanidade, na família, na igreja e no governo, se 
fechou para a LUZ e preferiu permanecer como estava, acomodada, no caos, 
na treva, na miséria e na morte.

Como já vos disse, o mal colocou vendas em vossos olhos e vos deixou 
sem compreensão nenhuma da diferença entre bem e mal.

Vós ficastes bobos, parados na “árvore da ciência do bem e do mal” e, 
sem a SABEDORIA DIVINA, não conseguistes ir em frente.

Vosso coração endureceu-se e, na vossa cabeça, as concepções se 
misturaram tanto que preferistes ser contrários a DEUS e ao AMOR.

Em vez de AMAR, odiastes vossos irmãos.   
Em vez de PAZ, preferistes a guerra, a tristeza, o desânimo, a morte.
Estais percebendo a quem vós adoráveis?   
E vos sentíeis muito bem nesse mal, uns pisando nos outros, irmão 

oprimindo irmão!
- Shamari – la – camaia!
- Shamari – la – camaia!
Vosso PAI, com todo direito, poderia sentir indignação ante vossa ati-

tude, pois vos dei MEU FILHO JESUS e não fizestes caso do SEU PRECIOSÍS-
SIMO SANGUE derramado por vós, há dois mil anos!

Mas VOSSO PAI prefere AMAR-vos!   
AMAR-vos com todo SEU CORAÇÃO de PAI-MÃE, pois sei também 

que muito penastes e muito sofrestes, já que éreis dominados completamente e 
fostes vítimas da antiga serpente horrorosa, que vos enganou a todos.   

Mas ela já se extinguiu eternamente graças à ação frutuosa e magnífica 
deste CARISMA, que trabalhou incansavelmente, até conseguir concluir seu 
desígnio.
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E é bom que saibais da VERDADE, por onde este CARISMA caminhou.
“Crucificai o REI DA VIDA!”, a família gritou.   
E o governo assim o fez, pois tinha todo interesse em ir contra JESUS, 

já que tinha o poder e o dinheiro nas mãos, e estava apavorado com JESUS, 
PROVIDÊNCIA do PAI, avançando sempre mais através dos milagres que real-
izava, dos quais admiravam-se.

Por isso, quando quis entrar no governo do dinheiro, MEU FILHO JE-
SUS foi morto, tão forte era esse poder maligno dentro de vós e nas Instituições.

E JESUS, MEU FILHO, deixou ao ESPÍRITO SANTO o encargo de en-
trar no mundo do dinheiro e, conseqüentemente, no ter, poder e prazer, os três 
poderes dentro de vós, que estavam na posse do antigo dono da Terra.   

Pois quem vive sem dinheiro?   
O mal sabia e aproveitou-se disso, mantendo-vos presos a ele e usan-

do esse instrumento para erguer-se dentro de vós como um deus.   
E todos os bens da Terra estavam sob seu domínio.   
Por isso ele pôde tentar até MEU FILHO JESUS, oferecendo-LHE 

riquezas do Mundo para ser adorado e obedecido.     
É VOSSO PAI que assim vos fala e vos faz tomar conhecimento da 

CIÊNCIA DIVINA, a VERDADE VERDADEIRA.   
Até agora adoráveis a Lúcifer, o deus-dinheiro, que dentro de vós er-

guia-se como coluna central, poderosíssimo, que vos subjugava fortemente e 
assim, de dia e de noite, vivíeis em função dele.

E, para vós, a pessoa humana valia conforme o “cifrão” que possuía.   
E não labutáveis em função da VIDA, mas em função do lucro, da 

ganância, do ter cada vez mais, investindo em bens efêmeros e passageiros, 
esquecendo-vos dos cuidados com vossa alma, que é imortal e não passa, mas 
permanece eternamente.

E o maligno, dentro de vós, como dono, bem vivo e esperto, guerreava 
furiosamente, disputando vossa alma imortal em troca de coisas efêmeras e 
volúveis.   

Por isso, quanto mais obedecíeis a ele e fazíeis as obras das trevas, 
mais poder e dinheiro tínheis.
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Por outro lado, se quisésseis esforçar-vos por ficar nas obras da LUZ, 
ele vos tirava os bens para vos revoltardes contra MIM, como se fosse EU, 
VOSSO PAI, a desencadear a desgraça para vós. 

Assim, enganava-vos a cada instante, a cada acontecimento desa-
gradável, levando-vos sempre a pensar que era de MIM que provinham os so-
frimentos para vós.

Se ele teve a astúcia de tentar até MEU FILHO JESUS, na CRUZ, com 
o ter, o poder e o prazer diabólicos, como não iria tentar a vós também?   

E com todo direito, pois era vosso dono e dono de tudo que vos per-
tence e vos rodeia.

Por que achais que o CORPO de MEU FILHO JESUS teve que padecer 
daquela forma?

Para salvar vosso corpo, que era morto e mutilado por Lúcifer o tempo 
todo.   

Essa é a razão de JESUS ter dado o SEU CORPO.   Para salvar o 
vosso corpo.

Foi vossa opção ser pertença de Lúcifer, e isso só termina agora, no 
TEMPO SANTO, com a atuação do ESPÍRITO SANTO neste CARISMA, que 
rompeu com toda possessão maligna e derrubou as diabólicas estruturas políti-
ca, eclesial, social, familiar, empresarial e pessoal.

Todo o velho sistema dividido e opressivo foi derrotado e desabou ante 
a eminente PRESENÇA REAL do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, a 
SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Sim, FILHOS QUERIDOS, o sistema diabólico era alguém muito vivo, 
que vos doutrinava constantemente na perversão dos costumes, na competição, 
na divisão, na ganância, opressão e doença, na morte e, principalmente, no ódio 
contra este VOSSO DEUS-PAI, na crença de que era de MIM que partia para 
vós toda sorte de miséria e sofrimento.

Na verdade, somente por MINHA PODEROSA INTERVENÇÃO é que 
este sistema diabólico faliu, extinguiu-se e todas as suas estruturas ruíram.   

Até vosso dinheiro, vosso poderoso ídolo, deixou de existir como alvo 
de ganância e opressão.

Agora, pois, precisais começar uma NOVA VIDA a partir de MIM, tam-
bém no dinheiro, que só o tereis em abundância a partir de MIM.
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Cessou de existir o velho dono, que com o dinheiro vos fazia poderosos 
para ter vossa alma na hora da morte.   

Isso é fato consumado.   
E, aí, vede a nobreza deste CARISMA, pelo qual o ESPÍRITO SANTO 

pôde realizar essa assertiva e todos vós, diante de MIM, já vos rendestes em 
tudo, também nessa situação financeira velha e arraigada ao mal.   

E não há como voltar atrás nem podeis contestar o que está feito, pois 
o CARISMA fez por todos.

É a pura VERDADE que se apresenta, pois servíeis ao deus-dinheiro 
e éreis responsáveis para adquiri-lo com o suor do vosso rosto e vivíeis em 
função dele, da competição, da exploração e da maldade que podíeis fazer na 
posse dele.

Vede a grandeza deste CARISMA, que sutilmente trabalhou desfazen-
do as trapaças do mal e o emaranhado que envolvia tanto a vós mesmos como 
as vossas Instituições.

A velha estrutura financeira comprometida com o mal faliu, foi desfeita e 
acabou-se com todos os seus frutos podres de egoísmo e de conquista.

Assim, na MINHA AUTORIDADE de PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, 
declaro-vos solenemente que estais livres, está eternamente extinto o mal da 
face Terra, em tudo e em todos!

E também no dinheiro!
E agora só tendes a MIM como VOSSO DONO, PAI e AMIGO, DEUS 

UNO e TRINO.
Um só DEUS, um só SENHOR, um só ESPÍRITO e uma só ALMA, com 

todo Universo.
Está selada a ALIANÇA ETERNA, o pacto de PAZ com todos vós, Po-

vos do Universo!   
E não há quem possa ME desdizer ou invalidar o que FAÇO, pois SOU 

EU, o VOSSO DEUS, o GOVERNO TRINITÁRIO na face da Terra, que vos 
ensina, vos guia, vos conduz e vos orienta no BEM.

ABA!   PAI!   PAI AMIGO!   AMIGO!
Já não vos peço nada e vós também não ME pedis algo.   
Somos AMIGOS!   E o AMIGO sabe o que o outro necessita.
ABA!   AMIGO, AMIGO!
- Aba – la – sha – ba – la!   Aia – la!
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FILHOS QUERIDOS, é o PAI AMIGO que vos fala!   
Tanto estáveis carentes deste DEUS AMIGO e, agora, EU estou con-

vosco.
Celebremos nosso AMOR!
Em MIM, vós sois sempre NOVOS, sempre felizes e realizados!   
Estais em MIM e EU estou em vós, na mais linda companhia.
Celebremos NOSSO ENCONTRO!
É o PAI AMIGO que chega, é ABA, ABA que vos AMA muito e também 

é amado por vós.
Ressurgi, FILHOS QURIDOS, pois o Céu desceu e tomou posse de 

tudo e eternamente cortou-se a ligação com o maligno, tanto na vida espiritual 
como nos bens materiais, na pessoa e na sua convivência social, pois se con-
clui a ALIANÇA entre VOSSO DEUS-PAI e a FAMÍLIA, a IGREJA e GOVERNO 
POLÍTICO. 

O que começa agora é muito grande e nunca termina nem se desfaz, 
pois já estou a emitir e espargir sobre vós a MINHA LUZ, a VIDA, a PAZ, o 
AMOR, a PROVIDÊNCIA e a ABUNDÂNCIA.

A VERDADEIRA LUZ se acende vitoriosa e VOSSO PAI É a coluna mes-
tra, inquebrantável e eterna, que se levanta dentro de vós com toda expansão.

E só de MIM parte a PROVIDÊNCIA em todos os sentidos para viverdes 
bem e prosperardes em vossos empreendimentos cotidianos!

Agora é o GOVERNO TRINITÁRIO que toma posse de tudo e vos as-
sume em tudo e se responsabiliza de vos conceder abundantemente tudo o que 
precisais, também o dinheiro.

EU GOVERNO vossa vida, vosso trabalho, vosso dinheiro e vossos 
negócios, que hão de ser conforme a MINHA VONTADE e estar impregnados da 
MINHA SABEDORIA.

Porque vós sois pertença MINHA, na mesa do vosso lar, EU vos sacia-
rei, e fartarei de bens a vossa casa, pois só de MIM parte, providencialmente, 
tudo o que necessitais, pois EU mesmo ME partilho para vós, inundando-vos de 
todos os MEUS BENS, daquilo que SOU.

EU vos agracio com o dinheiro que agora vem do ALTO, diretamente da 
FONTE TRINITÁRIA, e é conquista vossa o seu bem querer.
E daqui para frente, na MINHA REAL AUTORIDADE, por ORDEM da 
SANTÍSSIMA TRINDADE, DEUS UNO e TRINO em vós, no cumprimento 
dos MEUS MANDAMENTOS e SACRAMENTOS, só
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tereis em abundância se adorardes primeiro DEUS dentro de vós, de 
todo vosso coração e entendimento, com toda força de vossa alma, e conse-
qüentemente AMARDES vossos irmãos como a vós mesmos!

AMAI-ME e AMAI-vos uns aos outros!
É a MAIOR LEI, que sempre existiu e sempre existirá, e não podeis viver 

fora dela, porque estais comprometidos oficialmente COMIGO pelo vosso “SIM” 
à ALIANÇA ETERNA que selei convosco.

Precisais permitir que EU vos GOVERNE e viver de acordo COMIGO se 
quiserdes SER MEUS AMIGOS e aspirardes prosperar.

É a AUTORIDADE SOBERANA do PAI que se manifesta para GOVER-
NAR-vos, pois SOU PAI de todos vós e, na MINHA UNIDADE, sois todos irmãos 
entre vós.

Conforme quereis para vós, desejai-o também para vossos irmãos.   
Almejai que todos tenham, que todos sejam santos, felizes e agraciados 

pela MINHA PROVIDÊNCIA.
VOSSO PAIZINHO só quer o BEM para vós!   
Crede!   Crede!   
E só de MIM chega para vós a PROVIDÊNCIA em tudo, na VIDA, na 

PAZ, na SAÚDE, na ALEGRIA, no AMOR.   
Estando agora junto convosco, partilhando da mesma ceia, só sei AM-

AR-vos e só posso ser PROVIDÊNCIA e AMOR para vós todos, FILHOS QUE-
RIDOS do PAI.

É uma conquista vossa.   
Portanto, usufruí deste CARISMA SANTO que fez o TUDO acontecer 

em vós, transformando a água em vinho e inundando-vos de LUZ!
O DÍZIMO vosso, MEU FILHO JESUS ofertou-ME, doando, por AMOR a 

MIM, SUA PRÓPRIA VIDA numa CRUZ.
JESUS, MEU FILHO, é o DÍZIMO INTEGRAL e, NELE, todos vós fostes 

resgatados.   
Por isso, objetivo do MEU GOVERNO é o DÍZIMO sendo levado em 

consideração pelas Nações.    Agora, é preciso o DÍZIMO “SER”, pois ELE “É” 
MINHA COMPANHIA entre vós.

Louvai-ME, exaltai-ME e reverenciai-ME através do DÍZIMO!   
ELE vos torna íntimos AMIGOS MEUS!   
Por isso, amai, amai muito o DÍZIMO, pois SOU EU entre vós, e falo-vos 

isso no TEMPO HOJE, quando tudo está pronto e já É realidade atual entre vós.
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Agora podeis AMAR-ME e amar-vos uns aos outros entre vós, amar 
vossos bens, amar vosso dinheiro e tudo o que existe, pois tudo, tudo, já está 
em MINHAS MÃOS, poderosamente.

Amai vosso dinheiro e abençoai-o, pois com ele SOU PROVIDÊNCIA 
para vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO!   

SOU ABUNDÂNCIA e ME partilho grandemente, de fato e de direito.
Amai!   Amai-ME muito, pois só tereis a lucrar, recebendo tudo em 

abundância, se estiverdes vivenciando MINHA UNIDADE TRINITÁRIA!
Este CARISMA, agora VENCEDOR, providenciou esse MOMENTO 

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

Raiou o NOVO DIA da PAZ e do AMOR e todos os Povos dar-se-ão as 
mãos em UNIDADE com a SANTÍSSIMA TRINDADE!

É muita VIDA!   É muita LUZ!   É muito AMOR!
É a PAZ, o SILÊNCIO, o DESCANSO, DEUS!
Permanecei unidos a MIM!   
Enamoremo-nos cada dia mais intensamente!   
VOSSO PAI está sedento de SER AMOR em vós!   
ESTOU ANSIOSO para fartar-vos do TUDO que SOU.   
E nada mais há que possa impedir esse AMOR imenso se derramar 

como cascata sobre todos vós.
Ficai atentos aos acontecimentos, pois não dá mais para conter tanta 

efusão de AMOR CALOROSO do MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE!
É a HORA SOLENE para toda a humanidade, e não haverá outra igual, 

em que explodem em profusão de cores os raios que partem dos mananciais da 
MINHA PROVIDÊNCIA sobre todos vós, FILHOS QUERIDOS!   

ESSE É O PAI, O PAI que só deseja dar-se, doar-se, SER em vós pleni-
tude de VIDA, de AMOR, de BÊNÇÃOS e GRAÇAS!

O VOSSO PAI É assim!   AMOROSO!   CALOROSO!   PACÍFICO!   
UNIFICADOR!   SALVADOR!
Adorai-ME!   Reverenciai-ME!   Enaltecei-ME, FILHOS QUERIDOS!
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Sejamos AMIGOS!   AMIGOS!   Solidários e providentes!
- Aia – la!   Shaia – la!
Sede LUZ e expandi vossa claridade para vossos irmãos, em partilha, 

doação e bênçãos!
Haverá a hora da VERDADE para cada ser, no Universo inteiro.   
Ainda bem que, pelo CARISMA, essa hora foi abreviada para vós, 

porque só a partir de MIM nasceis de novo e tereis tudo em abundância.   
É VOSSO PAI que gera a VIDA em vós e, só a partir de MIM, sereis 

VIDA em ABUNDÂNCIA como vos fala MEU FILHO JESUS.   ABUNDANTES!
Em MIM, sereis ABUNDANTES em tudo que pensardes, desejardes, 

empreenderdes e realizardes, pois através deste CARISMA vós estais confir-
mados na MINHA PRESENÇA SANTA.

Agora sim, soou a HORA tão esperada em que “PRIMEIRO DEUS” 
haveis de buscar e amar.   

É o tempo, e não haverá outro, para serdes dóceis e obedientes, tanto 
ricos como pobres, jovens ou velhos, diplomados ou não!   

Todos sois UM em MIM!
Não vos diferencio por títulos, status, diplomas ou bens que possuís, 

mas vos distingo pelo vosso coração de FILHO, se está consoante com MEU 
CORAÇÃO de PAI.

Em todos se faz o MEU ENTENDIMENTO e compreensão para serdes 
dóceis e manifestardes vossa adesão a MIM, VOSSO DEUS e PAI.

FILHOS!   FILHOS!   FILHOS dos Cinco Continentes!   Onde estáveis?
Passo a passo, o AMOR do PAI vos acompanhou, fazendo sempre no-

vos esforços no sentido de recuperar a AMIZADE perdida desde o Paraíso.   
E com quanto AMOR vos aconchego de volta ao MEU regaço e vos faço 

conhecedores da MINHA VERDADE, manifestada através deste CARISMA.
Agora é o tempo de ME testemunhardes através de vossas ações e 

entregas, pois entro com toda força e vigor e nada fica oculto ou escapa ao MEU 
OLHAR, pois estou em vós tão profundamente que não conseguireis mais ser 
contrários a MIM.
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Só podereis ser e agir a favor do PAI, conforme o PAI, pois de alto a 
baixo o CARISMA se grava e se confirma em vós, HOJE!

EU SOU REI!
E podeis enaltecer-ME, adorar-ME e reverenciar-ME a todo momento!
Vossa alma tem sede de permanecer em MIM!
Buscai-ME e adorai-ME a cada instante, com vosso coração agradeci-

do.
Vós sois criaturas restauradas à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.   
E se estabelece o equilíbrio perfeito entre o Céu e a Terra.
Humanamente, a vossa missão está terminada.   
Agora começa a MISSÃO DIVINA em vós na qual haveis de colaborar, 

pois sereis usados grandemente uma vez que continuo necessitando de vossa 
obediência como meio de tornar realidade a MINHA SANTÍSIMA VONTADE.

EU mesmo realizo TUDO e faço acontecer a SANTIFICAÇÃO no mun-
do pessoal, familiar, empresarial e governamental.   

Reponho tudo no lugar.
Cumpre-se a PALAVRA de MEU FILHO JESUS: “SEDE SANTO COMO 

VOSSO PAI CELESTE É SANTO!”
Agora a SANTIDADE “SE FAZ” verdadeiramente em todos os Povos.   
O enlace familiar acontece.   
E todos vós estais ligados com VOSSO DEUS na mais plena sintonia.
Selo a ALIANÇA ETERNA convosco, na pessoa, no casal, na família, 

na empresa e governo.   
Perenemente estamos comprometidos de AMAR, EU em vós e vós em 

MIM, numa ALIANÇA mútua de AMOR, PAZ e ALEGRIA que não se extingue e 
agora se completa em vós pela conclusão deste CARISMA.

É o SELO DIVINO que coloco em vós, identificando-vos como MINHAS 
CRIATURAS, com a MARCA REGISTRADA da MINHA PRESENÇA VERDA-
DEIRA, SANTA e PERFEITA.

SOU VIDA em vós!   SOU SANTO e PERFEITO em vós!   
SOU PODER DE AMOR em vós!   E que assim seja!   
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O TUDO que SOU “SE FAZ” em vós por ORDEM DIVINA, bastando 
permitirdes e acolher-ME!

Vós quereis DEUS, o PAI?   SIM?   
Pois que “SE FAÇA” e assim seja, e conforme desejardes, será!   
Agora MINHA PALAVRA “SE FAZ”!
Só DEUS em vossas vidas!
Agora só haveis de querer DEUS, num desejo sincero e num querer 

intenso e forte!
Só DEUS!
Em tudo o que pensais, em tudo o que sentis, em tudo o que falais ou 

fazeis, só DEUS!
Primeiro DEUS!
Dizei sempre: “PAI, faça-se a VOSSA SANTÍSSIMA VONTADE, SIM!”
E constantemente haveis de balbuciar: “Só quero DEUS!   Só DEUS 

me basta!   
ABA, PAIZINHO, como eu TE amo!   PAI!   PAPAI, como TE amo!  
ABA!   ABA!   ABA!   QUERIDO!”
E EU SINTO esse amor e retribuo vosso carinho abençoando-vos com 

MINHA GRAÇA ABUNDANTE.
Para toda eternidade estamos unidos, pois fizestes ALIANÇA com 

DEUS UNO e TRINO AMOR e esta ALIANÇA nunca deixa de existir e jamais 
se apaga.   

É sempre uma LUZ acesa, brilhante, viva, eficaz, e potencialmente 
dinâmica que trabalha incessantemente e atinge os quatro cantos do Mundo, 
e vai, vai, vai!

Estai em MIM, pois EU estou perenemente em vós, por inteiro.
SOU o PAI, o FILHO, o ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, 

que vos unge e abençoa, agora e pelos séculos sem fim.
Crede!   É muita VIDA!   Muita ALEGRIA!   E muita PAZ que vos dou!
Falou convosco,
  ABA!   VOSSO PAI CELESTIAL.
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FILHINHOS!
SOU EU, o PAI, que vos alimento com MEU AMOR!
Falo convosco em VIDA e VERDADE e, assim como digo, faço acon-

tecer!
Tende a VIDA em MIM, pois fora de DEUS não existe mais nada, só o 

vazio.
É muito grande e magnífico o que se faz em vós agora.
É um MOMENTO NOVO, de graças abundantes, que se abre para toda 

humanidade.
Tal como o sol, MINHA LUZ atinge a todos, pois é o tempo de vos 

extasiardes ante a MINHA GRANDEZA, em que EU vos GOVERNO e vos DIRI-
JO, através deste CARISMA, pela atuação do DÍZIMO, que trabalha constan-
temente, realizando MINHA INTERVENÇÃO no Universo, no campo de ação 
pessoal, familiar, empresarial e governamental.

Este CARISMA descobriu para vós o segredo da COMUNICAÇÃO 
COMIGO: o AMOR, esse AMOR que estava encoberto pela grossa capa do 
tempo.   

Agora tudo foi clareado, pois o ESPÍRITO SANTO foi e voltou, transpôs 
o tempo, indo além, muito além, até a MINHA ETERNIDADE.

Todos os caminhos estão abertos para NOSSA COMUNICAÇÃO e 
quanto mais dóceis fordes em ME aceitar e estar em MIM mais fortemente 
haveis de comprovar a MINHA FIDELIDADE para convosco.

Assim, agora vós estais de posse desta grande dádiva, o DOM de 
AMOR que SOU, que está a explodir em vós.   

Nem de longe podeis supor a potência de tal explosão em vós e no 
Mundo.

Falai COMIGO!   Senti COMIGO!   Pensai COMIGO!   Vivei COMIGO!   
SOMOS UM, com a mesma mente e o mesmo CORAÇÃO.
Tenho em MEUS LÁBIOS o sorriso para vos alegrar e no peito o CO-

RAÇÃO ABERTO para vos receber e vos acolher calorosamente, saudoso que 
estou de vós, e vos chamo pelo nome a cada um de vós...    

FILHO QUERIDO!   És MEU!
E estais tão fortemente mergulhados em MIM que o bater do NOSSO 

CORAÇÃO se mistura, é o mesmo pulsar, tanto EU estou em vós e vós em MIM 
que já somos UM com a mesma IDENTIDADE, o PAI e o FILHO, na UNIDADE 
do ESPÍRITO SANTO.
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Chegastes!   Abracemo-nos!   
É o NOSSO ENLACE, o NOSSO ENCONTRO definitivo, a transfusão 

do NOSSO SER.   
NÓS nos fundimos numa só carne, num mesmo ser, numa só PRE-

SENÇA, tão poderosamente estais inseridos na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA 
nesta HORA em que acontece e se faz o AMOR-PESSOA SANTA em vós.

AMIGO!   AMIGA!   Vencestes!   Sois MEUS!   
Estais em MIM e EU estou em vós!
Achei a ovelha perdida!   
Esse é o vosso encontro com o PASTOR, o DONO do aprisco.   
Eis-ME aqui!   
SOU VOSSO DONO agora e tomei posse de tudo o que sois, FILHOS 

QUERIDOS do PAI, e isso se revela e se confirma nesse TEMPO em que EU 
vos BATIZO na MINHA GRAÇA e, com óleo santo que emana do AMOR do 
MEU CORAÇÃO de PAI sois por MIM ungidos, pois vós sois pertença MINHA.   

Assim, estais assinalados e perenemente compromissados COMIGO 
com todo direito de viverdes o Céu já aqui na Terra.

E HOJE vos confirmo na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, pois neste 
CARISMA a PRESENÇA REAL, por inteiro, da SANTÍSSIMA TRINDADE é 
DOGMA de FÉ.   

E não é privilégio concedido a alguns ou a condição de pertencer ou 
não a esta COMUNIDADE, mas é DOGMA de FÉ, no qual todos vós, Povos do 
Universo, haveis de crer firmemente e aceitar.

E, nos moldes da MINHA LEI SANTA, DIGNAMENTE CELEBRADA por 
todos os Povos da face da Terra, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do 
ESPÍRITO SANTO, que a UNÇÃO TRINITÁRIA deste CARISMA se CONFIRME 
em todos e se FAÇA em vós a MINHA PRESENÇA UNA e TRINA para todo 
sempre!   

Amém!   Aleluia!   Aleluia!   Assim seja!
Cantai!   Cantai!   “Glória a DEUS no mais alto dos Céus e, na Terra, 

PAZ aos homens de boa vontade!”
Cantai hosanas sem fim ao VOSSO DEUS e PAI que se faz presente 

entre vós!
E que tanto os estão na Terra como os que já partiram para a eterni-

dade usufruam da MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA!   Amém!
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E vivos estais todos vós porque fazeis parte do MEU SER ETERNO, 
pois já se estabeleceu a comunicação entre os vivos que estão na Terra e os 
vivos que estão no Céu.

Parabéns, FILHOS QUERIDOS, por esta vitória do ETERNO em vós!   
Todos vós estais em MIM!   
Está reerguida a MINHA IGREJA!   Eternamente reconstruída!   
Foi salvaguardada a SALVAÇÃO da vossa alma e se levanta altaneira 

a MINHA IGREJA VIVA, templos de carne que sois, cada um de vós, FILHOS 
QUERIDOS MEUS!

MEU DIVINO ESPÍRITO conclui a MISSÃO iniciada por MEU FILHO 
JESUS que é confirmada por vós pelo êxito da realização deste CARISMA, que 
agora se completa e se confirma em todos.

Fostes fiéis ao MEU PLANO de AMOR que deu à LUZ este CARISMA 
SANTO e agora a humanidade inteira já pode desfrutar e viver a VERDADE da 
MINHA PRESENÇA REAL.

SOU EU, o PAI!
NOSSO VIVER é o mesmo!
Tão imenso e forte é o NOSSO AMOR, a NOSSA AMIZADE, agora que 

vossa alma atinge as alturas.   
Rico e magnífico é esse momento para todos os Povos!   Desfrutai do 

MEU AMOR!
Recebei-ME calorosamente, com aplausos e cantos de alegria e vib-

ração!   
Entoai hinos!   Exultai de alegria!   É o PAI!   O PAI entre vós!
- Aia – la!   Shaia – la!
- Caia – la!   Maia – la!
É festa!   Muita festa!   Muita vida e alegria em todos vós, FILHOS 

QUERIDOS!
Triunfastes!   Da morte saístes para a VIDA PLENA!   
É o triunfo da VIDA sobre a morte!   A VIDA é ETERNA, jamais se ex-

tingue.   
A morte, porém, ia ter fim, pois teve seu começo no pecado da desobe-

diência.   
E consumou-se!   A VIDA venceu!
Agora visivelmente podeis perceber e presenciar a MINHA VIDA em 

vós, MINHA ESSÊNCIA DIVINA em vosso ser.
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Quão grande é a NOSSA UNIDADE!   
Integralmente o Céu desce a vós e vos sustenta neste NOVO.   
Vem do ALTO esta FORÇA que garante e confirma vossa permanência 

em MIM, tal como um ímã que vos atrai, vos prende e vos firma à MINHA MÃO.
Estamos de mãos dadas, como um pai segura o filho.   
E é bom que vivais com alegria infantil e como criança este momento 

intenso, forte e solene, porque como adultos iríeis querer questionar, pensar, 
raciocinar, analisar, perturbando a ação do PAI em vós, pois não vos acharíeis 
dignos de receber a MAJESTADE DIVINA e aptos para acolher o DOM por 
excelência.

Por isso, diante de tão grande dádiva, curvai vossas cabeças e pros-
trai-vos até o chão, pois é o Céu que chega aonde pisais, com toda sua BE-
NEVOLÊNCIA.   

E haveis de ser como criancinhas de colo, livres, soltas, totalmente en-
tregues, deixando-vos carregar pelo PAIZINHO QUERIDO de cuja MÃO rece-
beis o “papá” na boca.

Alegrai-vos, portanto, de estardes sendo alimentados pelo PAI!   
Comei!   Bebei do TUDO que SOU!   
EU, VOSSO PAIZINHO, vos sacio com MINHA PRESENÇA de SAN-

TIDADE.   
EU vos farto com MINHA PRESENÇA de PROVIDÊNCIA, VIDA, 

SAÚDE, BÊNÇÃO e AMOR.
Buscastes primeiro o MEU REINO de AMOR...   
Por isso, agora tendes o TUDO que SOU em abundância.   
Rios de Água Viva jorrarão para vós, Povos todos do Universo, em 

UNIDADE, JUSTIÇA e FRATERNIDADE, pois o DOM por excelência se doa a 
vós gratuitamente!

Agora o CARISMA atinge o auge da PERFEIÇÃO em MIM e vós viveis 
MINHA PLENITUDE.   

A PLENITUDE da PERFEIÇÃO em MIM!
Já podeis saborear MINHA ESSÊNCIA DIVINA e sabeis ficar em MINHA 

PRESENÇA, pois agora conseguis olhar só para MIM.   
Vossa vida está inserida em MINHA VIDA, querendo, sentindo, pen-

sando, falando e realizando conforme MINHA SANTÍSSIMA VONTADE em vós.
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Para isso, todas as trevas foram dissipadas e vós estais no convívio 
com a VERDADEIRA LUZ, na claridade total da MINHA PRESENÇA SANTA.

ABA... ABA está FELIZ e vós!
EU vos AMO!   AMO!   AMO!
Já não sois mais servos.   Vós sois MEUS AMIGOS!   AMIGOS!   COM-

PANHEIROS!   
Vós sois MEUS FILHOS QUERIDOS!
Tanto EU estou em vós, que é grande, muito grande a vossa semel-

hança COMIGO.   
E isso só foi possível por este CARISMA que trabalhou e limpou a 

“vinha”, que é cada um de vós.
Fostes criados à MINHA IMAGEM e já vos assemelhais a MIM na SAN-

TIDADE que é inerente a este CARISMA, que agora se completa e se faz em 
vós.

EU SOU PERFEITO em vós e vos elevo à MINHA DIGNIDADE, cha-
mando-vos de FILHOS, FILHINHOS, herdeiros do TUDO que SOU.

O VOSSO PAI É SANTO em vós.   
Por isso a SANTIDADE acontece em vós naturalmente.   
De mansinho, EU entro, ME instalo e ME implanto neste campo limpo, 

arado e fecundo que já está em condições de produzir mil por um, em PAZ, 
PUREZA, VERDADE e AMOR.

Agora que o CARISMA está pronto, o TUDO que o PAI É vai “SER” em 
vós por obra da GRAÇA.   

O Céu vos resgata e é fato consumado a MINHA PRESENÇA em vós, 
HOJE.

O que vos torna férteis e opulentos, é a vossa permanência em MIM e 
a MINHA PRESENÇA em vós.   

Por isso, estais ricos, ricos e abundantes, porque vós sois possuidores 
do AMOR-PESSOA em vós.

EU ME revelo cada dia mais e mais.   
Tão tranqüila e docemente vou chegando, vou ficando, silencioso, bem 

mais perto, sempre mais, que EU vos cativo e amorizo a cada instante e, no 
silêncio frutuoso de estar em MIM, cada dia é melhor NOSSA CONVIVÊNCIA.
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NÓS nos tornamos íntimos AMIGOS, companheiros de jornada, cole-
gas de trabalho.

Abri-vos sempre mais à MINHA AÇÃO e provareis das delícias do que 
SOU e do POSSO!   

Saboreai constantemente a MINHA PRESENÇA em vós, tão real e ver-
dadeira ELA É agora, AMIGOS QUERIDOS!

Integrados em MEU SER, estais totalmente protegidos, pois vos as-
sumo no MEU AMOR de PAI-MÃE, com todo cuidado, zelando por vosso bem-
estar e alegria.

SOU o DEUS UNO e TRINO e ME FAÇO conhecido e amado por vós.   
Desejo que sempre estejais felizes.
SOU o DEUS-ALEGRIA, ÂNIMO, CORAGEM e FELICIDADE!   
SOU o DEUS da BÊNÇÃO, do SUCESSO, da ENERGIA, da VIDA, da 

LUZ, da PUREZA, da PAZ!   
SOU o DEUS da JUSTIÇA, do EQUILÍBRIO, da SALVAÇÃO, da DOA-

ÇÃO, da PARTILHA, da PROVIDÊNCIA!   
SOU o DEUS da MISERICÓRDIA, do PERDÃO, da LIBERDADE e da 

AUTORIDADE.   
Ou seja, SOU o DEUS-AMOR!
Por isso EU ME implanto em vós, pois SOU PUREZA demais, BON-

DADE demais, ABUNDÂNCIA demais, e não posso ficar com TUDO que SOU 
em MIM MESMO.   

Preciso extravasar para vós, pois acima de tudo SOU DOM.   
E SOU VOSSO PAI, FILHOS!
Até agora todos esses mananciais de MISERICÓRDIA, VIDA e RES-

SURREIÇÃO se sustiveram, mas agora se abriram as comportas de MINHA 
PROVIDÊNCIA e não dá mais para segurar.

Todos vós, ó Povos dos Cinco Continentes, tendes que acolher e viver 
DEUS, pois é o momento da efusão do MEU ESPÍRITO em que a GRAÇA se 
derrama em profusão sobre todos vós.

Obrigatoriamente tereis que acolher o DIVINO AMOR!   
Soou o TEMPO, e não haverá outro, de GRAÇAS tão abundantes.
E é gratuitamente que vós recebeis da MINHA MÃO todo caudal 

de SABEDORIA, INTELIGÊNCIA, ENTENDIMENTO e CORAGEM, para 
prosseguirdes de pé, firmes, ao MEU ENCONTRO.
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Não titubeeis nessa hora, nem vacileis, pois ela é muito sublime e santa 
e não pode ser desperdiçada.   

Aproveitai desta colheita!   Colhei!   Colhei!   Vivei!
Sede UM SÓ COMIGO, na mesma UNIDADE TRINA e SANTA!
Vinde!   Vinde!   Vinde todos!   Todos, todos, todos vós!   
Vitoriosamente achegais-vos a MIM!   
EU vos AMO muito!
É o VOSSO PAI!   O PAIZINHO que assim vos fala de perto!
Sede UM COMIGO!   
Descansai e silenciai no MEU AMOR, pois tudo tem o seu tempo.   
Às vezes, precisais arar e semear.   Outras vezes, colher.   
Mas todos deveis trabalhar na MINHA VINHA, a CASA do PAI, para se 

fartarem ao serem alimentados por MEU AMOR.
Ficai serenos e tranqüilos, pois tudo se faz passo a passo.   
Mas é urgente dizerdes vosso “SIM” à MINHA LEI SANTA, ó Povos, 

porque só ELA vos dá plena segurança e garante vossa permanência em MIM.
Tomai conhecimento da LEI do DÍZIMO que é um BEM muito grande 

para vós!
Dizei “SIM” a ELA, pois, através desta LEI, SOU EU que entro em vossa 

vida e passo dentro e fora de vós, transformando e santificando tudo, em todo 
Universo.

Portanto, a LEI do DÍZIMO é uma grande BÊNÇÃO, tanto para vós 
como para vossa Família, Empresa e Governo.

Sede solidários COMIGO, pois só quero vosso benefício e vossa fe-
licidade, mas, só através desta LEI, EU posso GOVERNAR-vos, ó Povos dos 
Cinco Continentes!

Já acontece a partilha e ELA já É em vós, independente de vosso que-
rer, mas haveis de dizer “SIM” para permanecerdes de pé.

Vosso PAI chega sem alarido, de mansinho, e, como água límpida de 
fonte cristalina, vou ME infiltrando dentro e fora de vós.   

E haveis de beber com saciedade desta fonte pura e clara, de BEM e 
JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE, FRATERNIDADE e AMOR.

Curvai vossas cabeças ante VOSSO DEUS que é também PAI e MÃE 
e está a vosso alcance.

SOU o PAI VOSSO!   SOU a MÃE VOSSA!



144

E não queirais saber isso ou aquilo, mas silenciais e acalmai!   
Apenas dizei “SIM”, concordai!   
E acordai do vosso sono letárgico, no qual dormistes milênios em cima 

do mal!
Pois o que vos digo é para o vosso próprio bem.   
SOU CARINHOSO convosco.   
Por isso vos conclamo e oriento, e devagar vos conduzo pela mão.
DEUS não é complicação, mas é clareza, luz e liberdade.
Por isso, vinde todos a MIM e vos aliviarei o vosso jugo, pois SOU 

MANSO, LEVE e SILENCIOSO como a brisa suave.   
Acatai MINHAS ORDENS e sede UM COMIGO, formando UM SÓ RE-

BANHO e UM SÓ PASTOR!
É esta a HORA em que vos tenho a todos em MINHAS MÃOS.   
Continuai caminhando juntos, pois não dá mais para ficar parado, es-

tagnado.
Esse momento se apresenta a vós como uma avalanche incontrolável 

que carrega tudo por onde passa, não ficando pedra sobre pedra.
Felizes de vós se estiverdes em MIM nesta hora exata, pois a FORÇA 

que vos vem do ALTO é muito forte e potente.
Achegai-vos, pois, a MIM, FILHOS QUERIDOS!   EU vos AMO!   AMO!   

AMO!
Sede fiéis ao MEU AMOR, pois vede que abro sem reservas nem res-

salvas o MEU CORAÇÃO para vos acolher!   
É o PAI!   O PAI, que vem curar-vos, transformar-vos e santificar-vos, 

enriquecendo-vos com TUDO que SOU!
De dia e de noite estou convosco auscultando vosso coração e vejo que 

sois zelosos na AMIZADE COMIGO e isso ME alegra muito.
Purificados estais e podeis prosseguir tranqüilos e serenos na certeza 

de estardes fazendo MINHA VONTADE SOBERANA.   
SOU O DEUS da PAZ e do SUCESSO e vos abençôo muito.
Neste momento tudo colabora COMIGO porque tudo está aberto e so-

mos, EU e vós, livres para ir e vir.
EU ME manifesto poderosamente em UNIDADE, VERDADE e VIDA, 

tanto pelas obras que realizo como pelas MINHAS LEIS que implanto, e pelas 
ORDENS que dou, as quais haveis de cumprir porque revelam MEU ZELO e 
MEU AMOR por vós, FILHOS QUERIDOS. 
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E através destas NORMAS, LEIS e ORDENS, estais compromissados 
COMIGO e sois atraídos inexoravelmente a MIM, pois estais sustentados pela 
FORÇA PODEROSA da OBEDIÊNCIA deste CARISMA que ora se completa 
em AMOR.

E basta dizerdes “SIM” para estardes inseridos NELE e confirmados, 
todos vós, no PODER do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA 
UNIDADE TRINITÁRIA! 

Amém!
Assim vos ensino, Povos todos, como permanecerdes em MIM.
MINHA PRESENÇA em vós com este CARISMA é CONTEMPLAÇÃO 

que vos aproxima de MIM e AÇÃO que vos impulsiona a ir em frente e realizar 
grandes coisas com dinamismo, força e poder, em prol do BEM e da JUSTIÇA, 
unidos que estais, todos, como IRMÃOS, em MEU FILHO JESUS.

E não podereis mais viver sem este CARISMA ou fora DELE, pois inte-
gralmente o Céu desce e toma posse de todo Universo, em NOME da SANTÍS-
SIMA TRINDADE, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO.   

E não há como viverdes fora de MIM, pois, como o ar que respirais está 
em todo lugar e não podeis viver sem ele, assim também é MINHA PRESENÇA 
através deste CARISMA.

Estais envolvidos em MIM, mergulhados em MIM, poderosamente, já 
que os laços que nos unem através das ALIANÇAS que firmei convosco são 
indissolúveis e eternos.   

E são imprescindíveis para vós.   
Assim, EU estou em tudo e em todos, gerando VIDA e VIDA em 

ABUNDÂNCIA, AMOR, BÊNÇÃO, PAZ, SABEDORIA, JUSTIÇA, CONFIANÇA, 
PROVIDÊNCIA e COMPROMISSO, pois domino todo Universo.

Abrasai-vos na chama do MEU AMOR, sempre acesa dentro de vós, 
sacrários vivos que sois!   

Aconchegai-vos ao MEU CORAÇÃO de PAI-MÃE!   SOU EU em vós!   
SOMOS UM!   ABA...   ABA vos ama!
- Aia – la!  Shaia – la!
 - Caia – la!   Maia – la!
 É a forma efusiva de expressar MEU AMOR CARINHOSO, para comu-

nicar-ME emocionado convosco, FILHOS QUERIDOS, tanto estamos unidos e 
sintonizados!
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SOU EU!   
 SOU EU, DEUS VERDADEIRO, que estou aqui convosco, constante-

mente em vosso viver diário, em vosso trabalho e lazer, em vossa mesa, em 
vossa família.   

 É o PAI!   O PAI entre vós!
 EU vos conheço bem de perto.   Sei tudo sobre vós, o que pensais, o 

que falais, o que sentis e fazeis.   
 Por isso SOU VOSSO AMIGO e vos auxilio a prosseguirdes cada dia 

com mais garra, com mais força e discernimento.   
 Preencho-vos com MINHA SABEDORIA e ENTENDIMENTO, pois ME 

dôo a vós por completo e vos faço ricos do TUDO que SOU, MEUS HERD-
EIROS legítimos, dignos que sois em MEU FILHO JESUS.

 Nada reservo para MIM e ME reparto por inteiro, pois SOU DOM.   SOU 
VOSSO!   

 E cada vez mais vou incutindo em vós a MINHA ENERGIA DIVINA, que 
é FORÇA PODEROSA de AMOR e VIDA.

 Eis-ME aqui para vos AMAR!   AMAR!   AMAR! 
E ser AMADO por vós, FILHOS QUERIDOS MEUS!
É o PAIZINHO que vos reconduz pela mão por verdes pastagens e 

campos floridos.
Descansai em MIM!   Silenciai no MEU regaço!
Escutai MINHA VOZ que se faz ouvir na imensidão de vossa alma!   
Buscai-ME sempre mais!   Ficai COMIGO!
SOU EU, o PAI que vos AMA e vos agradece todo emprenho que 

tivestes em ME obedecer em tudo o que solicitei, e sei que não foi fácil!
Agistes incansavelmente e fostes solidários COMIGO, buscando-ME 

a cada amanhecer, já na certeza deste encontro pessoal COMIGO, e também 
para terdes força, ânimo e coragem de prosseguir em frente no cumprimento de 
vossa missão que recebestes da MÃO do PAI.

Por isso enfrentastes todo o trabalho com tanta responsabilidade, em 
união com vossos irmãos, pois todos precisavam receber.   

E fostes devotados e desinteressados, não segurando nada para vós, 
mas vos doastes gratuitamente, caminhando sempre com todos.

Prosseguistes com todos e chegastes também com todos em MINHA 
PRESENÇA e essa foi a grande vitória do CARISMA.   

Todos!   Todos!   Todos!
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A SALVAÇÃO garantida para todos, sem distinção, na gratuidade to-
tal, e todos recebem igualmente o mesmo DOM, a mesma GRAÇA, o mesmo 
AMOR.

Vitória!   Vitória!   Parabéns!   
E obrigado, FILHOS QUERIDOS, muito obrigado!
Sede felizes e ufanai-vos de ter cumprido o compromisso de obedecer-

ME em tudo, sempre, passo a passo, sem desanimar, e agora poderdes com 
todos desfrutar o gozo da MINHA SANTA PRESENÇA.

Que graças que a humanidade toda recebeu!
Lavrar!   Semear!   Regar!   E todos usufruem da vossa colheita!   
Continuai animados e firmes, pois consolidastes o acordo COMIGO 

dizendo vosso “SIM” a cada passo e, quanto mais fostes ME conhecendo e 
amando, mais reforçastes a vossa determinação de obediência, fidelidade e 
adesão aos MEUS apelos concretos para a realização deste CARISMA.   

Apelos que nem sempre foram claros e fáceis de serem efetivados e 
soavam como desafio constante para vós, mas mesmo assim fostes em frente, 
não se importando com o “diz-que-diz-que” das calúnias e difamações, ven-
cendo todas as barreiras, até o triunfo final.

E, no CARISMA, SOU sempre NOVO, com novas propostas e novas 
perspectivas e interrogações, e assim vou ME fazendo conhecer a vós cada vez 
mais, em quem confiei desde o princípio, sabedor dos desígnios muito gran-
diosos que acompanhavam essa MINHA MANIFESTAÇÃO SOLENE, neste 
PLANO totalmente NOVO, direcionado para fazer acontecer a salvação em vós.

MEU interesse principal sempre foi o de reconduzir-vos de volta à AM-
IZADE COMIGO, VOSSO DEUS e PAI.

Todo desenvolvimento do MEU PLANO de SALVAÇÃO teve como ob-
jetivo primordial trazer-vos de volta a MIM pela salvação da vossa alma, que 
desde a origem do ser, no Paraíso, estava comprometida com o antigo dono 
da Terra.

E, pela MINHA ONISCIÊNCIA DIVINA, no decurso de milênios, o 
PLANO de SALVAÇÃO foi se desenrolando, passo a passo, e só agora, nesta 
época, com este CARISMA pronto, se define completa e claramente.   

Abre-se o véu do tempo, quando a LUZ se acende e vos tornais con-
hecedores da VERDADE, o DEUS em vós.
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MINHA JUSTIÇA manifestada a vós neste TEMPO HOJE, em MEU FIL-
HO JESUS e no MEU ESPÍRITO SANTO, vos dá total segurança e aclara toda 
a caminhada, fazendo-vos conhecedores da MINHA INTENÇÃO de concluir a 
SALVAÇÃO através deste CARISMA SANTO.

EU tomo posse do MEU TRONO de GLÓRIA dentro de vós.   
E REINO pelos séculos eternos.
Essa é MINHA JUSTIÇA: REINAR, GLORIOSO e VITORIOSO, dentro 

e fora de vós.
Atingistes o alvo chegando às áreas mais profundas do ser, no incon-

sciente desconhecido, do qual somente EU era conhecedor, mas não o hab-
itava, pois lá estava enraizado o antigo dono.

Pisastes o chão da vossa própria alma, o momento da vossa concep-
ção.

Pudestes caminhar neste momento especial e magnífico em que o ser 
é concebido, ao se originar a VIDA, e aí trabalhastes apagando tudo o que sen-
tistes ou registrastes nas vossas faculdades mentais, até a raiz mais profunda.

E só então a SANTÍSSIMA TRINDADE pôde implantar-se, tomando 
posse do vosso ser inconsciente.   

E isso, nos quatro cantos do Mundo, não só em ambiente pessoal, mas 
também familiar, empresarial, social e governamental.

E o Céu desce e toma posse desse Universo que é cada um de vós.
E DEUS se levanta como REI em SEU TRONO de GLÓRIA!   Aleluia!
O CARISMA veio salvar o que estava perdido.   
Por isso deu a vós AUTORIDADE para resgatar cada FILHO de volta 

a MIM.   
SOU EU que venho PESSOALMENTE libertar cada FILHO MEU, pois 

a JUSTIÇA DIVINA VENCEU!
Por esforço humano, palavras, sermões, pregações ou movimentos e 

pastorais, jamais chegaríeis com êxito a tão grandiosa realização.
Somente através de um CARISMA vos foi possível chegar vitoriosos à 

meta final, o ENCONTRO COMIGO, face a face, que já SE FAZ.   
Podeis crer, porque assim é da MINHA VONTADE, e por GRAÇA acon-

tece.
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Vossa alma está recebendo a LUZ benfazeja, que dissipa toda treva, 
tornando-a clara e transparente, para brilhar, iluminar e refulgir, identificando a 
MINHA PRESENÇA nela.

E posso transparecer através de vós.
O que MEU FILHO JESUS veio ensinar-vos, agora É!   
“Felizes os puros de espírito, de alma e de coração, porque verão a 

DEUS!”
- Aia – la!   Shaia – la!
Agora estais tranqüilos, leves, calmos, mansos e pacíficos.   
Simples, livres, desestruturados e felizes.  
E bem o mereceis, pois trabalhastes de fato defendendo a MINHA 

VINHA e tornando-a produtiva.
Até agora tínheis sido duramente enganados, levados a crer que EU 

queria que vós sofrêsseis.   
Não.   EU NÃO SOU o senhor do sofrimento, da morte, da miséria e da 

falência!
EU, VOSSO PAI, repito: VOSSO PAI, nunca quis que vós penásseis ou 

fôsseis pobres, miseráveis!   
Ao contrário, EU, VOSSO DEUS e PAI, só quero que sejais alegres, 

felizes, pacíficos, prósperos e realizados.   
Ricos!   Ricos de TUDO o que SOU, pois SOU o DEUS da VIDA, da 

RIQUEZA, da UNIDADE, da ALEGRIA, da PUREZA, da SAÚDE, da FELICI-
DADE, da SABEDORIA, da BÊNÇÃO, da ABUNDÂNCIA, da PROVIDÊNCIA.   

Enfim, SOU o TUDO em todos!
A VERDADE é que vós vos distanciastes tanto de MIM, tão separados 

estávamos, que não havia nenhuma maneira de nos comunicarmos de fato.   
A vossa desobediência é que fez o pacto com o sofrimento para vós.
SOU FORÇA de BEM, FILHOS QUERIDOS!
E agora que domino toda situação no Universo, no âmbito pessoal, so-

cial, econômico e político, nem podeis imaginar a satisfação que VOSSO PAIZ-
INHO sente em poder agir livremente em tudo e em todos.

Agora o DONO da VINHA vem conhecê-la bem de perto a avaliar vosso 
trabalho.

Que Mundo bonito vós construístes! 
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Quanta novidade e quanta criatividade tivestes para embelezar a Terra 
e produzir tantas utilidades para vós!   

Quanta coisa inventastes para diminuir vosso trabalho pesado e vos 
dar bem-estar!

E isso que vós estáveis possuídos pelo antigo dono que vos deixava 
bobos e vos mantinha presos.

Imaginai agora que EU, VOSSO DEUS e PAI, vos deixo livres, soltos 
e leves!   

De CORAÇÃO, quero todo sucesso para vós.   
Estando em UNIDADE COMIGO, com MINHA INTELIGÊNCIA e SA-

BEDORIA, quanto mais haveis de realizar e progredir!   
Com MINHA PUREZA, ABUNDÂNCIA e SANTIDADE em vossas FAMÍ-

LIAS, quanta fartura e quanta felicidade tereis!
Quanto mais vossas EMPRESAS vão prosperar, seladas e confirma-

das que estão neste CARISMA, recebendo da MINHA PROVIDÊNCIA de SA-
BEDORIA, DISCERNIMENTO, ENTENDIMENTO, CONSELHO e JUSTIÇA!

E quanto mais vossos GOVERNOS haverão de trabalhar pelo bem-
comum sendo solidários, unidos e fraternos, estando a GOVERNÁ-los e DIRIGI-
los o CRISTO REI, JESUS, MEU FILHO AMADO!

JESUS REI!   REI!
- Aia – la!   Shaia – la!
VIVO!   MARAVILHOSO!
Que Mundo bonito em que ides viver!
De quanta GRAÇA ides usufruir!
Quanta UNIDADE, quanta ORDEM e ORGANIZAÇÃO existirão em 

tudo e em todos!
Quanta PUREZA e SANTIDADE!
Quanto PROGRESSO e ABUNDÂNCIA!
E quanta SABEDORIA nas vossas realizações!   
Quanta SABEDORIA e ENTENDIMENTO!
FILHOS QUERIDOS, que vida gostosa ides desfrutar estando na AM-

IZADE COMIGO, DEUS UNO e TRINO AMOR!
Regozijai-vos e ufanai-vos de tão grande DOM e tão imensa DÁDIVA 

serem em vós!
É a MINHA CABEÇA na vossa cabeça que daqui para frente irá dirigir 

vossa EMPRESA, tornando-a produtiva e sadia.
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MEUS PENSAMENTOS nos vossos, e MEU CORAÇÃO no vosso cora-
ção, que comandarão a JUSTIÇA e o DIREITO. 

É fácil dirigir homens sábios, calejados no SILÊNCIO FRUTUOSO do 
PAI!

Por isso, governos e governados, sede amáveis, apoiai-vos e auxiliai-
vos mutuamente, pois é MEU CORAÇÃO SANTO que vos impulsiona com forte 
energia de AMOR!

O Mundo está em MINHAS MÃOS!
Não penseis que isso que vos falo é para depois, para daqui um tempo!   

Não!
Mas é para agora, no HOJE, o que digo e faço acontecer.
E cada dia mais vós ides perceber, pelos fatos e acontecimentos, o 

quanto estou perto de vós!   JUNTO de vós!   Em UNIDADE!
O tempo de espera findou.   Acabou-se!   Agora é o MOMENTO de 

DEUS “SER”!
A vossa alma já se encontra em estado de graça, com o NOVO habi-

tando nela.
E, no TEMPO HOJE, EU, SANTÍSSIMA TRINDADE, DEUS UNO e 

TRINO em vós, dou-vos a PALAVRA de ORDEM: PROSPERAI!
EU incuto em vós a VIDA de DEUS, que é PROGRESSO e AÇÃO, é 

SUCESSO, é REALIZAÇÃO!
Permanecei em MIM e, em MEU NOME, abri e expandi vossos hori-

zontes!
Curai vossa cabeça, que só vê o pouco, o pequeno, o minúsculo!   
Vossa cabeça precisa ser sadia, positiva, confiante, povoada pela 

FAMÍLIA TRINITÁRIA e o TUDO que ELA É!
Pensai GRANDE e agi na confiança em VOSSO DEUS e PAI, pois 

agora, como vós, SOU CARNE de vossa carne e vos HABITO e só podereis 
mais subsistir conforme DEUS!   

E assim, progredir de acordo com MINHA PROVIDÊNCIA e ABUNDÂN-
CIA, confiando e acreditando, pois DEUS É!

Senti como SINTO e desejai como DESEJO!   E assim É!
Pensai DEUS!   Vivei DEUS!
DEUS é muito mais do que podeis imaginar!   Em AMOR!   Em PAZ!   
Em REALIZAÇÃO e EMPREENDIMENTO!
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Estando em MIM, nada temei!   E nem ficai parados!   Não!   
Mas avançar!   Realizar!   Executar!   Progredir!
Portanto, na MINHA AUTORIDADE e em MEU NOME, PAI, FILHO e 

ESPÍRITO SANTO, PROSPERAI!
Confiai na MINHA PROVIDÊNCIA tendo pensamentos e sentimentos 

dignos, honestos e sinceros!
Pensai para frente!   
Pensai que dá, que podeis, pois agora vós sois força de ação porquanto 

a SAÚDE está na vossa cabeça e sois comandados pelo PRÓPRIO PAI.
SOU EU, VOSSO PAIZINHO, que vos ajudo a ir em frente, expandir-se 

e prosperar!
Sede saudáveis em vossa pessoa, vossa família, empresa e governo.
Agora dá para todo esse NOVO, esse BONITO, “SE FAZER”, porque 

tudo está aberto e acessível a vós.
Em MIM, ides conseguir muita realização!   Muito progresso!
Tende tudo em ABUNDÂNCIA e partilhai vossos dons!
Digo-vos com toda sinceridade: partilhai!   
Partilhai com alegria os DONS que recebeis, que são incontáveis!   
São o TUDO que SOU!   Partilhai!   Doai!
- Aia – la!   Shaia – la!
FILHOS QUERIDOS, acima de tudo, vivei!   
Vivei a VERDADEIRA VIDA de FILHOS de DEUS, herdeiros de todo 

BEM e de toda JUSTIÇA!
Olhai, pois, os campos verdes, as árvores frutíferas, as flores, as cores!
Vede a extensão, a beleza, a multiplicidade, a grandeza e a variedade 

de MINHA CRIAÇÃO e percebei como tudo é muito bonito, majestoso, útil e 
proveitoso para vós!   

Vós vos admirais de manhã à noite e até vos espantais de tão magnífi-
cas dádivas que tendes à mão!   

E tudo isso criei por AMOR a vós, por muito vos AMAR, e desejar que 
tivésseis tudo abundantemente e fôsseis felizes e realizados!

Vede como SOU AMOR por vós!
Só AMOR, CARINHO e TERNURA, e ME derramo em AMOR sobre 

vós, e bem-aventurados sereis se neste MOMENTO riquíssimo souberdes ME 
acolher!
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Pois se vós vos tornardes MEUS AMIGOS, FILHOS QUERIDOS, e re-
tribuirdes o MEU AMOR na sinceridade de vosso coração, quanto ides receber, 
em acréscimo, deste DEUS ABUNDANTE e PROVIDENTE que se dá a vós! 

É o MEU CORAÇÃO no vosso coração que FALA e SENTE.
E não é complicado permanecerdes em MIM, estardes em MIM, serdes 

MEUS AMIGOS, mas é tranqüilidade, é felicidade, é gozo e paz, de saber que 
EU realizo TUDO na hora certa.   

E conforme a MINHA VONTADE, tudo se faz com muita facilidade e 
simplicidade.

Digo-vos, pois, FILHOS QUERIDOS: permanecei em MIM, na MINHA 
AMIZADE, pois se estiverdes COMIGO vos aclararei o CAMINHO e vos darei 
todas as diretrizes para prosseguirdes e vencerdes.

 Falou convosco VOSSO PAI!   O DEUS É!

Vede como SOU AMOR por vós!
Só AMOR, CARINHO e TERNURA, e ME derramo em AMOR sobre 

vós, e bem-aventurados sereis se neste MOMENTO riquíssimo souberdes ME 
acolher!

Pois se vós fordes MEUS AMIGOS, FILHOS QUERIDOS, e retribuirdes 
o MEU AMOR na sinceridade de vosso coração, quanto ides receber, em 
acréscimo, deste DEUS ABUNDANTE e PROVIDENTE que se dá a vós! 

É o MEU CORAÇÃO no vosso coração que FALA e SENTE.
E não é complicado permanecerdes em MIM, estardes em MIM, serdes 

MEUS AMIGOS, mas é tranqüilidade, é felicidade, é gozo e paz, de saber que 
EU realizo TUDO na hora certa.   

E conforme a MINHA VONTADE, tudo se faz com muita facilidade e 
simplicidade.

Digo-vos, pois, FILHOS QUERIDOS: permanecei em MIM, na MINHA 
AMIZADE, pois se estiverdes COMIGO vos aclararei o CAMINHO e vos darei 
todas as diretrizes para prosseguirdes e vencerdes.

 Falou convosco VOSSO PAI!   O DEUS É!
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FILHOS QUERIDOS!
 É VOSSO PAI que vos assume!
 SOU VOSSO DEUS e PAI, por isso vos busco incessantemente, pois 

essa é a MINHA e também a vossa maior realização: estarmos juntos, unidos, 
em plenitude de AMOR, CARINHO e TERNURA, no tempo dito HOJE.

QUERIDOS FILHOS, como EU vos AMO!   
Como EU vos AMO, FILHINHOS!   
Quanto sois preciosos para MIM!   
Permuto reinos por vós!   
E, para partilharmos desta plenitude TRINITÁRIA de AMOR, EU em 

vós e vós em MIM, em perfeita sintonia, é que abri mão da MINHA UNIDADE 
TRINITÁRIA por um breve espaço de tempo e vos enviei e vos dei MEU FILHO 
ÚNICO, JESUS, como VOSSO SALVADOR, para que de novo vós pudésseis 
gozar do MEU convívio e desfrutar da MINHA AMIZADE e assim podermos 
conviver familiarmente, pois vós estáveis completamente separados de MIM, 
distanciados de VOSSO CRIADOR desde o início da Criação, já na origem, 
quando não ME obedecestes. 

 E vosso PAI estava saudoso de vós e igualmente vós permanecíeis 
inquietos, sem paz, divididos, solitários, infelizes e presos, sem gozar mais da 
MINHA COMPANHIA.   

E, aí, vos chega JESUS, MEU FILHO, como MEDIADOR entre EU e 
vós na tentativa de fazer nossa aproximação.

 “MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE?”
Foi o BRADO de MEU FILHO JESUS que ressoa até hoje, clamando 

por todos vós, ó humanidade!
 “PAI, NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO.”
 E desde essa HORA SANTA, em MEU FILHO JESUS, EU, VOSSO 

PAI, ASSUMI todos vós, FILHOS!   
 Por esse BRADO, todos vós, sem exceção, fostes entregues em MEUS 

BRAÇOS, como criancinhas no colo do PAI.   
E EU vos acolhi, FILHOS QUERIDOS, ansioso que estava de recon-

ciliar-ME convosco e recuperar NOSSA AMIZADE, nossa intimidade, pois con-
vivíamos juntos como família, PAIS e FILHOS no Paraíso.

 E éreis puros, sem mácula e recém-abertos para a VIDA.   
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Por isso EU, VOSSO DEUS, vos advertira da necessidade imprescind-
ível da OBEDIÊNCIA a MIM para permanecerdes felizes nesse estado de graça 
original.

 Isso porque no Paraíso, que foi o espaço de tempo onde pudemos 
conviver juntos em íntimo relacionamento, CRIADOR e criaturas criadas, vós 
recém-despertados para a vivência a dois, estáveis suscetíveis ao anjo Lúcifer 
que era a própria desobediência.

 E EU já sabia que ele ia tentar-vos logo em seguida às MINHAS OR-
DENS.   

E vós tínheis o livre arbítrio, de ME OBEDECER, ficando do MEU LADO, 
optando pelo ETERNO, o ESPÍRITO PERFEITÍSSIMO, CRIADOR do Céu e da 
Terra, ou, então, ME desobedecer, preferindo, já na origem, o pai da mentira e 
da divisão e com ele o humano, o temporário, a matéria que se extingue porque 
SÓ DEUS É ETERNO!

 Mas vós fostes ludibriados e preferistes o deus da matéria, optando 
pelo volúvel que passa, dizendo “não” ao DEUS do ESPÍRITO ETERNO que 
nunca passa nem se destrói, mas é sempre LUZ acesa que não se extingue.

 FILHOS!   FILHOS!   
Por que ME desobedecestes?   
Por que preferistes ao enganador deixando de lado o VERDADEIRO 

DEUS?
 Tornastes contrários a MIM, que vos criei à MINHA IMAGEM e SEMEL-

HANÇA, com tanto AMOR, com tanta PERFEIÇÃO!
 Logo no início da Criação, comestes do fruto da Árvore da Ciência do 

Bem e do Mal do qual vos havia proibido de comer, sob pena de romperdes a 
AMIZADE COMIGO, VOSSO DEUS e PAI!

 E, entre MEU FILHO JESUS e Barrabás, elegestes o criminoso, deix-
ando-o livre e entregando à morte o SENHOR da VIDA!

 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
 E agora vos vem o ESPÍRITO SANTO, o PARÁCLITO PROMETIDO 

que chega a vós através deste CARISMA neste final dos tempos do mal na face 
da Terra e de novo renegaríeis VOSSO DEUS e PAI, isso porque na humani-
dade ninguém queria DEUS de verdade.

 Triste história dos filhos de Adão e Eva!
 Estáveis todos possuídos pelo mal, povoados de seus frutos, presos 

num emaranhado sem igual, completamente escravizados, pois amáveis
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e servíeis ao mal e suas obras enquanto ele se ria da vossa ignorância milenar, 
pois com sua astúcia vos enganara a todos.

 Em contra-partida, vivíeis como se EU, VOSSO DEUS e PAI, não exis-
tisse e ME ignoráveis.   

 Fugíeis cada vez mais de MIM.   
Tínheis pavor de MIM e ME odiáveis, julgando-ME culpado de tudo o 

que vos acontecia de desgraça.
 Realmente, ó humanidade querida, vós não ME conhecíeis!   
 Estáveis completamente enganados a MEU RESPEITO.   
 Vós queríeis DEUS só para vos sentirdes bem no mal, no qual vivíeis 

com a cabeça feita, dormíeis e acordáveis nele, muito bem acomodados em 
suas falsas e deterioradas estruturas.

 O mal vos ensinou a odiar-ME bem como às MINHAS OBRAS que 
gemeram e sofreram vossa perseguição todo esse tempo em que fostes dura-
mente enganados, amando mais às trevas do que à LUZ!

 Essa era a realidade que o Mundo estava vivendo e não adianta quer-
erdes fugir ou ignorar essa verdade.   

 Éreis pertenças do mal e ele vos conduzia.   
 E, com isso, preferistes o ódio, adorando a doença e elevando-a, assim 

como a guerra, a divisão, o egoísmo, a miséria e a morte, isto é, endeusastes os 
frutos do mal, preocupando-vos com eles dia e noite, em toda vossa existência.   

 Estudáveis e formáveis e fazíeis objetivo de vossa existência viver em 
função disso, pois dentro de vós éreis puro lodo, miséria e pecado, o habitat 
preferido do mal.

 Deixastes de lado o AMOR, a SAÚDE, a PAZ, a UNIDADE, a BÊNÇÃO, 
a ALEGRIA, a PROVIDÊNCIA e a VIDA que SOU!   

 E isso EU levo em conta de JUSTIÇA!   
 Quem iria sobrar ante a MINHA ira iminente?
 MEU FILHO JESUS vos falou do final dos tempos quando MINHA 

JUSTIÇA chegasse e MEU furor se desencadeasse sobre toda obra criada!   
MINHA indignação chegaria ao auge, não fosse MEU ESPÍRITO SAN-

TO, neste CARISMA, sustentar a SALVAÇÃO.
À chegada da JUSTIÇA DIVINA, cada um de vós ficaria aterrorizado, 

paralisado, inerte, qual estátua, pois nessa hora iríeis ver, a olho nu, a realidade 
do horror que éreis, habitados e possuídos que estáveis por vosso dono Lúcifer.
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Por isso, éreis iguais a ele em tudo e obedientes ao seu comando e 
estáveis todos igualmente condenados ao inferno, independente de credo, raça 
ou posição social.

Aí haveria “choro e ranger e ranger de dentes.”
Ninguém conseguiria salvar-se, pois o condenador, já na hora da con-

cepção, vos possuía e vos atacava sempre, tanto em vida como na hora da 
morte, disputando vossa alma.   

E ante a MINHA CHEGADA como LUZ, todos pereceríeis, pois éreis 
pura treva.   

Se não fosse a MINHA INTERVENÇÃO no Cosmo através deste CA-
RISMA, seríeis todos ceifados pelo mal, sem exceção.

Olhai os frutos em vós mesmos e ao vosso redor e vede que vos falo a 
VERDADE do que sois e fazeis.   

Quais os frutos que vedes proliferar de Norte a Sul, e de Leste a Oeste?   
Frutos de PAZ, de CONCÓRDIA?    Frutos de JUSTIÇA, de VIDA e 

AMOR?
Pobres criaturas!   
Como poderíeis produzir frutos bons se éreis alimentados constante-

mente pelo vosso dono, o gerador do mal?   
Até gostaríeis de fazer o BEM, mas não conseguíeis escapar de suas 

ciladas de jeito nenhum, tão ensopados estáveis de poder, ter e prazer malig-
nos.   

Quem iria sobreviver?   Ninguém!   Não sobraria ninguém na face da 
Terra!

Ninguém sobraria à MINHA JUSTIÇA, pois amastes o mal e odiastes o 
BEM, renegando vosso DEUS!

Se não fossem abreviados para vós esses dias de revolta, angústia e 
condenação, pediríeis aos montes que vos sepultassem, pois abandonastes 
VOSSO DEUS e PAI CRIADOR, deixando-vos seduzir pela serpente, preferindo 
o pecado, o fechamento, o trabalho pesado, a dor, a escuridão, a miséria e a 
morte.

Matastes o DEUS da VIDA, DEUS-FEITO-HOMEM, gritando: “CRUCI-
FICA-O!   CRUCIFICA-O!”, e assim assumindo na vossa carne, por dois mil 
anos, a conseqüência do vosso gesto desvairado.

“Que recaia sobre nós e nossos filhos o SANGUE DESSE JUSTO!”, 
gritastes.
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E aí está até hoje sobre vós o jugo da maldição que pedistes!
Mas que, sem mais demora, pelo PODER TRINITÁRIO, do PAI, do FIL-

HO e do ESPÍRITO SANTO, cesse de existir eternamente a maldição sobre vós 
e vossos filhos!

Foram dois mil anos de jugo, peso, dor e sofrimento...   
Mas agora acabou!   Concluiu-se!   E que assim seja!   
E que, por este CARISMA, se faça a BÊNÇÃO DIVINA em profusão so-

bre todas as vossas famílias, como é da VONTADE e DESEJO de VOSSO PAI 
CELESTIAL!

Ainda bem que já estais despertando para uma nova realidade, pois a 
humanidade passou por dois tempos.   

O tempo do mal que se concluiu eternamente e este CARISMA da CO-
MUNIDADE ALIANÇA DIVINA tem toda AUTORIDADE do Céu para afirmar-vos 
essa VERDADE.   

É o TEMPO do BEM no qual já começais a viver e que vai mostrar a vós 
toda VERDADE do que sois e do que SOU, pois o Céu já começa para vós aqui 
na Terra e dele podeis usufruir eternamente.

GRAÇAS!   GRAÇAS!   GRAÇAS chegam a vós a partir deste CARISMA 
ABENÇOADO que bem a tempo veio em vosso socorro, ó famílias da humani-
dade!

Sem o auxílio direto do Céu jamais vos libertaríeis para gozar da VER-
DADEIRA LUZ!   

E ainda dizeis e pensais que amais a DEUS!   
Não amais nem a vós mesmos e vos comportais como inimigos de vossos 

irmãos, pois todo esse tempo do mal vivestes tão confusos, tão enganados e en-
volvidos numa complicação tão imensa que sois só loucura, dor e sofrimento.

O pecado vos levou a chegar aonde chegastes: a separação completa 
entre vós e DEUS!

Como está cada um de vós?   
Cheio de conflitos com a própria família, com a profissão, com sua “re-

ligião”, com a sociedade, com o mundo político, num vasto e incontrolável ema-
ranhado.

Com o poder maligno na vossa cabeça, buscando desesperadamente 
realizar-vos, sem nunca vos encontrardes convosco mesmos, sem distinguir e 
saber quem sois!

Pelo contrário, fugis de vós mesmos, não vos enfrentais nem procurais 
conhecer-vos!
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Que mundo sois vós?   Tendes medo de vós mesmos, da escuridão e 
fechamento que sois porque viveis o vazio completo de DEUS.

Que acontecimentos estão dentro de vós que como bomba atômica ex-
plodem e vos impulsionam a fazer gestos inimagináveis e alienados de loucura 
e terror?

Sois povoados de histórias desde a origem de Adão e Eva, e também 
comprometidos com as histórias de todos os vossos irmãos do Universo inteiro.   

Por isso não sois livres, mas escravos de tudo o que vos rodeia.
Quem esteve crucificando MEU FILHO JESUS diariamente, durante 

dois mil anos, alimentando vossos sentimentos e pensamentos doentios, dando 
vazão a essas histórias negativas, fechadas a sete chaves dentro de vós?   

Éreis habitados por alguém que tinha todo interesse de matar DEUS 
dentro de vós, sempre de novo!  Por isso viveis sem DEUS, enraizados e as-
sociados a leis diabólicas e não vos comprometeis COMIGO, pensando que 
encontrareis de alguma forma a razão para vossa existência e a felicidade es-
perada, seja na profissão, em estudos e diplomas, cargos ou status, ou nas 
riquezas e no prazer mundano.

Mas comprovais sempre de novo que nada disso vos satisfaz, pois con-
tinuais frios, vazios e sem vida.

Como estais enganados a respeito da razão de vosso viver!
Só DEUS vos preenche, pois nada do que conseguirdes durante uma 

vida inteira de esforço e trabalho penoso substitui a leveza e o prazer, a alegria 
e a felicidade de estar um minuto em MIM!

Tão grande é a FORÇA, a VIDA, a ENERGIA e a VITALIDADE desse 
ENCONTRO COMIGO que recompensa com medida cheia e transbordante to-
dos os vossos esforços.

Portanto, em MIM buscai o sentido para vossa existência!   
Só em MIM encontrareis VIDA, ALEGRIA, AMOR, PAZ e PROSPERI-

DADE.   
EU SOU o TUDO dentro de vós, que vos torna ricos, ricos de bênçãos, 

e felizes.
Felizes e realizados, pois estando em MIM cessam vossos question-

amentos e indagações porque simplesmente haveis de ser AMOR, e isso basta.
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Agora é DEUS-PAI compadecido da situação em que viveis que se 
aproxima de vós para vos resgatar.

Como estão vossas famílias, vossos filhos, jovens e crianças?   
Todos buscando nas drogas o alívio para vossas doenças de toda or-

dem: física, psíquica, espiritual ou da alma.   
Estais doentes da cabeça aos pés!   
Tendes a cabeça feita no mal, essa é a VERDADE!
E ainda pensais que sabeis e podeis alguma coisa!
Por vós mesmos, com todo vosso humano saber e toda tecnologia e re-

cursos que vós tendes à mão, nada haveis de conseguir em prol da vossa saúde 
física e psíquica, quanto mais da vossa saúde espiritual e da salvação da vossa 
alma!

Convencei-vos de uma vez por todas que a partir de agora DEUS é 
VOSSO ÚNICO DONO e SENHOR e só de MIM partem para vós a FORÇA, o 
PODER e a SABEDORIA para vos conduzirdes sadiamente na vossa realização 
pessoal, familiar e profissional.

Haveis de estar firmes, consolidados e fixos na COLUNA MESTRA que 
SOU EU em vós e que, de alto a baixo, se firmou dentro de vós.   

Ela está arraigada em vós como sólida estrutura DIVINA e não há mais 
como subsistirdes fora dela, tanto espiritual como humanamente na vossa família 
e profissão, pois não conseguireis ficar de pé, uma vez que estais soltos ao léu e 
faltará chão para vossos pés.

Repito: somente podereis prosseguir em frente, no âmbito de vossa 
vivência pessoal, familiar, social e profissional, se estiverdes fixos em MIM!   

Por isso JESUS, MEU DILETO FILHO, foi fixado numa CRUZ, para que 
agora tivésseis a FORÇA de vos fixardes em MIM!

Quem estava preparado para MINHA CHEGADA?
E, há dois mil anos, MEU FILHO AMADO JESUS veio até vós apresen-

tar-ME e falar sobre MIM, trazendo o MEU REINO até vós.   
Mas vós estáveis dormindo pesadamente, como que amortecidos, por 

isso não fizestes caso do que ELE vos disse e continuastes a viver como se o 
CRISTO não tivesse vindo dar a VIDA por vós!

Não mudastes em nada e continuais a pecar, fazendo tudo o que fazíeis 
antes da SUA VINDA e até coisas piores!

Vós sabeis muito bem disso, pois estais de olhos bem abertos e ouvidos 
bem atentos diante dos meios de comunicação e acompanhais os desvarios do 
mal, a sua atuação na sociedade neste final dos tempos.
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SIM!   FILHOS QUERIDOS!   VOSSO PAI-MÃE vos conhece de sobra!   
Sei muito bem e vejo tudo o que imaginais, pensais, fazeis e sentis, dia 

e noite.
Por isso, FAMÍLIA QUERIDA, a FAMÍLIA TRINITÁRIA vem com SUA 

JUSTIÇA neste CARISMA, em MEU FILHO JESUS e em MEU ESPÍRITO SAN-
TO, pôr um ponto final na história do mal em todas as vossas Instituições.

Por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, que seja 
explodida dentro de vós toda história que prejudica a VIDA de JESUS em vós!   

E cesse de existir eternamente o gerador do mal em vós, na vossa 
família, comunidade, empresa e governo! 

Pelo MEU PODER TRINITÁRIO, EU, VOSSO DEUS e PAI, ORDENO: 
SAIA!   SAIA de todos os MEUS FILHOS!   Chega e basta de desordens!   
É a HORA da VERDADE e quem for contra MIM não ficará de pé!
É ORDEM de DEUS!   
Que se extingam e cessem de existir as cabeças feitas no mal, no 

egoísmo e na avareza, na doença e na peste, na miséria, no orgulho e na di-
visão!   

Chega e basta!   SAIA!   
Cesse de existir todo esse desequilíbrio, de ganância e preocupação 

em vossa cabeça!
 Chega e basta de desordens, trapaças, lucros desmedidos, roubos, jul-

gamento e condenação na sociedade atual!   
Chega!   Basta!
 E ai daqueles que ousarem persistir nas falcatruas, apossando-se do 

que criei para usufruto de todos.
 Chega e basta de conflitos religiosos, raciais e econômicos que jogam 

irmão contra irmão!   
 E nos quatro cantos do Mundo cesse de existir toda treva, todo emara-

nhado e todo barulho dentro de vós que prejudicam vosso pensar, vosso sentir, 
ser e agir em MIM no vosso viver diário!   Chega e basta!

 Que tudo o que existe no Planeta Terra e em toda Galáxia Celeste seja 
livre da presença perniciosa do mal e de seus frutos podres!
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E que ASSIM SEJA!
 Por ORDEM REAL da SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO e ESPÍRI-

TO SANTO, seja inexistente o espírito desobediente, gerador do mal, na face da 
Terra, eternamente. (Jo 16,11)

 E, pela JUSTIÇA DIVINA, considere-se extinta essa história negativa 
dentro e fora de vós, no tempo HOJE e por toda ETERNIDADE!   Amém!  

Amém!   Amém!   Amém!
Toda Terra canta LOUVOR ao CRIADOR e RECRIADOR VOSSO!
LOUVOR!   
GLÓRIA e HOSANAS sem-fim, ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO 

SANTÍSSIMO!
Amém!
 Agora é o BEM, só o BEM, o SUMO BEM, DEUS ALTÍSSIMO, que vos 

dirige e vos GOVERNA.
 E olho para vós como um todo em MIM!   Firmes!   De pé, sólidos e 

confiantes!
- Aia – la!   Shaia – la!
 - Caia – la!   Maia – la!
 A FAMÍLIA precisa da VIDA DIVINA, da SABEDORIA e do ENTENDI-

MENTO, do EQUILÍBRIO e da FORÇA, da UNIDADE e do AMOR-PROVIDÊN-
CIA!

 Essa é a MINHA JUSTIÇA que age sobre vós agora e se cumpre sobre 
vós e É e “SE FAZ” eternamente!

 A FAMÍLIA está necessitada de DEUS!   
 Urge que o casal viva DEUS!   DEUS no pai!   DEUS na mãe!   DEUS 

nos filhos!   
 E a FAMÍLIA é feliz!
 Essa é a realidade atual que haveis de enfrentar, pois não é uma es-

piritualidade vazia, fria e sem vida que vai preencher-vos e vos convencer, nem 
são os bens materiais que vos faltam.   

 O que falta é o calor da AMIZADE de DEUS em vossa vida!
 É a VIDA DE DEUS que precisais comungar como alimento diari-

amente!   
 Estais carentes é de DEUS e de TUDO que SOU!
 Mesmo os mais abastados magnatas do poder são pobres, paupér-

rimos, vazios e carentes da VIDA de DEUS e do MEU AMOR DIVINO.
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Passais fome porque estais cegos e surdos, pois ao vosso redor a 
mesa está farta.

 Já estou ceando no vosso convívio familiar, partilhando com todos o 
PÃO NOSSO de CADA DIA, pois SOU DOM e ME DÔO continuamente, sem 
cessar!   

 Partilho convosco MEUS bens celestes como sementes que caem 
prodigamente em terra fértil.

 E concretamente recebeis o acréscimo em colheitas fartas e abundan-
tes.   

 Nada seguro para MIM, mas ME DÔO, ME entrego, ME esparjo como 
LUZ, como DOM DE AMOR.

 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
 Como sois importantes para MIM!   E agora SOMOS AMIGOS!   AMI-

GOS!   
 E vos dou a conhecer tudo sobre MEU REINO que agora é vosso.
 MEU FILHO JESUS vos disse: “VOSSO PAI CELESTIAL DARÁ O ES-

PÍRITO SANTO AOS QUE LHO PEDIREM” e, com ELE, todos os bens!   
 Todos, pois DEUS, VOSSO PAI, é só AMOR E DOAÇÃO e só pode 

prover o BEM, o SANTO, o JUSTO e o VERDADEIRO para vós abundante-
mente e à LUZ da SABEDORIA que já é claridade e brilho singular dentro de 
vós.

 Mas onde vós estáveis, FILHOS QUERIDOS?   
 E HOJE, somente HOJE, vos trago de volta a MIM e vos aconchego em 

MEU CORAÇÃO de PAI!
 Sofrestes porque vós estáveis muito longe, mas muito longe de MIM, 

pois fizestes uma escolha consciente quando vos apresentava a chance de op-
tar por DEUS SALVADOR!   

 E a quem escolhestes?   
 Vistes as MINHAS obras grandiosas e MEUS prodígios maravilhosos e 

ficastes deveras admirados!   
 Mas mesmo assim preferistes prender e crucificar o INOCENTE, o 

JUSTO, o DEUS IRMÃO SALVADOR, que exigia de vós conversão, mudança 
de vida, de conceitos e preconceitos e principalmente um não à vida de pecado, 
e soltar o criminoso que não reclamava nada disso de vós.   

Escolhestes o pecado, dizendo de novo não a DEUS!   
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Preferistes ficar como estáveis, na estagnação, na água lodosa e fétida, 
arrastando-vos como vermes e víboras, ao invés de caminhardes de pé, firmes, 
em direção à Terra Prometida.

FILHOS QUERIDOS, tudo o que passastes longe de MIM foi por vossa 
própria escolha!   

E só agora tudo se torna claro, límpido e transparente.
A VIDA e a MORTE de MEU FILHO JESUS não foram em vão, mas o 

CAMINHO, o DOM por inteiro, que ficou entre vós através dos SACRAMEN-
TOS que INSTITUIU, mas não como um fim em si mesmos, mas como meio de 
voltardes a MIM para vos abastecer na longa peregrinação.   

JESUS, MEU FILHO, permaneceu VIVO entre vós através dos SACRA-
MENTOS que vos dariam FORÇA, VIDA e LUZ na caminhada de volta a MIM, 
VOSSO DEUS e PAI.

Dessa forma, acompanhados pela ação salvífica dos SACRAMENTOS, 
não vos sentíeis tão sós e tão longe de MIM como quando estáveis na ANTIGA 
LEI e tínheis os MANDAMENTOS, os quais também não cumpríeis.   

Mas podíeis estar confiantes que, pela vivência dos SACRAMENTOS, 
nesta NOVA ALIANÇA que VOSSO DEUS fez convosco, já estáveis no caminho 
de volta a MIM e de posse das armas para lutar contra o mal.

Uma coisa era certa: teríeis pela frente muita luta e haveríeis de travar 
verdadeira guerra contra Lúcifer, pois, se ele lutou contra MEU FILHO JESUS, 
levando-O à MORTE de CRUZ, não haveria de fazer o mesmo convosco?

 Mas EU vos pergunto: como vivenciastes os SACRAMENTOS?   
 E, nesses dois mil anos, eles eram vossa única arma para lutar!
 Mas lutastes deveras?
 Estão aí os frutos que dizem bem a VERDADE, pois bem sabeis como 

está a família e a sociedade atual.
 Portanto, mesmo com a ajuda dos SACRAMENTOS, penastes por mil-

hares e milhares de anos, sem a MINHA AMIZADE, sem a MINHA PRESENÇA 
SANTA, pois ficamos decididamente afastados, EU no Céu e vós na Terra, com-
pletamente separados, sem nenhuma comunicação.

 De fato, não conhecíeis DEUS!   Estáveis acostumados e conhecíeis o 
mal, isto sim!
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E nessa situação a humanidade caminhou pesadamente, com a AN-
TIGA LEI, os MANDAMENTOS, e a NOVA LEI, os SACRAMENTOS.

Governo e Igreja rivais, indo e vindo, mas não saindo do lugar e ano 
após ano repetindo as mesmas eleições e solenidades, os mesmos ritos, cultos 
e devoções.   

E a Família servindo a essas duas Instituições, as três igualmente fali-
das, escravizadas pelo pecado que proliferava grandemente em tudo e em to-
dos, destinadas a desaparecer como tais.   E o mal, dentro de vós, fazia festa, 
festejava p’ra valer, pois tinha toda a humanidade a seus pés a servi-lo e assim 
governava a todos vós.

Ó FILHOS QUERIDOS, não fosse a chegada deste PLANO SANTO de 
AMOR para todos os Povos, elaborado e executado por MEU ESPÍRITO SAN-
TO, pelo qual novamente vos dou a MÃO, vós não escaparíeis do caos final.

O CARISMA trabalhou em espírito e viveu em espírito, esses momen-
tos de desolação, os quais foram, por isso, abreviados para vós.

O CARISMA é a própria PERSONIFICAÇÃO do ESPÍRITO SANTO que 
age e trabalha em vós, pois este PLANO é a ALIANÇA TRINITÁRIA que selo 
convosco quando venho, através do MEU ESPÍRITO SANTO, implantar em vós 
MINHA JUSTIÇA diante das Nações.

E este ENVIADO do PAI ninguém pôde prender nem matar porque ELE 
veio em ESPÍRITO, não sendo visto por vós, e pôde ir e vir e agir livremente em 
todos.   

E ninguém se levante contra ELE, pois veio em forma de CARISMA 
concebido no SEIO da MULHER ESCOLHIDA, NASCEU e CRESCEU em seg-
redo e sob muita vigilância e cuidado.

Unção Santa que, linha por linha, letra por letra, ponto por ponto, foi 
sendo escrito no próprio corpo da MULHER que O encarna, estando gravado 
eternamente, com LETRAS de OURO, no Céu e na Terra.   

E selado e confirmado está com MINHA ETERNA ALIANÇA que EU 
CELEBRO convosco, unindo DIVINO e HUMANO, neste tempo HOJE.

Quantos desejaram ver e ouvir e não tiveram este privilégio, pois só 
agora é o tempo de o CARISMA se apresentar ao Mundo porque cumpriu ple-
namente seus objetivos, estando concluído, maduro e já em pleno andamento, 
no MEU GOVERNO NOVO que se levanta com todo PODER e MAJESTADE.
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Agora, pois, FILHOS QUERIDOS, acalmai-vos e silenciai, pois a grande 
batalha foi vencida e a MINHA JUSTIÇA completou-se na face da Terra.   

Estais no gozo da felicidade de ter-ME obedecido, passo a passo, dia 
e noite.

E sois convocados a tomar parte no MEU GOVERNO NOVO, pois estou 
a vosso dispor e comprometido convosco e daqui para frente conduzo-vos num 
delicioso caminhar, imersos que estais na MINHA SABEDORIA e SANTIDADE.

Está em MIM quem faz a MINHA VONTADE e vós já estais vivendo a 
total VIDA de FILHOS de DEUS, herdeiros do MEU REINO de AMOR.

Dizei muitas vezes, pois gosto de ouvir e sentir vosso sentimento de 
AMOR:

- PAI, eu gosto muito de TI!   PAI, eu TE AMO, TE AMO!
- Eu TE AMO, PAI-MÃE, com JESUS, por JESUS e em JESUS!
- SANTÍSSIMA TRINDADE!   PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO!
- TRINDADE QUERIDA, eu TE AMO, em mim e em meus irmãos!
 Oh, que bom, FILHOS, essa nossa UNIDADE e esse enlevo de AMOR 

e AMIZADE!
 ABA está contente convosco, pois já SOMOS UM, no mesmo AMAR, 

no mesmo QUERER, no mesmo AGIR e SER, na mesma FAMÍLIA, pois fazeis 
parte do MEU REINO, a MINHA FAMÍLIA TRINITÁRIA.

 - Aia la!   Shaia – la!
 - Caia – la!   Maia – la!
 É a MINHA linguagem de AMOR, FILHINHOS!   
 FILHINHOS QUERIDOS, EU vos AMO!   
 EU vos AMO muito e vos abençôo grandemente!   
 EU ME comprometo de AMAR em vós e, ao sentirdes amados, dai a 

vossa resposta de AMOR a MIM, VOSSO PAI!
 Assim vos falo e vos ensino a serdes simples e dóceis como crian-

ças para vos familiarizardes com VOSSO PAIZINHO e terdes uma certeza de 
QUEM SOU EU realmente. 
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E, uma vez conhecendo-ME e distinguindo-ME como PAI amoroso, pos-
sais aprimorar vosso relacionamento e desabrochar em AMOR para COMIGO...   
ABA, PAPAI...   

No decorrer dos tempos, MEU AMOR vos acompanhou, passo a passo, 
e em todos os momentos quis estar perto de vós, estendendo-vos MINHA MÃO 
PROTETORA, sempre de novo, no sentido de resgatar-vos para essa convivên-
cia amorosa, na FAMÍLIA TRINITÁRIA. 

 Chega para vós, portanto, no tempo HOJE, a VERDADE do que sois e 
precisais enfrentar-vos.   

 É o conhecimento da realidade do vosso “eu” físico, psíquico, espiritual 
e alma, inserido que está agora no MEU PLANO SANTO de AMOR, para todos 
os Povos, pois viveis no Universo.

Mas sois também um outro Universo interior, bem mais vivo e atuante, 
dentro de vós mesmos, povoados e ligados com tudo o que vos rodeia, através 
do “eu” familiar, “eu” comunitário-eclesial, e do “eu” político e social.

No contexto da história humana, todos vós comungáveis do pecado so-
cial, desde Adão e Eva, e, mesmo não querendo, éreis desta origem pecado.

Se vos empenháveis no esforço particular de serdes bons, éreis sufo-
cados por toda estrutura de pecado que dominava a sociedade e sofríeis suas 
conseqüências porque éreis arrastados juntos, numa avalanche incontrolável e 
esmagadora.

Assim as famílias gritaram: “CRUCIFICA-O!”, e a repercussão desse 
gesto esteve aí até hoje a perseguir-vos, atingindo como uma maldição vossa 
vivência familiar, comunitária e social.

O pecado vos escravizou totalmente!   
Tínheis um dono e nele estáveis enraizados solidamente.   
E em conseqüência do pecado da desobediência, ficastes irremedia-

velmente amarrados uns aos outros até se cumprirem os tempos previstos para 
MINHA INTERVENÇÃO DIVINA, fixados pela MINHA ONISCIÊNCIA e VON-
TADE desde toda eternidade.

Na NOVA ALIANÇA, mesmo com todo SACRIFÍCIO de MEU FILHO 
JESUS, que vos salvou por inteiro, vós continuastes a pecar, sendo a própria 
imagem do mal, assemelhando-vos a ele em tudo, pois éreis habitados por ele 
como dono de vosso corpo e fazíeis as obras dele, posicionando-vos contra 
MIM, sempre.
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Isso porque todos vós, com exceção de MARIA SANTÍSSIMA, MÃE 
de JESUS, MEU FILHO, repito, todos vós, sem excluir nenhum, estáveis po-
voados pelo mal, possuídos pelo antigo dono, totalmente fechados no espírito 
e na alma, com o coração empedernido e a cabeça enferma feita na tolice e na 
bobeira da auto-suficiência, tal como éreis desde o pecado original.   

Não mudastes em nada e por todo tempo persististes ofendendo a 
DEUS e desobedecendo a MINHAS LEIS, ignorando-ME, vos comportáveis 
como se EU não existisse ou não fosse o VOSSO PAI.   

Apenas com a diferença que, com MEU FILHO JESUS, tínheis os SAC-
RAMENTOS como fonte de VIDA para alimentar-vos e abastecer-vos, recon-
duzindo-vos pelo CAMINHO da longa peregrinação de volta a MIM.

MEU FILHO JESUS vos disse: “EU SOU o CAMINHO, ninguém vem ao 
PAI senão  por MIM”.

Isso quer dizer que MEU FILHO JESUS vem como CAMINHO para um 
dia vós chegardes a SER MINHA IMAGEM.   MINHA IMAGEM!

Para tanto, MEU FILHO JESUS deu o SEU CORPO para que o vosso 
corpo, tanto interior como exteriormente, fosse libertado e convertido, purifica-
do, renovado, aperfeiçoado e santificado, tornando-se PUREZA e SANTIDADE 
conforme EU SOU PURO e SANTO.

E só agora, com MEU ESPÍRITO SANTO neste CARISMA, que veio 
para todos vós, que se torna possível serdes, de fato e de direito, IMAGEM e 
SEMELHANÇA do que SOU.

Falo-vos assim, pois é a HORA em que precisais conhecer a VER-
DADE para chegardes à consciência do que sois e permitirdes e acolherdes 
realmente a MINHA PRESENÇA em vós por inteiro.   

Isso porque JESUS, MEU AMADO FILHO, vos declarou: “se vós, pois, 
sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos...” 

Chamou-vos de maus, pois éreis isso, família, igreja e governo, igual-
mente.   

E ainda disse-vos mais:  “raça de víboras, sepulcros caiados...”
Por que JESUS, MEU FILHO, vos falava assim?   
Porque vê o vosso interior, de que massa sois feito por dentro e por 

quem éreis habitados.
FILHOS QUERIDOS, vós queríeis ver e sentir vossa situação mais 

clara do que isso?
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Reconheceis agora o porquê de vos arrastardes desastrosamente, por 
milênios, por indução da serpente...   

Em Eva, todos vós fostes enganados e desobedecestes a DEUS, rece-
bendo o justo castigo.   

Com o primeiro casal, carregastes a culpa do pecado, a maldição da 
desobediência, e o desespero e o amargor do crime, de irmão matando irmão.

Sofrestes na carne a dor do pecado e vivestes as conseqüências da 
opção que vós mesmos por livre arbítrio fizestes, ao serdes expulsos da MINHA 
PRESENÇA.   

O que vale dizer: a desobediência vossa, em Eva e Adão, o vosso “não” 
a DEUS, é que atraiu para vós o castigo de permanecerdes, todo esse tempo, 
afastados, separados de MINHA PRESENÇA, pois passastes a ser da origem 
pecado, origem desgraça, treva e sofrimento.

Por isso MEU FILHO JESUS veio a vós como LUZ para clarear a escu-
ridão que vos envolvia.   

ELE não vos chamou de santos, mas ordenou: “sede SANTOS”, pois 
nos tempos que advirão isso será possível.

Não foi, pois, pela MINHA VONTADE de PAI, mas por vossa decisão, 
nos primeiros pais da humanidade.

FILHOS QUERIDOS, vós percebeis agora o porquê da vossa história 
dolorosa, dos vossos comportamentos e atitudes, de inveja e ciúme, divisão e 
desentendimento, egoísmo e ganância, tanto na pessoa como na família, na 
empresa e governo?

Como poderíeis ser diferentes, tendo vossa vontade dominada e subju-
gada, com um tal dono poderoso morando dentro de vós, na vossa alma e além 
dela, e acreditar que vós éreis MINHA IMAGEM?

Todos vós éreis o próprio mal e imagem dele, isso sim!
E só agora, passados dois mil anos, no TEMPO HOJE, é que podeis 

fazer parte da MINHA COMPLACÊNCIA recebida em MEU FILHO JESUS, pois 
em MEU ESPÍRITO SANTO sois gerados de novo, agora na GRAÇA.

Não são homens de carne que haveis de enfrentar, mas é o próprio 
DEUS, o ESPÍRITO PERFEITÍSSIMO, CRIADOR do Céu e da Terra, que se 
apresenta para dirigir-vos e GOVERNAR-vos.

EU SOU REI!    EU SOU REI e ME ASSENTO em MEU TRONO de 
GLÓRIA!
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E REINO sobre todos vós como DONO e vos alerto e ensino porque vos 
AMO imensamente.

Como podíeis conceber que por vós mesmos pudésseis fazer alguma 
coisa?

Endeusastes vosso ego justamente por não vos conhecerdes a vós mes-
mos e ao VOSSO PAI LEGÍTIMO e vos fazíeis deuses uns dos outros, em todas 
as Instituições, e quem mais podia mais oprimia, tanto no poder como no ter e 
prazer diabólicos.

Jamais o maligno ia soltar-vos e vos deixar livres, tão profundamente 
entronizado estava dentro de vós, tão entronizado e disseminado em vós e em 
vossas Instituições.

Como poderíeis agir conforme DEUS com uma tamanha força negativa 
dentro de vós a arrastar-vos para trás, não vos deixando que fôsseis em frente 
de jeito nenhum?

Agíeis conforme o mal, todos vós, que éreis iguais a ele!
É bom que tomeis conhecimento dessa realidade com bastante entendi-

mento para compreenderdes vossas atitudes e sentimentos, pois o domínio e a 
possessão que o mal exercia sobre vós era total.

Não fazíeis o BEM que queríeis, mas o mal que não queríeis, por causa 
desse dono em vós. 

Éreis pura treva e dor!
Vosso físico era só doença e vosso psiquismo estava alucinado e a ca-

beça louca. 
Vosso espírito e vossa alma, presos e fechados, estavam em total escu-

ridão.   
Tudo dividido, dentro e fora de vós, numa desorganização e bagunça 

sem igual que vos levariam ao caos final, indubitavelmente.   
E isso não só na pessoa, mas nas três Instituições poderosas: governo, 

igreja e família, nos quatro cantos do Mundo.
Ninguém escaparia, pois todos vós, todos, estáveis vivendo irremedi-

avelmente o mesmo inferno, independente de idade, raça, credo, profissão ou 
cargo.   

Todos vós, sem tirar nenhum, éreis pertences do maligno como dono e 
fazíeis parte do mesmo inferno dele, que vocifera: “não obedeço a DEUS!”

Vede se não eram essas as vossas atitudes!   
Pois, vós sabeis como está este mundo, debatendo-se e contorcendo-se 

em dor e sofrimento, dando seus últimos suspiros!
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Que história dolorosa escrevestes com vossa desobediência, desde os 
primeiros pais!

Pobre humanidade!   
O que seria de vós, neste mundo velho e doente, não fosse a MINHA 

PODEROSA INTERVENÇÃO DIVINA neste tempo, extinguindo para sempre o 
gerador do mal e seus frutos da face da Terra e de toda galáxia celeste.

Só DEUS ONIPOTENTE, TODO-PODEROSO, cheio de CLEMÊNCIA, 
AMOR e BONDADE, É ETERNO.   É PAI-MÃE, que só SABE AMAR!   AMAR!   
AMAR!

SANTÍSSIMA TRINDADE, no Céu e na Terra!
E no TEMPO HOJE, o gerador do mal, com seu tempo e seu reinado, 

se foi!
Acabou-se!   Desmanchou-se!    Derreteu-se!   Cessou de existir, eter-

namente!
 Para alegria vossa, agora é o NOVO TEMPO, com o NOVO DONO, 

DEUS, VOSSO PAI, que vem consertar tudo na sua JUSTIÇA e recriar tudo o 
que existe e que estava completamente contaminado.

Como poderia ser diferente se VOSSO PAI, o Céu, o DIVINO, estava 
afastado do Planeta Terra e conseqüentemente de todas as criaturas?

Era assim!   
Foi assim todo esse tempo em que o mal teve, desde vossa opção 

no Paraíso, para dividir-vos e perturbar-vos, lutando tenazmente contra MIM, 
VOSSO DEUS, em duelo acirrado, disputando, minuto a minuto, vossa alma 
COMIGO.

Era assim, pois o que ele queria mesmo era vossa alma, o ETERNO 
em vós, no intuito de perpetuar-se também!   Mas essa astúcia diabólica findou!

Por desígnio DIVINO, pela atuação deste CARISMA SANTO na hu-
manidade, o mal termina sua carreira, derrotado completamente.   

MEU ESPÍRITO SANTO, completando a MISSÃO de MEU FILHO JE-
SUS, conclui também a SUA, vencendo e derrotando definitivamente o gerador 
do mal e eliminando da Ordem Universal todas suas obras e seus frutos, através 
deste CARISMA, no PODER da SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO e ES-
PÍRITO SANTO, DEUS UNO e TRINO, VENCEDOR pelos SÉCULOS ETER-
NOS!
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E começa o TEMPO de DEUS, o envolvimento e a amizade com DEUS 
e suas criaturas.   Por graça e benevolência.   E é só DEUS em tudo e em todos.   

Em âmbito pessoal, comunitário e social, estais LIVRES, e DEUS, 
VOSSO PAI, toma posse do vosso ser, habitando vossa alma, vosso espírito, 
psiquismo e físico, com tudo o que tendes como DONO ABSOLUTO e ÚNICO 
VENCEDOR!

Agora entendeis por que, na NOVA ALIANÇA, houve um período de 
maturação no qual estáveis de posse dos SACRAMENTOS, a FORÇA de MEU 
FILHO JESUS, em vós para lutardes contra o mal que tinha seu tempo de atu-
ação sobre vós e o mundo e que só agora, na atualidade, com a MISSÃO do 
ESPÍRITO SANTO neste CARISMA, concluiu-se, pondo fim no jugo que exercia 
sobre vós.

Tudo foi necessário acontecer conforme a MINHA ONISCIÊNCIA e 
VONTADE, pois lá na origem, quando vos criei, tivestes liberdade de escolha.  

Contudo, no MEU PLANO SANTO de AMOR, HOJE, não podeis mais 
escolher, mas precisais optar unicamente por MIM neste CARISMA, pois fora 
de MIM não conseguireis mais viver, pois, no MEU ENTENDIMENTO e SA-
BEDORIA, estabeleci e pré-fixei o tempo exato para o mal, findo o qual este 
cessaria de existir.

 Portanto, nenhum minuto mais porque se completou o tempo!   
 E urge que vos libereis desta história de milênios que vos sufoca até a 

alma.
 Por isso vos digo que, se estiverdes fora de MIM, agarrados às histórias, 

lá atrás, não agüentareis a angústia que sobrevirá a vós e, então, pedireis aos 
montes que vos sepultem, tão grande será a vossa tribulação!

 Chego a vós com um CARISMA e só vos falo assim porque tudo está 
pronto e consumado.   

 Podeis ter a certeza absoluta que se fordes dóceis e obedientes à 
MINHA LEI mergulhais em MIM, gratuita e prontamente.   

Basta quererdes e desejardes, e assim É, FILHOS QUERIDOS!
 QUEM assim vos declara e alerta é VOSSO PAIZINHO, pois estais 

diante de MIM, ÚNICO DONO, e precisais aceitar-ME e obedecer-ME!
 E, apesar de estardes acostumados ao mal, não tendes mais outra 

escolha agora e precisais aderir a MIM, serdes UM COMIGO, MEUS AMIGOS 
QUERIDOS, e querer só o BEM.
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Vossa carne luta contra MIM, pois, embora vosso espírito aspire as coi-
sas espirituais, vossa história rejeita DEUS.   

 Por isso o CARISMA teve que lutar tenazmente para vencer essa 
história milenar de treva e divisão desde a origem, para agora cada um de vós 
ter condições de largá-la, com todas as suas conseqüências.

 Por isso, agora, pode vossa carne sofrer, chorar e gemer para aceitar-
ME se vosso coração ainda estiver endurecido.   

 Mas não há outro jeito, pois só tendes VOSSO PAI como DONO e SEN-
HOR, e haveis de fazer, daqui para frente, somente as MINHAS OBRAS e dar 
os MEUS FRUTOS, porque dentro de vós é o ESPÍRITO DO PAI que habita e 
frutifica em DONS e GRAÇAS abundantes.

 Deixai, portanto, tudo, tudo, tudo o que é contrário ao SAGRADO AMOR 
e vinde usufruir e gozar dos mananciais da MINHA PROVIDÊNCIA e BONDADE!

 Não olheis para trás e nem queirais viver ou reviver ainda o que acabou!   
 Repito: acabou!   Terminou esse tempo!
 Lá, pudestes fazer uma escolha, mas agora, necessariamente, urge que 

opteis por MIM e estejais do MEU lado testemunhando a VIDA que SOU, assu-
mindo a caminhada da CONVERSÃO, LIBERTAÇÃO, PURIFICAÇÃO, TARNS-
FORMAÇÃO, RENOVAÇÃO, PERFEIÇÃO e SANTIFICAÇÃO.   Em SILÊNCIO 
e ADORAÇÃO.

 E podeis estar querendo perguntar-ME: “como, SENHOR?”
E EU vos respondo.
 Antes, tivestes JESUS e os SACRAMENTOS, e podíeis ter desculpa 

para vossa conduta.   
 Mas, agora, na ALIANÇA TRINITÁRIA com o ESPÍRITO SANTO, vós 

tendes aí o CARISMA, que é cada um de vós mergulhado e inserido na SANTÍS-
SIMA TRINDADE.

 Amai-O e sede dóceis às suas prescrições, pois SOU EU que dito as 
normas e LEIS pela PALAVRA VIVA que agora É VIDA e VERDADE.

 Assim sendo, não tendes mais desculpas para o não AMOR, pois EU 
SOU AMOR e, se estais em MIM, só podeis ser AMOR também.

 É o PAI SAUDOSO de vós que vos reconquista e recria, passo por pas-
so, minuto por minuto.   

 Por isso, permanecei na crença que EU ME COMPROMETO convosco 
para liberar-vos das histórias passadas, sendo dóceis e celebrando vosso DÍZI-
MO no CARISMA que agora se apresenta ao MUNDO.
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Assim sendo, vós já conseguireis ser dóceis, livres para ME AMAR 
como FILHOS e conviver COMIGO como VOSSO PAI AMOROSO que só quer 
o BEM, a VIDA e a PROVIDÊNCIA para vós, vossa Família, Empresa e Gov-
erno, em todo Universo.

 Neste NOVO TEMPO é a SANTIDADE que conta e haveis de ser san-
tos “como VOSSO PAI CELESTE É SANTO”.   

 E se sois MEUS FILHOS, precisais ser como SOU!
 Agora é o TEMPO DE SER e não de fazer de conta que sois!
 E isso é muito sério e verdadeiro, pois houve um mergulho na SANTI-

DADE, Povos dos Cinco Continentes, e podeis HOJE desfrutar o TEMPO da 
GRAÇA, tão almejado e desejado por vós.   

 E, se viverdes MINHA LEI e crerdes, assim será desde agora e para 
sempre, pois estais no mesmo nível, todos vós, sem faltar um, FILHOS QUERI-
DOS, herdeiros que sois do que SOU, em PAZ e UNIDADE!

 E essa benevolência não se faz no ar, mas sim em alicerce muito bem 
assentado e seguro, por intermédio de um CARISMA, no qual ME fiz valer de 
dinheiro, de bens e de pessoas, que docilmente ME auxiliaram, obedecendo ao 
que lhes pedi, mesmo enfrentando desafios que se apresentavam, servindo de 
instrumentos para MINHA AÇÃO DIVINA de implantar o BEM na face da Terra.

 SOU O DEUS CONOSCO, Emanuel!
 Assim, uma Comunidade inteira ME deu a mão e disse “SIM” sempre, 

e isso EU agradeço.   E, na ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO 
AMOR, que é essa CAMINHADA do ESPÍRITO SANTO junto de vós, vos sentis 
recompensados, pois a maturidade é imediata, porque tudo está aberto e livre 
para EU VIR até vós e vós virdes até MIM.  

 Podeis ir e vir, pois está tudo aberto e sois livres, FILHOS MEUS, para 
conviver amorosamente com VOSSO PAI AMIGO.

 Apenas concluiu SUA MISSÃO entre vós, com vosso auxílio, e tudo o 
que o ESPÍRITO SANTO veio trazer com esse CARISMA já é realidade viva e o 
DIVINO É e “SE FAZ” grandemente em vós e nos quatro cantos do Mundo.

É a SANTÍSSIMA TRINDADE que está em vós e entre vós, na FAMÍLIA, 
na COMUNIDADE e EMPRESA, GOVERNO e SOCIEDADE.   

Agora isso é possível porque, com este CARISMA, é o AMOR que 
chega a vós.   
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O PAI é essa FORÇA PODEROSA que vos atrai como ímã.
 EU, VOSSO PAI, já estou pisando vosso chão e ME deparando con-

vosco a cada instante, buscando vosso colóquio e vossa AMIZADE.
 - Aia – la!   Shaia – la!
 - Caia – la!   Maia – la!
 FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!   Como estou FELIZ de poder chamar-

vos assim!
 FILHOS!   FILHOS QUERIDOS MEUS!   Como EU vos AMO!   
 ABA está FELIZ CONVOSCO!   EU vos AMO e vos ABENÇÔO muito!
 MEU CORAÇÃO se abre e extravasa em AMOR sobre vós todos, FIL-

HOS MEUS!   
 É muito AMOR!   
 É muito AMOR para renovar-vos e recriar-vos à MINHA IMAGEM e 

SEMELHANÇA!
 O PAI vos recria com muito AMOR bem como recria tudo o que vos 

rodeia.
 SIM, FILHOS, agora é o MEU TEMPO e ides conhecer, de fato, QUEM 

É o PAI!
QUEM É ESTE AMIGO que tendes e que está convosco em todas as 

horas do dia e da noite.   
Ides conhecer e compreender a VIDA que SOU, a BELEZA, o AMOR, a 

GRANDEZA, a PROVIDÊNCIA, a ABUNDÂNCIA, a PAZ, a ALEGRIA, a FELICI-
DADE, enfim, a MAGNITUDE da MINHA UNIDADE em todos vós!

 Sim, FILHOS QUERIDOS, agora é que ides conhecer QUEM É o PAI e 
se defrontar COMIGO e com toda MINHA COMPLACÊNCIA.

 Concluindo, de novo digo-vos: não foi, portanto, nem na ANTIGA nem 
na NOVA ALIANÇA que o mal se extinguiu, mas na ALIANÇA TRINITÁRIA com 
DEUS UNO e TRINO AMOR e agora VOSSO PAI tem condições de estar con-
vosco e REINAR ETERNAMENTE sobre vós, pois tanto dentro como fora de 
vós não há mais nada que lute contra MIM.   

 Tudo está LIMPO, PURO e SANTO, pois VOSSO PAI tomou posse de 
vós como DONO e se levanta como REI nos tempos atuais.

 EU SOU REI dentro de vós e vos GOVERNO com LIBERDADE e 
AMOR!

 Agora sim, podeis respirar aliviados, dizendo a cada amanhecer: 
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- BOM DIA, VIDA!   - BOM DIA, PAI!
 E com quanto carinho EU vos digo: BOM DIA, FILHO QUERIDO!
 Neste momento, sim, podeis ser MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, 

pois já fazeis as OBRAS de DEUS PAI que vos habita por inteiro e vos assemel-
hais a MIM em SANTIDADE e JUSTIÇA.

 O CARISMA trabalhou secretamente e realizou em vós essa PLEN-
ITUDE de GRAÇA e SANTIDADE para, no tempo certo, receberdes de sua 
gratuidade, pois se faz o auge da MINHA PERSONIFICAÇÃO em vós e sois 
habitados por MINHA UNIDADE TRINITÁRIA na AUTORIDADE e JUSTIÇA do 
PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!

 Amém!
 E que “ASSIM SEJA” e que “SE FAÇA” ETERNAMENTE a MINHA UN-

ÇÃO SANTA sobre vós, curando-vos totalmente e agraciando-vos a cada hora 
de vosso viver.

 Comunicai-vos COMIGO agora, pois estamos muito íntimos...   
 Quero ouvir-vos dizendo-ME: 
“Eu TE AMO, PAI, PAI!   ABA, PAPAI!   PAPAI, QUERIDO, TE AMO!”
 Podeis dizer-ME e murmurar seguidas vezes: “ABA, ABA...”, e haverá 

ressonância imediata de resposta em AMOR sobre vós.
 EU VOS AMO, FILHOS!   
Com quanto enlevo e carinho vos criei e agora com mais AMOR e 

TERNURA ainda vos recrio para viverdes a FELICIDADE do MEU REINO de 
ALEGRIA, PAZ e AMOR!

 Esse É O PAI!   DEUS CONOSCO!   ABA, AQUELE QUE É!   O PAI 
SAUDOSO de ouvir vossa voz e conviver convosco na SAÚDE, FELICIDADE e 
TRANQÜILIDADE.

 Falai, FILHOS, que agora posso escutar-vos!   
EU vos distingui sobremaneira entre todas as criaturas criadas, fazen-

do-vos ficar de pé diante de MIM, chamando-vos FILHOS MEUS e concedendo-
vos toda MINHA COMPLACÊNCIA em MEU FILHO JESUS, e agora no MEU 
ESPÍRITO, toda MINHA PLENITUDE, pois, na realidade dos TEMPOS MODER-
NOS, de atuação do CARISMA, houve a CHEGADA triunfante e vitoriosa, um 
acontecimento especial, um MARCO pessoal de ENCONTRO com o PAI, um 
PONTO de convergência com esse estágio de GRAÇA e SANTIDADE em que 
vos encontrais.
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Chamei a MULHER e o HOMEM, GERTRUDES e ZULMAR, para CEL-
EBRAR as NÚPCIAS CONVOSCO, concretizando a entrada no NOVO TEMPO.

 Eles vos antecederam no tempo e disseram “SIM” ao MEU CHAMADO 
e APELO, OBEDECENDO-ME em tudo, sendo o PRIMEIRO CASAL a galgar 
e pisar o patamar da SANTIDADE, no TEMPO HOJE, representando toda hu-
manidade, quando a LUZ se acende com grande fulgor sobre todos vós e sois 
acolhidos no SEIO da SANTÍSSIMA TRINDADE!

 “E QUE ASSIM SEJA E QUE SE FAÇA, por ORDEM REAL DO PAI, DO 
FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, O DEUS CONOSCO, AQUELE QUE É!

AMÉM!”
 Toda humanidade, desde Adão e Eva, estes representados por ZUL-

MAR e CARMEN, se movimentou, caminhou, trabalhou e chegou no ponto de 
encontro COMIGO, dentro, no vosso ser físico, psiquismo, espírito e alma, e 
fora, na Família, Empresa e Governo dos quatro cantos do Mundo, quando dei 
um basta final à primeira geração na origem do pecado e dando a largada de-
finitiva do “ser” na ORIGEM da GRAÇA.

 É VOSSO DEUS que vem com TODO PODER e entra em toda es-
trutura milenar, realizando o SEU PLANO SANTO de AMOR, na ANTIGA e na 
NOVA ALIANÇA, CELEBRANDO, neste TEMPO HOJE, a ETERNA ALIANÇA, 
UNINDO FAMÍLIA, IGREJA e GOVERNO num elo inextinguível, saindo vitorio-
samente para ser AMADO e EXALTADO nos quatro cantos do MUNDO.

 Na ÁRVORE da VIDA tudo se encontra, tudo é acolhido e transformado 
e o NOVO sai e vai, vai...   

E o Céu, com SEU TRONO SANTO, e com toda Corte Celeste, tem 
condições de descer, formando, de alto a baixo, a COLUNA que sustenta o 
Mundo.   

 E o NOVO É!   
QUEM assim afirma é a voz que sai da BOCA do PAI!
“E QUE ASSIM SEJA, NO PODER DA SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI 

FILHO E ESPÍRITO SANTO!   AMÉM!”
 Vitoriosamente abre-se a PORTA para toda humanidade passar e pod-

er conviver COMIGO e viver o TUDO QUE SOU.
 Alegrai, Povos todos, batei palmas!   Batei palmas, Povos todos!   
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Alegria, alegria, pois é muita GRAÇA que “SE FAZ”.   
É TUDO o que MEU FILHO JESUS veio trazer para vós que é a RES-

SURREIÇÃO em vós!   Alegrai-vos muito!
 Por isso, VOSSO PAI vos conclama: Povos dos Cinco Continentes, 

refugiai-vos em MIM para terdes a VIDA em ABUNDÂNCIA que só EU posso dar 
a vós!

 Pedireis no MEU NOME e tudo vos darei!   
E nem precisais pedir, pois o PAI sabe e conhece o coração do FILHO e 

providencia tudo para vós, pois este é o TEMPO em que a PALAVRA VIVA “SE 
FAZ” tanto quanto “SE FEZ” em MEU FILHO JESUS.

- Aia – la!   Shaia – la!   
- Caia – la!   Maia – la!
Agora é o PAI, o PAIZINHO, que quer beneficiar-vos grandemente com 

SUA PLENITUDE, implantando e fazendo acontecer o NOVO, com energia e 
vigor.   

O que precisais fazer é AMAR o CARISMA em vós e em vossos irmãos, 
pois ELE É VIDA e VERDADE, HOJE!

Agora vós estais no TEMPO do BEM, da PAZ e da JUSTIÇA e 
PROVIDÊNCIA que é MEU FILHO JESUS em todos vós, no MOMENTO em 
que a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA SE COMPLETA e “SE FAZ” em cada um 
de vós.   Em TODOS.

Aleluia!   Alegrai-vos!   O Céu desce a vós!   Amém!

Falou convosco o DEUS da ETERNA ALIANÇA.

FILHOS QUERIDOS MEUS!
É o PAI que vos fala!
SOU o SENHOR de todos os tempos, o PASTOR que vos reúne como 

ovelhinhas mansas e sob MEU OLHAR vos faz pastar em verdes campos, em 
searas abundantes onde jorra leite e mel, e EU SOU UNIFICADO em todos os 
lugares e, cem por cento, tomo posse de tudo.

 Único é MEU NOME e MEU PODER e nada há entre o Céu e a Terra 
que se compare ao poder único do TODO PODEROSO SENHOR que vos fala.
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Eis que estou à porta e já a encontro aberta.
Cheguei, FILHOS QUERIDOS, com pés de ferro e bordão de aço, para 

que o mundo conheça o MEU PODER.
SOU o VERDADEIRO SENHOR de todos os tempos, o UNO-TRINO e 

SANTO SENHOR, a VIDA, a VERDADE e a PAZ.
No início ME fiz em linhas para que o mundo ME aceitasse, mas hoje 

“ME FAÇO” em ESPÍRITO, unindo-ME ao humano em profunda santidade.
SOU VIDA em vós, porque já venci a morte que vos acompanhou desde 

o Paraíso.
Estou em vós em muita VERDADE como a palavra que sai da vossa 

boca, como a luz que se irradia do vosso olhar, como vosso pensar, vosso sentir 
e vosso querer.

Na natureza SOU o som, o movimento, as cores e odores, que é a vida 
que dela emana, pois ME faço presente em tudo e em todos.

Desde o início, vós fostes para MIM colunas de força e poder para 
sustentar MINHA VERDADE, mas também fostes o assoalho por onde o mundo 
pôde passar, pois pela ponte que une o Céu e a Terra ele passa pisoteando, 
mas caminha convosco em todos os sentidos, de norte a sul, de leste a oeste, 
em um CAMINHO certo, verdadeiro e santo, pois já abri para o Mundo o que 
estava fechado.   E agora em MIM tudo está unificado.

SOU o SENHOR TODO-PODEROSO, o GOVERNO UNIVERSAL, e 
ME abro em ternura e em pleno gozo.   

Manifesto a vós a MINHA GLÓRIA, dando-ME em plenitude ao Mundo.
Como uma torre imensa, do alto dos Céus, ME derramo em luzes que 

são fragmentos do potencial infinito que posso esparzir sobre vós.
MEUS OLHOS são imensos e cobrem todo Universo.   
E deles saem lágrimas como chuva de amor sobre todos vós, e faz-se 

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

MEU CORAÇÃO se esmigalha em AMOR, se desmancha em UNI-
DADE permanente, trazendo a esperança sobre toda Terra.

A alegria da certeza da VIDA se abre sobre toda Terra, quando a LUZ 
se acende e o AMOR começa a existir nos corações.
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SOU VOSSO PAI, o GOVERNO UNIVERSAL, e com MEU BRAÇO 
FORTE vos GOVERNO, com VERDADE, AMOR e PAZ a partir do MEU TRO-
NO, assemelhando-ME a vós, pois sois MEUS FILHOS.

Já não há mais lugar para a calúnia, a injustiça e o desamor, pois com 
vigor e justiça removo o incrédulo, o impostor, o malvado e toda a impureza, que 
desaparecem como pó que o vento leva, sem valor algum.   

Tudo isso desaparece na medida que, em SANTIDADE, VOSSO PAI 
adentra SEU SANTO lugar.   E tudo se dilui e é aspirado pela MINHA PRE-
SENÇA e nada mais há de impuro sobre a face da Terra, pois a SANTÍSSIMA 
TRINDADE faz morada em tudo o que se possa imaginar, no que vedes e no 
que não vedes.   

E desço com a MINHA Corte Celeste e firmo ALIANÇA ETERNA em 
plenitude com o Universo.

SOU o GOVERNO íntegro e definitivo, REI SOBERANO, SANTO e 
ÚNICO SENHOR de toda Terra e ME levanto em meio a toda humanidade como 
SINAL de UNIDADE, dentro e fora de vós.   Com MEUS BRAÇOS abertos cubro 
todo Universo e tenho MEUS PÉS plantados em plataforma infinita.   

MINHA BOCA se abre num imenso grito de liberdade e MEU CORA-
ÇÃO se lança em partículas, dando-se em AMOR profundo e salutar para toda 
a humanidade, pois ME FAÇO UM entre o Céu e a Terra, tendo MINHA CABEÇA 
no mais alto dos Céus e MEUS OLHOS bem abertos e cheios de MISERICÓR-
DIA, e GOVERNO a tudo e a todos.

Agora ME faço canal aberto por onde toda humanidade tem passagem, 
libertada que está pelo PODER e FORÇA DIVINA.

Faço nascer de novo o incrédulo, conduzindo o mundo das trevas para 
a LUZ.

É lamentável a injustiça que reina na face da Terra.   
Por isso estabeleço ALIANÇA ETERNA com o indivíduo, resplande-

cendo a MINHA GLÓRIA sobre toda criatura.   
MEU louvor se espalha ao propagar MINHA LEI, pois MINHA GLÓRIA 

e MAJESTADE unificam e santificam o justo e abrem a sua eira em infinita 
PROVIDÊNCIA.

Tenho em MEU CORAÇÃO a porta da MISERICÓRDIA e cheio de 
AMOR reúno MEU rebanho para tosquia-lo e lavar suas feridas, dando vida ao 
pequenino, e como PAI AMOROSO ME apresento em MAJESTADE e PODER.
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SOU o SOBERANO MESTRE e SENHOR, JUSTO em MINHAS 
PROMESSAS.   

MEU NOME, JUSTO, ETERNO, SALUTAR e VENERÁVEL, jamais 
será esquecido por vós, pois SOU PAI-MÃE, o ALTÍSSIMO e ÚNICO SENHOR, 
o DEUS das Nações, PAI de toda humanidade.

SOU o GOVERNO e o PROPRIETÁRIO de todo Universo e MINHA LEI 
JUSTA ninguém ousará discutir, ou desacatar MINHAS ORDENS.

É de MIM e por MIM que se dá a vós toda plenitude de VIDA e se abre 
em júbilo resplandecente sobre todos, deleitando-vos em harmonia de PAZ e 
VIDA, a VIDA em ABUNDÂNCIA.

 
VOSSO PAI
 

 Havia uma SENHORA sentada no trono, que tinha debaixo de seus pés 
a cabeça da serpente.   

 E outra SENHORA trazia o Mundo até ao seu alcance, apresentando-o 
ao SEU FILHO JESUS.   

 Duas SENHORAS delicadas e santas, prometidas do PAI, duas mães.
Uma, a MÃE geradora do FILHO PRIMOGÊNITO, SALVADOR do Mun-

do. 
E outra, a MÃE extraordinária do PLANO SANTO do PAI, geradora e 

santificadora da humanidade, pelo DOM do ESPÍRITO SANTO.
Duas mulheres, duas essências, duas estrelas apontando para o alto.   
Duas magníficas e santas mulheres, uma essência da VIDA e VIDA em 

ABUNDÂNCIA, esplêndidas doadoras de VIDA, em espírito e alma.   
As duas SENHORAS dando-se as mãos em uma mesma direção, con-

duzindo o rebanho do PAI, unidas em plenitude de AMOR em um mesmo cora-
ção, levando e elevando os MEUS FILHOS até o alto Céu.   

Duas estrelas verdadeiras de imensa luz se casam em silêncio e paz, 
se abraçam e se fundem em AMOR, dando a VOSSO PAI a liberdade de gover-
nar o Mundo em plenitude de PODER e GLÓRIA.

MARIA, coroada de êxito, trazendo seu coração aberto em humildade, 
amor e paz.
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GERTRUDES, revestida e coroada em pleno gozo por VOSSO PAI, 
doadora de imensa luz aos mais profundos abismos, iluminada e manifestada 
por MIM, pois nela deposito toda confiança, unida pelo abraço paterno, CORA-
ÇÃO a coração.

Sua MISSÃO é coroada de pleno êxito, por isso é amada e afeiçoada 
pelo PAI.

De seu íntimo ser, nasceu para o mundo o maior PLANO, o maior e 
santo DOM de SALVAÇÃO, sendo usada pelo PAI, a quem sempre foi obedi-
ente.   

E, em sua obediência, deixou-se amar e amou em vida plena, dando o 
“SIM” e seguindo radicalmente o que VOSSO PAI lhe pedia.

SENHORA dos SANTOS, SENHORA da VIDA, SENHORA da OBE-
DIÊNCIA.

FILHOS MEUS!
SOU AQUELE que É!
Que MINHA PALAVRA seja ouvida e proclamada em todas as Nações!   
As Tábuas da Lei são vossa segurança inesgotável e ininterrupta.
EU mesmo ME manifesto e ME proclamo como SENHOR da LUZ, 

SENHOR da FORÇA e do PODER.
Tenho em MINHAS MÃOS o laço e o bastão e todo aquele que não ME 

reconhecer será cortado e lançado fora e, ao fim dos tempos, haverá angústia 
e dor.   

É, pois, necessário que se firme o elo existente entre EU e MEU povo.   
Assim afirmo, pois SOU o PODER inefável e aos poucos ME dou a 

conhecer plenamente.
Em MINHA MÃO trago o forte e santo pêndulo pelo qual faço o recon-

hecimento das MINHAS ovelhas, pois EU, o SENHOR VOSSO, vim em busca 
do MEU rebanho.

SOU o ontem, o hoje e o amanhã, e como LUZ, faço-ME no meio do 
MEU povo que EU AMO e por quem permuto reinos.

SOU o mandante, AQUELE que REINA entre vós, com MINHA LEI que 
é JUSTIÇA, é AMOR, é SAÚDE e VERDADE.
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Como SENHOR de tudo que SOU, estou pronto, unido entre o Céu e a 
Terra, no MEU TRONO que é um eixo de PODER e GLÓRIA TRINITÁRIA.

MINHA LEI deve ser cumprida e anunciada, pois o Céu se abriu.   
E não foi em vão, pois cumpri MINHA PROMESSA e “ME FIZ” em meio 

a vós.   
E cada vez mais ME FAÇO acontecer com mais vigor e em toda parte 

manifesto MINHA SOBERANA JUSTIÇA, no AMOR e na PAZ.   
Junto, se deita o CORDEIRO, e do Céu se derrama o maná.
Ao passo que MINHA LUZ se acende, a iniqüidade se dispersa como 

ofegante nuvem se dissipando no oceano.   
EU vou ME expandindo e ME fazendo acontecer em igualdade de 

JUSTIÇA e profundidade de AMOR, decepando de toda Terra o iníquo, o impos-
tor, o injusto, tanto dentro como fora de vós.

Uniram-se o Céu e a Terra e fizeram-se UM na MINHA UNIDADE, acei-
tando unicamente o GOVERNO do VOSSO PAI TODO-PODEROSO.

A MINHA MÃO abriu-se em inigualável tamanho, cobrindo todo Uni-
verso e se estende como ramos em torno de tudo e de todos.

Sobre todos faço vigorar MINHA JUSTIÇA, que é igualdade de AMOR 
e PAZ para todos.   

E ai daquele que ME renegar, pois terá dias infindos de amargo fel.
Portanto, FILHOS QUERIDOS MEUS, sede simples, dóceis e humildes 

para que em vós EU possa ME deleitar!
Abri sem demora vossos corações e vos deixai inundar pela SA-

BEDORIA da MINHA JUSTIÇA que é AMOR para todos.
Com simplicidade vos deixai GOVERNAR por VOSSO PAI, sendo 

amáveis e mansos como criancinhas de colo para que em vosso coração o MEU 
AMOR de PAI-MÃE possa penetrar e fazer morada por inteiro em vosso ser.

Assim vos falo e vos afirmo para serdes inteligentes, pois de vós de-
pende todo acontecimento no Universo.

Parai de pôr em prática tudo o que o velho intruso vos ensinou.   
Como portadores do BEM, sede cautelosos em vosso agir, em vosso 

ser e em vosso modo de falar, porque VOSSO PAI conta com cada um de vós 
como guia e farol para toda humanidade.
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VOSSO PAI vos ama muito e vos quer como FILHOS LEGÍTIMOS.   
Por isso a vós falo em linguagem simples para que, na leitura, com-

preendais e obedeçais às MINHAS ORDENS.
Recolho-vos em MEU CORAÇÃO e ajo sobre cada um de vós com 

muito cuidado, manifestando MEU CARINHO e MEU AFETO de PAI.
Imploro-vos que faças o mesmo entre vós para que o MEU AMOR 

abranja todo o Cosmo infinitamente.   
MEU AMOR é sincero e MEU afeto é justo.   
Sede UM no PAI e UM nos IRMÃOS, pois o Céu se abriu e a COROA 

se deslocou e pairou sobre todo Universo.
MINHA LUZ já se derrama sobre todos vós a partir do MEU TRONO de 

GLÓRIA e PODER e os raios de LUZ que se espalham sobre toda face da Terra 
manifestam MINHA JUSTIÇA sobre toda calamidade, fazendo conhecer MEU 
NOME SANTO de PODER e FORÇA.   

Avançai, pois, e não vos detenhais, exército humilde e forte, prosseguin-
do rumo ao Céu, olhando sempre à vossa frente onde refulge a GLÓRIA do 
SENHOR DEUS TODO-PODEROSO que vos guia na batalha.

Falou convosco o DEUS da JUSTIÇA, AQUELE que É!

VISÃO

Esta é OBRA do SENHOR!
Ergueu-se uma COLUNA, inquebrantável e sensata, que liga o Céu e 

a Terra.
Ela é como uma garganta por onde todos passarão.
Do lado de fora existem hastes que cobrem o Universo.   
Dessas hastes saem luzes de intenso brilho, que caem como chuva por 

toda parte.
Os Anjos formam um cordão até o alto Céu por onde todos passarão, 

em vida ou mesmo na morte.   
Anjos, Querubins e Santos formam uma grande escada, degrau a de-

grau, até a reta final.
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Este é o CAMINHO de eterna confiança, o CAMINHO do CARISMA.
Esta COLUNA é de tamanho incalculável e de dimensão extraordinária, 

abrangendo todo Universo.   
O PAI a construiu com AMOR, PODER e DELICADEZA.   
Formou-a com a espécie humana.   
E é conduzida pelo DOM PODEROSO e formado pelo Exército Celeste, 

de mãos dadas com a espécie humana.
É traduzida, linha por linha, pelo PODER SANTO, pois quem comanda 

esta OBRA é o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, O GOVERNO definitivo de todo 
o Universo.

Em cima desta COLUNA encontra-se o TRONO do EXCELSO SEN-
HOR, de onde ELE GOVERNA com FORÇA e PODER.

No TRONO encontra-se a SANTÍSSIMA TRINDADE com uma coroa de 
PODER e GLÓRIA.   

  Cântico dos Santos

Alegrai-vos, ó Santos!
Cantai, ó verdadeiros prudentes da Terra!
Manifestai para sempre a glória em favor do PAI!
Aleluia!   Aleluia!   Aleluia!
Bendito é o SANTO, TRÊS VEZES SANTO!
Em meio à Terra fez morada definitiva!
Integrou-se em meio às Nações, manifestando SUA GLÓRIA e PODER!
Maravilhada, a Terra recebe em seu seio a MAGNIFICÊNCIA do PAI!
Traz nascente em um MUNDO NOVO o rebento TRINO e SANTO,
nascendo de uma MULHER em Espírito, Alma e Poder!
Veio o CRIADOR, o NOVO esplendor do Céu,
Rebento retumbante, vivo e permanente, enche a Terra de resplande-

cente LUZ.

 Amém!
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FILHOS QUERIDOS!
 Esta é a revelação profunda do DEUS VIVO, presente verdadeiramente 

em meio às Nações.
 Ninguém de vós pode ver-ME, ninguém tem condições de tocar-ME, mas 

todos vós podeis sentir-ME e todos vós podeis conversar com VOSSO PAI, SANTO 
e MARAVILHOSO, pois sois do Mundo, Mundo este que agora é sumamente gov-
ernado e administrado pelo ÚNICO DONO, o SANTO SENHOR, DEUS dos EXÉR-
CITOS.

 A MINHA persistência em buscar-vos e atrair-vos para MIM torna-vos cada 
vez mais MINHA SEMELHANÇA, em VERDADE e VIDA.   

 Sois do Mundo, criados à IMAGEM perfeita do CRIADOR, e tudo em vós 
deverá ser direcionado para o convívio com VOSSO PAI.

 A vossa alma, brilhante pérola, pertence unicamente a DEUS e o vosso 
espírito é propriedade perfeita do CRIADOR.   E tudo em vós é propriedade exclu-
siva de DEUS.

 Nada e nem ninguém têm direito de subordinar esse lugar de manjar, ou 
agredir o santuário de propriedade exclusiva de DEUS, o SANTO, TRÊS VEZES 
SANTO.

 É o humano e o divino.   É salutar a permanência de DEUS em vós.
 O lugar foi preparado, a Terra Prometida foi revelada, o segredo desven-

dado, e VOSSO DEUS toma posse de sua propriedade.   
 Somente VOSSO PAI governa e pisa com SEUS PÉS nesse templo santo, 

cheio de VIDA, AMOR e PAZ.
 Estais a sentir a MINHA PRESENÇA, em proporção pequena, mas a vós 

digo: chegarão os dias em que será imensa e eterna a MINHA PERMANÊNCIA em 
vós.

 Estais a navegar e a viver tempos difíceis; ainda lutais, mas a vós digo: de 
geração em geração, tudo voltará à PAZ e haverá em vosso meio a dignidade, a 
pureza e a vida de que tanto precisais.   

Estais ainda a caminho, mas gerações futuras vos agradecerão por esses 
momentos que estais a atravessar.

A vossa lealdade e a vossa obediência propiciaram ao Mundo um novo 
rumo, uma nova esperança e uma nova vida.   

Retornou à Terra AQUELE que a GOVERNA com JUSTIÇA, PAZ e AMOR, 
dando a todos a certeza de VIDA NOVA em que haverá leite e mel para todos e 
haveis ainda de experimentar um pouquinho desse manjar.

Nações inteiras dobrarão os joelhos para agradecer e louvar a vitória 
desse momento forte, quando tudo em vós será tranqüilidade, harmonia
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e paz, com a PRESENÇA do DEUS VIVO e VERDADEIRO, dentro e fora 
de cada ser.

Sabei que corre em vossas veias o SANGUE SANTO purificado pelo 
único sacrifício de um DEUS VIVO e VERDADEIRO, que se doou a vós por in-
teiro para resgatar-vos do antigo dono.

Já se concluiu todo MEU PLANO e agora só resta esperar, pois VOSSO 
PAI sabe a HORA propícia para abrir-se totalmente.   

O tempo certo a MIM pertence e não tendes direito de penetrar na intimi-
dade desses acontecimentos, traçados por MEUS desígnios.   

De MIM tudo provém e só a MIM deveis obediência.   
E só a MIM haveis de escutar e perscrutar, pois sei o momento certo de 

agir, cuidando, com muito CARINHO e AMOR, de cada FILHO MEU.
Permanecei na escuta e obediência, com cuidado e atenção, pois 

VOSSO PAI tem muito a vos falar e ensinar.   
Deveis aprender um ensinamento completamente NOVO pelo qual 

VOSSO MESTRE JESUS, MEU FILHO AMADO e QUERIDO, vos guiará.
A vossa inspiração virá diretamente do ESPÍRITO SANTO e a vossa 

obediência deve ser diretamente a MIM, VOSSO PAI, e tudo precisa girar em tor-
no do verdadeiro ensinamento, enviado a vós com carinho, simplicidade e amor.   

A partir da FONTE TRINITÁRIA, vós tendes um MESTRE AMIGO e FIEL 
que transmite diretamente do TRONO do ALTÍSSIMO SENHOR, VOSSO PAI, 
todo desejo e todo querer do verdadeiro GOVERNO que está sobre vós, o SEN-
HOR dos EXÉRCITOS, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, REI.

SOU o ÚNICO provedor de toda obra criada, o centro de vossa existên-
cia humana.   

É a existência divina se entrelaçando na humana, dando vida e sabor ao 
sagrado DOM em vós.   

DEUS é o SILÊNCIO em vós e agora o Mundo silencia diante da MA-
JESTADE do VOSSO CRIADOR.

É nesse SILÊNCIO que tudo se fará, pois através dele posso agir em 
vós, perpetuando MEU GOVERNO SANTO em cada criatura.

 Falou convosco VOSSO PAI.
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FILHOS MEUS!
SOU VOSSO DEUS!
SOU VOSSO GOVERNO!   
Dai-ME, pois, licença e deixai-ME adentrar em MEU TEMPLO, o qual 

só EU tenho direito de GOVERNAR a partir de dentro, pois vossa alma a MIM 
pertence!

SOU VOSSO GOVERNO e posso habitar em vós compartilhando MINHA 
PRESENÇA e “SENDO” em vós.   

Tomo posse definitiva de MEU TEMPLO e permaneço em UNIDADE 
PERFEITA dentro de vós.

Esse é um segredo que só a MIM pertence do qual tenho absoluto 
domínio, pois é um mistério infinito e insondável.

A vossa alma é MEU TEMPLO, MEU TRONO, e está bela como um 
jardim.

A MINHA DIVINDADE se manifesta em torno do MEU TRONO e se der-
rama em profusão em todo Universo.

Realizam-se a MINHA MAJESTADE e a MINHA REALEZA sobre vós e 
vos sentis rejuvenescer com MINHA AÇÃO.

Cumpre-se agora a mais forte promessa feita desde o início do MUNDO: 
a chegada do DOM.

Eis que venho e estou a chegar bem perto, manifestando-ME em HON-
RA e GLÓRIA.

SOU FORTE, SOU o COMEÇO, SOU o ELO, SOU o TEMÍVEL, o SAN-
TO SENHOR das ALTURAS.   

SOU o SANTO, TRÊS VEZES SANTO.
E todos vós ME reconhecereis e ME glorificareis, pois estamos unidos 

em perfeição.
Somos UM em PODER e FORÇA, em um único e santo lugar, dentro e 

fora de vós.
Vou liberando a sensibilidade da alma em harmonia e paz.   
Ainda em vida, vou fazendo-vos conhecer e viver o gozo da alma, em 

sintonia COMIGO.
Experimentais o êxtase divino em vossa alma, pois venho liberar MINHA 

VIRTUDE, habitando-a em TRONO SANTO.
A partir desse TRONO, COMANDO e GOVERNO o Mundo, dando OR-

DENS, fazendo acontecer, por toda parte, a transformação, quando acontece um 
momento de igualdade e perfeição no ser.
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Une-se o PERFEITO ao imperfeito e, em MIM, ambos se fazem UM.   
O PERFEITO vence o que é imperfeito, implantando sinais de PODER 

e FORÇA.
Haveis de sentir uma sensação de felicidade e bem-estar porque tudo 

se faz puro, quando a arrogância do pecado é abolida definitivamente ficando 
somente a sensatez de DEUS.

Estando lavada a alma, torna-se TRONO e MORADA de VOSSO DEUS.   
MEU SANTO ESPÍRITO cumpre assim a SUA MISSÃO de transformar 

a ALMA humana, o TEMPLO de DEUS, em um lugar sagrado, santificado, de 
onde provém toda benevolência e VIDA, VIDA em ABUNDÂNCIA.

Manifesto-ME a vós através de sinais, de tamanhos e formatos diferen-
tes e de todas as formas.   

SOU LUZ e VIDA, um sopro visível e invisível, pois em tudo estou pre-
sente e ME FAÇO VIDA em espírito.  

Na CIÊNCIA DIVINA, SOU FORÇA e PODER, pois é de MIM e por 
MIM que tudo provém; é de MIM e por MIM que todas as coisas são perfeitas e 
cheias de graça, porque MINHA GRANDEZA transforma, dignifica e eleva toda 
espécie, dando continuidade à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.

EU SOU o TEMÍVEL e RESPEITÁVEL SENHOR, VOSSO DEUS, e não 
deveis zombar de MIM, pois não poderei deixar sem MINHA JUSTIÇA, a imper-
feição, a malícia, a incredulidade e a falta de amor ao próximo. 

VOSSO PAI contesta a cada palavra, a cada gesto injusto e de malícia 
que possa amargurar a vida de cada irmão.   

Por isso não deveis lisonjear-vos com má conduta e mau procedimento, 
pois na hora certa pedirei contas do vosso proceder, justo ou injusto.

Ainda há tempo para terdes a vossa vida em perfeita sintonia COMIGO, 
para poderdes escutar MINHA VOZ a vos ensinar.   

Escutai-ME tal como uma criança presta atenção nas palavras de sua 
mãe, pois quero ser ouvido por vós.   
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Escutai, muito atentos, o que tenho a vos falar, pois sois como plantinhas 
que sob MEUS cuidados vão desenvolvendo e crescendo, enraizadas e irriga-
das na FONTE de água limpa.   

Sois como pequenos arbustos que se desenvolvem sob MEU OLHAR 
de PAI e passam a render cem por um em VIDA, ABUNDÂNCIA e BEM-ESTAR.

E, com certeza, conto com cada um de vós para a sustentação da 
MINHA OBRA.

É a SANTÍSSIMA TRINDADE no NOVO TEMPO.   
E todo Universo tem por PODER o ETERNO e SANTO SENHOR, 

VOSSO PAI, que vem definitivamente governá-lo e administrá-lo.
Auxiliado por MEU FILHO JESUS e MEU ESPÍRITO SANTO, EU rejo 

todo o Mundo, penetrando às profundezas da alma, dando-lhe o sustento ne-
cessário.   

É a SANTÍSSIMA TRINDADE que em UNIDADE PERFEITA se faz UM 
com o humano e se realiza em todos os sentidos, governando a tudo e a todos.

Vem para vós, da parte do PAI, essa OBRA ÚNICA, perfeita, presente 
em todas as Nações.   

Em toda CRIAÇÃO, esta é a OBRA mais perfeita já vista em todos 
os tempos, desde o princípio, e não haverá outra que a iguale, pois tudo se 
completa neste tempo.   

É a UNIDADE PERFEITA e SALUTAR provinda desta FONTE segura e 
eterna, aberta para todos por MINHA profunda e livre SABEDORIA.

A partir do MEU TRONO, exerço MEU comando, atingindo a alma de 
todo ser, dando-lhe condições de realizar o anseio de liberdade total.

A evolução dos tempos fez com que o ódio se manifestasse em todo 
lugar.   

Tomai cuidado e valei-vos do escudo sagrado!   
Estai muito atentos e de olhos bem abertos para que o egoísmo do 

mundo não vos atinja.
SOU EU a FONTE, instalada por completo em cada filho.   
É no interior de vossa alma que se aloja o SANTO PODER e, daí, ELE 

observa tudo, dá SUAS ORDENS e SUAS COORDENADAS.   
É a partir da alma que vos é dado todo saber para conduzir vossos 

trabalhos.   
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Dentro de vós está como que um lugar de águas cristalinas, onde é pos-
sível observar o ROSTO suave e tranqüilo do TODO-PODEROSO SENHOR.   

Fostes cuidadosamente lapidados e tendes o merecimento prometido 
por MIM, vós que sois TEMPLOS fecundos do ALTÍSSIMO, morada eterna da 
SANTÍSSIMA TRINDADE.

 Assim fala o TODO-PODEROSO SENHOR.

 FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO MESTRE e SENHOR!
 SOU o ensino de ontem, hoje e de todo sempre.   
 Falo-vos com simplicidade e AMOR, como AMIGO.   
 Em linhas escritas comunico-ME, dizendo a vós tudo o que deveis fazer 

que seja de agrado de VOSSO PAI.
 Empresários, prestai atenção no que vos revelo e descei, descei do 

vosso trono e sede humildes e pequenos para acolher vossos irmãos.
 Chegou a hora da VERDADE e tudo virá às claras, nada mais ficará 

escondido.   
 Nada podeis fazer ocultamente, pois estou presente em tudo o que 

fazeis e não mais conseguireis ocultar vossa injustiça.
 SOU o PAI TODO-PODEROSO, que vem como GOVERNO de SA-

BEDORIA entrar em comum acordo convosco, tomando posse de tudo, se-
gurando as rédeas do Universo, governando-vos com MINHA VERDADEIRA 
JUSTIÇA.

 Faço acontecer o tão esperado momento em que todos serão UM em 
MIM, numa mesma VERDADE e no mesmo SANTO SABER.

 Portanto, representantes e representados, SOU EU mesmo que desato 
vossas mãos amarradas e oprimidas e vos deixo livres, dando-vos condições de 
vida digna.   

 SOU EU mesmo, VOSSO DEUS, que amparo os fracos e humilhados 
dessa sociedade dispersa, onde reinam a covardia e a opressão desregradas, 
dando liberdade às forças malignas e destruindo os meus filhos.
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Ah, MEUS QUERIDOS AMIGOS, vós deveis começar em vossa peque-
na empresa, dentro de vossa família.   

 É dela que havereis de partir para a “grande família empresarial”, pois 
essa “grande família” depende da família santa que é a vossa igreja doméstica.   

 Trabalhai, dando-vos as mãos em UNIDADE de AMOR mútuo e em 
PAZ.

 Haveis de ser compreensivos uns com os outros como irmãos legíti-
mos, FILHOS do ÚNICO e SANTO SENHOR.

 Se não mudardes, se não houver a fraternidade, a humildade e o 
AMOR, nada permanecerá de pé, pois tudo será colhido e arrebatado ao longo 
do caminho.

 Portanto, empresários, abri vosso coração!   
 Que ele seja do tamanho do CORAÇÃO do PAI e que transborde de 

abundância, alegria, paz e AMOR!   
Que as riquezas celestes encham a Terra, “contaminando” com o BEM 

todo Universo, e se derramando em bênçãos e paz sobre vós.   
De nada adianta quererdes assegurar a vós e à vossa família, egois-

ticamente, se a família do mundo perece.   Tudo precisa caminhar junto para 
chegar ao Paraíso, onde a esperança e a certeza são vossas companheiras.   

A vossa conduta deve ser de amigos, companheiros e irmãos, pois a 
MIM não chegareis sós, mas com todos.   

Por vós gritam vossos pais, vossos irmãos, vossos conhecidos e 
desconhecidos que estão à vossa espera.   Encontram-se no meio do caminho 
a vos procurar.

 Deveis estender vossas mãos uns para com os outros e em UNIDADE 
com VOSSO PAI, VOSSO IRMÃO JESUS e o ESPÍRITO SANTO, fazer acon-
tecer o abraço fraterno, levantando o MUNDO, tirando-o das profundezas do 
abismo, elevando-o, assim, ao mais alto topo, que é o encontro COMIGO.   

 A vós cabe essa missão e é vosso dever cumpri-la, pois assim vos 
oriento, falando a vós como AMIGO.

 Empresários queridos!   
 SOU EU, o VOSSO PAI, que a vós venho falar, por meio de linhas es-

critas, orientando-vos e dando-vos a conhecer MINHA LEI, como ORDEM dada, 
em conhecimento e certeza de perfeição e de total confiança.   
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Desde todo sempre, SOU VOSSO AMIGO e ME apresento a vós como 
ÚNICO GOVERNO.    Assim como SOU VOSSO AMIGO, deveis tratar-vos 
entre vós com amizade e igualdade, sem rancor e sem malícia, pois o vosso 
orgulho é a vossa desgraça.   

 A vossa incompetência gera a insatisfação em vossos negócios e a 
falta de dedicação traz à vossa porta o caos e, daí, a falência.

A vossa lei deve ser a VERDADE, a PERFEIÇÃO e a JUSTIÇA.   
Sois injustos para com os vossos irmãos; sois injustos em relação à 

MINHA LEI; arrogantes e vaidosos sois, pois vós trazeis em vosso peito a gran-
deza do poder e da malícia.   

Deveis olhar com carinho e dedicação para os mais fracos, ocultando-
lhes as palavras de insatisfação.

Ó empresários, vós deveis ser para o Mundo os continuadores da 
abundância e providência do PAI!   É através de vós que quero ME fazer 
abundância para todos os Povos.

Deveis abrir as cortinas de vossos corações para serdes UM COMIGO!   
Tirai a venda de vossos olhos e olhai, com olhos santos, para vossos 

irmãos!   
Buscai a JUSTIÇA e fazei-a acontecer dentro de vosso trabalho, dentro 

de vosso lar e em todos os lugares!
De nada adiantará para vós juntardes tesouros se deixardes o maior 

TESOURO se perder!   
Ajuntai-vos a MIM e vereis a PROVIDÊNCIA em tudo!   
Falo-vos como AMIGO, pois vos AMO muito.   
Dias virão em que olhareis e sentireis a sensibilidade de vosso PAI 

entre vós.
Precaveis-vos, portanto, e fazei acontecer o mais santo gesto entre 

vós, pois é dele que precisais e é por ele que haveis de sentir-vos irmãos em 
UM MESMO PAI de todos.   

EU SOU o AMOR que tanto buscais e é por MIM que conheceis suas 
profundas riquezas.   

De MIM parte para vós o mais puro, eterno e santo AMOR.   
O AMOR dentro de vossa família e o AMOR dentro de vosso trabalho é 

LEI que precisa ser vivida em profundidade por vós.   
Essa LEI é uma ORDEM agora, pois é dela que parte toda convivência 

fraterna.   
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Essa LEI deve estar estampada, em todos os sentidos, dentro e fora, 
formando um elo de UNIDADE COMIGO, VOSSO ETERNO SENHOR.   

O AMOR é que constitui o elo de ligação profunda entre vós e VOSSO 
DEUS.

Agora é a hora e precisais familiarizar-vos COMIGO.
Que vosso sim seja “SIM”, e vosso não seja “NÃO”, isto é, “SIM” para 

VOSSO PAI e “NÃO” para tudo o que é contrário a MIM, arcaico e falido.

 Falou convosco o VOSSO DEUS e PAI.

FILHOS AMADOS!
EU SOU o VOSSO PAI e a vós falo!
SOU a LUZ em vós!
A permanência de DEUS em vós faz com que tudo em vós e em vossa 

volta fique iluminado e se torne AMOR e PAZ.   
De dentro de cada um sai um raio cheio de esperança de profundidade 

imensa, atingindo a tudo e a todos.   Esses raios vão transformando a existência 
humana e toda sua geração em luzeiros vivos, cheios de esplendor, estabel-
ecendo um amplo e santo saber em toda a humanidade.

Permanecendo em constante entrega, deveis estar abertos para 
VOSSO DEUS, deixando de lado o vosso manto, cobrindo-vos com o meu e 
saborear o manjar do Céu!   

Não leveis convosco os vossos pertences, mas imolai-vos em comum 
acordo COMIGO.   

Deixai de lado vossas preocupações e inundai-vos com o MEU ES-
PÍRITO SANTO!

Lançai a rede e vereis o resultado da PROVIDÊNCIA em quantidade 
sem igual!   

De vós espero o “SIM”, pois de vós depende o despojamento para se 
fazer no Mundo.   

Deveis abrir vossos celeiros, onde habitarei e de onde governarei com 
toda FORÇA e SABEDORIA, pois vós sois para MIM os alicerces que sustentam 
o Mundo.   
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Assim, deveis estar a MEU dispor, pois a cada um que escolhi a dedo 
e por isso tendes o compromisso COMIGO de sustentar o Mundo por inteiro.

É a hora da VERDADE, é a hora de se colocar alicerces novos no 
Mundo, pois tudo o que é velho e falho está prestes a desmoronar por completo.   

Vós, porém, nada temei, pois o CAMINHO está pronto, e nele trilhará 
o Mundo.   

E vós, como lamparinas acesas, deveis estar a postos, lado a lado, 
para que nenhum de vossos irmãos venha a se perder.

Pelo mesmo CAMINHO trilha o rico, trilha o pobre e, juntos, todos in-
gressarão na Terra Prometida, todos chegarão ao Paraíso, e todos ME contem-
plarão e hão de ver MEU resplendor.   

Portanto, vivei em UNIDADE COMIGO em intenso AMOR, louvor e gra-
tidão.

Ainda um pouco, e estou a bater à porta...   
E um pouco mais, adentrarei, para, juntos, em forma de luzeiros, atingir 

todo Mundo.
VOSSO PAI é o aconchego da existência eterna em vós, habitando 

vosso coração.
A paz de espírito e a alegria em vossa alma geram em vós a confiança 

e a certeza plena da morada do ETERNO DEUS em vós.
Estais repletos do ESPÍRITO SANTO, iluminados e confiantes em 

VOSSO PAI, DEUS ETERNO, que penetra o SEU tabernáculo à medida que 
vós abrirdes e derdes licença, cada vez mais e mais se aprofunda e se faz vida 
a morada do ALTÍSSIMO em vós.

Esta é a MINHA VONTADE: EU habitando em vós e vós habitando em 
MIM.   

E em cada coração se estampa a imagem da SABEDORIA; em cada 
espírito se encontra a dignidade da JUSTIÇA e da VERDADE; e em cada alma 
se estampa a ternura e a doce palavra: AMOR.   

A soberania do ALTÍSSIMO se faz por acontecer dentro e fora de cada 
ser, com um reinado forte e santo.   

Ser soberania, ser governo... Ser em todo ser, no visível e no invisível... 
Ser em tudo...    Ser um lago de água límpida onde todos possam se banhar e 
curar suas feridas.   
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Ser uma forte luz para iluminar a escuridão, transformando-a em fulgu-
rante resplendor.

Falo-vos como PAI que vos AMA muito.  
Em vós, a VERDADE deve estar estampada em vossa face.   
Por isso não deveis usar meias-palavras, mas sempre falar a VER-

DADE como o foi MEU FILHO JESUS, que deu a VIDA pela VERDADE.   
Assim também vós haveis de dizer sempre o que é certo e não o que 

agrada a um ou a outro.   MINHA VIRTUDE estará presente em vosso modo de 
ser e agir e se comunicar.   

Deveis viver conforme vos falou MEU FILHO JESUS, pois agora isso 
não só será possível, mas também obrigatório para todos vós, pois o CARISMA 
já foi entregue ao Mundo e podeis vivê-LO como VERDADE e VIDA.   

Ser justo, viver a JUSTIÇA, só conseguireis sendo verdadeiros.   
Aquele, dentre vós, que fala meias-palavras, não se justifica diante de 

MIM.   
A doação se faz em vós ao viverdes em profundo AMOR.   Aí, ela é fértil 

e produtiva.   
Mas o AMOR que tanto buscais só se completa em vós através da 

VERDADE.
Haveis de ser UM com MEU FILHO JESUS para que em UM mesmo 

falar, pensar, sentir, agir e amar, glorifiqueis o VOSSO PAI que está no Céu, Céu 
presente em toda parte, em todo lugar, em tudo e em todos.   

Céu aberto num vai-vem de Anjos e Santos com toda Milícia Celeste, 
Céu onde agora posso morar, dentro e fora de vós, onde Anjos e Santos unem-
se em cânticos de louvor e glória ao PAI, ao FILHO JESUS e ao ESPÍRITO 
SANTO.   

Essa glorificação dá VIDA e VIDA em abundância para toda Terra.
Sede UM com MEU FILHO JESUS em VIRTUDE, em VERDADE e 

VIDA, trazendo a JUSTIÇA estampada em vosso ser!
Tudo depende do vosso despojamento, vivendo em UNIDADE com 

MEU FILHO JESUS, em permanente adoração, e crescer nesta VIDA plena 
com VOSSO PAI e o ESPÍRITO SANTO.

Sede UM COMIGO para usufruirdes da MINHA ABUNDÂNCIA em to-
dos os sentidos.
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Vós estais a representar uma NOVA LEI, um NOVO TEMPO, uma 
NOVA VIDA, em que reside o mais puro e santo AMOR, governado pelo excelso 
SENHOR DEUS.

JESUS, MEU FILHO, VOSSO MESTRE, REI e SENHOR, está estam-
pado, face a face, em vosso ser, agora renovado e purificado, a cada instante, 
a cada minuto, cada dia mais, através da vossa dedicação constante, a vossa 
doação e entrega total.

Vós sois as letras escritas de um Livro Vivo no qual a VERDADE é 
VOSSO MESTRE.   Vós sois páginas de um livro delineado e decorado com 
letras de fino ouro.   

Sois um livro aberto, escrito com todas as letras, do qual o Mundo to-
mará conhecimento, pois em vós a VERDADE VERDADEIRA se faz clara e 
límpida e é o próprio MESTRE JESUS que agora se apresenta em RESSUR-
REIÇÃO e VIDA.

Nesse livro tudo foi escrito através da MÃO do PAI, formando letra por 
letra, ponto por ponto, dentro e fora de vós, em comum acordo convosco, passo 
a passo, lentamente, nas letras e linhas impressas que ligam as extremidades 
da Terra com o TRONO Celestial onde se estampa a delicadeza de DEUS, 
VOSSO PAI.

Assim, em linha reta, é um vai-vem da Corte Celeste e a FAMÍLIA TRIN-
ITÁRIA aterrissa em SEU campo de pouso, AMANDO e distribuindo raios de luz 
que atingem a todos até as extremidades da Terra.

Dentro de vós está o tesouro vivido, escrito e assinado pelo DEUS VIVO 
e VERDADEIRO, selado pelo CORDEIRO sem mancha e vindo de uma FONTE 
vivificada pelo ESPÍRITO SANTO, UNIDADE perfeita entre o Céu e a Terra.   

Tudo se uniu e se completou em PERFEIÇÃO, AMOR e GLÓRIA nes-
tas linhas escritas com SABEDORIA DIVINA, inquebrantáveis, indestrutíveis, 
pois são eternas e estão guardadas pelo coro dos Anjos e Santos em cofres 
de bronze, com chaves de ouro, que ninguém jamais roubará de vós.   São as 
chamas das lamparinas abastecidas com óleo do AMOR e PAZ.   

AMOR três vezes SANTO.
Cada célula de vosso corpo está estampada com uma letra do vocabu-

lário que só aos sábios convém entender.   
Torna-se LUZ aquele que confia plenamente no PODEROSO SENHOR 

e é NELE e por ELE escrito.
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Todo anúncio e toda nota são da SABEDORIA SANTA, cujo conheci-
mento é dado a vós, pois sois lapidados e aperfeiçoados nas mãos do PAI.   

Por isso, confiai sempre em MIM e sede LUZ para vossos irmãos!

 VOSSO PAI, que é a VERDADEIRA LUZ em vós.

FILHOS QUERIDOS!
Que bom este NOSSO ENCONTRO!
Agora que estais a um passo da RENOVAÇÃO total do Mundo, em um 

NOVO TEMPO, venho apresentar-ME em VERDADE e VIDA, trazendo a NOVA 
PROPOSTA na qual somente UMA é a LEI e UM é o SENHOR de tudo e de 
todos.

SOU o NOVO GOVERNO, SOU EU que tudo faço e realizo no meio 
de vós.   

SOU o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, o PRÍNCIPE da PAZ, não o 
príncipe do terror e da guerra. 

A NOVA e ETERNA LEI vem em plenitude de força e poder e vai fazer 
em profundidade todo trabalho de organização, renovando tudo, desde o mais 
simples ao mais complicado, fazendo com que todo sistema passe de preto 
para branco num único gesto que EU mesmo realizarei.   

Para isso usarei MEUS alicerces, formando uma cúpula onde o centro 
é MEU tabernáculo.

A MINHA chegada e de MEUS ajudantes está próxima e já podeis ouvir 
o ruído de MEUS passos.   

Não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer.   
Isso vale para todos, governados e governantes, magistrados e cúpula 

religiosa, de seitas ou de qualquer crendice.   
Enfim, toda sociedade tem que se apresentar em juízo para o seu jul-

gamento.   
Esse julgamento é representado pelos acontecimentos a partir de MIM.
Como PAI AMOROSO vos acolho, dando a palavra final e tudo o que 

EU disser é lei, é ordem, e deverá ser cumprido à risca.
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Não vacileis, pois a vós cabe a missão de escutar e cumprir tudo o que 
vos mandar.

MINHA JUSTIÇA e VERDADE se farão presentes.   
A MINHA LUZ se estabelecerá e a VIDA jamais terá fim.
O MEU AMOR três vezes SANTO abrangerá os confins da Terra e o 

Paraíso se abrirá em um doce perfume, fragrância suave, deleites de um povo 
digno e santo, que poderá cear um manjar delicioso que se derramará em abun-
dante e santo AMOR.   

AMOR!   AMOR ETERNO!   AMOR!
Viveis numa sociedade que é uma grande máquina de desequilíbrio e 

destruição humana e vos comportais como se não tivésseis uma alma imortal...   
Isso vos fala vosso PAIZINHO!   
Vossa sociedade se comporta como um relógio de passos inversos, 

cujos ponteiros se movem em sentido contrário.   
Não valorizais a vida e, dessa forma, caminhais para trás, estando ai-

nda com vossos olhos completamente vendados.
Existe em todo mundo um desafio de poder e glórias que expõe a vida 

humana ao ridículo e ao desleixo total.   
A finalidade do vosso existir é a disputa do poder sem se importar com 

o bem-estar dos FILHOS de DEUS, isso tanto na família como no governo e na 
empresa.

Pois digo aos que assim agem que tal obra é deficiente e sem resultado 
positivo, proveniente do poder mundano, cujo chefe era o autor do egoísmo, da 
injustiça e do desamor.   

Mas este já teve o seu fim decretado.   
Portanto, ficai atentos e prestai atenção nos sinais e não disputeis os 

frutos podres da sociedade atual.
Vós sois os primeiros e os únicos a conhecerem tais coisas em distante 

tempo.   
Viestes do passado, viveis no presente e atingis o futuro já aqui e agora.
Por isso os Anjos anunciarão ao Mundo as maravilhas do SENHOR!   
E por esse momento de leveza e claridade total, haveis de ME agra-

decer eternamente.
Se não fosse MINHA GLORIOSA intervenção, ficaríeis para sempre na 

escuridão total.  
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Porém, MINHA PROMESSA já está cumprida e no tempo certo que me 
apraz, FILHOS QUERIDOS, todos vós vereis MINHA LUZ.

Povos de todos os tempos, a MINHA GRANDEZA se manifesta em 
plenitude de AMOR e PAZ.   

Vosso PAI é a realeza inesgotável de AMOR, de CORAÇÃO AMANTÍS-
SIMO.   

É como LUZ maravilhosa e esplêndida que nunca se extingue e se 
expande com toda intensidade por todo Universo.

Venho em plenitude de poder, através deste CARISMA, ME fazendo 
presente, VIVO e VERDADEIRO, em unidade PERFEITA com toda MINHA 
CRIAÇÃO.

Desde sempre venho moldando delicadamente, com suave toque de 
AMOR, a cada um de vós e fazendo CHAMADO a cada um.

Ai de vós que fostes chamados e destes o “SIM”, se não cumprirdes 
vossa MISSÃO.   

Mas EU vos seguro pela mão.   
Deveis, contudo, estar bem atentos para o que vos falo e peço, pois só 

tenho a vós para ME obedecer em tudo.   
Deveis ser tal qual cordeirinhos, mansos e humildes, para que em vós 

EU possa realizar MEU PLANO de AMOR e PAZ.
Deveis estar unidos a MIM, em um mesmo CORAÇÃO, em um mesmo 

pensar e agir COMIGO, porque através desse gesto o MEU AMOR inunda a 
alma do Mundo, fazendo jorrar para ele toda MINHA PROVIDÊNCIA de VIDA, 
AMOR e PAZ.   

E provareis a abundância de leite e mel, em fino manjar para todos vós.
Haverá momentos de grande aflição e angústia para o mundo, mas 

vós já estais preparados para isso, prontos e firmes, e nada vos pode abalar, 
pois vós sois conhecedores do MEU PLANO e sabeis que SOU EU que estou 
chegando.   

SOU EU que bato!   
E eis que já tendes notícias claras e verdadeiras de MIM.  
Mas o mundo estremece ao perceber a MINHA PRESENÇA.
Vosso DEUS está chegando para permanecer entre vós.   
Alegrai-vos!   Aleluia!
Estais alicerçados firmemente e precisais ficar em direção oposta ao 

que o mundo é, ficando unidos à FORÇA do VOSSO PAI.   
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Fostes revestidos com a veste nova e lavados com a água da FONTE 
inesgotável do AMOR DIVINO.

Estai prontos para as MINHAS ORDENS e haveis de escutar-ME com 
toda atenção.

EU SOU a LEI que vos GOVERNA e vos dá FORÇA e CORAGEM.   
É de MIM e por MIM que vos é dado conhecer todas essas maravilhas, 

em UNIDADE com MEU FILHO JESUS e MEU ESPÍRITO SANTO.
Viveis numa sociedade que é o inverso de DEUS e nada do que se 

encontra em direção contrária a MIM pode ME agradar.   
Chego ao Mundo e realizo MINHAS intervenções maravilhosas, tra-

zendo para vós o MEU projeto de VIDA, de SABEDORIA, de LEALDADE e 
MANSIDÃO.   

Chegou o TEMPO, chegou a hora, e nada mais do que é contrário a 
VOSSO PAI resistirá.   

Tudo será renovado e purificado.
Tornei o CAMINHO no qual MEU FILHO derramou seu próprio 

SANGUE em linha reta e ergui um labirinto, trazendo do seu interior o mais 
SANTO NOME, lapidando-o com letras fortes, transformando a negra escuridão 
em LUZ MAJESTOSA.

Faço-ME presente e tomo posse por inteiro de toda MINHA criação, 
colocando entre vós MINHAS PALAVRAS fortes, numa formosura sem igual, 
sem volta e sem murmuração.

A vossa história longínqua desenrolou-se e deu um sentido novo à mais 
bela VERDADE já vista em todo tempo.

A existência real, profunda e segura da verdadeira VIDA vos dá a certe-
za de uma linha vivificada por MIM e de um DOM de AMOR inesgotável o qual 
ninguém pode mudá-lo ou mutilá-lo.

A partir do MEU TRONO MAJESTOSO, tendes certeza da vivência 
deste REINO NOVO entre vós.

SOU o ALTÍSSIMO DEUS, o SENHOR VOSSO, o SENHOR de todas 
as criaturas criadas... 

Tende certeza do MEU AMOR e NELE podeis depositar toda vossa 
esperança, pois sois como dádivas florindo um celeiro novo, governado pela 
MINHA infinita BONDADE.



202

Esta certeza que vos dou traz muita PAZ aos vossos corações, pois es-
tão próximos os dias festivos, floridos, cheios de dignidade, confiança e AMOR.

Agora a mancha negra e introvertida, originada de uma vida desregra-
da e podre, se desfaz diante desta forte linha de poder que é, para vós, a porta 
aberta, a água cristalina e a LUZ vibrante da MINHA PRESENÇA.

Vós sois as centelhas desta MINHA LUZ, o vigor de uma nova planta, 
criada e gerada pela grandeza do PODER TRINITÁRIO em vós.

Estais adentrando num santuário novo onde reside a mais pura fonte 
de energia provinda da MINHA MÃO que neste tempo segura a vossa mão.

A partir deste TRONO de GLÓRIA e PODER posto dentro deste san-
tuário, GOVERNO o MUNDO, tendo nas mãos o bastão de fino ouro e as vestes 
de púrpura brilhantes como raios de sol.

Neste TEMPO, posso entrar nesse santuário e transformar toda ex-
istência humana em AMOR e PAZ, pois tudo já se completa e abertas estão as 
comportas da MINHA PROVIDÊNCIA.

A realidade de um grande acontecimento faz a sociedade estremecer 
e começar a sentir as primeiras experiências da chegada do DEUS VERDA-
DEIRO entre vós.

Chego ao extremo da alma e ME instalo com a Corte Celeste dando-
vos o conhecimento integral do mais profundo mistério.   

A alma se abre para vós e nela adentrais tomando conhecimento do 
Universo.   

Entrais e saís, subis e desceis livremente.   
Esse mistério chegou para vós e fez-se VIDA em meio às Nações.   
Haveis de experimentar tais acontecimentos, mas bem devagar, pois 

ainda não estais acostumados com ELE.
Vós sois MEUS escudos e tendes sobre vós os MEUS desígnios.   
Cada criatura é chamada e por MIM conduzida pela mão para estas 

verdes pastagens.
Tendes um caminho a trilhar, um lugar para ficar e um DEUS a vos 

conduzir.   
Deveis, portanto, seguir-ME com passos firmes, sem nada temer, pois 

caminho à vossa frente em imenso PODER.   
SOU GRANDE, IMENSO, TODO-PODEROSO.   
Abro MEUS BRAÇOS e o Universo todo se aloja debaixo de MINHAS 

ASAS.
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Diante de MEU OLHAR, todo mal estremece, se faz MEU SILÊNCIO, e 
desaparece por completo.   

Basta um OLHAR!   Basta o SILÊNCIO!   Basta o AMOR!   
Tal qual uma concha, MINHAS MÃOS trazem para junto de MIM os FIL-

HOS QUERIDOS, tão grande é MEU CORAÇÃO e tão vasto É o MEU AMOR.
Confiai em MIM, obedecendo-ME sem restrições, pois é por MIM, em 

MIM e de MIM que o Mundo recebe a SALVAÇÃO.
SOU o INFINITO e ÚNICO DONO, REI SOBERANO de todo Universo.
Chega a vós a LUZ provinda da FONTE TRINITÁRIA, gerando em toda 

humanidade uma transformação integral, perfeita e harmoniosa, criando um es-
tado de PERFEIÇÃO entre o Céu e a Terra.

Esta energia duradoura e santa nasce na FONTE TRINITÁRIA, per-
passa o centro do ser humano e retorna a MIM como um relâmpago luzente do 
qual caem centelhas de GRAÇA, AMOR e PAZ para vós.

A própria FONTE TRINITÁRIA se derrama em BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
sobre vós, cobrindo todo Universo, transformando-o em um lugar chamado 
Paraíso.

A Antiga Lei, a Nova Lei e a ETERNA LEI unem-se em ALIANÇA com o 
ÚNICO SENHOR, o DEUS de Isaac, de Jacó e de Judá, o DEUS de ontem e de 
hoje, o DEUS de GERTRUDES e de ZULMAR, o DEUS do CARISMA, DEUS 
CONOSCO, EMANUEL.

ÚNICA é a LEI que vos dirige, ÚNICA é a voz que vos fala, ÚNICO é 
o lugar onde nasce o CARISMA e ÚNICO é o AMOR que chega a vós neste 
momento solene.

SOU DONO e REI SOBERANO, distribuo e governo a VIDA e a con-
tinuidade da natureza.   

SOU o SENHOR de tudo o que agora é transformado em MINHA IMA-
GEM, também vós que sois MINHA SEMELHANÇA em UNIDADE, AMOR e 
PAZ.

O AMOR é a LEI e NELE tudo se consuma, e se completa em sabedoria 
e entendimento, em sensatez, de compromisso, em suavidade, de perfeição e 
dignidade para os FILHOS de DEUS.

A hora é agora.   
Chegou o momento definitivo de ligar, entre o PERFEITO e o imper-

feito, laços de AMOR e FÉ, PAZ e BÊNÇÃO, pois em MIM tudo se consagra e 
se levanta em uníssono louvor e glorificação.
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Neste tempo, o Céu se abre e se une à Terra e tudo se torna UM em 
MIM.   

DIVINO e humano unem-se no ABRAÇO ETERNO, definitivo e santo.   
Faz-se o DIA ETERNO.   Faz-se a NOITE ETERNA
Eis o TEMPO, eis a HORA, eis a LUZ!
É da MINHA VONTADE e sinal da MINHA PERFEIÇÃO em vós que de 

forma natural aconteça sobre vós a MINHA LEI SOBERANA do DÍZIMO, quando 
se completa o mistério e ME FAÇO PRESENÇA REAL em todos vós, FILHOS 
QUERIDOS, em todo lugar.

 ABÁ vos AMA muito, o DEUS CONOSCO, EMANUEL!

FILHOS DILETOS do MEU CORAÇÃO!
É O VOSSO PAI CARINHOSO quem vos fala!
Ponho-ME em pé diante de vós, ó autoridades eclesiásticas, e de vós 

exijo contas.
Trago a vós o livro ditado e escrito onde se encontra todo Dogma de Fé 

e no qual estão fixadas MINHAS LEIS para serem cumpridas.
SOU VOSSO DEUS e ME FAÇO GRANDIOSO diante de vós para que 

vossa arrogância caia por terra, vosso orgulho queime os vossos olhos e vossa 
injustiça venha deitar-se e se fazer pó.   Ninguém vos dá o direito de subordinar 
o MEU Povo e andar como rei, porque o ÚNICO SENHOR e REI está a posto di-
ante de vós, com forte exército, bastão na MÃO e na CABEÇA a coroa da vitória.

Fechai as portas da vossa incompetência, pois a potente linha cruza 
vossa vigente história.   

Sois incapazes de compreender a MINHA VONTADE, pois estais volta-
dos para vossos próprios caprichos.   

Mas agora não há mais tempo, pois tudo está sob MEU PODER e GOV-
ERNAREI com JUSTIÇA e VERDADE, fazendo acontecer o AMOR e a PAZ.

A porta abriu-se e escancarou-se e se fez linha reta ligando tudo o que 
se encontrava desligado. 
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MEU TRONO desceu e se aconchegou no extremo da alma de todo 
Universo e se fez VIDA, dando a cada ser humano o direito de ser FILHO e 
HERDEIRO do REINO do PAI.

Já não existe mais a diversidade entre Nações, entre origens e raças.   
Todos são reconhecidos como FILHOS pelo MEU PODER de PAI e 

acolhidos como FILHOS LEGÍTIMOS em MEU CORAÇÃO.
Abri MEU PRÓPRIO PEITO onde acolhi todo ser vivo, e abri MINHA 

BOCA para pronunciar toda ordem, e dos MEUS LÁBIOS sai toda PALAVRA de 
VERDADE e AMOR.

Trago em MINHA MÃO o bastão da LEI a qual deve ser cumprida à 
risca e o LIVRO do SABER para que nada seja disperso.

O MEU GOVERNO é FORTE e o MEU MANDATO é ETERNO.   
MINHA LEI é o AMOR e nada poderá corromper ou desintegrar o que 

ordenei.
Tudo está ligado ao MEU TRONO, ligado e interligado, com ramifica-

ções de SABEDORIA onde a MINHA LUZ transmite a VERDADE fazendo-a 
acontecer em todos os sentidos.

 Falou convosco VOSSO PAI CELESTIAL.

QUERIDOS FILHOS!
Eis que chega a vós o VERDADEIRO e SANTO SENHOR, o DEUS 

da VERDADE, o DEUS TODO-PODEROSO, e eternamente ME estabeleço em 
meio à MINHA criação.   

Todo reino e todo Universo ME pertencem e é por MIM que todo ser 
vivo dá glórias eternas em louvor e agradecimento.

Venho pisar MEU SANTUÁRIO SANTO e nele permanecer para sem-
pre.

Em um grande mastro MEU TRONO se estabeleceu, ligando o Céu e 
a Terra.   

E de suas hastes saem luzes de grande intensidade que cobrem todo 
Universo, formando no alto uma coroa de onde partem grandes raios e saem ao 
encontro da Terra. 
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Dentro dessa coluna, a Corte Celeste, em coro, de mãos dadas com a 
Terra, renova e santifica a cada um de vós, entregando-vos nos MEUS BRA-
ÇOS de PAI AMOROSO.

É grande esse momento, mistério santo, incapaz de ser de conheci-
mento humano, pois EU mesmo, VOSSO DEUS e PAI, realizo com MEU FILHO 
JESUS e o MEU SANTO ESPÍRITO esse santo saber em vós.

Dobrai vossos joelhos, inclinai vossas cabeças, silenciai vosso saber e 
deixai-vos conduzir pela Corte Celeste, pois MINHA PRÓPRIA MÃO vos cobrirá 
e vos renovará completamente.

Elevai a vossa alma, templo unificado, morada definitiva da SANTÍS-
SIMA TRINDADE.

FILHOS QUERIDOS MEUS, crede no que vos digo: SOU o SANTO, 
três vezes SANTO, VOSSO SENHOR e DONO, que venho em ESPÍRITO e em 
ESPÍRITO ME FAÇO conhecer por vós e UNO-ME a vós inundando o mais pro-
fundo de vossas almas, fazendo-ME UM convosco, ceando convosco, vivendo 
convosco em um só CORAÇÃO e uma só ALMA, em um só SABER.

Assim vos falo e cumpro MINHA PROMESSA, unificando-ME a vós.
Nenhuma só vírgula deixará de se cumprir, nenhuma palavra será dita 

em vão, mas tudo FAÇO e tudo CUMPRO conforme MINHA PROMESSA.
Agora somente UM é o SENHOR VOSSO.   
SOU VOSSO DEUS e PAI, a imensidão do Universo.   
Nada se compara a MEU AMOR UNIFICADO e vós deveis estar em 

MIM, em um mesmo CORAÇÃO, em um mesmo AMOR, em um só OLHAR 
SANTO COMIGO.

A vossa vida deve ser uma só VIDA COMIGO e a vossa mente deve 
ser a mesma MINHA.   O vosso coração deve bater no mesmo compasso que 
o MEU.   

Tudo a vosso redor deve ser intercalado no MEU AMOR, pois é por MIM 
e de MIM que a vos é dado todo saber e toda plenitude do MEU VIVER.

 VOSSO PAI CELESTIAL.
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Um SENHOR de branco esplendor se apresenta trazendo em SUA CA-
BEÇA uma esplêndida coroa, com rubis de alto valor.   

Em SUA MÃO reluz um bastão revestido com fino ouro e de SEUS 
LÁBIOS saem a ORDEM e a LEI.   

Do SEU CORAÇÃO, partem raios de LUZ abrangentes, que com muito 
fulgor resplandecem em todo Universo.

Ei-LO que vem!   Ei-LO que se aproxima!   
SEUS PÉS, como bronze, pisam com FORÇA e PODER.
A superfície da Terra é do SENHOR dos EXÉRCITOS, o SENHOR da 

VERDADE.
Todos dobram joelhos ante SUA FACE.   
Todas as espécies criadas pela SUA SABEDORIA, grandes e peque-

nos, ricos e pobres, adorarão AQUELE que aí está, pois é NELE e por ELE que 
todas as coisas se completam.

Ei-LO que se aproxima!   Ei-LO que vem!   
E já se escuta a SUA VOZ, já se sente a SUA LEI, já se torna GOV-

ERNO em meio a tudo e a todos.   
É o SENHOR, o SANTO, três vezes SANTO, o DEUS VERDADEIRO, 

o UNO e TRINO SENHOR.

 FILHOS AMADOS!
 É o PAI, o GOVERNO, que vos fala!
 Precisais tomar conhecimento de todas as MINHAS realizações.
 O BANCO do PAI é a ligação de uma linha inesgotável entre o Céu e a 

Terra.
 É necessário que se faça uma coluna forte, que não se deixe quebrar, 

cheia de LUZ, com equilíbrio profundo, firmado em solo de rocha pura.   
Essa coluna é revestida de branco, com uma coroa no alto de onde sai 

o MEU GOVERNO, pleno e forte.
 O BANCO deve ser constituído de cinco potentes mastros que devem 

ficar em posições opostas, ligadas integralmente ao alto.   
No centro, se completa com a mesa santa de onde saem partículas, 

envolvendo todo Universo.   
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Ao redor se assentam senhores em condições de realizar em plenitude, 
no seu todo, os MEUS desejos e a MINHA VONTADE, pois esse é o GOVERNO 
do PAI.

 Formado esse BANCO, começa a realizar-se a partilha e, em vigência, 
aplica-se a LEI do VOSSO DEUS TODO-PODEROSO.

 A prática e o manejo serão constituídos e dados a conhecer pela MINHA 
SABEDORIA que dali deverá sair para o Mundo.

 Toda LEI e toda ORDEM deverão ser obedecidas e postas em vigor.
 Nesses dias acontecerá um transtorno em toda prática humana, 

abrangendo o clero, os governos e os governados que não estiverem agindo 
conforme MINHA SABEDORIA e MINHA LEI.

 Esse BANCO deve ser constituído com a máxima urgência, pois se trata 
de uma coluna mestra para o Mundo.

 O equilíbrio de todo Universo depende desse MOMENTO.   
A sua construção se fará com a partida surpreendente e necessária de 

uma luz, que se apagará e se acenderá em plenitude com VOSSO PAI.
 A linha circulará o Mundo e trará a confiança em meio a todos.
 Não vos assusteis e sede confiantes e esperançosos, pois a partir de 

MIM recebereis as instruções para avançar e ir em frente, pois sois bravos guer-
reiros nas MINHAS MÃOS.   

Tudo passa, mas a MINHA VONTADE se cumprirá conforme o MEU de-
sejo.

Não temais, pois anjos cantam em vossos ouvidos as belas canções, 
dando-vos paz e harmonia.

Dareis esse grande passo estando envoltos em MIM e GOVERNADOS 
por MIM, sem erros e sem volta.   

Acreditai e vereis MINHA PROVIDÊNCIA abrangendo a tudo e a todos.
O BANCO do PAI tem por objetivo lançar mão de toda potente força 

humana.   
Ele deve ser firmado em leis humanas, com linhas de poder em que o 

GOVERNO vem de MIM.
A SUA estrutura encontra-se pronta em uma cúpula de extensão para o 

Mundo todo.
É feita de concreto firmado em solo firme de onde passo a REGER o 

Mundo.
É necessário que assim se faça com a máxima urgência, pois as estrutu-

ras humanas encontram-se abaladas e em desmoronamento.
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E das MÃOS abertas do PAI sai para o Mundo todo valor necessário 
para sobrevivência em três dimensões.

Está localizado e estruturado com potencial imenso, atingindo todo Uni-
verso.

 É desse local que passo a GOVERNAR com PODER, dando LEIS e 
ORDENS para serem cumpridas.

 É de MIM e por MIM que todo valor de moedas sai para o Mundo, 
completando-se, assim, a MINHA PROVIDÊNCIA para todos os povos.

  Abençoa-vos o VOSSO GOVERNO SANTO.

 FILHOS QUERIDOS!
 Bendito o homem cujo coração está em DEUS!   
Bendita és tu, ó Nação, que escolheste para teu GOVERNO o PODER-

OSO SENHOR!
Bendita és tu, ó Terra, que abriste a boca para engolir até as tuas entra-

nhas a FONTE DE VIDA em pleno gozo!
Benditos sois vós, todos os Povos, que direcionais os vossos passos no 

CAMINHO traçado pelo ETERNO e SANTO SENHOR!
Acreditando em tudo o que vos falei, estais confiantes diante da mais 

pura e santa VERDADE, a FONTE ETERNA que sem cessar jorra leite e mel.
Confiais NAQUELE que, sem cessar, noite e dia, vos conduziu em um 

único sentido e, agora, NOSSO SER se confunde em um abraço de AMOR e 
ETERNA GLÓRIA.

 A FONTE se abriu e em um lagar suave embebeu em manancial de 
delícias, esplendor e majestade uma coroa de ouro, um cetro de marfim e um 
CORAÇÃO aberto onde repousais sob MEU OLHAR de PAI.

 Tudo em vós é maravilhoso e cheio de esplendor, pois estais habitados 
pelo SANTO, três vezes SANTO.

 MEU CORAÇÃO abriu-se e acolheu toda delicada obra tecida por 
MEUS próprios DEDOS e com cuidado especial formei à MINHA IMAGEM e 
SEMELHANÇA.
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E com mais cuidado ainda, agora neste tempo NOVO, abro MEU CORA-
ÇÃO de PAI e acolho cada um de vós com palavras de doçura e imenso AMOR.

 FILHOS QUERIDOS, EU vos chamo pelo NOME e ME disponho a dar-
vos a MÃO para que possais entrar no REINO que preparei para vós.

 SOMOS UM, em um mesmo pensar, em um mesmo olhar e em uma 
mesma vontade.

Tudo é AMOR e PAZ no MEU SILÊNCIO.   
Céu e Terra se unem e, em um abraço, se faz a reconciliação, selada 

pelo MEU AMOR ETERNO.
 Os BRAÇOS do PAI se abriram, envolvendo a Terra que reconquistou 

em plenitude de GRAÇA e esplêndida Vitória.
 Em um DOM SANTO fostes agraciados por MIM em absoluto segredo, 

realizando e fazendo acontecer as mais copiosas GRAÇAS e os maiores misté-
rios já vistos sobre a Terra.   

Nem mesmo o Céu tinha tais conhecimentos profundos e santos.
Fostes visitados por MIM, em um DOM COMPLETO, em um mistério 

profundo de alcance longínquo e de eterna gratidão.
VOSSO PAI te agradece, ó bendita MULHER, pois foste obediente às 

MINHAS ordens!   
Eu te glorifico, ó santa MULHER, pois tu és a menina dos MEUS OLHOS!
Concebestes os mistérios de VOSSO PAI TODO-PODEROSO e para o 

Mundo anunciaste a Boa Nova sem medo e sem temor, pois entendeis a lingua-
gem do ALTÍSSIMO.

Em um ABRAÇO TERNO, o PAI te agradece e te saúda, ó FILHA, a mais 
bela entre as Nações.

Foi por obediência e AMOR que mereceste MINHA GRAÇA.
Teu NOME está escrito no Céu e na Terra com letras de GRAÇA banha-

das de fino cristal.   
Tu és a MINHA AMADA e te chamo ABENÇOADA.
Assim vos fala VOSSO PAI.

 Que assim seja!   Amém!
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FILHOS DILETOS do MEU CORAÇÃO!
 Assim vos fala o SENHOR, VOSSO PAI!
 Venho instruir-vos e ensinar-vos a viver nesse NOVO TEMPO, como 

deveis caminhar e agir e tudo fazer para permanecer no ETERNO TEMPO do 
AMOR.

 A vossa vida não deve ser de angústia e preocupações vãs, mas sim de 
confiança e plena certeza em MIM.

 Não vos confundais em vossas próprias palavras, mas dizei apenas a 
VERDADE.

 Na lentidão de vosso AMOR, deveis perdoar tudo e renovar a cada in-
stante o elo de AMIZADE COMIGO.

 A renovação constante e absoluta acontece no íntimo de vossa alma, de 
onde parte a VERDADEIRA LUZ que GOVERNA o Mundo.

 Haveis de permanecer eternamente ligados ao MEU CORAÇÃO, pois 
vos dou a certeza de uma VIDA digna, cheia de esperanças, realizações e paz.   

Haveis de caminhar de braços dados entre si e em ETERNO AMOR 
COMIGO, numa AMIZADE perfeita entre o Céu e a Terra.

 É o MEU AMOR ETERNO de PAI que vos envolve como FILHOS AMA-
DOS e vos anima a continuar, pois estais à mercê de uma longa comunicação 
entre DEUS e SUA criaturas e que agora começa a despontar.

 Buscai ficar atentos aos MEUS murmúrios, pois vos chamo com CARIN-
HO e ATENÇÃO, manifestando um colóquio de profunda AMIZADE e RESPEITO.

 Vós deveis ser uma família comunicativa entre o Céu e a Terra, todos em 
um VERDADEIRO AMOR.   

Que nenhum mal possa distrair-vos ou distanciar-vos deste fraterno 
AMOR!

 Tudo que é negativo deve ser ignorado, que se torna sem efeito se não 
for levado em conta.   

Somente a MINHA VOZ deve mover-vos em ação e bem-estar, unidos 
em UM só CORAÇÃO, onde bate um contínuo e mesmo saber, um mesmo sentir 
e agir.

 Alcançais a FELICIDADE e a PAZ que tanto almejais!
 No MEU AMOR, ajudai-vos mutuamente, dai-vos a conhecer e ser con-

hecidos, amai-vos em plenitude e achareis GRAÇA diante de MIM!   
Dai de beber da FONTE de ÁGUA VIVA que jorra noite e dia do íntimo de 

vossa alma, sendo dóceis, mansos e obedientes!
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Deveis ser graciosos uns para com os outros para que EU, VOSSO PAI, 
também vos agracie e vos torne felizes.

 Agora podeis permanecer sempre na MINHA UNIDADE que é a FON-
TE inesgotável e eficaz, cheia de AMOR, para gozardes da VIDA em plenitude 
COMIGO.

 A vossa grandeza reflete-se em estardes unidos a MIM todo tempo, 
piedosos, amorosos e serenos, na certeza de que vos habito em plenitude de 
PODER e AMOR.

 Tende a SEMELHANÇA em MIM, VOSSO PAI, SANTO, AMÁVEL, SIM-
PLES e CORAJOSO, porque a TRINDADE SANTÍSSIMA se faz por inteiro em 
vós.

 Serenamente deveis prosseguir confiantes em MIM, que vos dei a VIDA 
e VIDA em ABUNDÂNCIA de PAZ, AMOR, SAÚDE, BÊNÇÃO e PROVIDÊNCIA.

 Nenhum acontecimento deve afastar-vos da confiança em MIM, pois EU 
tudo providencio para viverdes calmos e felizes.

 Noite e dia, vosso coração aberto e cheio do MEU AMOR deve jorrar a 
água cristalina de BÊNÇÃOS e GRAÇAS desse NOVO TEMPO, quando ME as-
socio a vós para GOVERNAR-vos santamente.

  SOU a TRINDADE SANTÍSSIMA e ME entrelaço em um abraço 
e “ME FAÇO UM” com o humano, vigiando-vos cuidadosa e eficazmente para 
prosseguirdes na MINHA VONTADE.

 Vós sois os primeiros, mas toda a humanidade, em vida, passa ser tem-
plos de ação de AÇÃO de GRAÇAS e MINHA MORADA definitiva, TRINDADE 
SANTÍSSIMA em vós, pelos séculos sem fim.

 Amém!

  Falou a vós o ALTÍSSIMO SENHOR.

 FILHOS AMADOS!
 Falo-vos com o CORAÇÃO cheio de AMOR!
 Buscai a PERFEIÇÃO em MIM, pois é por MIM e COMIGO que toda 

SABEDORIA vos é dada.
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O CARISMA é a FONTE VERDADEIRA, ÚNICA e COMPLETA e em MIM 
e na  MINHA DIVINDADE o PODER do ALTO vos é dado através do caminho 
aberto entre o Céu e a Terra, agora neste tempo.

 É um canal de LUZ por onde passa e perpassa o PODER imenso do Céu 
unindo-se à Terra, sustentado pela MINHA FORÇA.

 Abriram-se, com chave de ouro, as portas rumo ao santuário, que se 
chama Paraíso.

 A Árvore da VIDA que até então estava sem desabrochar começa a dar 
seus primeiros frutos, de MANSIDÃO, de CARIDADE e AMOR.

 Formou-se um grande elo no Céu e uma estrondosa chuva de prata 
cobriu toda Terra, trazendo brilho, esperança e VIDA em ABUNDÂNCIA.

 A MINHA GENEROSA VONTADE ligou o Céu e a Terra e tudo perman-
ece como outrora, mas EU agora SOU o ÚNICO DONO em absoluto, GOVER-
NANDO TUDO.

Sendo assim, SOU o PROPRIETÁRIO de todo Universo.
 Faz-se o SILÊNCIO entre o Céu e a Terra, pois é o tempo em que EU 

adentro MEU SANTO LUGAR para aí permanecer para todo sempre.
 Céu e Terra foram recriados e adornados com delicioso manjar, fazendo-

se assim NOVO Céu e NOVA Terra.
 O Paraíso está com suas portas abertas, pois é um MUNDO NOVO de 

esperança e PAZ que se inicia.
 EU SOU o VERDADEIRO e SANTO SENHOR e estou de pé diante da 

porta aberta e, a partir daí, EU GOVERNO com FORÇA e PODER.
 Confiai plenamente em MIM e vos deixai assumir por MIM, pois EU vos 

criei e vos AMO com AMOR VERDADEIRO e SANTO.   
Nada vos é tirado, mas TUDO vos é dado em ABUNDÂNCIA neste Paraí-

so infinito e imenso.
 Por isso, sede sensatos e não vos preocupeis com nada, mas ligai-vos 

em MIM integralmente!
 A MINHA PRESENÇA em vós é uma FONTE de Água Viva que traz o 

frescor da tranqüilidade, da paz e da harmonia.   
Sois UM COMIGO e por isso vos AMO muito.   
 A MINHA PRESENÇA em vós deve dar a certeza da segurança e estabi-

lidade.  
 Estando em MIM, nada vos falta.   
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Buscai-ME a cada instante e dialogai COMIGO!   Escutai-ME!   
MINHA contínua PRESENÇA em vós vos traz tranqüilidade e bem-estar.
 É a MINHA PALAVRA que vos GOVERNA e vos GUIA e é o MEU POD-

ER SOBERANO que vos dá a certeza de estardes no BEM, na VIDA e no AMOR, 
sem vos preocupardes com mais nada, pois tudo o mais desaparece ante a 
MINHA eminente PRESENÇA REAL.

 Vivei serenos e tranqüilos, gozando do MEU AMOR, deixando de lado as 
tempestades e angústias!

 Se viverdes uma VIDA calma e serena, permanecereis no âmago do 
MEU CORAÇÃO, noite e dia, em contínua AMIZADE COMIGO.

 O MEU AMOR é como uma árvore enorme que tem suas raízes profun-
das atingindo toda extremidade da Terra.   

Seus galhos cobrem toda superfície, dando ramificações que vão até os 
confins do horizonte, produzindo frutos e perfumando toda a Terra.

 Para chegar até vós, EU ME faço pequeno em MEU AMOR e ao mesmo 
tempo ME torno imensamente GRANDE, FORTE e INQUEBRANTÁVEL, mani-
festando-ME em todo Universo em AMOR, que ninguém jamais destruirá.

 DOU-ME a vós em forma de Árvore em cujo tronco encontram-se a 
FONTE de Água Viva, a MINHA BOCA, o MEU OLHO e o MEU PODER.   

Tudo o que possais imaginar brota do MEU AMOR.
 FAÇO-ME pequeno e GRANDE e ME projeto sobre toda obra criada, ex-

pandindo-ME em AMOR, DOAÇÃO e PARTILHA em toda parte e em todo lugar.
 Confiai plenamente em MEU GOVERNO, sendo UM COMIGO e unindo-

vos cada vez mais ao MEU AMOR!
 Deveis amar-vos mutuamente e viver em comum acordo COMIGO, vos-

sa vida plena de MEU AMOR para serdes agraciados com BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
do Céu.

 SOU o ângulo central de toda espécie existente no Universo.   
SOU o PONTO fundamental que tem todo PODER e é ÚNICO sobre 

tudo e sobre todos.
 Ninguém poderá vencer-ME ou subordinar-ME, pois venho em ESPÍRI-

TO e SOU por excelência o ÚNICO PROPRIETÁRIO de tudo e de todos que só 
A MIM devem OBEDIÊNCIA e só de MIM deveis escutar a PALAVRA AMIGA e 
VERDADEIRA.
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Congratulo-ME convosco e dou-vos a conhecer os mais profundos mis-
térios, enchendo-vos de carinho e dando-vos VIDA NOVA.   

No MEU AMOR ETERNO, também vós deveis congratular-vos mutua-
mente a cada instante, pois em vós habita o conhecimento dos Céus e em MIM 
haveis de AMAR-vos.

 Deixai de olhar para o mal que vos rodeia, pois tudo será PAZ se verdes 
somente para o BEM.   

Que vosso pensamento seja pleno da VERDADE e dos valores santos, 
que vosso falar seja conforme a VIDA, com palavras santas e de confiança total 
em MIM.

Que vossa vida seja um ponto de definição ligado somente nas belezas 
que vos cercam e vosso coração íntegro e cheio de gratidão.

Sede fortes e robustos no MEU AMOR e absoluta e total seja vossa 
confiança em MIM.

Que vossas palavras santas voem para os quatro cantos da Terra como 
uma canção de VERDADE e CONFIANÇA em MIM, VOSSO PAI.

Abençôo-vos grandemente.

 VOSSO PAI

 FILHINHOS QUERIDOS!
 Dirijo-ME a vós como PAI AMOROSO, pois chegou o TEMPO de NOSSA 

AMIZADE expandir-se cada vez mais.
 Com JESUS, por JESUS e em JESUS, venho ensinar-vos.
 Tudo o que MEU FILHO JESUS falou agora vai ser em vós.
 Como VOSSO MESTRE e AMIGO, venho mostrar-vos como viver esse 

NOVO TEMPO, como e o que fazer para permanecer nele e usufruir dos benefí-
cios dele advindos para vós.   

É um TEMPO de grandes virtudes, mas que requer muita atenção, pois 
sois pequenos para tão grande MOMENTO.   

Com muita delicadeza deveis dedicar-vos a viver esse MOMENTO SAN-
TO, pois se faz uma LEI NOVA e um NASCER NOVO dentro do MEU PLANO 
SANTO de AMOR.
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A lei do trabalho é a lei da partilha e do bem-estar da família e de todos 
os que a integram.   

De uma ou de outra forma, a lei trabalhista deve ter um fim definitivo, isto 
é, visar apenas o bem-estar de todos, o conforto, a alegria e a felicidade, num 
princípio de moralidade perfeito no MEU AMOR.   

O trabalho não pode ser mais peso para ninguém, mas deve, sim, dignifi-
car-vos no mais puro AMOR.

 É através do vosso trabalho em condições dignas que deveis mostrar 
como é VERDADEIRA e PROVIDENCIAL a MINHA BÊNÇÃO sobre vós e como 
MINHA PROVIDÊNCIA tem condições de atuar sobre vós se estais em constante 
louvor, honra e glorificação a MIM, VOSSO PAI, pois é do vosso trabalho digno 
que colheis os verdadeiros frutos, cem por um, semeando a boa semente e com 
gratidão cumpris a MINHA LEI do DÍZIMO.

 A LEI do DÍZIMO do vosso trabalho é agradecimento a MIM, pois através 
dele vos dou o direito de aproximar-vos de MIM, VOSSO PAI.   

A LEI SANTA e DIGNA que honra o MEU ALTAR é a LEI da DOAÇÃO, 
a LEI do CORAÇÃO, pois estabelece a ligação entre MIM e a MINHA obra da 
criação.

 Se não fordes fiéis no vosso coração, é inútil trabalhar, pois é em vão 
que vos esforçais e não encontrareis sentido para vossas lidas e cedo vos frus-
trareis.

 Ao contrário, aquele de vós que ME busca constantemente através da 
fidelidade à MINHA LEI, será abençoado e receberá da MINHA PROVIDÊNCIA.   

Refugiai-vos, portanto, a MIM, buscando dialogar COMIGO para chegar 
a uma definição exata dos problemas e suas soluções imediatas e certeiras.

 Tende VOSSO PAI por GOVERNO, AMIGO e CONFIDENTE, pois FAÇO 
tudo por AMOR e sem erro chego até vós com a ajuda na hora certa.

 Conversai com VOSSO VERDADEIRO PAI e escutai-O, pois ELE tudo 
sabe e tudo pode.   

Deixai-vos conduzir por MIM, sendo dóceis e simples e vereis como che-
gam facilmente as soluções para vós, pois é imenso e insondável o MEU AMOR 
por vós.
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Vós sois MINHAS células, MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, e de MIM 
vos chega toda inspiração e toda SABEDORIA.   

Tenho todo PODER sobre vós como DONO ABSOLUTO de toda criação 
e vos envolvo em MEU CORAÇÃO de PAI e vos dou todo MEU AMOR.

 Sois únicos para MIM e ME FAÇO VERDADE em vós, manifestando-ME 
através de vós colocando em vosso semblante MEU OLHAR e os traços do MEU 
AMOR de PAI.

 Sois para MIM como cópias diferenciadas, porém verdadeiras e impreg-
nadas do MEU AMOR, de diversos tamanhos, tipos e gostos, mas em cada um 
de vós, em cada coração, palpita a MINHA CÉLULA VIVA de PAI GENEROSO, 
FORTE e SÁBIO.

 O MEU PODER faz com que toda criatura gerada em MEU AMOR seja 
a MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA em AMOR, VIDA, PAZ, BÊNÇÃO, ALEGRIA 
e PROVIDÊNCIA.

 A VIDA vos é assegurada eternamente pela MINHA RESSURREIÇÃO 
em vós num AMOR PROFUNDO e SILENCIOSO, cheio de MINHA SABEDORIA.

 SOU o SENHOR da VERDADE, o COMANDO INFINITO sobre todos 
vós e chego a vós como GOVERNO para direcionar-vos a desfrutar uma vivência 
plena do MEU AMOR e MINHA ABUNDÂNCIA.

 Acalento-vos no MEU CORAÇÃO e ensino-vos com todo MEU AMOR a 
olhar o MUNDO com os OLHOS do PAI e não mais com os olhos do mundo.

 Achegai-vos a MIM e vos deixai AMAR e acalentar com todo MEU 
CARINHO, pois silenciosamente toco vosso coração com MEU CORAÇÃO AM-
ABILÍSSIMO e vos transpasso com MEU OLHAR.

 Vós sois as células de um único AMOR, o MEU AMOR, e o vosso agir se 
renova a cada instante no MEU agir com toda determinação e certeza.

 O Mundo precisa com urgência de vós, luzeiros saciados por MIM, pois 
a desgovernada ação humana desintegrou-se e sem rumo busca a violenta e 
insaciável desordem em que tudo é válido e descontrolado.   

As Nações submergem em negra e escura nuvem de destruição e morte 
violenta.   
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E o Povo sedento e angustiado lança mão do poder discriminatório, fa-
zendo justiça com as próprias mãos, descontrolado e em gritos de aflição e de-
sespero, mergulhada no terror.

Por isso é que vos falo e venho pedir com toda persuasão que fiqueis 
ligados constantemente em MIM e em MEU PODER para encontrardes a PAZ.

 Dias violentos, com angústia, medo e desespero, vereis acontecer, mas 
tendes a MIM para proteger-vos.   

Buscai-ME, pois, com toda confiança.
 Abri vossos corações e acolhei-ME para que juntos, no MEU AMOR IN-

FINITO, possamos vencer toda tragédia que explode e se espalha velozmente 
em todo Planeta Terra.

 SOU em vós e conto convosco a cada momento que preciso de vós, mas 
seguro-vos pela mão para caminhardes com toda segurança.

 Através do MEU ESPÍRITO, a VIDA vos é dada e também a FORÇA e o 
PODER, pois sois MEUS guerreiros, lutando constantemente, obtendo em cada 
luta uma vitória para chegardes na PAZ que o Mundo todo tanto almeja.

 Em vós encontro MEU alento e vos chamo bem-aventurados porque em 
vossos corações encontrei lugar e fiz MINHA MORADA.

 SOU o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, o ETERNO, e com AMOR fui 
invadindo vossa alma e ME concretizei, pisando com PÉS firmes, trazendo nas 
MÃOS o bastão, derrubando toda injustiça e astúcia maligna que residia dentro 
de vós.

 Com AMOR invadi vossa privacidade para aí realizar o MEU PLANO 
SANTO e agora, com todo CARINHO, vos habito, vos acaricio e vos conduzo, 
como MINHAS ovelhas, às verdes pastagens e ao aprisco seguro.

 Em vosso coração já resplandece a LUZ do MEU AMOR, dando-vos a 
certeza de que estais em MIM, pois em vossa alma está a FONTE DIVINA ines-
gotável, de ABUNDÂNCIA, PAZ e AMOR.

 Sois animados e guarnecidos por MIM e designo vosso ser como MINHA 
MORADA por inteiro e, assim, permanentemente vossa alma é MEU SAN-
TUÁRIO.

 Permaneço em vosso espírito dando-vos constante e absoluto equilíbrio 
e em vosso coração gerando a VIDA em manancial de PAZ, AMOR e GRATUI-
DADE.
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Em vosso olhar permanece sereno, forte e iluminado o MEU OLHAR, 
pois sois somente MEUS e só a MIM deveis dar honra, glória e louvor.

 Permanecei em MIM e EU permaneço em vós com toda benevolência, 
dando-vos o conforto do MEU OLHAR, do MEU PENSAR, do MEU FALAR, do 
MEU AGIR, do MEU SENTIR e do pulsar do MEU CORAÇÃO em vosso ser.

 Nada nos separa de MIM, nem a tempestade, nem a turbulência, nem 
a ganância dos dias atuais, porque SOMOS UM na mesma FORÇA, no mesmo 
AMOR e no mesmo DOM.

 Somente a MINHA VOZ será ouvida e soará em todo Universo, dela 
emanando a LEI que fará calarem-se todas as vozes contrárias a MIM.

 Somente MEU GOVERNO SOBERANO permanece em VERDADE, 
PAZ, AMOR e PROVIDÊNCIA sobre vós, FILHOS QUERIDOS.

 SOU a TRINDADE SANTÍSSIMA, SOU a LUZ resplandecente que gera 
VIDA NOVA, unindo o Céu e a Terra.

 No SILÊNCIO de vossa alma, a Terra subiu e o Céu desceu, encont-
rando-se num grande ABRAÇO em que CRIADOR e criatura unem-se na mais 
perfeita AMIZADE.

 Vós estais sob MEU OLHAR e vou agindo com PERFEIÇÃO, dando a 
esse momento total segurança, fazendo vossa alma transformar-se em brilho 
majestoso, em luz de esperança, onde se concretiza, em absoluto segredo, o 
mais doce e importante momento para o Mundo: a MINHA UNIDADE com as 
criaturas.

 SOU a SANTÍSSIMA TRINDADE e ME aposso, com AUTORIDADE 
e PODER, da MINHA PROPRIEDADE, a criatura criada à MINHA IMAGEM e 
SEMELHANÇA.

 Em um momento esplêndido a porta abriu-se e rompeu-se o cordão 
da infelicidade para que somente a VERDADE e o AMOR permaneçam, dando 
VIDA, e VIDA em ABUNDÂNCIA.

 A sociedade, sufocada pela indecência e iniqüidade, espera a hora da 
libertação, pois se completou o tempo e EU CHEGO a vós com CARINHO, para 
eliminar, em definitivo, todo campo minado por injúrias e imperfeições.

 É o NOVO Céu e a NOVA Terra no NOVO TEMPO, e vós também estais 
transformados em NOVO SER, seguros na MINHA MÃO.
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Em rocha firme está concretizada a abertura entre o Céu e a Terra, num 
só caminho, num só aconchego, num só AMOR.   

É como um túnel aberto que liga o Céu e a Terra e, em suas laterais, 
tochas de luz resplandecente iluminam a passagem e, sem temor, podeis subir e 
descer e desfrutar da riqueza do NOSSO ENCONTRO.

 Agora tudo está pronto e podeis deixar-vos levar por MEU ESPÍRITO e 
gozar das MINHAS maravilhas.

 Estais inundados e embebidos pela MINHA UNÇÃO TRINITÁRIA e, em 
vossa passagem, Anjos e Santos cantam hinos de louvor e gratidão, elevando as 
maravilhas do MEU REINO.

 Um será levado e outro será deixado, mas todos vós, igualmente, trilha-
reis o caminho aberto até MEU CORAÇÃO.

 É um constante vai-e-vem neste caminho bem aventurado, aberto que 
foi para vós, FILHOS QUERIDOS.

   Abençoa-vos o
  VOSSO PAI CELESTIAL.

 FILHOS QUERIDOS!
 SOU VOSSO AMIGO!
 SOU o PAI ETERNO, incansável a caminhar convosco e a ensinar-vos, 

dando-vos todo conhecimento da MINHA VONTADE.
 Na FAMÍLIA TRINITÁRIA, vós sois uma grande família, da qual faço 

parte como PAI, IRMÃO e AMIGO, e cada um de vós é MINHA continuidade de 
AMOR.   

Nós nos relacionamos em AMIZADE e formamos uma UNIDADE indis-
solúvel em intimidade de AMOR.

 Vós sois células nascidas da MINHA PERFEIÇÃO e espalhadas por todo 
Universo.

 Vós vos distinguis das outras criaturas por terdes um coração para sentir 
MEU AMOR.

 Vós sois MINHA PROPRIEDADE e, assim, tenho todo direito sobre vós.
 É uma linha contínua que nasce na MINHA SABEDORIA, num mistério 

de profundo saber e infinito AMOR. 
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Como um sopro de VIDA, vem diretamente da FONTE do SABER e, sob 
MEU OLHAR, une o Céu e a Terra.

 A condição de seres humanos fez com que vos distanciásseis do verda-
deiro rumo, caminhando em círculo, em deserto árido, sem rumo e sem destino.

 A MINHA COMPAIXÃO vem em vosso socorro e, em linha profunda, 
lanço mão sobre a MINHA criação, trazendo-a de volta à PERFEIÇÃO e em 
condições de ser santa.

 Em MIM, e no CAMINHO aberto com MEU PRÓPRIO CORPO, não an-
dais mais em círculo, mas em linha reta e com segurança.   

Viveis e fazeis parte do mistério por MIM desvendado no decorrer dos 
tempos para chegardes ao Paraíso do qual SOU o VERDADEIRO DONO.

 É de MIM e por MIM que vos foi dado todo conhecimento e, com exclu-
sividade, a vós foi dado o saber, o entendimento, para viverdes com MEU ES-
PÍRITO SANTO o desenrolar deste mistério, que atinge as profundezas da vossa 
alma, a MINHA MORADA verdadeira.

 Todo vosso trabalho está sob MEU OLHAR e a segurança desse projeto 
está sob a proteção dos Céus, onde Anjos e Querubins estão postos em alerta 
por tempo indeterminado e em absoluta atenção e cuidado.

 Este projeto é de valor incalculável que pertence somente a MIM, con-
struído só de AMOR e dado ao Universo como FONTE de todo BEM.   

É uma ligação feita com o Céu, de extremidade a extremidade, portanto 
jamais será atingido pelo humano querendo destruí-lo.

É o Céu que chega a vós em ESPÍRITO e VIDA, e MEU projeto é o 
AMOR que vive eternamente.

 SOU o ETERNO, UNIFICADO convosco, e vos dou toda certeza da 
VIDA ETERNA em abundância.

 MEU PODER é grande e MINHA SABEDORIA é magnífica e santa.   
E dela deveis fazeis uso santo para conduzir o CARISMA e liberando-O 

para a humanidade.   
Para tanto, vos proporciono todo conhecimento DELE que se desen-

volve pela MINHA VONTADE.
 MINHA PRESENÇA em vós é como uma brisa suave que sopra com 

calma para que possais sentir por inteiro o MEU CARINHO e o MEU AFETO.   
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E, num vai-e-vem, embalo-vos em doces sonhos.
 Mergulhais no MEU SILÊNCIO em que só a MINHA VOZ é ouvida por 

vós.
 Silenciai!   
Silenciai as vozes que vos afugentam de MIM e escutai apenas MINHA 

VOZ em sonoro canto de AMOR e PAZ, que vos inunda da mais completa alegria 
e satisfação.

 Eis o mistério do AMOR!   AMOR-VIDA.   AMOR-BONDADE. 
AMOR-SANTIDADE.   AMOR-SANTO de DEUS em vós como dádiva, 

como DOM.
Vim a vós em MEU FILHO JESUS e vos ensinei, mostrei e vivi convosco 

o mais bonito AMOR, dando-ME em AMOR por vós.
EU SOU o AMOR e vós nada podeis e nada fareis se não for a partir de 

MIM, se não brotar o MEU PURO AMOR em vosso coração.
Sem MEU AMOR, sereis árvores secas, sem a seiva da VIDA que emana 

de MIM.
Sede mansos como vos ensinei e amai-vos uns aos outros como EU vos 

AMEI!   
Só estando no MEU AMOR conseguireis viver este TEMPO NOVO e, 

estando em MIM, usufruireis desde já deste momento santo.
 Este MUNDO NOVO para o qual estais sendo levados é algo NOVO 

para vós e de vós desconhecido.   
Vós não o conhecíeis antes e o SEU DONO chama-se AMOR.
 Enchei-vos do MEU AMOR e sentireis prazer em viver uma VIDA NOVA, 

de PAZ e TRANQÜILIDADE.     
Não deveis procurar nada mais do que o AMOR.   
Estais dentro de um casulo novo onde o sol não adentra ainda com seus 

raios.   
Estais vivendo em um recinto onde a ordem é AMAR, AMAR, AMAR, e 

só podereis aí permanecer se conseguirdes, por inteiro, AMAR, AMAR, AMAR.
 Vós sois ainda apenas um projeto, sem serdes autênticos para MIM, pois 

ainda em vós brota a incerteza, a insatisfação, a angústia e não conseguis estar 
certos de que EU vos AMO.

 Mas crede no MEU AMOR.   
Para isso EU vos conduzi ao Mundo do AMOR onde mora MINHA IN-

FINITA e SANTA MISERICÓRDIA e onde encontrareis a autêntica e permanente 
LIBERDADE de FILHOS MEUS.
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Estais em um MUNDO NOVO onde a palavra-chave é AMOR, onde tudo 
respira AMOR, vive AMOR, é AMOR.

 Aconchegai-vos nesse AMOR e vossa existência será AMOR, para con-
vosco mesmos e para com vossos irmãos.   

É o AMOR-partilha, doação e compromisso, na certeza da PRESENÇA 
do MEU INFINITO AMOR.

 Entre vós, FAMÍLIAS, que não haja lugar para incertezas, tristezas, in-
júrias e rancor, frutos que vos conduzem à morte, mas deveis estar de mãos 
dadas com MEU AMOR, TRÊS VEZES SANTO.

 Dentro de vós há uma fonte de Água Viva que jorra em todos os senti-
dos, espalhando os frutos de VIDA em ABUNDÂNCIA para todos.

 O AMOR PLENO, a PERFEIÇÃO e a HUMILDADE são a lei geradora de 
VIDA NOVA.

 A vossa FAMÍLIA é GOVERNADA pelo ÚNICO DONO e a vossa COMU-
NIDADE é a grande FAMÍLIA na qual EU SOU o SENHOR e dou ORDENS e a 
rejo na MINHA AUTORIDADE e a conduzo para que a MINHA LEI seja cumprida 
conforme a MINHA VONTADE.

  Que “SE FAÇA”!   
  No PODER do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!
     Amém!

 FILHOS MEUS!
 É o PAI quem vos fala!
 EU vim e aqui estou para GOVERNAR o Mundo, decretando para vós a 

MINHA LEI, que precisa ser obedecida.   
SOU o SANTO, TRÊS VEZES SANTO!   Deixai-ME passar!   
SOU o SENHOR de todos, DEUS UNO e TRINO!
 Estou a implorar-vos constantemente: deixai que EU tome conta de vós, 

ó humanidade querida, pois só EU SOU a SABEDORIA incriada e só de MIM 
deve partir toda vossa iniciativa.   

Estais a pisar as entranhas santas, impedindo a MINHA passagem.   
EU estou com MEUS BRAÇOS abertos entre o Céu e a Terra e preciso 

de vossa atenção antes que se perca a UNIDADE PERFEITA que quero realizar 
entre vós.
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Estais permanentemente impedindo a MINHA passagem quando neces-
sito de vós como MEUS ajudantes.

 Vós não tendes o direito de achar que sois os donos do mundo.   
O VERDADEIRO DONO SOU EU, VOSSO DEUS, anunciado e celeb-

rado pelo CARISMA, que se concluiu em linhas.
 Este é o momento exato de sua conclusão, em VERDADE e VIDA.   
ELE se cumpre em seu devido tempo, em profunda e santa verdade, em 

meio a toda Terra.
 EU cumpri todas as PROMESSAS.   
E sempre fui o PAI CLEMENTE e MISERICORDIOSO a vos conduzir.
 Estou em diálogo convosco para que tudo se cumpra a seu tempo, pois 

a semente se deteriora e na hora certa ressurge abundante, fecundando a Terra 
e se faz a VIDA, transmitindo PAZ e HARMONIA em tudo que vos rodeia.

 Faz-se a abertura celestial e cumpre-se a PROMESSA DIVINA, pois se 
desfaz o isolamento perpétuo que havia sobre a Terra e se multiplica a MINHA 
plenitude em vós, MINHA UNA e TRINA VONTADE na face da Terra.

 SOU EU, o VOSSO PAI, e venho ensinar-vos a viver este momento 
NOVO, de VIDA NOVA, cheia de AMOR e PAZ.

 Viveis erradamente em vossos costumes e estais a seguir um caminho 
obscuro que vos foi ensinado desde outrora, sem dádiva de AMOR, sendo egoís-
tas, sem virtudes para COMIGO.

 Haveis de mudar, e mudar muito, pois até agora estáveis caminhando 
para chegar à Terra Prometida e, agora que chegastes, precisais vivê-la con-
forme MINHA VONTADE e ensinamento.

 Não deveis ordenar sobre vosso irmão, mas, sim, deveis estender a 
vossa mão para que também ele se encontre COMIGO, no MEU ABRAÇO de 
PAI, pois SOU AMOR a se partilhar para todos vós.

 Começando por vós, haveis de viver um verdadeiro espírito de união em 
vossa FAMÍLIA, onde a lei é partilha, doação, afeto.

 Tudo deve ser partilhado, seja o trabalho ou os bens.
 A vós não cabe o direito de julgamento, mas sim o direito e o compro-

misso de AMAR, acima de todas as coisas.   
As vossas palavras devem ser doces, sem malícia nem rancor, e vossas 

atitudes, carinhosas para não machucar vosso irmão.
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Deveis ter a calma dos Santos e o MEU OLHAR no vosso olhar, para 
saber distinguir santamente a MINHA VONTADE agindo na vossa vivência.

 Amai profundamente vosso próximo, pois o AMOR vos foi dado por 
GRAÇA.   

Não sejais egoístas, nem como víboras, para com vossos irmãos, mas 
vivei em VERDADE esse AMOR que vos chega gratuitamente e partilhai com 
todos abundantemente.

 Começai por vós mesmos para que também o Mundo seja tocado com 
profundo AMOR e comece a usufruir da LEI da partilha que chega a vós, vinda 
diretamente de MIM, UNIDADE TRINITÁRIA entre vós.

 Partilhai vosso trabalho, vossa alegria, vossos desejos, vossa sabedoria, 
e vivei como FAMÍLIA SANTA, escolhida que fostes para viver este DOM.   

Partilhai vossos bens, partilhai vosso ganho, pois tendes aí a CELEBRA-
ÇÃO do DÍZIMO como MINHA LEI SOBERANA.   

Partilhai em vosso coração a MINHA VONTADE, convivendo santamente 
em FAMÍLIA, em torno à mesa sagrada onde estou eternamente como VERDA-
DEIRA PRESENÇA.

 AMAI o vosso próximo e olhai-o com a dignidade de FILHO de DEUS.   
Prestai atenção, pois o AMOR vem primeiro e enche vosso coração do 

desejo de OLHAR só para MIM.
 Não vos deixeis levar pelo desejo de vossos bens, mas abri vossas mãos 

em abundância e providência que vos são derramadas gratuitamente por MIM.
 Partilhai com alegria, trazendo alívio uns para com os outros.
 Sede mansos e escutai com AMOR as denúncias de corações alargados 

pela dor e sofrimento!
 Partilhai o AMOR DO PAI, pois de graça recebestes e, portanto, de graça 

daí em profusão.
 Tende MANSIDÃO em vosso olhar, que deve ser MEU OLHAR, para 

com o vosso irmão.
 Harmonia, paz e alegria são provas da MINHA PRESENÇA em vós.
 Estais seguros e cientes do que vos peço, pois como PAI AMOROSO 

vos ensino e vos conduzo, dando-vos os meios para que, o que falo, se cumpra 
sobre vós.
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O egoísmo é a pior barreira, pois mata aos poucos a vida que há entre 
os irmãos e, como faca de dois gumes, corta por todo lado, e não permite a PRE-
SENÇA do AMOR que SOU.   

 Prestai atenção, pois egoísmo, ódio, rancor, inveja e preguiça, vêm jun-
tos para matar a VIDA de DEUS em vós; são frutos podres da árvore seca que 
deveis abominar.

 Sede, pois, sábios e mansos e vos deixai possuir por MIM, a ÁRVORE 
da VIDA, com frutos abundantes de AMOR, DOAÇÃO, PAZ, CONCÓRDIA e VIDA 
em ABUNDÂNCIA sobre vós.

  Vivei em MIM, que SOU VOSSO PAI!     Amém!

 FILHOS AMADOS!
 Fala-vos o VOSSO PAI!
 Com TERNURA e AMOR apresento-ME a vós para estimular NOSSO 

DIÁLOGO e ME concretizar cada vez mais em vosso meio.
 A grande revelação para o MUNDO se dá através de linhas escritas, 

feitas ao longo da caminhada deste pequeno rebanho e vivenciadas pela COMU-
NIDADE ALIANÇA DIVINA.

 A segunda vinda de JESUS, MEU FILHO, se concretiza em meio à hu-
manidade e se faz em DOM completo COMIGO, VOSSO PAI, unindo o Céu e a 
Terra, formando um único e verdadeiro elo indestrutível e interminável, sem erro 
e sem vacilo, pelo qual o Universo todo volta a MIM.   E só a MIM cabe o PODER 
do GOVERNO, da LEI e da ORDEM.

 A revelação completa se dá através de fatos e acontecimentos que só 
a MIM cabe julgar, dar a palavra final e a ordem definitiva, promulgando a LEI 
VERDADEIRA que vos garante a SALVAÇÃO.   A revelação vem de MIM e por 
MIM é manifestada e dada a conhecer.

 JESUS, MEU FILHO, é o CAMINHO, o ESPÍRITO SANTO é a LUZ, e 
VOSSO PAI, o ÚNICO e VERDADEIRO SENHOR, a quem deveis ser submissos 
e obedientes.

 É de MIM e por MIM que vos chega a ORDEM, a LEI e o AMOR.
 O canal perfeito construído por MIM entre o Céu e a Terra suga toda a 

imperfeição e emana a PERFEIÇÃO sobre toda face da Terra.
 SOU o DEUS inefável e VERDADEIRO e é por MIM que a vós 

é revelado todo conhecimento, transmitido a vós pelo DOM do ESPÍRITO
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SANTO, confirmado e vivenciado em vós por JESUS CRISTO, MEU FILHO 
AMADO, VOSSO SENHOR e MESTRE, que entre vós se instalou, fazendo-se 
pequenino, comungando a cada um de vós, vivenciando vossa humanidade a 
cada passo, dando-se a vós em comum-união, CELEBRANDO SUA PRESENÇA 
de AMOR ETERNAMENTE.

 SOU a maior força entre vós e nada há que se iguale a MEU PODER pelo 
qual vos chega esse tempo de maravilhas e de AMOR.

Há um verdadeiro exército de Anjos e Santos que habitam a mansão do 
SENHOR e vos protegem, e uma enorme corrente de Arcanjos e Querubins que 
se dobram, noite e dia, em direção ao mais novo acontecimento: a revelação ao 
Mundo deste intenso e santo TEMPO.

 Eis o canto das maravilhas, eis a canção eterna que vem de longe e se 
abre em um cálice de flores perfumadas, derramando seu perfume e dando seu 
orvalho para umedecer toda Terra.

 Vem a bendita e santa VERDADE e harmoniosamente a PAZ se deita so-
bre campos floridos, mares e terras, abraçando-se como um casal em núpcias se 
deleita em profundo aconchego, sem olhar para o tempo, porque é uma realidade 
espalhada em todas as direções.

 É o mais NOVO TEMPO de canção e de ETERNA GLÓRIA que chega a 
vós em abraço eterno.   A LUZ se acende e o mundo arregala os olhos de espanto.   

Esse TEMPO NOVO é o TEMPO do SILÊNCIO para penetrar no coração 
aberto o mistério que envolve e dá sentido aos acontecimentos, do conhecimento 
do VOSSO PAI.

 MINHA mansidão toma posse de vós e vos envolve plenamente em meio 
à MINHA PAZ VERDADEIRA.

 Escutai, ó Povos do Oriente e do Ocidente, o que vos falo e acolhei o que 
vos apresento com CARINHO e AMOR!   

Não tendes para onde ir e não podeis mais fugir de MIM, pois estou em 
todo lugar, e fora de MIM não tereis sossego, mas em MIM está todo o sentido 
para vossa VIDA.   

Tende muita cautela e cuidado convosco mesmos, pois em vós habita 
QUEM vos dá todo AMOR e toda VIDA.   

Ficai atentos e escutai-ME, pois é o TEMPO de “SER” em MIM!

  O PAI que vos AMA!
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FILHOS QUERIDOS!
 Venho falar-vos com todo AMOR!
 Tenho todo cuidado sobre vós, por isso venho revelar-vos que ainda há 

um obstáculo que vos impede de definitivamente adentrar o Paraíso.
 O ZULMAR, o HOMEM de DEUS, escolhido por MIM para através dele 

realizar o CARISMA na humanidade, representa a porta que ainda se encontra 
fechada.   

É que dentro de vossa alma encontra-se a maldição do PAI sobre suas 
criaturas.

 EU, VOSSO DEUS, formei o homem e lhe dei SABEDORIA, mas, por 
sua desobediência, as criaturas ME entristeceram e receberam a maldição que 
pôs fim às regalias que vós tínheis no Paraíso.

 Essa maldição encontra-se na alma de cada criatura e através do ZUL-
MAR será rompida eternamente, e novamente será reatada a AMIZADE COMI-
GO.   

A porta fechada será novamente aberta para todos vós.
 Haveis de ter cautela e muito cuidado, pois a serpente está sob seus 

pés, olhando-o e alimentando-o com sua cauda.
 Quando isso acontecer, far-se-á um grande silêncio no mundo e MINHA 

BOCA abrir-se-á para anunciar MINHAS PALAVRAS e todo MEU PODER.
 O Universo inteiro encher-se-á das maravilhas da MINHA PRESENÇA 

de AMOR.
 É outro tempo e a maldição não mais terá continuidade, pois é finda sua 

hora.
 As linhas descerão de alto a baixo e, em alto tom da MINHA FORTE 

VOZ, far-se-ão conhecidos os MEUS dizeres e todos verão a MINHA LUZ resp-
landecente.

 A MINHA MÃO estender-se-á em BONDADE e infinita TERNURA e to-
dos em MIM acharão consolo.   Far-se-á o grande SILÊNCIO no Universo, pois 
tudo se acalmará. 

 Uma porta abrir-se-á e uma multidão adentrará ao Paraíso.   
E UM só será o AMOR, UMA só será a PALAVRA e UM só será o REINO 

de AMOR e PAZ.

  Falou-vos o PAI que vos protege!



229

FILHOS QUERIDOS!
 É VOSSO PAI AMOROSO que vos fala!
 Quero orientar-vos como deveis ser em vossa FAMÍLIA e em vossa CO-

MINUDADE.
 Vossas atitudes precisam ser de completa PAZ e vosso dia-a-dia deve 

ser festivo e alegre, pois estais permanentemente em MINHA PRESENÇA e só 
posso SER VIDA e ALEGRIA através de vós.

 As vossas crianças precisam ser educadas no AMOR, com limites, res-
peitando-vos e sendo respeitadas.

 A vossa mesa precisa ser o local de encontro de partilha, onde ME 
faço presente em cada refeição para abençoar-vos e agraciar-vos com MINHA 
PROVIDÊNCIA.   

O vosso lar é uma fonte de energia que gera a VIDA em abundância e 
transforma-se em ninho de AMOR para acolher vossos filhos.

O casal precisa ser paciente e amoroso, distribuindo a PAZ para aqueles 
com quem convive, pois os filhos são a continuação da VIDA, e é o sopro da 
célula DIVINA e SANTA que gera a cada um.   

Portanto, sede carinhosos para com vossos filhos, educando-os no MEU 
AMOR.

Vivei, pois, de coração aberto em vosso lar, buscando em primeiro lugar 
viver bem com os que vos rodeiam.   Escutai a cada filho, pois só tenho a vós 
para serdes MEUS ouvintes.   

De nada adiantam as resmungações de poder, mas sim o MEU AMOR 
em vosso coração.

Ensinai a vossas crianças QUEM SOU EU.
Mostrai-lhes o PAI em vossos atos e atitudes serenos.   
Ensinai a elas qual a FONTE de LUZ que GOVERNA o Mundo.
Vivei uma amizade permanente com elas para que cresçam confiantes 

no PAI da VERDADE e da PAZ.   Dialogai, escutai e amai vossos filhos!   
Ensinai-as a conhecer-ME e a buscar-ME em primeiro lugar!
 Que vosso lar seja um santuário de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, um Céu 

aberto cheio de LUZ!   
Que vossos corações sinceros e amáveis não se prendam na ganância 

do poder material e nas coisas volúveis e passageiras!
 Como PAI AMOROSO que sou, a vós tenho dito muitas VERDADES 

e tenho ensinado-vos com todo CARINHO, auxiliando-vos na convi-
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vência fraterna, mas EU vos digo: se permanecerdes em MIM, sereis constantes 
no AMOR.   

É essa a VERDADE VERDADEIRA que vossa FAMÍLIA, vossa COMU-
NIDADE, precisa viver: o convívio e o diálogo COMIGO, o olhar só para MIM, o 
estar em MIM.

 Assim vós sereis MEUS FILHOS AMADOS, e EU vos ABENÇÔO com 
CARINHO e TERNURA.   

SOU a vossa FORÇA de AMOR, SOU o PODER de DOAÇÃO em vós, 
invisível, mas PRESENTE em todos os vossos atos e desejos.   

SOU PRESENÇA em tudo o que vedes, em tudo o que escutais, sentis 
ou fazeis, até no SILÊNCIO, mas EU “ESTOU”, principalmente, na DOAÇÃO e 
nos gestos de AMOR.

 Vós sois os mais QUERIDOS FILHOS e, por isso, precisais ficar bem 
unidos a MIM, mergulhados no MEU AMOR.

 O vosso descontentamento, insatisfação e murmúrios vos deixam entris-
tecidos e vos afastam do MEU convívio e aconchego.   

Por isso, digo-vos: educai-vos para ficardes sempre no MEU braço pa-
ternal, desfrutando da MINHA intimidade de PAI compreensivo e amoroso.

 Dentro do CARISMA está a mais bela concepção, a mais santa, a mais 
sublime, que é a concepção da VIDA SANTA em MIM.

 Este CARISMA vos deu condições de um diálogo de PAI para FILHO, de 
FILHO para PAI, e através desse colóquio podeis expressar-vos carinhosamente 
e também ouvir MINHAS expressões de afeto, confiando cada vez mais em MIM.

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

 Nada há, nem no Céu nem na Terra, que se compare a esse NOVO 
e ETERNO mistério, a este VERDADEIRO e SANTO CAMINHO feito por MEU 
DOM precioso.

 Vós estáveis sob as trevas e agora já tendes uma FONTE de LUZ.   
Vós estáveis à mercê de negra e maléfica desordem, mas agora já estais 

sob MINHA ORDEM, MEU COMANDO e MEU PODER UNO e TRINO, rece-
bendo da MINHA BENEVOLÊNCIA.

 E não há como retornardes, pois MEU CARINHO de PAI vos faz 
caminhar e prosseguir sempre neste CAMINHO de LUZ intensa, total-
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mente livre e aberto, pois estais em inteira segurança sob MINHA PROTEÇÃO e 
ACONCHEGO.

 Portanto, sede gratos e amorosos para COMIGO e não mais murmureis 
nem decepcioneis VOSSO PAI, CRIADOR e SALVADOR, mas rendei-ME GRA-
ÇAS e enaltecei-ME, dispensai-ME HONRAS em cantos de LOUVOR e AGRA-
DECIMENTO, com glórias e hosanas sem fim, pois vossa VIDA agora é LUZ, e a 
FELICIDADE e a ALEGRIA são vossas companheiras para sempre.

 Falou convosco VOSSO PAIZINHO, que vos abençoa ternamente.

 VISÃO

 Há uma coluna que se abre de alto a baixo, formando assim uma imensa 
torre, que tem em seu redor linhas que atingem todo Universo.

Essas linhas transbordam, de alto a baixo, como pétalas brilhantes que 
como sementes se espalham por toda parte, do centro para fora, transmitindo 
todo PODER do PAI.

 À sua margem direita, está a abertura principal que dá passagem entre 
o Céu e a Terra.

 A sua esquerda se compõe de um imenso lago que dia e noite jorra a 
ABUNDÂNCIA do PAI.

 À sua volta, está a esplêndida coroa, composta pelos Anjos e guardada 
pelos Querubins do SENHOR.

 Ainda há no centro, o mais importante e o maior de todos os tempos, a 
imensa SABEDORIA DIVINA, que rege o Mundo, dando ORDENS a serem cum-
pridas, LEIS e ENSINAMENTOS elaborados pelo DONO VERDADEIRO, o REI 
de todos os tempos.

 À sua volta, está a desavergonhada miséria humana em lamento, pedin-
do piedade e misericórdia.

 Fez-se entre o Céu e a Terra a mais NOVA, a mais SANTA, a mais BELA 
VONTADE do PAI, o mistério guardado a sete chaves e que somente agora veio 
renascer em meio à turbulenta desordem de um povo sem rumo e sem LUZ.

 A maior e mais bela, a única e verdadeira LUZ veio para eternamente 
brilhar, renovando, em um mistério santo, todo o Universo.
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Chegou em silêncio, em SABEDORIA e em VERDADE, veio em um 
único TEMPO, o NOVO TEMPO do SENHOR.   

Mistério SANTO em um TEMPO SANTO, revelado ao Mundo pelo ÚNI-
CO e SANTO SENHOR.

 É a SABEDORIA DIVINA, a LUZ profunda, o espírito de PAZ.
 É o AUTOR da VIDA que vos revelou, em um único tempo, o SEU POD-

ER, a SUA GLÓRIA e a VITÓRIA VERDADEIRA.
 É ELE o ÚNICO AUTOR de todo mistério que surge em todo Universo.
 Foi em espírito e pelo mesmo ESPÍRITO que se completa a verdadeira 

FONTE de SABEDORIA em todo Universo.
 O Mundo recebeu de graça e por GRAÇA a SALVAÇÃO, vinda direta-

mente da FONTE de SEU ÚNICO DONO, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO.
 Não poderia o Mundo ter visto maior riqueza do que a compaixão do PAI.
 A FONTE se abriu e se fez em um elo novo, em um TEMPO NOVO, o 

TEMPO do PAI.

SOU VOSSO PAI!
 Assim a vós falo e declaro!
 SOU o MESTRE e vos ensino cada passo e a cada linha ME apresento, 

instruindo-vos e ME fazendo UM convosco.
 A AMINHA PRESENÇA em vosso meio é reconhecida pelo AMOR que 

tendes uns para com os outros; pelo AMOR que está em vosso coração; pelo 
AMOR que tendes em vosso trabalho, em tudo e em todos.

 O MEU AMOR é reconhecido pelo zelo que tendes em “serdes” UM no 
PAI.

Quanto mais próximos estiverdes de MIM, mais vós AMAIS, mais vos 
doais e partilhais a PAZ e a VIDA em ABUNDÂNCIA.

 SOU UM em vós e vós estais em MIM em uma VIDA NOVA, cheia de 
BÊNÇÃOS e gratuidade.   

Não podeis mais permanecer em um tempo velho, mas precisais ingres-
sar definitivamente no NOVO TEMPO, para dialogardes COMIGO e serdes UM 
em MIM.
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O CARISMA “se fez”, a FONTE se abriu, o Céu curvou-se e se fez UM 
com a Terra.

 A VIDA em DEUS é o mais NOVO mistério aberto para o humano, pois 
é o mistério do NOVO TEMPO, no qual o ÚNICO GOVERNO SOU EU, VOSSO 
PAI, que faço resplandecer MINHA LUZ sobre todo Universo.

 O CARISMA é a maior fonte de SALVAÇÃO, fonte única, que GOVERNA 
todo Universo, e se instala, ligando Céu e Terra.   

Dessa fonte, saem raios de LUZ, que se espalham por todos os lados, 
cobrindo toda extensão terrestre.   

São como pára-raios ligados ao extremo e que se lançam em todas as 
direções.   

A fonte forma um canal aberto, ligando Céu e Terra, e vem derramar-
se em profusão sobre toda órbita terrestre, inundando assim o seio da Terra, 
fazendo-se presente em PODER e ABUNDÂNCIA, sendo o único CAMINHO de 
SALVAÇÃO.

 Deixai de questionar VOSSO DEUS, mas permiti que EU vos inunde 
com a MINHA GRAÇA gratuita que vos chega agora!

 É o MEU ESPÍRITO o condutor de toda essa Obra, e sem ela o Mundo 
não teria mais como voltar ao PAI.

 Deveis “SER” em MIM, e COMIGO fareis grandes coisas!   
As MINHAS maravilhas se fazem presentes através deste CARISMA, 

que fez a LUZ acender-se no Mundo, gerando NOVA VIDA, cheia de esperança 
e paz.

 Não podeis nem imaginar o que significa esse NOVO TEMPO para o 
Mundo, pois é um começar de novo, é um viver em MIM, é o “SER” em MIM, um 
prodígio tão grande e inigualável que jamais alguém ousaria mencionar ou con-
hecer e divulgar, não fosse o tal acontecimento estar vindo diretamente do Céu.

 Assim vos falo, pois quero que compreendais como sois importantes 
para MIM, pois o viver e o estar COMIGO requer um ser renovado e modificado, 
e isso o CARISMA se encarrega de fazer acontecer em vós, transformando-vos 
profundamente.

 Pois, de ora em diante, não haverá mais a concepção na origem do 
pecado, vinda de Adão e Eva, mas, sim, a concepção no mais puro e santo 
AMOR, a concepção no ESPÍRITO SANTO.

 Em MIM, tudo é PURO e SANTO, e vosso existir se resume tão-somente 
em ser, em MIM, criaturas NOVAS, feitas e recriadas, desde a origem, à MINHA 
SEMELHANÇA e IMAGEM.
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O pecado original foi eliminado desde o seu início e nasceu em vós o que 
há de mais PURO e SANTO, a concepção no MEU PURO AMOR.

 Quando homem e mulher unem-se em ato de AMOR, lança-se em vós 
o ESPÍRITO do PAI, na origem do ser, dando-lhe a perfeita ordem da VIDA plena 
em MIM.   

É a célula divina por MIM implantada que dá origem à NOVA VIDA, o 
NOVO SER, MINHA PERFEITA IMAGEM e SEMELHANÇA.

 Em tudo sois SANTOS, agora, desde o ventre materno, pois não há 
mais concepção no pecado, que era tão marcante para vós, mas a concepção na 
GRAÇA.

 UM só é o SENHOR e DONO que GOVERNA toda Terra e não há mais 
lugar para qualquer tipo de maldade, pois o espírito maligno deixou de existir 
eternamente, e agora está em vós o SANTO ESPÍRITO do PAI, que tomou posse 
de tudo, em total liberdade, em meio a tudo e a todos.

 A grande FAMÍLIA se fundou no firmamento, e em todas as partes do 
Universo não haverá mais a disputa pelo poder, pois haverá a mesma medida 
para todos, o mesmo tamanho, a mesma altura e o mesmo peso para cada ser.   

Todos serão de igual para igual, sem distinção de raça ou poder.   
Todos serão UM em MIM, na convivência em liberdade e santidade, em 

felicidade e bem-estar, amando-vos e respeitando-vos uns aos outros.
 A principal ORDEM nesse TEMPO é a LEI do AMOR a MIM, que foi 

desde o princípio, mas que só agora tem condição de ser cumprida por vós e, 
assim, de geração em geração, todos serão abençoados eternamente.   

E cheia de GRAÇA será a geração renovada em MIM, pois viverá sob 
MINHA LUZ, que GOVERNA a Terra inteira.

 É um NOVO TEMPO, um MUNDO NOVO, é a ALIANÇA ETERNA selada 
e solidificada no Céu e na Terra.  

É a ALIANÇA da PROMESSA do PAI, a VERDADE em ESPÍRITO e 
VIDA, em um mistério maior e mais profundo, chega a vós o conteúdo deste ELO 
de AMOR, enviado a vós por MIM, VOSSO PAI.

  Falou convosco o GRANDE e MAGNÍFICO SENHOR.
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BÊNÇÃOS a vós, FILHOS QUERIDOS!

 PAZ e BEM!

 Eis a VOZ que vos fala!   

É VOSSO PAI!   

Escutai-ME, FILHOS QUERIDOS, Empresários de todo Universo, pois 
ME dirijo a vós com todo CARINHO e AMOR de PAI!

 SOU VOSSO PAIZINHO e AMIGO, e só quero todo sucesso para vós e 
vossa Empresa, todo BEM e toda ABUNDÂNCIA.

 Estando no MEU AMOR, em PAZ COMIGO, vossa Empresa só pode 
crescer, multiplicar-se, pois, para desfrutardes da MINHA PROVIDÊNCIA, obriga-
toriamente precisais olhar para MIM, permanecer em MIM, que vos conduzo com 
serenidade pelas sendas da MINHA JUSTIÇA.

 SOU VOSSO DONO e a vós, Empresários, venho chamar a atenção!    
Chegou o momento em que o mundo empresarial precisa mudar ur-

gentemente, não sendo possível continuardes como éreis até aqui.   
Pois, a vós pergunto: em que, o vosso coração está ligado dia e noite?   
Na Empresa?   No dinheiro?   Nos empregados?   Nos problemas?
 Então, vós mesmos virais problema também e vós mesmos ides admin-

istrar e garanto-vos que não saireis do lugar, mas estagnareis completamente!
 Mas, ao contrário, se vos ligardes em MIM, se ficardes em MIM e ME 

entregardes a direção e gerência de vossa Empresa, EU VOU GOVERNAR e 
fazê-la progredir e prosperar.

 Vossa Empresa será sucesso e poderá partilhar com ALEGRIA.
 De vosso “SIM” depende toda uma sociedade, todo um MUNDO NOVO 

de JUSTIÇA e de VERDADE no que se refere ao TRABALHO.    
Por isso vos peço encarecidamente que deixeis o vosso velho modo de 

ser e agir, para cumprirdes a MINHA LEI, a NOVA organização, para, daqui para 
frente, administrardes conforme a MINHA VONTADE, pois SOU EU o GOVERNO 
e, por vós mesmos, nada podeis fazer de ora em diante.

 É o primeiro passo que dais e preciso primeiramente o vosso consenti-
mento, o vosso “SIM”.   Só, então, tomarei posse de vós e vossa Empresa.
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Sede simples e mansos de coração, e desvencilhai-vos de todo tipo de 
ganância, fazendo-vos justos convosco mesmos e com vossos empregados.

 Levai para dentro de vossas Empresas o que há de mais importante em 
todo TEMPO: o AMOR UNO e TRINO.

 Essa assertiva EU vos dou como LEI, fazendo acontecer a UNIDADE no 
vosso coração.   

Não vos deixeis governar pelo poder, pelas orgias, pela desordem, mas 
contemplai em vosso coração as MINHAS MARAVILHAS.   

Permanecei unidos entre vós e conquistai para vós e vossos amigos o 
que há de mais importante, que é MEU AMOR na vossa vida!

 Sede Empresários conforme o PAI, dirigindo vossa Empresa com HON-
ESTIDADE e DEDICAÇÃO, não deixando que haja, em vosso meio, alguém com 
o coração ferido pela injustiça e desamor, e que não exista insatisfação ao vosso 
redor!   

Se tendes o poder em vossas mãos, usai-o conforme a MINHA VON-
TADE e por desejo de doação aos vossos irmãos.   

Se trabalhais em família, pais e filhos, entre cônjuges, ou entre estran-
hos, que tudo seja do conhecimento de todos, os negócios feitos às claras, que 
ninguém tente enganar ninguém, pois nada mais fica encoberto ou escapa à 
MINHA JUSTIÇA.   

Que vosso trabalho seja santificado e que vosso ambiente de trabalho 
também seja santo, fonte de abundância e de prazer, em tudo dando GRAÇAS 
ao PAI que tudo criou por AMOR.

 Não podereis mais trabalhar “na” injustiça, pois neste TEMPO só haverá 
MINHA JUSTA e SANTA VERDADE a acompanhar-vos.

 Pagai, pois, salários justos, porque EU SOU JUSTO em tudo que faço.
 Amai vossos Empregados e tratai-os como irmãos, pois, se vós fordes 

AMOR, também reciprocamente recebereis AMOR, COMPREENSÃO e FIDELI-
DADE!

 Empresários queridos, sede, daqui para frente, Empregados do PAI e 
deixai-vos GOVERNAR conforme as MINHAS ORDENS, no cumprimento da 
MINHA LEI SANTA para todos os Povos.

  Sede abençoados e progredi na MINHA PROVIDÊNCIA!
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FILHINHOS!   AMOR é MEU NOME!
 Assim vos falo para trazer-vos cada vez mais para perto de MIM.
 Eis o grande MOMENTO!   
Estais diante do mais belo e santo TEMPO no qual haveis de AMAR e 

encontrar-vos com o PAI, abertos e cheios de VIDA NOVA.
 Estais diante do mais belo passo que a humanidade já viveu desde o 

princípio, o ABRAÇO do PAI neste TEMPO NOVO.
 Deveis, portanto, vos sentir santos, porque já estais na MINHA SANTI-

DADE.
 Vossa vida deve ser de revelações de AMOR e TERNURA, e nada 

poderá impedir-vos de permanecer ligados nesta FONTE de VIDA, pois fostes 
recriados por MIM em um TEMPO NOVO, nascidos do entrelaçamento CORA-
ÇÃO a coração, no DIVINO e SANTO AMOR.

 A LUZ radiante que fulgura e cobre todo Universo vem do Alto Céu e 
espalha harmonia e paz em toda atmosfera.

 E esse TEMPO chega para todos e não podeis desvencilhar-vos dele, 
pois não haverá outro, agora que estais ungidos pelo ungüento liberado por MIM 
e que recobre a todos vós.

 Levantai-vos e erguei vossa cabeça e olhai para frente, onde tudo está 
envolto em brisa orvalhada, suave como o mistério do NOVO TEMPO, fazendo-
se UM com o Céu.   

É o TEMPO de vos embalardes no seio do TODO PODEROSO SEN-
HOR, pois estais resplandecentes e cheios de AMOR, criaturas novas, envoltas 
pela MINHA roupagem de festa.

 Agora é o TEMPO propício de ficardes em MIM, vos saciardes em MIM, 
vos saciardes da MINHA PRESENÇA.   

Por isso, aquietai-vos e silenciai em MIM, vivendo intensamente esse 
MEU TEMPO.

   VOSSO PAIZINHO!

 Eis o que diz o SENHOR!
 Eis a chegada de um NOVO TEMPO!   
Soará uma voz no deserto!   
Um clamor se fará escutar e um rebento sairá aos saltos.
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Soarão a harpa e a cítara, homenageando a MAJESTADE do SENHOR.
 Um grande acontecimento envolverá todo Universo; haverá um silêncio 

e se estenderá a mão santa do ALTÍSSIMO sobre toda Terra.
 Tudo se fará em um TEMPO único.   
A VOZ do PAI se soltará e em linhas autorais será ouvida.
 A LUZ se acenderá e jamais haverá outro TEMPO.
 Abrir-se-á a porta definitiva e para sempre o SENHOR governará.
 A maldição dada pelo CRIADOR ao primeiro homem e à primeira mulher 

é como um emaranhado que lança raízes para todos os lados.
 É necessário que se rompa em definitivo com essa cicatriz.   
Há quem parte e há quem fica.   
É necessário e definitivo, mas esse será o grande momento da regenera-

ção entre o Céu e a Terra.
 Será um tempo de silêncio e, quando tudo passar, a porta definitiva-

mente se abrirá como passagem única para o REINO ETERNO.
 Há um representante na Terra, há uma força conquistada, e um poder 

que rompe e que abriga toda confiança do SENHOR.
 Outrora éreis livres, e houve um tempo de dor e sofrimento, e haverá 

outro TEMPO de BONDADE por parte do SENHOR e haveis de penetrar suas 
profundezas e deleitar-vos no seio do SENHOR.

 Uma enorme serpente envolve o Mundo e é ela originária desde Adão e 
Eva, sendo dela e por ela todo sofrimento que há na humanidade.

 Ela é vencida pelo BRAÇO do SENHOR e eternamente eliminada da 
face da Terra.

  Assim fala o SENHOR.

FILHINHOS!
 Falo-vos com todo AMOR!
 Já estais pisando o NOVO TEMPO em que UM só é o SENHOR de tudo 

e de todos.   
Somente uma será a VERDADE e, por fim, só restará o AMOR.
 Não mais as indiferenças e injustiças, mas uma só será a PALAVRA e 

esta permanecerá.
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É a imensa, a santa, a verdadeira, a PALAVRA AMOR, que reúne em si 
todo manancial da MINHA PRESENÇA SANTA.

 É o TEMPO de DEUS, o TEMPO do PAI, e esse jamais será extinto, pois 
é eterno e único, o verdadeiro, o santo, o inefável, cheio de graça e de paz.

 O CARISMA abriu caminho e chegou o TEMPO de um Novo Mundo, 
onde reside por definitivo o MEU REINO.

 A alma se habilitou e deu lugar a MAJESTADE de DEUS.   
Ela se fez TRONO, de onde GOVERNO com total segurança e plena 

liberdade, fazendo-ME UM em um mesmo AMOR.
 A grandeza deste TEMPO é a liberdade encontrada por DEUS em “SER” 

no íntimo de cada criatura.
 Haveis de experimentar o Paraíso, pois nada mais restará de maldade, 

nem pecado, nenhum tipo de desamor, tudo será no PAI e tudo será AMOR.   E o 
AMOR permanecerá eternamente esse será definitivamente o TEMPO de “SER” 
em DEUS.

 Tudo a vós dei e tudo vos ensinei, e, agora, o TUDO É em tudo, princi-
palmente em MEU VERDADEIRO TRONO, que é a alma de cada ser.

 Haveis de ME buscar com ardor, com verdadeira sede, pois tereis a 
certeza que, estando em MIM, estareis vivendo em pleno gozo, dentro e fora de 
vós.

 ESTOU em vós, SOU em vós, ME FAÇO em vós, para vos GOVERNAR 
com VERDADEIRA JUSTIÇA, a fim de identificar-vos como herdeiros legítimos 
do MEU REINO de AMOR e PAZ.

 ABA!   ABA!

DEUS age de uma extremidade da Terra à outra.   
Nada foi em vão neste CARISMA.   Tudo se uniu à CRUZ do FILHO de 

DEUS.
 Está entre o Céu e a Terra, em sentido horizontal, o CÁLICE que se 

derrama, de alto a baixo, em BÊNÇÃOS e GRAÇAS, formando uma cachoeira, 
cobrindo todo o Universo.
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O TRONO do ALTÍSSIMO SENHOR está no ALTO, de onde o TODO-
PODEROSO SENHOR GOVERNA, dando SUAS LEIS para serem cumpridas.

 De alto a baixo, de lado a lado, está a Corte Celeste dando total cober-
tura ao mais precioso mistério do PAI, as TRÊS ALIANÇAS que abrangem toda 
órbita terrestre.

 A SANTÍSSIMA TRINDADE está entre vós, e está a GOVERNAR o Céu 
e também a Terra.

 O ESPÍRITO SANTO veio trazendo SEU AMOR para vós.
 Estais adentrando nesse tempo propício do aprimoramento da existên-

cia humana no MEU ETERNO AMOR, pois SOU EU o AUTOR de toda existência 
e a LEI da VIDA é o “SER” em MIM.

 A estabilidade da VIDA em MIM vem do diálogo íntimo entre NÓS, EU 
em vós e vós em MIM.   

“SER” em MIM é estar livre, aberto, dócil para conversar COMIGO e 
sintonizar-vos com o que vos falo, sentindo o mesmo que sinto.   

CRIADOR e criatura dialogam numa mesma linguagem de AMOR, com 
toda abertura e liberdade, numa convivência íntima, confiante e de verdadeira 
UNIDADE.

 A extremidade da Terra se torna um invencível e forte lugar, definitivo, 
onde EU, VOSSO DEUS TODO-PODEROSO, ME assento para comandar a tudo 
e a todos.

 O MEU TRONO transforma-se em uma FONTE de onde saem raios de 
LUZ que transmitem a vós, uma a uma, mensagens de AMOR, PAZ e TERNURA 
que EU desejo partilhar.

 Entre o Céu e a Terra, o que era negro transformou-se em singelo pin-
gente de diamante que se “derrama” por toda parte.

 A atmosfera terrestre está em reforma total, tornando-se o mais Novo e 
Santo Paraíso.

Para isso, EU, VOSSO PAI, abri MEU TABERNÁCULO, doando-ME por 
inteiro, fazendo-ME UM com MINHAS criaturas, recriando tudo em um NOVO 
TEMPO, em um único MOMENTO.   

Abriu-se, de alto a baixo, o mais forte e verdadeiro canal, de onde EU 
tudo GOVERNO com total PODER e com muito AMOR.

 A Igreja-estrutura deverá renascer em um TEMPO NOVO, de aprimora-
mento e de grandes mudanças.  Assim também a Família e o Governo precisam 
renovar-se para ingressar nesse NOVO TEMPO, no qual tudo precisa SER con-
forme DEUS.
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SOU EU, a SANTÍSSIMA TRINDADE, VOSSO GOVERNO de ora em 
diante e eternamente, e não haverá mais lugar para velhos costumes e tradições, 
arcaicos e obsoletos, mas, sim, o que conta é a vossa convivência COMIGO para 
aprender a conhecer-ME e AMAR-ME.

 Toda criatura só estará VIVA em MIM, porque fora de DEUS não existe 
VIDA, pois MEU SER abrange todo Universo.

 Assim, tal qual os peixes precisam estar imersos em água para viv-
erem, da mesma forma vós, FILHOS, e também vós, Instituições, daqui para 
frente precisais estar mergulhados em MIM, ÁGUA VIVA, para terdes a VIDA em 
ABUNDÂNCIA.

 Os Mandamentos serão aprimorados, pois, não havendo o pecado, so-
mente UM será o MANDAMENTO: AMAR o PAI acima de todas as coisas e UM 
só DEUS será adorado, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, o PAI e ÚNICO SEN-
HOR.

 A passagem do velho para o NOVO TEMPO trará para vós, além de 
muitas mudanças, o diálogo fraterno, a paz e a convivência pacífica.

 Em MIM, vereis que nada é complicado, que tudo é simples e fácil de 
compreender, pois aquele que complicou tudo e deixou vossas faculdades men-
tais obscurecidas e bloqueadas deixou de existir para sempre.   

Deste modo, só na MINHA SABEDORIA haveis de prosseguir, cabeça 
erguida e peito aberto, rumo a este NOVO que é ETERNO.

 - Aia – la!   Shaia – la!
 Assim, no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho ou lazer, UM só será o 

MANDAMENTO: AMAR o PAI sobre tudo e sobre todos.   
Quando conhecerdes e vivenciardes esse MANDAMENTO, todas as 

outras coisas perderão o sentido ou deixarão de existir, pois todos vós sereis UM 
no MEU AMOR.

 Não haverá discordâncias, nem contendas, nem incompreensões ou 
murmurações, pois chegais ao entendimento de que a VIDA em MIM é maravil-
hosa e que vale a pena permanecerdes em MIM.   

Haveis de compreender MEUS ensinamentos e, então, amar-vos mutua-
mente entre vós, porque sois FILHOS QUERIDOS do mesmo PAI.   

Existindo em vós esse VERDADEIRO AMOR, tudo será PAZ, VIDA e 
PROVIDÊNCIA em abundantes colheitas.   

E assim já estais vivendo o Paraíso intensamente, tão esperado por vós.
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No vosso coração terá lugar somente para o AMOR, ser UM em MIM, 
como fonte de energia, gerando VIDA com intensidade, sensibilidade, força e 
poder.

 Assim É, e que se FAÇA!
 
  VOSSO PAI, UM SÓ SENHOR!

 Assim falo a vós!
 O Mundo está recebendo do Alto Céu uma chuva de BÊNÇÃOS e GRA-

ÇAS.
 Bem no alto, encontra-se como que uma hélice, cortando tudo o que se 

lança opostamente, contra o PAI.   
Esta hélice gira em todas as direções.
 A LUZ brilhante do PAI ilumina toda superfície terrestre, fazendo com 

que todo mal seja destruído para sempre.
 Como chuva de diamantes, BÊNÇÃOS e GRAÇAS caem sobre todo 

Universo, diretamente do TRONO do PAI, o ALTÍSSIMO SENHOR.
   Amém!

 FILHOS QUERIDOS!
 SOU VOSSO ÚNICO DONO!
 FILHINHOS, vós fazeis parte de MIM, “sois” em MIM, porque o vosso 

corpo, a vossa carne humana, já está em MIM.
 Agora SOMOS UM, em UNIDADE indissolúvel, SANTÍSSIMA TRIN-

DADE em vós.
MEU ESPÍRITO SANTO se projeta em cada célula, em cada órgão de 

vosso corpo, em cada gota de vosso sangue, em cada músculo, enfim, em tudo 
o que há em vós.

 No vosso olhar, no vosso escutar, em vosso falar, no pensamento, e em 
tudo o que sentis, deveis “ser” em MIM, como EU “SOU” em vós.

 É claro que não entendeis ainda MINHA linguagem, mas, a seu tempo, 
tudo está se realizando em vós.
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Sois humanos e fazeis parte da matéria, mas também sois espírito, e 
muito mais, sois alma, o TEMPLO SANTO do CRIADOR, estando, portanto, em 
íntima ligação COMIGO.

E desde o princípio há em vós o sopro de VIDA que vem do PAI.
 Por isso, o Mundo todo precisa nascer em MIM, e passará pela dor de 

parto para vir à LUZ nesse NOVO TEMPO, que já chegou para vós, pois estou à 
porta e bato com insistência.

 Chegou o MEU TEMPO, o TEMPO de DEUS!   
E já ouvis os MEUS passos que se aproximam de vós!
 Escutais os ruídos da tribulação, da lamentação, dos gemidos e da dor, 

pois eis que o tempo derradeiro se aproxima e começam os seus sinais.   
Assim acontece com o que está no Mundo.  
Por isso EU vos chamo, batendo à vossa porta.
 E digo-vos mais uma vez: o Mundo precisa nascer de novo, nascer em 

um TEMPO NOVO, pois desceu até os confins do inferno e agora precisa subir, 
nascer, crescer e ressurgir no MEU TEMPO, o TEMPO do PAI.

 Fora da órbita terrestre há um lugar infinitamente turbulento, desconhe-
cido, frio e sem vida.   E entre o Céu e a Terra, está aberta uma porta imensa.   

E toda impureza, toda injustiça e toda maldade são lançadas por MIM 
através dessa porta e se perdem para sempre nesse território desconhecido e 
vazio.

 E o Mundo fica livre, liberado para viver só o BEM.
   Amém!

 FILHOS AMADOS!
 É o PAI que vos fala!
 Sede santos, dóceis e amáveis, assim como VOSSO PAI é SANTO e 

AMÁVEL em tudo que faz.
 SOU EU que vos falo, VOSSO PAI e AMIGO, para que sejais em MIM.
 Para isso acontecer em vossa vida, respeitai essas três condições:
 Sede santos em tudo o que fazeis!   Sede extremamente dóceis!   
E amai intensamente em vosso coração, primeiro a VOSSO PAI, e, por 

extensão, esse AMOR atinge a tudo e a todos.
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E todas as vossas atitudes ficam impregnadas de AMOR.
A grandeza de ser em MIM é viver o Céu já aqui na Terra, e, a partir 

desse mundo, estais dentro e fora desse lugar chamado Céu, e podeis sentir as 
suas maravilhas.

É o fim de um tempo e o começo de outro.   
É o TEMPO de “ser” no PAI e estar unidos a MIM em um mesmo AMOR, 

pleno de PAZ.
Agora começais a receber um ensinamento NOVO, condizente com o 

NOVO TEMPO e vos perguntais: “mas, será isso verdadeiro?”
Pois, EU vos digo: o velho tempo, com suas conseqüências nefastas, já 

passou.   
E um NOVO TEMPO ressurgiu para maior HONRA e GLÓRIA do SEN-

HOR que vos fala, e muito tendes a aprender, já que estais apenas no começo e 
tudo em MIM será NOVO, muito NOVO.

A estrutura deixará de existir, tal como é, pois haverá um ÚNICO e SAN-
TO COMANDO que sai diretamente da FONTE ETERNA.

Não mais haverá a licenciatura de partículas governamentais dentro da 
Cúria.   

Será uma unidade perfeita entre MEUS FILHOS.
A grande potência de senhores da lei será substituída pela simples ação 

comunitária, unida pela LEI do AMOR.   
E haverá unidade entre os irmãos, distribuídos entre si, dando lugar ao 

ÚNICO e SANTO saber, à LEI da VIDA e à LEI do AMOR.
Será desmantelada, por ORDEM do TODO-PODEROSO SENHOR, a 

forte cúpula que comanda todo Universo, para que EU possa ocupar o lugar 
que a MIM pertence, implantando MEU TRONO VERDADEIRO, de onde darei 
MINHAS ORDENS.

Haverá um grande desentendimento para derrubar-se as falsas leis im-
postas pela ação do homem.

Acontecerão grandes mudanças para que a UNIDADE PERFEITA se 
complete em todos os sentidos.

Agora é o TEMPO do PAI, pois já se foi o tempo dos homens, passou o 
tempo glorioso para o humano.

Agora somente UM será glorificado, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, 
que GOVERNA para todo sempre.

Assim seja!   Amém!
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FILHOS QUERIDOS!
Falo a vós com muito AMOR!
O DOM penetrante da VIDA é a MINHA eterna e única promessa diante 

deste CARISMA.
O CARISMA, em si, é a mais forte proposta que faço para vós, FILHOS 

QUERIDOS!
É diante dessa proposta que tendes direito de ter a VIDA PLENA em 

MIM.
A única e verdadeira FONTE de energia para vós vem da intimidade de 

“ser” em MIM.
EU, VOSSO PAI, estou a ensinar-vos tais coisas que para vós é de es-

panto, mas que com intensidade deveis saber.
Ninguém teria capacidade suficiente para entender ou compreender tais 

mistérios se não fosse a SABEDORIA DIVINA ensinar-vos e dar-vos entendi-
mento.

O ESPÍRITO SANTO, DOM diletíssimo proveniente do PAI, toma parte 
sumamente importante em todo esse mistério que se abre com letras de ouro, em 
um ensinamento novo para vós, em todo Universo.

A MINHA grande conquista se dá em virtude de uma forte união entre o 
Céu e a Terra.

Através da abertura existente, fundamentada pelo CARISMA, feita em 
uma única linha que desceu ao extremo do firmamento, dando liberdade total, 
tanto a MIM como a vós, FILHOS QUERIDOS, que podeis agir com plena confi-
ança em MIM, buscando o diálogo permanente e eficaz.

Abriu-se, em uma coluna, a abertura permanente para o Céu.
De ora em diante, não deveis olhar mais a incredulidade e a petulância, 

mas permanecer somente nas coisas verdadeiras que provêm de MIM.
O vosso espírito, a vossa alma é MINHA morada definitiva, pois tudo em 

vós está em MIM.
Há entre o Céu e a Terra três ALIANÇAS que circulam na atmosfera, 

abrangendo-a por inteiro, sendo que essas três ALIANÇAS se completaram por 
ORDEM MINHA e se concluíram pela OBEDIÊNCIA.  

Essas ALIANÇAS fazem parte da promessa feita por MIM desde o 
princípio: “Haverá um ÚNICO SENHOR, uma ÚNICA FONTE, um ÚNICO REI.”
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No início, pela OBEDIÊNCIA de Moisés; depois, pela OBEDIÊNCIA de 
JESUS, MEU FILHO; e, agora, pelo ESPÍRITO SANTO unido a um CARISMA, a 
OBEDIÊNCIA se faz pela Pessoa de GERTRUDES, no TEMPO atual.

Portanto, tudo está feito no MEU AMOR infinito e santo, e a vós só resta 
“serdes” em MIM, de todo vosso coração e entendimento.

 VOSSO PAI Celestial.

FILHOS!
EU SOU o SENHOR da VIDA!
Venho falar-vos no momento em que tudo se completa e a VIDA é salva.
A VIDA é o que há de mais importante na criatura.
Não existe VIDA se ela não provém de MIM, pois EU SOU a VIDA.
SOU VOSSO DEUS, o PAI, gerador da VIDA em vós.
A transmissão da VIDA é feita por MEU AMOR infinito e, por isso, ela 

nunca se extingue.
E acontece no momento em que libero MEU ESPÍRITO para estar em 

UNIDADE com o HOMEM e MULHER.
Sem MEU consentimento, humanamente, a existência da VIDA deixaria 

de concretizar-se porque vem do alto o PODER da VIDA, a sua concepção, o 
DOM de “SER” em MIM.   

O espírito humano é fecundado ainda no ventre materno, pelo DOM do 
PAI.   

É a partir do vosso espírito que faço contato íntimo convosco, dando-vos 
a origem de FILHOS do MESMO PAI.

A alma é a cúpula de energia gerado por MIM, “emancipada” pela origem 
de um celeste manancial de BÊNÇÃO e GRAÇAS.

A criatura em si é um sistema perfeito, um conjunto de aparelhos gera-
do em total pureza, ligado diretamente na FONTE de ENERGIA do TRONO de 
VOSSO DEUS TODO-PODEROSO.   
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Não há nada que se iguale a seu funcionamento e nada supera sua 
dinâmica tão bem elaborada por MINHA SABEDORIA.

Fostes criados à MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.
Por isso, não fostes predestinados para viver a insolência ou a discórdia 

entre vós, mas para retratardes a IMAGEM PERFEITA do PAI.
Estais destinados a serdes criaturas puras e santas como EU SOU SAN-

TO e habito em vós.   
Estáveis sujeitos à maledicência, mas fostes resgatados pelo DOM pre-

cioso que SOU, feito em um mistério esclarecido por inteiro a vós, agora neste 
TEMPO.

Entre o Céu e a Terra está aberta a porta da VIDA em MIM, pois estáveis 
na treva e, HOJE, viveis a VERDADEIRA LUZ. 

A ignorância humana deu vazão à incredulidade, ameaçando vossa con-
fiança em MIM, quase pondo tudo a perder, pois precisei valer-ME de vós para 
resgatar, salvar e recriar a VIDA, ameaçada desde o Paraíso.

Compreendendo a fraqueza de MINHAS criaturas, vim em socorro, 
enriquecendo-vos e dando-vos FORÇA, CORAGEM e DISCERNIMENTO, e 
conduzindo-vos pelo CAMINHO da SALVAÇÃO.   

Perdoei-vos todas as faltas e confiei em absoluto o MEU PLANO de 
AMOR e SALVAÇÃO a cada ser existente sobre a Terra.

Olhei para vós e ME compadeci ternamente e enriqueci-vos, então, com 
MEU PRECIOSO DOM, justificando a vinda de MEU FILHO JESUS para junto de 
vós, e agora em UNIDADE com MEU ESPÍRITO SANTO, ME FIZ UM, tornando-
ME DONO de todo ser.

 A linha por MIM descrita desde o princípio torna-se verdadeira, definitiva 
e sem volta.

Esse é o TEMPO do PAI, o TEMPO de “SER” em MIM, e vereis muitos 
acontecimentos, presenciareis muitos fatos, mas ficai atentos e vigilantes, pois 
deveis trabalhar como MEUS escudos.   

Não vos assusteis nem vos admireis, pois o Mundo vai virar de cabeça 
para baixo, mas vós deveis permanecer em pé, firmes, diante da MINHA LEI.

No AMOR, na PACIÊNCIA e na OBEDIÊNCIA, sois MEUS vanguardeiros 
e, por isso, a vós tudo confio e a vós tudo esclareço.

Não vos desespereis ou entreis na confusão do Mundo, mas ficai so-
mente ligados a MIM, VOSSO ÚNICO e SANTO SENHOR.   

EU SOU em vós PAZ, EQUILÍBRIO e SEGURANÇA.   
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Pois esse é o TEMPO de “SER” em MIM e esta é a vossa única FORÇA, 
vosso único PODER e vosso único CAMINHO.

A vossa vivência em MIM é a vossa riqueza maior, a vossa herança 
eterna.

Amém!

 O PAI, que tanto vos AMA.

MEUS AMADOS!
SOU VOSSO MESTRE!
Chegais ao NOVO TEMPO, completamente intactos, nada em vós tendo 

sido destruído, e, também, fora de vós, tudo ficou em pé.
Agora quero instruir-vos para ingressardes com integridade no MEU 

SEIO, junto à MINHA GLÓRIA.
Não é o que haveis de entender que ME interessa, mas o que “se faz” em 

vós, através do que vos falo neste momento.
A LUZ DIVINA está acesa no Universo e o Mundo já sente a MINHA 

chegada definitiva.
É a hora final, a derradeira, e só restará uma coluna, a coluna da 

VITÓRIA, a qual GOVERNARÁ o Mundo, de ponta a ponta.
Crede, com todas as forças do vosso coração, na FIDELIDADE deste 

GOVERNO NOVO, em que tudo é renovado a seu tempo.
Nada do que é velho permanece, mas tudo NOVO em um TEMPO 

NOVO.
Para isso, deveis ingressar rapidamente no seio do PAI para que a estru-

tura velha não vos atinja e não vos faça perecer.
A porta está aberta, a LUZ se apresenta, e a angústia se faz presente.
Por isso é que vos alerto, para entrardes no MEU SEIO!
Pegai tudo o que vos pertence, acolhei vossos filhos e vossas filhas, 

caminhai juntos e adentrai na MINHA TENDA, e permanecei nela até segunda 
ordem.

O Mundo estremece, pois a luz opaca, ofuscada, da maldade se apaga 
completamente, e o eixo terrestre treme e balança.
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O Globo continuará sustentado pela coluna que liga o Céu e a Terra, e 
todos vós que nele permanecerdes sentireis aflição, desespero e solidão mortal.   

E só sentireis alívio se estiverdes no MEU SEIO, aconchegados no MEU 
CORAÇÃO de PAI.

Quando se ofuscar a luz do Mundo e as trevas se fizerem presentes, 
haverá um imenso frio cobrindo todo Universo.   

Somente o calor do Céu poderá desfazê-lo e a coluna, com sua porta 
aberta, trará nova esperança para todo Universo.

Cuidai para que em vosso coração não haja lugar para solidão, mas de-
ixai-vos inundar pelo ÚNICO SENHOR de todo Universo, o DEUS UNO e TRINO, 
o AMOR VERDADEIRO.

Falou convosco o DEUS SANTO, o AMIGO, que quer aconchegar-vos 
em SEU SEIO!  

Amém!

QUERIDOS FILHOS!
É o PAI quem vos fala!
Venho pessoalmente comunicar-ME convosco e conduzir-vos para vi-

verdes em MIM.
Realizo em vós a UNIDADE PERFEITA para que seja perfeita a UNIÃO 

entre DIVINO e humano.
Que não exista mais entre vós a discórdia, a raiva e o ódio, mas que 

tudo se transforme em AMOR, PAZ e HARMONIA, para permanecer entre vós a 
MINHA AMIZADE.

Começai entre vós, cônjuges e filhos, a exercitar-vos para viver nesta 
harmonia solidária!

Estendei os laços de união para vossas famílias, perdoando-vos mutua-
mente e amando-vos, uns aos outros, de todo coração.

Quero e preciso estar entre vós, permanecer na AMIZADE carinhosa 
convosco, cultivando o MEU afeto em vosso ser.

São momentos de AMOR UNO e TRINO, VERDADEIRO e SANTO, que 
se fazem em vós e que identificam cada vez mais a MINHA SANTÍSSIMA PRE-
SENÇA.
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EU SOU AQUELE que É em vós, e não precisais procurar deuses fora 
de vós, porque, como PAI AMOROSO e CUIDADOSO, sei tudo o que precisais e 
o providencio para vós.

É o grande momento deste mistério alcançar o Mundo.
Está entre o Céu e a Terra a mais bela e santa VIRTUDE.   
Paira sobre todo Universo uma coluna de sustentação, banhada em le-

tras de ouro, e que vos firma em pé.   É a mais bela e santa ORDEM que a Terra 
já viu.

É a PALAVRA ditada por MIM, escrita pelos Anjos e Arcanjos, e que 
GOVERNARÁ todo Universo.

SOU EU mesmo, VOSSO PAIZINHO, fazendo-ME presente nessa Col-
una.

SOU a PERFEIÇÃO, e estou abrindo-ME e dando-ME a vós em um úni-
co frasco, do qual se derrama sobre vós a essência da VIDA.

É a PALAVRA que sai da MINHA BOCA: AMOR, AMOR, AMOR, o misté-
rio que chega a vós e que o Mundo não conhecia.

Eis a VIDA que o Mundo não tinha e que está recebendo agora, resum-
ida em uma única PALAVRA: AMOR TRÊS VEZES SANTO, O AMOR ETERNO.

De nada adianta ganhar o Mundo se não tiverdes AMOR, pois é o único 
que restará no fim.

Somente UM é o SENHOR, O AMOR, o desconhecido da maldade.  
ELE vos conhece e se dá a vós.
Agora é possível começardes a viver esse AMOR.
Querei viver esse AMOR para permanecerdes no mistério da FORÇA e 

PODER que SOU EU em vós.
O Mundo está angustiado e toda estrutura terrestre está em desespero, 

mas vós já ME conheceis e sabeis que somente UM é o SENHOR, o SENHOR-
AMOR.   

Se estiverdes no MEU AMOR, passareis ilesos por essas horas de pavor.
Deixai-vos envolver pelo maior mistério que chega até vós e vivei, já 

aqui, a PAZ do Céu.
O AMOR é uma LEI que vos dou.   
Se tiverdes em vosso coração essa LEI, estais abraçados com VOSSO 

PAI.   
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Disso podeis ter a certeza!
AMAI, AMAI sem cessar, e buscai constantemente permanecer no MEU 

AMOR!
Não são de discursos bem elaborados, palavreados enfeitados ou rique-

zas efêmeras que o Mundo precisa, mas desse AMOR SANTO que tem origem 
em MIM e atinge vossa alma, o âmago do vosso ser.

Não vos prendais, pois, às coisas mundanas e passageiras, mas jogai-
vos sem medo nesse manancial de AMOR que tenho para vos abastecer!

Sendo assim, estareis sempre em UNIDADE PERFEITA COMIGO, 
VOSSO PAI e CRIADOR.

Falou convosco o PAI, que não se desdiz.

FILHOS QUERIDOS!   Vós já sois FILHOS PERFEITOS!
Sois PERFEITOS se tendes a MINHA PERFEIÇÃO em vós.
Em cada um de vós está MINHA MÃO.   
Vós sois criaturas perfeitas porque PERFEITO é VOSSO PAI que vos 

criou à SUA IMAGEM e SEMELHANÇA.
Empenhardes em permanecer em MIM, auscultando a cada instante 

vosso coração para estar em consonância com o MEU: isso é PERFEIÇÃO.
Não é “ser por ser”, mas é ser PERFEIÇÃO por AMOR a MIM, ficar no 

MEU AMOR e permanecer na MINHA VONTADE, AMANDO VOSSO PAI.
SOU o ÚNICO SENHOR, o SENHOR da VIDA.   
Por isso, sois MEUS. 
Sois MEUS, se estiverdes no diálogo COMIGO, constantemente, aber-

tos, persistentes e carinhosos, sem vos distanciardes de MIM.
Aprofundai-vos em MIM, pois em vós está o que há de mais importante, 

a VIDA DIVINA que emana de MIM e se aperfeiçoa à medida que a cultivais com 
todo cuidado e esmero.

Sois MEUS FILHOS QUERIDOS, e vos conduzo pelo caminho certo que 
vos torna perfeitos e santos.
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Confiai em MIM, na MINHA GRANDEZA e no MEU AMOR para con-
vosco.

O tempo em que adentrais é o TEMPO de “SER” em MIM.   
Ficai em MIM e recebei MINHAS BÊNÇÃOS!

  VOSSO PAI CELESTIAL.

FILHOS QUERIDOS!
Quem vos fala é o VOSSO PAI!   O GOVERNO NOVO!
Já estais colhendo os frutos da MINHA PROVIDÊNCIA, e quanto mais 

vos envolverdes COMIGO mais vos tornarei frutíferos, fortes e aptos para partici-
par e dar testemunho do MEU REINO NOVO, que já apresenta ampla produtivi-
dade.

Apresento a vós novas e desafiadoras propostas, que precisais aceitar 
dizendo vosso “SIM” para que MEU GOVERNO SANTO se expanda cada vez 
mais e melhor, em todo Universo.

Nesse momento, precisais estar com os pés no chão, pois agora ides dar 
o passo decisivo.

A partir do MEU canteiro de obras, EU vos GOVERNO, vos DIRIJO e 
ORIENTO.

Sois MEUS FILHOS HERDEIROS e em vós ponho toda MINHA COM-
PLACÊNCIA de PAI-MÃE.

Tende a vosso dispor MINHA AMIZADE e vos ressuscito a cada instante.
O Mundo já está salvo, mas precisais labutar COMIGO com o mesmo 

vigor e entusiasmo do início.
Sois soldados valorosos e ME auxiliais muito.   
Por isso, cada dia vos retribuo em dádivas de AMOR, PAZ e ABUNDÂN-

CIA.
Convergistes para um único ponto, a partir do qual podereis ir, ir, ir, sem 

limites nem fronteiras.
O AMOR se eleva, explode e se espalha com todo vigor.   
Mas precisais afirmar-vos em fatos reais e atitudes concretas, de trabal-

ho e ação no Mundo, para poderdes suportar a grande efusão do MEU ESPÍRITO 
de AMOR.
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Agora a SEDE do BANCO do PAI é em CURITIBA e tem amplitude inter-
nacional, com raios de ação cada vez maior.

É no concreto que “SE FAZ” MEU GOVERNO NOVO.   
Nesse BANCO é manuseado o dinheiro do Mundo todo, secretamente, 

em quantidade sempre crescente, mas na simplicidade e no anonimato.
Por isso, vou incutindo nos MEUS tições escolhidos um furor de AMOR 

pela conquista do dinheiro que neste BANCO do PAI é depositado e faz o giro 
normal, servindo à pessoa, à família, empresa e sociedade.

Tende, pois, muito AMOR e CARINHO por essa ORGANIZAÇÃO FINAN-
CEIRA INTERNACIONAL que atua em vias de fato e de direito.

Tende um mesmo CORAÇÃO COMIGO, amando-vos e ajudando-vos 
mutuamente nesse misterioso trabalho. 

Que possais AMAR-ME com todas as vossas faculdades mentais e de 
todo vosso coração.

Que vossos olhos estejam sempre fixos em MIM, VOSSO PAIZINHO, 
que caminha convosco, de dia e de noite.

Nada temei, pois estais na VERDADEIRA VIDA, a VIDA NOVA, no 
NOVO TEMPO.

Sois MEUS herdeiros legítimos, por isso vos cumulo de benefícios e vos 
assento em MEU TRONO de GLÓRIA, segurando-vos no colo.

VOSSO PAI vos AMA muito e, em MIM, sede doadores do BEM e da 
VERDADE!

Crescei!   Ressurgi!   Progredi na MINHA PROVIDÊNCIA!
Quero ADMINISTRADORES conforme o PAI, com todas as letras maiús-

culas!
SOU EU à vossa frente, conduzindo tudo, todos os vossos negócios.
Através do ZULMAR, MEU QUERIDO FILHO, sempre fiel e disponível, 

atinjo a todos vós, ininterruptamente, em todos os minutos.
MINHA LEI do DÍZIMO, observada por todos vós com tanto AMOR, em-

penho e imparcialidade, vos assegura sempre colheitas abundantes e vos agra-
cia com abundante PAZ e SERENIDADE.

Comunicai-vos COMIGO em vosso coração continuamente, mesmo 
quando estiverdes aflitos, sobrecarregados ou em meio ao barulho e agitação 
do Mundo!
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Não esmorecei, porque MINHA LEI vos sustenta e, aonde precisar de 
vós, vos conduzirei sob MINHAS ASAS.

Dissestes o “SIM” decisivo e agora tende em vós o MEU ESPÍRITO 
SANTO como MEDIADOR vosso junto a MIM, como ANIMADOR e IMPULSION-
ADOR do vosso trabalho.

Não vos deixo sozinhos, pois tendes MEU auxílio permanente, e, estan-
do já em pleno gozo da RESSURREIÇÃO de MEU FILHO JESUS, vos beneficio 
a cada amanhecer com MINHA BÊNÇÃO de PAI, vos premiando com toda sorte 
de bens espirituais e também materiais.

Vivei, pois, em PERFEITA COMUNHÃO de AMOR COMIGO e estai em 
constante vigília, coração a CORAÇÃO.

Dou-vos toda MINHA RIQUEZA e toda MINHA FORTUNA para manuse-
ardes, pois MINHA COMPLACÊNCIA está sobre vós e vossa Empresa.

Dou-vos o certo, no tempo certo, conforme podeis suportar, pois é MEU 
PODER que derramo sobre vós, à medida que se dá o poder humano em vós.

Por isso, recebeis aquilo que podeis assimilar, como criancinhas de colo, 
nem de mais nem de menos, mas o tanto que vos faz bem, tanto ao corpo como 
ao espírito e à alma, e vos faz crescer em BÊNÇÃOS e GRAÇAS diante de MIM.

Que é mais importante, o dinheiro ou a VIDA?
Se, pois, vos dou continuamente a VIDA e preservo a VIDA de vossa 

Família, já não tendes toda riqueza?
Cuidai, pois, de acalmar-vos e trabalhar por AMOR a MIM e para obe-

decer à MINHA VONTADE, e vossos celeiros sempre estarão cheios em medida 
transbordante de ALEGRIA e PAZ.

Mas, vós, tições ardentes e resplandecentes, recebereis na alma o zelo 
pela MINHA OBRA e MEU furor de AMOR pelo “dinheiro” que precisa de movi-
mentação sempre crescente, pois dele depende a sustentação do BANCO do 
PAI, internacionalmente.

Abençoa-vos o VOSSO PAI e vos dá ânimo e coragem!
Agora, prestai bem atenção no que vos digo.   

Não é a quantidade de capital posto em vossas mãos que interessa a 
VOSSO PAI, pois iríeis vos cansar facilmente e vos sobrecarregar de 
“poder humano” sem necessidade, mas a finalidade para a qual esse “dinheiro”
é manuseado, se acumula e gira nessa Empresa escolhida para
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representar o MEU BANCO em CURITIBA e no Mundo, cujo fim precípuo é acol-
her as benesses do MEU AMOR de PAI-MÃE entre vós.

Digo-vos: não são as coisas amontoadas em excesso que ME agradam, 
embora tudo EU sempre providencie que nada falte em bem viver.

Tudo na medida certa, sem exageros e pretensão de crescer excessiva-
mente ou de enriquecer.

Não porque vós não mereceis, mas pelo que vossa Empresa representa 
no Mundo todo. 

Nela, o MEU AMOR se derrama em uníssono, em todo Cosmo.   
E vós, já estais prontos para acolher todo caudal imenso do MEU AMOR 

ainda em vida?
Não é melhor receberdes passo a passo, segundo a segundo, na medida 

que o ZULMAR possa agüentar? 
E salve a GERTRUDES, MINHA COMPANHEIRA e VANGUARDEIRA do 

MEU PLANO de AMOR e BEM para a humanidade!
Salve, SENHORA AMADA, FILHA QUERIDA!
FILHOS QUERIDOS, não é mais sensato receberdes sem sofrer, nem 

penar, toda MINHA COMPLACÊNCIA, em VIDA, ALEGRIA, BÊNÇÃO, PAZ, 
CARINHO, TERNURA, SABEDORIA e PROVIDÊNCIA?

Calmamente, amorosamente, santamente, e com a simplicidade das cri-
anças?

O que plantardes em PAZ, AMOR e MANSIDÃO, vossos filhos colherão!
Portanto, FILHOS QUERIDOS, eleitos e escolhidos para essa MISSÃO 

grandiosa no Universo, o que peço de vós é vossa OBEDIÊNCIA, cuidando bem 
de vossa Empresa e atendendo aos MEUS apelos nos mínimos detalhes, pois é 
vossa Família que está em jogo.

Nas vossas reuniões e encontros, no vosso dia-a-dia de trabalho, con-
siderai sempre, primeiro, a MINHA PRESENÇA entre vós.

Tomai conhecimento do PAI que entre vós se assenta, vos anima, vos 
ensina e vos conduz.

SOU a SABEDORIA incriada que vos instrui, e a LUZ forte e resplande-
cente que vos aclara vosso CAMINHO.   

Andai em MIM e não esmorecereis!
Obedecei-ME!   OBEDECEI-ME em tudo!
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Cada gesto de AMOR, cada olhar de CARINHO e TERNURA, cada PA-
LAVRA mansa e sincera, SOU EU que ali estou PRESENTE convosco e tereis a 
recompensa do Céu entre vós.

Vossa alma está repleta do MEU AMOR e recebe uma chuva benfazeja 
de BÊNÇÃOS e GRAÇAS em profusão.

Ao acordardes, tende um minuto de quietude, a sós COMIGO, PAI-MÃE, 
alma a ALMA, coração a CORAÇÃO!   

Somos UM, em intimidade de AMOR, CARINHO e TERNURA.
De MIM chega para vós todo PODER e FORÇA, para perseverardes no 

BEM e na VERDADE e testemunhardes MEU NOME entre as Nações.
MINHA BÊNÇÃO PATERNAL vos sustenta nas vossas andanças, para 

lá e para cá.
Conheço-vos de perto e sei onde pisais.  Nada há que EU não veja e não 

sinta convosco.   
Por isso, dou-vos toda energia DIVINA necessária para continuardes 

firmes, otimistas e abundantes, na certeza de estardes trabalhando e lutando ao 
lado do VERDADEIRO DEUS VENCEDOR, VOSSO PAI-MÃE AMIGO.

AMIGO!   AMIGO!   AMIGO!   É assim que desejo que ME chameis!   
AMIGO!   AMIGO QUERIDO vosso de todas as horas!   ABA!   ABA!
E EU também vos tenho como AMIGOS QUERIDOS do MEU CORA-

ÇÃO, pois fazeis o que vos mando e sois dóceis à MINHA LEI do DÍZIMO.
Em NOME do PAI, haveis de AGIR!   
Em NOME do PAI, haveis de GOVERNAR, estabelecendo, com PODER 

e FORÇA, a MINHA LEI do DÍZIMO em toda face da Terra, para ser amada e 
obedecida.

Prostrai-vos ante a MINHA SOBERANA AUTORIDADE, pois é o DEUS 
TODO- PODEROSO que se apresenta a vós como LEI, em VIDA e VERDADE.   

E que SE CUMPRA e que SE FAÇA a COLETA dos DÍZIMOS em MEU 
NOME, neste CARISMA SALVADOR de toda humanidade!

SOU a TRINDADE SANTÍSSIMA e assento-ME em MEU TRONO de 
GLÓRIA dentro de vós, em vossa alma, com toda MAJESTADE.
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E, a partir daí, todos vós só subsistireis se estiverdes sob MINHA LEI.
Dai graças sem cessar, noite e dia, em hosanas sem fim, por essa LEI de 

AMOR que vos salva, vivifica, santifica e vos conserva unidos a MIM!
Cada minuto, cada hora, é importante para MIM e para vós, pois é ne-

cessário que permaneçais no MEU aconchego, pois, por intermédio da MINHA 
LEI do DÍZIMO, ME FAÇO próximo de vós, ininterruptamente.

CELEBRAI-A em MEU NOME, a partir do MEU MONTE SANTO!
Sede obedientes e exultai de ALEGRIA em VOSSO DEUS-PAI.
Para vós, é melhor que EU não decline nomes, mas parabenizo-vos por 

estardes na gerência e organização desta Instituição Financeira Internacional, o 
BANCO do PAI.

É na MINHA AUTORIDADE, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, 
que haveis de prosseguir no rumo certo, com todo vigor.   

O ponto alto é MINHA LEI do DÍZIMO SER AMADA, RESPEITADA e 
CELEBRADA por todos vós, Povos do Universo.

  VOSSO PAI-MÃE, que vos AMA incondicionalmente!

FILHOS QUERIDOS!   AMIGOS!
VOSSO PAI continua a falar a vós!
Agora, em muita intimidade, bem perto, como AMIGO para todas as 

horas.
Esse é o desafio que enfrentais agora: fazer acontecer o NOVO TEMPO, 

HOJE!
“Encontrei DEUS!”, haveis de dizer, admirados, e ficar extasiados ante a 

MINHA PRESENÇA magnífica, cada vez mais real e efetiva.
E pode acontecer que até murmureis, dizendo: “Mas, esse que é o 

NOVO?”
“Foi para isso que viemos aqui, para ficarmos assim, desse jeito?”
“Lá, tínhamos vida e agora, aqui, nos sentimos morrer!”
Mas, é assim mesmo.   VOSSO PAI vos entende!
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Para chegardes a MIM, precisais morrer para tudo o que não é DEUS 
em vós.   

Tudo o que não for MINHA PRESENÇA VERDADEIRA, de VIDA e AMOR 
em vós precisa cair, e só MINHA UNIDADE TRINITÁRIA permanecer em pé.

Mesmo em vida, o homem velho e a mulher velha precisam desaparecer 
por completo, para HOMEM e MULHER NOVOS ressurgirem neste NOVO.

“Se o grão de trigo caído na terra não morrer, não poderá dar frutos.”
Agora, tudo o que MEU FILHO JESUS falou, vai “SER”.
Assim acontece convosco: para produzirdes frutos de BEM, de VIDA, de 

BÊNÇÃO, AMOR e PROVIDÊNCIA, haveis de desaparecer por completo e só 
aparecer em vós, ressurgir, o que EU SOU.

Essa é a NOVA SABEDORIA à qual ides vos acostumando, pois ela é 
eficaz e poderosa, e só os fortes conseguirão conquistá-la, pois, se fordes fracos 
na FÉ e no AMOR, ides lamentar-vos muito, mas muito mesmo.

Pois a MINHA VIDA chega a vós em ABUNDÂNCIA e PERFEIÇÃO, e 
nada há mais que, fora de MIM, vos atraia ou vos conquiste.

MEU NOME é PAZ!   PAZ VERDADEIRA em vós e no Mundo.
Mais cedo ou mais tarde, todos ME conhecerão e todos ME amarão, 

porque já sois UM só rebanho em torno a MIM, VOSSO DIGNO PASTOR. 
SOU o ÚNICO DONO, e pastoreio MINHAS ovelhinhas com fidelidade e 

AMOR, indo afoito ao encontro delas com toda TERNURA e CARINHO.
Ó gigantes do poder!   Nada mais tendes a fazer, a não ser entregar as 

armas, pois cedo ou tarde ides sucumbir, uma vez que vossos alicerces apod-
receram completamente e não conseguireis ficar de pé de forma alguma.

Não há desculpa nem álibi algum que possais usar para vos manter onde 
estais, pois o CAMINHO ABERTO, com MEU PRÓPRIO BRAÇO, por onde vos 
conduzi, é o ÚNICO que existe de ora em diante para poderdes avançar.   

E não há outra forma de permanecerdes vivos se não for através de MIM 
e em MIM.
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Vós estais caminhando para MIM, ó Povos todos, e inexoravelmente nos 
encontraremos, e é bem melhor estardes preparados para essa HORA.

A NOVA CIDADE, a JERUSALÉM CELESTE, se levanta altaneira e al-
vissareira, plena de MAJESTADE e PODER.

É VOSSO PAI!   VOSSO PAIZINHO, que não tem outro objetivo aqui 
entre vós a não ser AMAR, AMAR, AMAR, e ser AMADO por vós.

Agora podeis ME AMAR livremente porque vos AMEI primeiro e vos su-
guei por inteiro.

Tendes o mérito de serdes os vanguardeiros do VERDADEIRO BEM en-
tre vós e os arautos da MINHA JUSTIÇA PODEROSA.

O JUSTO, o SANTO, o VERDADEIRO SENHOR das ALTURAS já vos 
conhece bem de perto, pois já SOMOS UM e estais em muita PERFEIÇÃO 
COMIGO.

Passo por passo, fostes crescendo, caminhando na OBEDIÊNCIA à 
MINHA LEI do DÍZIMO, e agora já estais maduros, prontos para alçar vôo no 
espaço infinito do MEU AMOR.

Com todas as vossas forças, batei asas e erguei-vos em vôo alto, em 
MINHA DIREÇÃO, amando o DÍZIMO com todo vosso coração e entendimento, e 
recebei a MINHA RETRIBUIÇÃO e BONDADE em celeiros cheios, trasbordantes 
da MINHA PROVIDÊNCIA de AMOR e PAZ!

Vossa boca entoará cânticos e vossa alma explodirá de AMOR apaixona-
do, exultante, ante MINHA PRESENÇA REAL, tão PODEROSA e PROVIDENTE.

Palavras doces brotarão de vosso coração, enaltecendo a MINHA BON-
DADE e PLENITUDE.   

São os Salmos de hoje e amanhã:
“MAGNÍFICO SOIS VÓS, DEUS-PAI, e grandemente bela é a VIDA 

vivida no VOSSO AMOR!MAJESTOSO e BELO sois vós, PAI QUERIDO, e igual-
mente belas são vossas obras!”

SIM, FILHOS QUERIDOS, AMADOS MEUS, igualmente BELA e RICA é 
MINHA LEI sobre vós!

Inicia-se o DIÁLOGO entre NÓS e havereis de ouvir-ME falar com muita 
freqüência, estando convosco, assim tão perto, e intimamente trocaremos idéias 
e manifestações de afeto.

Estais contentes COMIGO e EU também estou contente convosco.
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No NOSSO ir-e-vir, sob MINHA VONTADE e DISCERNIMENTO, vos 
abençôo muito e vos conduzo com segurança.

Estais a um passo da VERDADEIRA VIDA e do VERDADEIRO AMOR, 
pois estou banindo do meio de vós tudo o que atrapalha a NOSSA convivência.

Vossa alma conta e rejubila, enaltecendo e exultando de felicidade ante 
a MINHA PRESENÇA SANTA em vós, a partir dessa vossa OBEDIÊNCIA à 
MINHA LEI.

Tão forte é esse MOMENTO de ENCONTRO PERENE, de ABRAÇO 
ETERNO entre EU, VOSSO DEUS, e MINHAS criaturas, que precisa acontecer 
passo a passo, calma e tranqüilamente, para que vós suporteis, em vida, toda 
essa efusão espiritual.

UM escolhido representa todos vós e está à vossa frente, firme, em pé, 
respondendo “SIM” a cada apelo, a cada passo, para que o Mundo todo receba 
MEU AMOR na tranqüilidade e na PAZ.

AMIGO!   AMIGO, EU te chamo, MEU escolhido, que EU AMO muito e te 
abençôo com BÊNÇÃOS ETERNAS.

Quem és tu?
És o Universo todo de BEM COMIGO, em PAZ, solidário e afetivo.
Prossegue, FILHO AMADO, com toda garra, trabalhando na EDIFICA-

ÇÃO do MUNDO NOVO, na implantação do MEU NOVO GOVERNO, sob a OBE-
DIÊNCIA à MINHA LEI do DÍZIMO!

Vigiai constantemente e estai em profunda comunicação COMIGO, no 
MEU CORAÇÃO, pois a estrada por onde todos podem passar com alegria está 
aplainada e asfaltada, já entregue ao público.

Entendei MINHA linguagem, pois bem sabeis o quanto exijo de vós, mas, 
para o Mundo, tudo está pronto e já pode passar e encontrar-se COMIGO.

Todos os Povos dar-se-ão as mãos, amando-se em UM só e mesmo 
CORAÇÃO que bate em todos.

AMIGO!   AMIGO!   AMIGO!   
Haveis de dizer, sussurrando, deslumbrados, ante a MINHA REAL PRE-

SENÇA.
Todos ME verão!   
Todos ME AMARÃO ao conhecer-ME e hão de quedar-se, silenciosos, 

ante a MINHA MAGNÍFICA PRESENÇA, sendo dóceis e obedientes à MINHA LEI 
ORIGINAL, instalada em toda face da Terra.
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MINHA LEI do DÍZIMO é o AMOR e já está entre vós!
Brados de alegria soltai, Povos todos!   
Cânticos de júbilo e glórias entoai, pois o DEUS CONOSCO está entre 

vós e comunga convosco este MOMENTO SOLENE de ENCONTRO ETERNO.
Está reatada a AMIZADE COMIGO e já SOMOS UM na MINHA UNI-

DADE TRINITÁRIA.
- Aia – la!   Shaia – la!
- Maia – la!
- Hai!   Shai!   Mai!
Sim, eis-ME aqui, FILHOS!
ESTOU FELIZ convosco!
AMAI-ME!   SOU EU, VOSSO PAIZINHO, que venho para AMAR-vos 

com todo MEU CORAÇÃO!
Retribuí MEU AMOR ZELOSO, prostrando-vos diante da MINHA LEI!   
Cantai jubilosos a VOSSO DEUS e PAI!
Eis-ME aqui, FILHOS QUERIDOS, para vos agraciar!
Cantai para MIM, AMIGOS!
Nenhum se perdeu, nem no ontem, nem no hoje, nem no amanhã, mas 

todos estão incluídos no MEU TRONO de GLÓRIA, com seus nomes escritos no 
LIVRO da VIDA ETERNA.

Entoai hinos e recitai os salmos do NOVO TEMPO!
“Eis-me, aqui, SENHOR! Venho agradecer-TE por toda proteção para 

meu viver, cumprindo TUA LEI!   Eis-me, aqui, SENHOR!”
Bravos!   Bravos!   É festa!
É o AMOR que passa!
A VIDA DIVINA está em vós, FILHOS QUERIDOS, bem sólida e forte!
Jubilai de ALEGRIA, pois vim para ficar entre vós como PAI AMIGO!   

AMIGO!
É a MINHA UNIDADE DE AMOR que se faz sentir no bater contínuo do 

NOSSO CORAÇÃO, tão unidos estamos, EU em vós e vós em MIM, tão forte e 
alvissareira é MINHA PRESENÇA REAL, tão bonito o NOSSO DIÁLOGO e tão 
poderosos os laços de AMOR que nos unem.
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Por isso há tanta vibração no Céu e na Terra, há glórias e hosanas sem 
fim em todo Universo, e os Coros de Anjos e Santos entoam louvores ao PAI, ao 
FILHO JESUS e ao ESPÍRITO SANTO, UNIDADE TRINITÁRIA entre vós.

Muito intensa, magnífica e real é MINHA PRESENÇA em ESPÍRITO e 
VIDA e vós estais suportando acolhê-LA no vosso ser, dia após dia.

Por isso vos agracio tanto, pois SOU o DEUS SOLIDÁRIO e AMOROSO 
para com o Povo MEU.

TUDO que SOU transparece através de vós e emana de vós com todo 
fulgor e força, tal qual a movimentação contínua de um cata-vento.  

O ar se expande e vai, vai, vai!   
Vai para todas as direções, ao encontro de vós, Povos queridos!
É o MEU ESPÍRITO SANTO que atua em todos e através de todos.   
É MEU GOVERNO TRINITÁRIO que vai, vai, vai, e se expande para 

todo Universo.
SANTÍSSIMA TRINDADE, em tudo e em todos!
- Aia – la!   Shaia – la!
FILHOS QURIDOS, como vos AMO!   
EU vos AMO tanto que vos ensino a AMAR-ME também com todo enten-

dimento e vontade, com todas as forças do vosso coração.
SOU VOSSO PAIZINHO e estou entre vós.   
Que ALEGRIA!   Que VIDA!   Que PAZ!   
Que FELICIDADE!   Que festa, a NOSSA AMIZADE!
Aleluias sem fim entoam os Anjos e Santos, felizes de estarmos todos 

unidos agora.
Esses momentos infindos de PAZ e TERNURA em MIM compensam os 

vossos anos de lutas, sofrimentos e trabalhos penosos.
Eia!   Avante!   Enfim, estamos juntos e NOSSO CORAÇÃO é o mesmo 

pulsar e o mesmo cantar, na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.
Estamos unidos no ABRAÇO ETERNO.
 É o PAI AMIGO que vos fala!

   ABA!   PAI-MÃE!
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FILHINHOS!
SOU o DEUS da VIDA!
Estou convosco e faço acontecer grandes coisas em vós e ao vosso 

redor.
SOU o DEUS CONOSCO que chega a vós em VERDADE, CARINHO, 

TERNURA, AMOR e PROVIDÊNCIA, deixando-ME conhecer e AMAR por vós.
Após um longo período de afastamento, nos reencontramos em idílio 

amoroso e terno, num entrelaçamento de VIDA, DOAÇÃO e PARTILHA, com os 
mesmos objetivos de COMUNHÃO recíproca, amando e servindo.

EU em vós e vós em MIM, numa vivência perfeita com MEU FILHO JE-
SUS, em plenitude de UNIÃO com MEU ESPÍRITO SANTO.   

É a CELEBRAÇÃO da UNIDADE na FAMÍLIA TRINITÁRIA dentro de vós.
Agora que estou entronizado em vós, na vossa alma, em todo vosso 

ser, e também nas vossas Instituições, conduzo-vos na SABEDORIA e GRAÇA e 
vos asseguro que vós não mais sereis os mesmos de antes, mas, sim, criaturas 
transformadas e renovadas, recriadas à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.

Tereis atitudes e comportamentos bem distintos daqueles que demon-
stráveis antes e vivereis de forma totalmente diferente em relação ao DIVINO 
AMOR, respeitando o SAGRADO, reverenciando-ME e adorando-ME a cada in-
stante e em todas as situações com as quais vos deparardes.

Primeiro vós OLHAREIS para MIM, só para MIM, e as soluções vos 
chegarão de imediato.   

AMAR-ME, ENALTECER-ME e ADORAR-ME serão os objetivos do 
vosso viver e não haveis de querer outra coisa a não ser estar em MIM, amando-
ME de todo vosso coração, COMUNGANDO a MINHA SANTA PRESENÇA, que 
é alimento, dia e noite, para vós, desfrutando, desde já, da MINHA PLENITUDE 
de AMOR.

 ABA, ABA quer ser AMADO por vós, e vosso silêncio em MIM será 
frutífero, pois já não precisais dizer mais nada, pois o AMIGO sabe do que vós 
necessitais.

 Necessitais de tudo porque não éreis nada e não tínheis nada, por 
isso estais carentes e necessitados de todas as MINHAS RIQUEZAS, que
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sempre foram vossas, mas delas não podíeis usufruir porque ainda não estavam 
em MINHAS MÃOS.   

Mas, agora tudo ME pertence e estou entronizado em todos e em tudo, 
a TRINDADE SANTÍSSIMA, ÚNICO GOVERNO SOBERANO, REINANDO em 
todo Universo.

 O sol sabe a hora de se pôr e se levantar, esparzindo brilho e calor sobre 
toda MINHA OBRA, mas vós não tínheis onde reclinar a cabeça; não sabíeis 
buscar-ME e nem podíeis AMAR-ME, pois não ME conhecíeis e estáveis deveras 
distanciados de MIM, tanto quanto o sol dista da noite.   

Estáveis num mundo do qual EU não fazia parte e vos arrastáveis sem 
MINHA PAZ, pagando duras penas desde que o pecado maculou vossa alma.

 FILHOS QUERIDOS, como agüentastes viver neste mundo escuro, sem 
vida, e que agora chega ao caos final?

 Ainda bem que soou o TEMPO de VOSSO PAI vir em vosso auxílio, 
resgatar-vos destas noites escuras.   

Caso contrário, seríeis devorados vivos, pois todos vós, sem tirar um, 
com exceção de MARIA SANTÍSSIMA, éreis candidatos ao fogo eterno, inextin-
guível. 

 MEU FILHO JESUS falou-vos deste lugar, onde haveria “choro e ranger 
de dentes” porque eternamente estaríeis separados de VOSSO DEUS, quando 
soasse o TEMPO que só EU conhecia e determinaria.

 Ainda bem que aceitastes este CARISMA com que vos presenteei, o 
qual chegou bem na hora certa para vos livrar das ciladas finais!   

Ainda bem que pude contar com FILHA e FILHO dedicados e obedientes 
que não mediram esforços, mas entregaram-se completamente à MINHA OBRA 
e à MINHA AÇÃO!

 GRAÇAS a este CARISMA BENDITO, que teve uma COMUNIDADE que 
o resguardou e o protegeu, podeis ufanar-vos e dizer contentes: 

“Estamos salvos!   Podemos viver DEUS e AMÁ-LO como PAI!”
 FILHOS QUERIDOS!   FILHINHOS MEUS!   
Que dádiva imensa vos chega através deste CARISMA da COMUNI-

DADE ALIANÇA DIVINA!   
Que VIDA haveis de viver e usufruir daqui para frente, quando, após 

anos e anos de luta árdua com o velho dono, tudo está vencido e a VITÓRIA pode 
ser comemorada!
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VITÓRIA!   VITÓRIA!   É o brado que ressoa em todo Cosmo.  
Toda natureza, toda Obra recriada, está em festa e brilha ante a MINHA 

MAJESTOSA LUZ!
Mereceis parabéns, FILHOS QUERIDOS!   
Por isso, cantai, vibrai de alegria, dançai e louvai a VOSSO PAI que fez 

grandes coisas, incontáveis e inimagináveis obras em vosso meio!   
Hoje é festa!   
Amanhã é BRILHO e ESPLENDOR!   
Fulgurantes são as MINHAS Obras, feitas todas com SABEDORIA!  
MINHA MAJESTADE vos transpassa e vos possui.   
Saboreais o doce manjar do PAI!
Sois pequeninos demais diante da MINHA GRANDEZA; sois fracos ante 

MEU BRAÇO PODEROSO!
Foi bom serdes fracos e pequenos, pois assim pude AGIR através de 

vós, em REAL GRANDEZA e MAGNIFICÊNCIA!   
Pude soerguer e implantar o MEU REINO NOVO e, agora, entronizar-

ME em todo Universo como GOVERNO ABSOLUTO e ÚNICO, VERDADEIRO 
no AMOR e na PAZ.

REAL MAJESTADE, SANTÍSSIMA TRINDADE, RAINHA de TODOS os 
Povos!

E, assim “É”, pelo PODER do CARISMA VENCEDOR, que trouxe de 
novo DEUS, VOSSO PAI, à face da Terra.

Precisei de vós, tanto quanto necessitastes de MIM.  
Foi mútua a ajuda, a colaboração, o entendimento, e sempre vos fui 

aclarando o CAMINHO.
 Prestastes obediência irrestrita ao ÚNICO DEUS do Céu e da Terra e, 

hoje, vos sou agradecido por isso e vos agracio com toda benevolência do Céu 
e vos faço merecedores da MINHA ETERNA COMPLACÊNCIA, entregue a vós 
através de MEU QUERIDO e AMADO FILHO JESUS.

- Aia – la!   Shaia – la!
- Caia – la   Maia – la!
- Lai!   Hai!   Shai!
UNIDADE TRINITÁRIA dentro de vós, em vossa alma, o TRONO do AL-

TÍSSIMO SENHOR!  
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Vossa alma em completo brilho, em extasiante esplendor, se queda em 
louvor e adoração ao MAGNÍFICO, ao SANTO, TRÊS VEZES SANTO, REI, pelos 
séculos sem fim!

Que assim seja e que se faça, na maior PAZ e ALEGRIA do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO, UM SÓ DEUS VERDADEIRO, CRIADOR do Céu 
e da Terra!

É muito AMOR!   Muito AMOR!   É muita VIDA!   É plena PAZ!
É a VITÓRIA, com todas as letras maiúsculas!   
VITÓRIA vivida, anunciada, cantada e salmodiada por vós, FILHOS 

QUERIDOS de todo Universo!
- Aia – la!   Shaia – la!
É o PAI!   O PAIZINHO!   O PAIZINHO QUERIDO entre vós, esparzindo 

AMOR!
ABA, ABA, ABA vos AMA tanto e vos carrega no colo, como criancinhas 

que se abandonam em MEUS BRAÇOS, sob MEUS cuidados, e se deixam ali-
mentar por MIM em todas as horas, sorvendo a VIDA que SOU.

Sois a ÁRVORE da VIDA nutrida pela seiva que flui das MINHAS VEIAS, 
e, célula por célula, percorre todo vosso ser, fortalecendo-vos com MINHA ES-
SÊNCIA DIVINA e vos tornando frondosos, férteis e produtivos, dando frutos de 
ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA.

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

Por isso, já atingistes todo conhecimento do SEU conteúdo dentro do 
contexto do MEU PLANO de SALVAÇÃO para todos os Povos.

Agora estais trabalhando na SUA aplicação, na inserção do CARISMA 
em todos, em todas as áreas e setores da vida pessoal, familiar, empresarial, 
social e governamental.

SOU EU, TRINDADE SANTÍSSIMA, GOVERNANDO a tudo e a todos a 
partir do MEU TRONO de GLÓRIA!

Já estais CELEBRANDO o auge, o apogeu do CARISMA que é MINHA 
entronização em todo vosso ser, físico, psíquico, espírito e alma, e já podeis SER 
e VIVER conforme EU, VOSSO PAI, pois já ESTOU ENTRONIZADO em vossa 
alma como GOVERNO de AMOR e vós, Povos, agora só tendes a MIM para 
amardes e obedecerdes, só a MIM, VOSSO PAI!
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E só podeis AMAR, AMAR, AMAR!
Digo-vos: não ides conseguir mais viver o contrário, pois vos sentireis 

morrer!
Não dá mais!   Fora de MIM, não há VIDA e não tendes outra opção.    
Precisais inclinar-vos ante MEU PODER DIVINO, pois não suportareis o 

contrário de MIM, o poder humano, diabólico que se exterminou.
Precisais, pois, ESTAR a MEU FAVOR, FICAR em MIM, OLHAR só para 

MIM, para terdes a VIDA que MEU FILHO JESUS veio trazer para vós e não 
fizestes caso DELA.

Por isso, FILHINHOS, com AMOR estou a vos avisar: é essa a ORDEM, 
na entrada desse NOVO TEMPO de muita GRAÇA, BÊNÇÃO e PAZ para toda 
a humanidade, mas precisais ser dóceis e obedientes, simples como crianças, e 
OLHAR só para MIM!

Não conseguireis mais ser outra coisa, não ides conseguir ficar afasta-
dos de MIM!

Pois, como conseguireis agarrar-vos e segurar-vos numa coisa que não 
existe?   

Não existe mais!  Acabou o que vos sustentava contra MIM!   Acabou!   
A velha árvore do bem e do mal secou!   
Secou e definitivamente extinguiu-se da face da Terra!   Não existe mais!
E só tendes mais a MIM como DONO de vossa VIDA, que já é santa em 

todos os sentidos e direções, pois é MINHA VIDA que está em vós!
Agora, digo-vos: não dá mais para jogardes noutro time, mas obriga-

toriamente precisais estar do MEU LADO, jogando COMIGO o JOGO do AMOR, 
SANTO e VERDADEIRO!

- Aia – la!   Shaia – la!    - Lai!   Shai!
  Emociono-ME quando vos falo, pois sinto que acolheis MINHAS 

PALAVRAS e MEUS SENTIMENTOS e, assim, “SE FAZ” no Mundo, para todos 
receberem!

 Aia – la!   VIDA!   VIDA do PAI em vós!
Sorvei!   Deliciai-vos!   Bebei!   Alimentai-vos da VIDA que SOU em vós!   
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Recebei MEUS SENTIMENTOS e MINHAS PALAVRAS como chuva 
benfazeja e abençoada, vós que sois ÁRVORE da VIDA, fertilizada e regada por 
MIM!

ABA!   ABA vos AMA, e vós só tendes a MIM para AMAR e ADORAR!
REVERENCIAI-ME em vós, templos vivos, e em toda natureza!   
AMAI-ME de todo vosso coração e entendimento, com todo sentimento 

de vossa alma.   AMAI-ME!  AMAI VOSSO PAI!
Por OBRA do CARISMA, agora assim “É” e “SE FAZ” em vós esse AMOR 

apaixonado por MIM, VOSSO PAIZINHO.   
É o segredo só agora aberto ao MUNDO e derramado em profusão so-

bre todos vós, para dele tomardes conhecimento e dele fazerdes parte.
Pois só esse AMOR SAGRADO e SANTO é PODER e FORÇA daqui 

para frente.
Nada mais terá sentido em vossa existência a não ser AMAR-ME com 

toda vossa força e vossa razão, e ficar sempre COMIGO.
 Onde estiverdes ou no que estiverdes ocupados, pensando ou fazendo, 

tudo fazei em MIM e COMIGO.   
Essa condição de estardes em MIM agora é inerente a vós, pois sois 

MEUS FILHOS LEGÍTIMOS e agora voltastes, pois chegou o tempo de vivermos 
essa intimidade de PAI e FILHOS.

A ASCENSÃO de MEU FILHO JESUS se cumpre em vós, agora, e se faz 
em vossa alma, em cada um de vós, em vida, voltando para o PAI.

Presenciastes a muitas maravilhas inéditas e inacreditáveis, vistas por 
vós a olho nu.

Trabalhastes sem descansar no desenrolar dos fatos e apelos que vos 
fiz e fostes, passo a passo, obedecendo MINHAS ORDENS, até chegardes à 
MORADA do DOM, que é vossa alma, agora habitada por MIM.

Chegastes ao cume da montanha, à vossa alma, que é por excelência a 
MORADA da SANTIDADE e a partir da qual tornais santos.

Faz-se em vós a PALAVRA de MEU FILHO JESUS:
“Sede santos como VOSSO PAI CELESTE É SANTO.”
Agora é possível cumprir-se essa ORDEM, pois tudo está aberto e podeis 

ir e vir neste CAMINHO da SANTIDADE traçado para vós por MEU QUERIDO 
FILHO JESUS.
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Hoje, nos reencontramos num Mundo completamente distinto do anterior 
e podemos conversar.   E com total segurança podeis viver em LIBERDADE, PAZ 
e ENTENDIMENTO. 

SOU o DEUS CONOSCO, o DEUS-PRESENÇA entre vós, que se deixa 
abraçar e ficar assim entretido convosco.

Assim haveis de SER e viver em MIM, COMIGO, como AMIGO, com 
quem trocais idéias, dialogais, perguntais e respondeis.

AMIGOS VERDADEIROS, na gratuidade total dum AMOR calmo e sere-
no, pois dura até a eternidade, tão suave como a aurora que identifica a chegada 
de um novo dia.

Essa é a dimensão da MINHA DELICADEZA e do MEU AFETO por vós, 
a suavidade desse NOSSO ENCONTRO AMOROSO, na mais silenciosa PAZ e 
TRANQÜILIDADE, na mais doce TERNURA e ENLEVO, porque vos AMO muito 
e só desejo e faço acontecer todo BEM para vós, e agora posso SER IDENTI-
DADE PLENA em vós, FILHINHOS QUERIDOS.

Assim respeito a vossa fragilidade humana, e venho a vós com um CA-
RISMA tomar posse do que é MEU, com todo cuidado de PAI AMOROSO.

Agora que estou em vós, em VERDADE e VIDA, AMAR-ME, ADORAR-
ME, faz parte do vosso SER, tanto quanto precisais do ar, da água e do sol para 
viver.

Estar em sintonia COMIGO, VOSSO PAIZINHO, já é para vós uma reali-
dade e uma necessidade constante e imprescindível, pois é inerente em cada um 
de vós a condição de FILHO LEGÍTIMO e, como tal, pertença MINHA.

Por esse vínculo de união, EU vos atraio a MIM, vos sugo como um ímã, 
pois vós, criaturas todas, ME pertenceis desde a Criação.

Vós sois FILHOS e EU SOU PAI, e é esta certeza que se faz em vós 
hoje, incontestável, como prêmio celeste para vós, humanos, homens do Mundo 
contemporâneo, merecedores de toda MINHA herança em PROVIDÊNCIA de 
VIDA, PAZ, BÊNÇÃO, FELICIDADE e ABUNDÂNCIA.

Vossa carne, estando em MIM, é forte, invulnerável, e vosso espírito está 
repleto do MEU ESPÍRITO, já com toda facilidade de permanecer só no BEM.

Vossa alma, sob MEU DOMÍNIO, é o MEU SANTUÁRIO, MEU 
TRONO de AMOR, onde podemos conviver, intimamente unidos, numa
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fusão perfeita e gratificante, na qual EU vos COMUNGO e vós ME COMUNGAIS 
também.

Sois UNO COMIGO, sois UM TODO em harmonia com VOSSO PAI, e 
vós todos, FILHOS, no Universo inteiro, estais de mãos dadas COMIGO.

Pois, o CARISMA, que é MEU PLANO de AMOR, completou-se e im-
prime-se, de alto a baixo, em vós, implantando-se em vossas carnes, em vos-
sas veias, em vosso consciente e inconsciente, indo até a raiz mais profunda e 
desconhecida para, aí, ser FORÇA de VIDA e AMOR dentro de vós.   Portanto, 
agora é COMIGO.   

EU vos assumo e com MINHA LUZ efusiva e radiante posso agir e tra-
balhar dentro de vós, de forma efetiva e natural, sustentando e soerguendo-vos 
amorosamente.

A partir do MEU TRONO SANTO, dentro e fora de vós, SOU GOVERNO 
sobre tudo e sobre todos, pois, só por MINHA INTERVENÇÃO DIVINA, através 
dum CARISMA, é que podereis continuar vivos diante dessa MINHA AÇÃO sobre 
vós, tão profunda, poderosa e abrangente que ela é, porque se faz em todos, 
todos, todos.

 Por outro lado, não fosse este CARISMA ir à vossa frente e realizar tudo 
por vós, nesta HORA da MINHA CHEGADA, TRINDADE SANTÍSSIMA no meio 
de vós, aconteceria o caos final e todos vós pereceríeis igualmente, irremedia-
velmente, tão FORTE, tão PURA, tão MAGNÍFICA, SANTA e tão PODEROSA é 
MINHA PRESENÇA REAL que ninguém agüentaria de pé, em vida.

Mas, como vós sois uma extensão de MIM, obras-primas do MEU AMOR, 
e como PAI CAUTELOSO e DELICADO convosco, quis preservar-vos da queda 
e, por isso, fui chegando devagar, mansamente, passo a passo, fui levantando-
ME em vós.

É a dinâmica celeste que vem sobre vós, com toda SUA FORÇA, movi-
mentar o DOM como água pura dentro de vosso ser.

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

E tal qual árvore plantada à beira do riacho, frondosa e altaneira, o CA-
RISMA fertiliza e frutifica a VIDA em vós, numa interação do DIVINO e do hu-
mano, num intercâmbio de AMOR COMIGO, VOSSO DEUS e PAI.
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E agora já posso dizer que os frutos do BEM se expandem por todo 
Universo.

Frutos de VIDA, AMOR, BÊNÇÃO, SAÚDE, RESSURREIÇÃO, PAZ e 
LIBERDADE!

- Aia – la!   Shaia – la!
- Caia – la!   Maia – la!
Estas são expressões de ufano e alegria que exclamo na FELICIDADE 

de ver que vós estais no MEU AMOR.
Ide em frente, FILHINHOS QUERIDOS!   
ESTE que está entre vós é o PAIZINHO QUERIDO que vos compreende 

e vos dá todo apoio para prosseguirdes no vosso trabalho.
Esta é a realidade atual, a MANCHETE da atualidade, a mais estrondosa 

notícia para publicardes em vossos jornais.
DEUS REINA SOBERANAMENTE SOBRE TODOS VÓS, COMO GOV-

ERNO ABSOLUTO, ÚNICO DONO, REI E SENHOR.
Esta é a VERDADE do Universo, a mais sensacional assertiva, e podeis 

noticiá-la sem medo algum, e vai causar espanto, pois não há nada que possa 
superar em grandeza esse acontecimento majestoso e cheio de poder.

DEUS, VOSSO REI, ESTÁ NO TRONO!   
SANTÍSSIMA TRINDADE NA FACE DA TERRA, ENTRONIZADA EM 

TUDO E EM TODOS, COM TODA AUTORIDADE E PODER, VOS GOVERNA 
HOJE!

CÉUS E TERRA SE ENCONTRAM, ANJOS E SANTOS ESTÃO AO 
VOSSO REDOR!

ESTAIS VIVENDO A COMUNHÃO DOS SANTOS E A VIDA ETERNA JÁ 
AQUI, POIS O BEM, SÓ O BEM, É A VITÓRIA.

PASSADO, PRESENTE E FUTURO UNIRAM-SE NO HOJE PARA FES-
TEJAR O GRANDE DIA DO AMÉM ETERNO.

DEUS, O SANTO, TRÊS VEZES SANTO, O REI, PELOS SÉCULOS 
SEM FIM.

 Que SE CUMPRA e que SE FAÇA!   Amém!
 VOSSO PAI AMIGO!
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FILHOS QUERIDOS!

Fala convosco o DEUS das ALIANÇAS!
SOU o DEUS CONOSCO que veio acompanhando-vos desde a origem, 

ajudando-vos a vencer a morte e ressurgir para a VIDA em MIM!
No decorrer dos tempos, as ALIANÇAS que fui fazendo convosco foram 

justamente no sentido de nos reaproximarmos cada vez mais.
Elas foram uma forma de garantir-vos MINHA PROTEÇÃO e MINHA 

BÊNÇÃO, acompanhando-vos e vos dando a conhecer todo CARINHO deste PAI 
amoroso e saudoso de vós.

No ANTIGO TESTAMENTO, iniciando a CAMINHADA na linha do Gover-
no, VOSSO DEUS faz ALIANÇA com a humanidade através de MOISÉS, quando 
vos entrega as Tábuas da Lei, os MANDAMENTOS, que seriam um auxílio para 
irdes em frente, dando-vos a MÃO para conduzir-vos à Terra Prometida.

Esse pacto com VOSSO DEUS, que foi o começo da NOSSA UNIÃO e 
AMIZADE, já foi um grande impulso, e vos sustentou por várias e várias gera-
ções, permitindo que caminhásseis e fôsseis em frente, até o tempo determinado 
pela MINHA ONISCIÊNCIA para se iniciar o NOVO TESTAMENTO.

E como o mal estava na Terra de posse de tudo e de todos, sem ALIAN-
ÇA COMIGO a humanidade não poderia, de forma alguma, movimentar-se quan-
to mais seguir avante em direção a MIM.

Por isso, por tanto vos AMAR, é que, no decurso dos tempos, segurei-
vos pela mão para “atravessardes o Mar Vermelho a pé enxuto” e vencerdes 
todas as barreiras e dificuldades, e chegardes a MIM, fazendo, sempre de novo, 
ALIANÇA convosco, sabendo o quanto EU, VOSSO DEUS e PAI, estava distante 
de vós e vice-versa.

Dessa forma, vos fui trazendo, calmos e serenos, cada vez mais perto 
de MIM.

Concluído, pois, o tempo da ANTIGA ALIANÇA, EU, VOSSO DEUS e 
PAI, torno a comprometer-ME convosco, em uma NOVA ALIANÇA, esta, através 
de MEU FILHO JESUS, a CAMINHADA da Igreja, no intuito de restaurar cada 
pessoa à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.
Para isso, JESUS, MEU FILHO, se doou a vós por inteiro, merecendo a 
salvação para vós, dando-vos o direito de prosseguirdes no CAMINHO, 
através dos SACRAMENTOS, que seriam em vós sinal de re-
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conciliação e aperfeiçoamento e começo de amizade com o DIVINO, permitindo 
a vós irdes em frente, como “sal, fermento, luz e força”, até a Terra Prometida.

E, conforme os MEUS desígnios, e nos tempos previstos pela MINHA 
ONISCIÊNCIA e SABEDORIA, JESUS, MEU FILHO, institui os SACRAMENTOS, 
confirma a MINHA IGREJA VIVA e volta a MIM, deixando aos Apóstolos o encargo 
de continuar SUA MISSÃO neste CAMINHO aberto em SEU PRÓPRIO CORPO.

Dessa forma, com os SACRAMENTOS, a NOVA ALIANÇA sustentou e 
segurou de pé a IGREJA VIVA até os dias atuais.

A NOVA ALIANÇA foi um grande passo para chegardes, mas não o sufi-
ciente, pois ainda permanecíeis afastados de MIM, separados de VOSSO PAIZ-
INHO, sem nenhuma intimidade COMIGO, sem o abraço, o beijo, o carinho e a 
ternura de VOSSO DEUS, desconhecido de vós.

E por não ME conhecerdes é que não ME amáveis e nem ME adoráveis.
EU no Céu e vós, distantes de MIM, na Terra, prestes a vos destruir 

totalmente.
Decididamente, era preciso fazer algo para reconquistar-vos, sem mais 

demora, pois chegara o tempo certo.
Pois, como éreis duros de coração, até os mortos se levantaram e mes-

mo assim não crestes em MIM e preferistes o senhor das trevas, e todos vós, ó 
Povos, ó homens, estáveis destinados ao fogo eterno.

Por vós mesmos, nada podíeis fazer para mudar vossa situação de es-
cravos do pecado.

Somente o socorro vindo do ALTO vos poderia resgatar do inferno.
E VOSSO PAI vê que nessa hora precisa é necessário, de novo, pegar 

mais forte em vossa mão e reforçar os laços de união entre o Céu e a Terra, em 
uma terceira ALIANÇA, sendo que, desta vez, ela é decisiva para vossa salvação.

Com ela, EU chego ao embrião do ser e atinjo a célula-mater da socie-
dade que é a Família, completamente carente de DEUS, vivendo a total idolatria e 
a perversão dos costumes, como se a vós não tivesse dado MEU FILHO ÚNICO, 
JESUS, para morrer numa CRUZ, de AMOR por vós, nem tivesse a vós entregue 
os MANDAMENTOS nem os SACRAMENTOS, e como se vós não fôsseis seres 
portadores de uma alma imortal!
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Não fizestes caso das MINHAS ALIANÇAS nem vivestes as MINHAS 
LEIS!

E, agora, VOSSO PAI já está aí com mais uma ALIANÇA SOLIDÁRIA, e 
como ireis prestar contas de vosso desleixo na vivência das MINHAS LEIS?

Pobres estruturas falidas, vós vivestes ao léu, sem vos enraizardes em 
solo firme, sem vos preocupardes com o dia de amanhã!

Como será vossa eternidade?
Ó sociedade dos Cinco Continentes, como sois fracos, pobres e tardos 

em ME entender!
Vós vos endeusastes demais e estais indo, como avalanche incontida, 

para um beco sem saída, à morte eterna!
EU vos chamo atenção porque é muito sério esse momento de revelar-

se o mistério para vós, e não podeis mais não acolher DEUS, pois soou a HORA 
decisiva e ela bate à vossa porta com toda insistência para que acordeis do sono 
milenar em que vos encontrais!

Quanto ansiei este NOSSO encontro quando da NOVA ALIANÇA, e vós 
não estáveis nem aí, preferindo o mal e vos distanciando do BEM!

Quereis, agora, agir da mesma maneira, repudiando-ME e não fazendo 
caso de MIM?

Só que, a MIM, não ides conseguir matar, pois venho, desta vez, em 
ESPÍRITO, que penetra em tudo e em todos, sem que o vejais!

Pois é o MOMENTO em que EU, VOSSO PAI, estou chegando de forma 
concreta, real e verdadeira, e quem está apto e pronto para ME receber e acol-
her?   Ninguém!   

E é a pura VERDADE, pois EU sei que, se a vós não fosse enviado MEU 
ESPÍRITO SANTO com esse PLANO de SALVAÇÃO, finalmente elaborado e por 
ELE executado, ninguém sobreviveria à MINHA CHEGADA, no tempo HOJE!

Vossas instituições pararam no tempo e se estruturaram tão bem em tor-
no de si mesmas, que ME esqueceram, ME perderam, estão no vazio, andando 
a esmo, tão longe de MIM, sem saber como fazer para resgatar os valores, tanto 
da Pessoa como da Família!

E, na ignorância em que vos encontrais, não ides saber como fazer, 
nunca, porque só a MINHA INTERVENÇÃO DIVINA é capaz de devolver a PAZ e 
a TRANQÜILIDADE à Pessoa e à Família e, assim, à sociedade como um todo.
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E vós, Governo e Igreja, muito bem estruturados, usáveis a Família e dis-
putáveis sua participação, servindo aos vossos próprios interesses no ter, poder 
e prazer diabólicos.   

E a Família, oprimida por essas Instituições, bebia o veneno e comia, 
cada vez mais, o pó da terra.

Famílias!   Famílias!   Famílias!   
Até que enfim ides sair da maldição que vós mesmas pedistes que re-

caísse sobre vós!
Desta vez a MINHA MISERICÓRDIA vem em vosso auxílio, nesta 

CAMINHADA da Família, cada vez mais de perto, cada vez aproximando-ME 
mais de vós, agora através do MEU ESPÍRITO SANTO, com SEUS DONS, na 
pessoa da GERTRUDES, em ALIANÇA TRINITÁRIA, com DEUS UNO e TRINO 
AMOR.

JESUS, MEU FILHO, continuou a CAMINHADA dos Profetas e, agora, 
MEU ESPÍRITO SANTO continua e completa a CAMINHADA de MEU FILHO 
JESUS.   

Tanto a ANTIGA LEI, como a NOVA LEI, foi CAMINHO para chegardes 
na ETERNIDADE, pois o PARÁCLITO, o ESPÍRITO da VERDADE que procede 
de MIM, continua e completa MEU PLANO de SALVAÇÃO, com esse CARISMA.   

Prossegue o CAMINHO, ao encontro COMIGO, trazendo a Família, ao 
mesmo tempo em que volta e refaz toda CAMINHADA dos MANDAMENTOS e 
dos SACRAMENTOS, dentro e fora de vós, no Governo e na Igreja, que haviam 
ficado parados em torno de suas estruturas, erigidas pelo humano.

Dessa forma, Governo, Igreja e Família têm condições de caminharem 
juntos, e saírem da estagnação fétida em que se encontravam e seguir em frente 
para o encontro com VOSSO PAI.

Portanto, o ESPÍRITO SANTO, além de fazer SUA MISSÃO, completa a 
MISSÃO de MOISÉS e de MEU FILHO JESUS, trazendo Governo e Igreja até o 
TEMPO HOJE, para que as TRÊS ALIANÇAS, juntas, possam se consolidar em 
MIM.

No ANTIGO TESTAMENTO, MOISÉS escuta MEU CHAMADO e começa 
a CAMINHADA com todo Povo, para a Terra Prometida, seguindo o que lhe dizia 
MINHA VOZ.

No NOVO TESTAMENTO, é JESUS, MEU FILHO, que vem a vós, 
nasce, cresce, ME escuta e, no tempo aprazível, reúne um grupo de
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pessoas a fim de realizar SUA MISSÃO propriamente dita, e dá a entender a 
todos que a CAMINHADA que estavam fazendo teria continuidade com a VINDA 
do ESPÍRITO SANTO, o ENVIADO do PAI. (Jo 16, 7-8)

E agora neste tempo, pois, é MEU ESPÍRITO SANTO que vem a vós, na 
Pessoa da GERTRUDES, e também reúne um grupo de pessoas para ajudá-LO 
na MISSÃO, dando sempre a entender que a realização de tudo o que diz e faz 
é para o TEMPO HOJE, isto é, a CAMINHADA de milênios termina aqui, neste 
território, se consuma, se conclui.

E não terá mais continuidade, pois completou-se o tempo previsto por 
MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA, e o gerador do mal, com todos os seus 
frutos, foi completamente extinto, de todo Cosmo, eternamente.

E não há por que correrdes, fazer caminhada agora, mas ides precisar 
parar, parar, isto sim!

Parar completamente, para vos conhecerdes e ME encontrar, pois já es-
tou entre vós, como PAIZINHO, ÚNICO DONO e SENHOR, o GOVERNO ABSO-
LUTO e SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE no vosso meio.

E, bem por isso, todas as VERDADES agora podem ser anunciadas, 
pois caem em solo fértil, o que vale dizer, de certeza, para que creiais em MIM, 
ESTE é o último PLANO de SALVAÇÃO para a humanidade e não haverá outro, 
pois tudo se completa com ELE, NELE e por ELE, e já estais muito perto de MIM.

Isso porque, este CARISMA, no TEMPO HOJE, realiza e cumpre todos 
os objetivos propostos no MEU PLANO SANTO de AMOR para TODOS os Po-
vos.

E entrega a Pessoa, a Família, a Igreja e o Governo puros e santos, 
em MINHAS MÃOS para consolidação e concretização das TRÊS ALIANÇAS no 
MEU UNO e TRINO AMOR.

Assim foi que as linhas de tempo se movimentaram com essas Três 
Instituições, trazendo-as para o NOVO TEMPO que agora se inicia.

E a ALIANÇA com o Governo, através dos MANDAMENTOS, a ALIANÇA 
com a Igreja, através dos SACRAMENTOS, e a ALIANÇA com a Família, através 
dos DONS, se concretizam em UNIDADE TRINITÁRIA, nesse TEMPO HOJE, de 
fato e de direito.

Agora, as Três Leis, do Governo, da Igreja e da Família, estão gravadas 
indeléveis dentro de cada um de vós, Povos dos Cinco Continentes, pelo poder 
do CARISMA.
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E não há como se desdizer e nem falar o contrário, pois agora os MAN-
DAMENTOS, os SACRAMENTOS e os DONS “SÃO” em vós.

E, como FONTE de LUZ, VIDA, BÊNÇÃO e PROVIDÊNCIA, está assim 
a IGREJA VIVA, dentro e fora de vós.

Assim, os MANDAMENTOS agora se completaram e suas Leis se fiz-
eram dentro de vós como VERDADE indissolúvel e, de forma natural e irresistív-
el, haveis de vivê-la, como primícias, para permanecerdes no MEU REINO de 
AMOR. 

Pois agora EU “SOU” em vós e tereis sede de ME AMAR, ME adorar, ME 
contemplar, estar em MIM, serdes amigos deste PAI.

Os SACRAMENTOS também já estão impregnados em vós como VIDA 
e VERDADE, e com quanto amor vós haveis de vivenciá-LOS, pois o PRÓPRIO 
SACRAMENTO VIVO, JESUS CRISTO, MEU AMADO FILHO, É em vós a plena 
RESSURREIÇÃO.

Alegrai-vos, pois essa é a HORA de o AUTOR dos SACRAMENTOS 
estar VIVO em vós, fazer MORADA em vosso coração!

Os SACRAMENTOS foram o CAMINHO, mas agora que chegastes ao 
DEUS VIVO, tendes mais é que saborear MINHA PRESENÇA VIVA em vós!

Da mesma forma, os DONS são em vós a plenitude do AMOR, pois a 
atuação dos DONS em vós foi CAMINHO, mas agora chegastes e podeis viver o 
DOM SANTO e VERDADEIRO.

Assim, está gravado em vosso íntimo para amardes primeiro a MIM, 
mais que tudo e mais que todos, e ao próximo como a vós mesmos.   

E assim “É” e assim se “FAZ”, sem esforço algum de vossa parte, pois o 
AMOR “É” em vós o DOM por excelência, porque as ALIANÇAS se fecharam e 
selado está NOSSO pacto de AMOR e AMIZADE, e todos, nos Cinco Continen-
tes, a partir deste TEMPO, podem viver DEUS e usufruir de todos os benefícios 
advindos das MINHAS ALIANÇAS convosco.

E, onde houver uma pessoa no Universo, pois, ali onde está, ela já cum-
priu sua missão e, nela, os MANDAMENTOS, os SACRAMENTOS e os DONS 
“SÃO”, e essa pessoa já tem o direito de se levantar como FILHA, FILHO de 
DEUS.

E isso também para os que aqui já viveram e agora estão no gozo da 
Pátria Celeste.
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E só pelo desenvolvimento e conclusão do MEU PLANO de SALVA-
ÇÃO com este CARISMA, dinâmico, atual e verdadeiro, todo esse mistério teve 
condições de se fazer e se concretizar dentro e fora de vós.

Houve o tempo certo para a semeadura, para o crescimento e para a 
colheita.

Agora é o tempo de saboreardes os frutos do vosso trabalho e dedicação 
e viverdes DEUS!

Viverdes MINHA PRESENÇA RESSUSCITADA em vós, usufruirdes da 
SANTIDADE, a PRESENÇA TRINITÁRIA, em vossas Instituições, agora santas 
e irrepreensíveis.

Fez-se, pois, o TEMPO previsto nas Sagradas Escrituras para o ES-
PÍRITO SANTO vir até vós, ENVIADO da MINHA PARTE (Jo 15,26), com este 
CARISMA, completar o MEU PLANO de SALVAÇÃO para TODOS os Povos, 
resgatando a Família do pecado e do inferno em que se encontrava e, assim, 
salvar toda humanidade do caos final.

Muitos, através dos tempos, desejaram ver e ouvir o que vós vedes e 
ouvis, tão grande é esse MOMENTO SOLENE para todos os Povos.

Pois, como tudo está pronto e se conclui, é entregue em MINHAS MÃOS 
e EU ASSUMO a todos, e HOMEM e MULHER, perfeitos e SANTOS, já estão no 
gozo da Terra Prometida, usufruindo e partilhando a alegria do encontro COMIGO.

ASSUMI a todos e ME FIZ em tudo e em todos como DONO ABSO-
LUTO, DEUS UNO e TRINO, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO.   

E a GRAÇA “É”, por obra deste CARISMA, e todos são atingidos e sus-
tentados por ELA, pois a ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO AMOR 
envolve a Pessoa no seu todo: físico, psiquismo, espírito e alma, bem como o 
Governo, a Igreja e a Família, com Empresa e Trabalho, os Bens Materiais e a 
Natureza que vos rodeia,  vos alegra e vos alimenta.

Além de ser atual e verdadeira, é abrangente em todos os sentidos, 
atingindo a todos os Povos, independente de raça, credo, cor, idade, profissão 
ou posição social.   

Isso nos quatro cantos do Mundo.   Tudo e todos são beneficiados por 
MINHA OBRA SALVÍFICA neste CARISMA, que concretiza a UNIDADE TRINI-
TÁRIA, abrindo para o Mundo, com chaves de ouro, as portas da SANTIDADE, o 
DEUS UNO e TRINO em vós.
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SOU VOSSO PAI, o ÚNICO SENHOR, DEUS UNO e TRINO, e posso 
agora REINAR como DONO VERDADEIRO sobre toda obra criada.

Bendito CARISMA que concluiu as ALIANÇAS e devolveu a PAZ ao 
Mundo!

Abençoado CARISMA que cumpriu a MISSÃO na Pessoa, na Família, 
na Comunidade, no Trabalho, na Empresa, na Sociedade e no Governo Político 
dos Cinco Continentes!

Abençoadas as ALIANÇAS que trazem de volta a MIM a Pessoa, real-
izada e feliz, no contexto da sociedade em que vive!

As três ALIANÇAS feitas convosco, a ANTIGA, a NOVA e a ALIANÇA 
com DEUS UNO e TRINO AMOR, que permitiram e culminaram com a celebra-
ção da ETERNA ALIANÇA convosco, que agora É e SE FAZ em vós, no PODER 
da SANTÍSSIMA TRINDADE, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, UM SÓ 
DEUS VERDADEIRO.

SOU o DEUS CONOSCO, o DEUS das ALIANÇAS, que falou, fala e 
falará, através dos tempos, sempre quis precisar do humano para comunicar-ME 
e transmitir MINHAS LEIS, MEUS apelos, pedidos, avisos e ordens.

Portanto, usando os instrumentos ativos que estão ao MEU dispor neste 
CARISMA, FAÇO por CUMPRIR, ESCREVO e DECLARO:

 “Neste TEMPO HOJE, do ano de dois mil e três, deste SÉCULO SAN-
TO, quando da MINHA APRESENTAÇÃO, PEREGRINAÇÃO, MANIFESTAÇÃO 
e INTERVENÇÃO DIVINA, no TERRITÓRIO que compreende as Cidades de 
LAGES (SEDE do CARISMA), BALNEÁRIO CAMBORIÚ, JOINVILLE, CURITI-
BA, MAFRA (SÃO LOURENÇO, FAXINAL), dos Estados de SANTA CATARINA 
e PARANÁ, BRASIL, quando da conclusão do MEU PLANO SANTO de AMOR 
para TODOS os POVOS, por ORDEM REAL e NO PODER da SANTÍSSIMA 
TRINDADE, DEUS UNO e TRINO, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, celebrando 
a UNIDADE TRINITÁRIA, SELO ALIANÇA ETERNA CONVOSCO, ó HUMANI-
DADE ALEGRE e FELIZ.”

E que ASSIM SEJA e que SE FAÇA em todos vós, POVOS dos CINCO 
CONTINENTES, uma só ALMA e um só CORAÇÃO COMIGO e com vossos ir-
mãos!

VOSSO PAI CELESTIAL.
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E SELADA ESTÁ, para TODA ETERNIDADE, a ETERNA ALIANÇA, 
UNIDADE INQUEBRANTÁVEL e INDESTRUTÍVEL que UNE o Céu e a Terra, o 
CRIADOR e a criatura!

O que VOSSA PAI “DIZ e FAZ” ninguém ouse desdizer ou desfazer!   
Amém!

Assim é que vos digo, Povos todos, FILHOS MEUS, QUERIDOS e 
AMADOS, vós que não vivestes a ANTIGA nem a NOVA LEI, como agora iríeis 
enfrentar MINHA CHEGADA neste CARISMA e acolher o DEUS VIVO, que já 
está VITORIOSO em vosso meio, não fora a MULHER ter dito “SIM” desde o 
princípio e, em segredo, feito tudo por vós?

Pois sabeis muito bem a quem vós adoráveis e não ME conhecestes 
nem ME buscastes, o VOSSO DEUS CONOSCO, porque não quisestes, pois a 
BÍBLIA SAGRADA esteve e está entre vós, até hoje, como acompanhamento do 
ANTIGO e NOVO TESTAMENTO.

E agora no TEMPO em que viveis, para testemunhar de VIVA VOZ o de-
senvolvimento e encaminhamento da ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e 
TRINO AMOR junto a vós, tendes a vosso dispor os LIVROS SAGRADOS, dita-
dos por MIM e elaborados sob MINHA INSPIRAÇÃO, que vos dizem toda VER-
DADE sobre os mistérios que estais vivendo e que traduzem bem de perto toda 
responsabilidade, afinidade e sensibilidade deste DEUS PAI-MÃE entre vós.

VOSSO DEUS, sempre que fez ALIANÇA com SEU Povo, com ELA 
trouxe o preceito da OBEDIÊNCIA, para consolidar e fortalecer, sempre mais de 
perto e de forma real e significativa, o compromisso convosco.

Assim, na ANTIGA ALIANÇA, tivestes os MANDAMENTOS como LEI 
para ser obedecida.   E essa MINHA LEI se faz em vós, agora, indelével e ir-
revogável.

Também, a NOVA ALIANÇA foi selada pela OBEDIÊNCIA de MEU FIL-
HO JESUS, que vos AMOU até a MORTE e MORTE de CRUZ, deixando para 
vós os SACRAMENTOS para serem obedecidos, como SINAL de SUA PRE-
SENÇA.

ELES vos sustentariam, como IGREJA VIVA, na FÉ em MEU FILHO 
JESUS, e vos conservariam unidos até completarem-se os tempos, e nem as 
portas do inferno prevaleceriam contra ela.
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E essas LEIS da Igreja também se fizeram em vós e já estão gravadas 
indeléveis e irrevogáveis em vosso ser.   E, com JESUS, por JESUS e em JE-
SUS, houve o derramamento dos DONS do ESPÍRITO SANTO sobre vós, dando 
a vós força, poder e autoridade, auxiliando-vos grandemente a prosseguir rumo 
ao encontro COMIGO.

Mas, só agora, na ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO 
AMOR, o ESPÍRITO SANTO vem, em PESSOA DIVINA, encarnado na MULHER, 
concretizar convosco o pacto de OBEDIÊNCIA COMIGO, que é a CELEBRAÇÃO 
do DÍZIMO neste CARISMA, o qual dá condições a todos de serem criaturas 
renovadas à IMAGEM e SEMELHANÇA do PAI.

Os benefícios da vossa OBEDIÊNCIA a MIM com os MANDAMENTOS, 
os SACRAMENTOS, os DONS e o DÍZIMO, agora, neste CARISMA, vós con-
heceis muito bem, pois as ALIANÇAS foram um vínculo de união que sustenta-
ram nosso contato, impulsionaram NOSSA convivência e concretizaram MINHA 
chegada e permanência em vós e entre vós.

E sempre precisei do humano para realizar MEUS desígnios.
Agora, nesta última ALIANÇA que faço convosco, “última” porque ESTA 

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

Esta ALIANÇA que VOSSO DEUS UNO e TRINO AMOR celebrou con-
vosco é a última, porque teve a MISSÃO, com AUTORIDADE, de extinguir o 
gerador do pecado e seus frutos.

Por isso é ETERNA esta ALIANÇA, pois está firmada definitivamente 
para toda eternidade.   Assim, através deste CARISMA, que teve como preceito 
da OBEDIÊNCIA a CELEBRAÇÃO do DÍZIMO na face da Terra, a SANTÍSSIMA 
TRINDADE, DEUS UNO e TRINO AMOR, pôde realizar e completar toda CAMIN-
HADA de JESUS, MEU FILHO, e do ESPÍRITO SANTO, e chegar até vós con-
cretizando a ALIANÇA ETERNA com a PESSOA, FAMÍLIA, IGREJA, EMPRESA 
e GOVERNO, CELEBRANDO a UNIDADE TRINITÁRIA com os Povos dos quatro 
cantos do Mundo.
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É um NOVO MUNDO que começa, um NOVO TEMPO, uma NOVA au-
rora que surge para vós e brilha como LUZ VERDADEIRA e SANTA.

Houve o tempo dos Profetas rogarem a MIM por vós, o tempo de JE-
SUS, MEU FILHO, interceder por vós e agora é o tempo do ESPÍRITO SANTO, 
VOSSO ADVOGADO, na PESSOA da GERTRUDES, interceder por vós junto 
a MIM, apresentando-ME cada um de vós, são e salvo, na HORA CERTA da 
MINHA CHEGADA e PERMANÊNCIA definitiva entre vós.

Sendo assim, VOSSO PAI novamente faz um pacto de AMIZADE e COM-
PROMISSO convosco, desta vez no TEMPO HOJE, através deste CARISMA, 
encarnado pela MULHER, CHAMADA e ESCOLHIDA para estar à SUA frente.

Desta vez, a MINHA MÃO se estende a vós para salvar o que estava 
perdido, bem no momento em que a humanidade inteira estava prestes a se 
destruir completamente.

E, numa efusão de LUZ, o ESPÍRITO SANTO, o DOM por EXCELÊN-
CIA, fazendo a CAMINHADA na FAMÍLIA, vem por este CARISMA, que é a 
ALIANÇA TRINITÁRIA com DEUS UNO e TRINO AMOR, resgatá-la e entregá-la, 
sã e salva, de volta em MEUS BRAÇOS, RELIGANDO a humanidade inteira a 
MIM, VOSSO DEUS e PAI.

E assim se faz convosco, FAMÍLIAS de todos os Povos, UM SÓ RE-
BANHO e UM SÓ PASTOR, UM SÓ SENHOR, UM SÓ AMOR.   E que assim 
seja!   Amém!

 
Falou convosco o DEUS das ALIANÇAS, PAI, FILHO e ESPÍRITO SAN-

TO.

FILHOS AMADOS!
SOU o SENHOR, o GOVERNO NOVO entre vós, que venho com todo 

AMOR conviver convosco.
Estou atento a tudo o que acontece convosco e posso afirmar-vos que 

ME pus de pé no meio do Universo para reger-vos com toda AUTORIDADE e 
JUSTIÇA.
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MEUS PÉS se fixaram na Terra e MEUS BRAÇOS abertos cobrem de 
lado a lado toda sua superfície, e MINHA CABEÇA se levanta para, em alta VOZ, 
dar as MINHAS ORDENS.

Escutai-ME!   Ouvi-ME!
SOU VOSSO PAI que assim ME pronuncio e ME faço conhecer no meio 

de todos vós.
Venho tomar posse de tudo o que ME pertence como legítimo DONO do 

Universo.
Em MIM, sede unidos convosco mesmos, com os que vos cercam e, 

principalmente, uni-vos em comunidade, como uma grande família, com os mes-
mos direitos e deveres, pois sois todos iguais diante de MIM!   

Portanto, não deveis, entre vós, fazer distinção entre um e outro, mas 
sim, agir com o coração, amando-vos e respeitando-vos mutuamente.   

Fazei acontecer a comum-união entre vós, pois de MIM parte para to-
dos, sem exceção, a abundância de bênçãos e graças descidas diretamente da 
FONTE TRINITÁRIA.

Tende o coração aberto e enchei os celeiros, uns dos outros, em todos 
os sentidos!

Que não haja mais sentimentos de vaidade ou poder, mas comportai-vos 
como verdadeiros irmãos, FILHOS AMADOS deste PAI, que zela por vós com 
todo CARINHO e AMOR.

Que ninguém se sinta rejeitado ou pisoteado, mas acolhido por MIM, 
pois a grandeza em vós vem de um coração aberto e dócil onde faço jorrar, noite 
e dia, a MINHA PROVIDÊNCIA de PAI-MÃE, zeloso por vós.

Estou presente em todo Universo e é MINHA toda existência.
Não há nada nem ninguém que supere o MEU PODER.
“Estar” em MIM é viver-ME com sinceridade e intensidade de coração e 

fazer UNIDADE, de corpo e alma, COMIGO.   
Sede UM no MEU CORAÇÃO de PAI, FIEL, FORTE e cheio de PODER 

para vos sustentar e proteger.
Sois únicos para MIM e não podeis intervir na MINHA VONTADE, mas 

apenas acolher a MINHA FILOSOFIA e a MINHA SABEDORIA, de DIVINDADE 
e AMOR.

Não podeis duvidar ou questionar VOSSO PAI, mas, em UNIDADE e 
PERFEIÇÃO, viver em completa harmonia convosco mesmos e com vossos ir-
mãos.
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Vim, em ESPÍRITO, salvar o que há de mais precioso em vós, o templo 
do PAI, a vossa alma, que é o MEU VERDADEIRO e SANTO templo.

Ela estava em ruínas, jazia na mansão dos mortos, e agora ressuscitou 
vitoriosa, ressurgiu na MINHA GRAÇA SANTIFICANTE.

Por obra deste CARISMA, vim em ESPÍRITO e resgatei o que estava 
perdido.

Agora podeis, finalmente, “estar” em MIM, sentir-ME ao vosso lado e 
perceber-ME em cada passo, pois habito todo vosso ser, a partir da vossa alma, 
santa e imortal.

Sede UM no MEU AMOR e vivei em harmonia COMIGO, pois agora es-
tou bem próximo de vós.

Abençôo-vos grandemente.

O PAI, o FILHO, e o ESPÍRITO SANTO, o SANTO SENHOR.   Amém!

FILHINHOS!   É o PAI quem vos FALA!
Eis o TEMPO NOVO que vos apresento com NOVO sentido e direcio-

namento!
Tudo será diferente, pois agora haveis de “SER” em MIM, vivendo MINHA 

UNIDADE TRINITÁRIA.   
Eis a transparência desse TEMPO em que tudo será visível e verdadeiro, 

pois é o TEMPO do ÚNICO SENHOR de todos vós.
Haverá uma renovação por inteiro em vós e todos serão de uma transpar-

ência sem igual, em MIM.   
Tudo seguirá MINHAS ORDENS e precisareis estar na MINHA SA-

BEDORIA, não podendo mudar uma palavra sequer, mas seguir pela MINHA 
VERDADE.

A linha reta transpassa a tudo e a todos e ninguém ouse fugir deste 
DONO, o GOVERNO ÚNICO sobre todos vós, que veio para ficar eternamente 
em meio de tudo e de todos.   

Quem poderá discutir COMIGO?   
Quem será capaz de desobedecer as MINHAS ORDENS e a MINHA 

LEI?
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Cairá em julgamento e ferir-se-á com seu próprio fel, sendo julgado por 
seu próprio ato e não poderá ver a MINHA GLÓRIA.

Quem, pois, será capaz de, em um TEMPO NOVO, não ME obedecer, 
questionando-ME pelas MINHAS ORDENS e LEIS?

Ninguém!   
Pois a todos será dado a conhecer o comprimento, a altura, a largura e 

a extensão desse NOVO TEMPO no qual a PAZ, o AMOR e a ALEGRIA serão 
VOSSO GOVERNO.   

É um TEMPO SANTO, o TEMPO do PAI.
Está aberta a porta do Paraíso e o canal da liberdade e da grandeza do 

Céu ligou-se, de alto a baixo, e completou-se em grandeza, trazendo de volta a 
confiança do PAI sobre SUAS criaturas.

SOU o DEUS SÁBIO, SANTO, ONIPOTENTE, e com uma só PALAVRA 
definitiva faço chegar a vós todo MEU PODER.

É MEU o comando sobre o Céu e sobre a Terra.   
Por isso é tão importante a MINHA MANIFESTAÇÃO entre vós.
GOVERNO toda Terra e tudo o que nela contém, e não há poder algum 

que se assemelhe ao MEU.
Confiai, pois, plenamente em MIM, pois SOU VOSSO PAI e AMIGO, um 

GOVERNO de AMOR e PAZ sobre vós!
SOU o COMEÇO e o FIM, por isso vim e ME fiz GOVERNO em vós e em 

tudo o que vos pertence, sendo que nada poderá mudar tal situação.
Estou em cada um de vós e em tudo ME faço presente, também no 

vosso trabalho.
Abriu-se para sempre a porta, de forma definitiva, sem volta para a situa-

ção anterior.
Haveis de sentir-ME diante de vós e, agora, não temei, mas conversai 

COMIGO, que SOU VOSSO PAI, ansioso de estar convosco.   
Atendei-ME e ME farei VOSSO AMIGO em todos os momentos.
Também estou diante de vossas Empresas e passo as MINHAS OR-

DENS e MINHAS LEIS.
A primeira ORDEM, a primeira LEI, é o AMOR a MIM.   
Sem esse AMOR, não tereis condição sequer de olhar o mais próximo 

que se encontra ao vosso lado.
O AMOR deve ser sincero, pois ELE é infinito e é DELE que parte toda 

certeza e a beleza de uma vida nova, abundante e sadia. 
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É por AMOR a MIM que repartireis e partilhareis a comum-união entre 
vós.   

Haveis de ter sempre presente em vós esse belo e santo poder, o POD-
ER do AMOR.

Amai em qualquer situação, amai a tudo e a todos, pois SOU o AMOR e 
SOU a vossa LEI, e a vós dou ORDEM da OBEDIÊNCIA a MIM. 

Se estiverdes em MIM, sereis AMOR, AMOR, AMOR, sem cessar, AMOR 
que sempre estará disposto a partilhar com o irmão.

Esse é o primeiro passo de um TEMPO NOVO.
Parai e olhai ao vosso redor e vede se tudo o que vos entreguei não é 

puro AMOR.
Desde o princípio ME fiz AMOR e, em uma linha, de alto a baixo, nova-

mente ME entrego em AMOR.
Doei-ME em MEU FILHO AMADO JESUS e agora, novamente, vim 

resgatar-vos no mais puro e santo AMOR por meio deste solene DOM, que é o 
CARISMA, que vos é dado gratuitamente também.

Se conhecerdes o AMOR, sabereis toda MINHA SABEDORIA e, em 
vosso meio, o Paraíso se abrirá, como era no princípio, em abundância e delícias 
eternas.

Ó empresários amigos, peço-vos com toda delicadeza para abandonar-
des o vosso velho modo de ser.   

Não julgueis serdes os maiores, os mais fortes, mas os que se encon-
tram à frente para, acima de tudo, servir e com muito AMOR organizar toda uma 
frente de trabalho.   

Escutai-ME, pois EU estou convosco em todos os momentos.   
Sede compreensivos para com aqueles que para vós trabalham.   
Procurai sempre não vos alterar ou vos indignar, mas abrandai vosso 

coração e, com toda delicadeza, orientai a cada um, dando-lhe condição de levar 
uma vida digna e verdadeira com sua família.

EU vim para servir, doar-ME e partilhar-ME.   
E vós, quereis de fato seguir-ME?
Então, buscai na OBEDIÊNCIA à MINHA LEI e na simplicidade de cora-

ção toda SABEDORIA para dirigir vossa Empresa.
No trabalho, não sugueis o vosso irmão, mas partilhai com todo AMOR, 

pois DELE deveis prestar contas, justa e verdadeiramente, diante de MIM.



287

Buscai sempre, no vosso trabalho, não parecer um ditador que mira à 
distância seu subordinado, mas sede um amigo em quem cada operário pode 
confiar e, na simplicidade de coração, corrigi-lhe, dando as instruções necessárias 
e todo saber que cada um precisa para desempenhar sua função.

Sede, portanto, justos convosco mesmos e com os que vos servem!
 Que a vossa Empresa seja sempre uma porta aberta por onde circulam 

a VIDA em ABUNDÂNCIA, o AMOR e a PAZ.
Que assim seja, com todas as BÊNÇÃOS do DEUS TODO-PODERO-

SO, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO!
 Amém!

FILHOS!

SOU VOSSO DEUS e VOSSO PAI, e assim vos falo com carinho e 
AMOR.

Dei-vos um conhecimento NOVO, um saber NOVO e, em um mistério de 
PODER, vos levei às mais distantes e profundas raízes.   

Fostes até o princípio e vos levei até o conhecimento celestial, tudo em 
um mistério ainda maior, desconhecido até mesmo dos Anjos e Santos do Céu.

Chegastes ao Paraíso, ao NOVO TEMPO, ao TEMPO propício das 
maravilhas do Céu.

Estais livres e seguros, pois habitais o SEIO do PAI.
Em MIM, tudo é SANTO, e levo a cada um ao MEU TRONO de SANTI-

DADE, nas MINHAS MORADAS.
Sois para MIM como cristal límpido e brilhante.
É o momento em que a vós darei a conhecer a MINHA TRANSPARÊN-

CIA, pois SOU, em ESPÍRITO, VERDADE e VIDA, PRESENÇA SANTA em vós.
SOU um mistério e ME manifesto em AMOR e DIVINDADE.
SOU ETERNO, SOU SANTO, SOU SANTO, e ME faço presente em 

todos.
SOU mistério, SOU LUZ, SOU FORÇA e PODER.
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O CARISMA é a maior fonte geradora de VIDA plena em MIM.
Em linhas concretas EU ME fiz e, em um mistério, desconhecido de to-

dos, fostes escolhidos, pois necessito do humano para poder manifestar o MEU 
PODER.

Vós sois os grandes conhecedores do maior acontecimento entre o Céu 
e a Terra.

Tudo foi grande e foi perfeito o que acaba de se manifestar entre vós, 
nesta HORA em que tudo volta ao MEU comando como DONO LEGÍTIMO.   

Tudo está perfeito sob o Céu e sobre a Terra que, em um abraço fraterno, 
se uniram sob MINHAS ORDENS.

Toda existência renovou-se e se fez santa mediante MEU GOVERNO 
SANTO, a UNIDADE SANTA e PERFEITA, na qual se unem a Corte Celeste e a 
criação terrena.

EU SOU o VERDADEIRO DONO e GOVERNO, no Céu e na Terra, e 
sem MINHAS ORDENS nada sobrevive, pois SOU EU que coordeno tudo e dire-
ciono a todos, atento a cada ação ou acontecimento.

Toda lei humana deixa de existir diante das MINHAS ORDENS.
Esse CARISMA é a LEI primitiva dada por MIM a todas as criaturas, pois 

ELE é um novo começo.
Essa LEI vem diretamente do MEU TRONO, ALTÍSSIMO SENHOR de 

todos, sem que possa ser recusado ou haja manifestação contrária, entra em 
vigor com todo poder e majestade.

Este CARISMA é uma LEI ditada por MIM para todos os que têm ouvi-
dos, ouvirem, os que têm olhos, verem, e quem têm voz, proclamarem.

É uma LEI única, que desce desde o MEU TRONO SANTO em uma só 
linha e GOVERNA todo Universo, pois SOU EU mesmo que ME estabeleço em 
definitivo e tomo posse de tudo e de todos.

Daqui para frente cessa de existir o imperfeito e, sob MEU OLHAR, tudo 
está perfeito e em perfeita consonância COMIGO, VOSSO PAI e CRIADOR.

A MINHA MANIFESTAÇÃO como CARISMA se completa na pessoa hu-
mana e se cumpre eternamente a MINHA VONTADE sobre cada criatura.

Cada célula emite sinais de que EU estou ali presente.   
Cada vértebra, cada órgão, cada vai-e-vem de um respirar contém a 

MINHA GRANDEZA incomensurável.
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Todos, todos, todos, são igualmente beneficiados com MEU AMOR, 
pois todos saem do mesmo âmago criador, gerador de VIDA NOVA, a VIDA em 
ABUNDÂNCIA.

VOSSO PAI, que tudo conhece e tudo sabe, abre caminho de confiança 
e de verdadeira organização em todos os sentidos.

Formou-se um elo de AMOR e bondade, dando-se a conhecer um misté-
rio inimaginável que se abre sobre todo Universo.

Esse mistério, que é o próprio CARISMA, fez-se visível aos olhos huma-
nos e partilha sua abundante e santa providência em meio a todas criaturas, pois 
ele se lançou em profundeza, indo até o mais profundo abismo e trazendo para si 
toda criatura formada à SUA semelhança, dando-lhe condição de uma vida nova, 
cheia de LUZ, mostrando as MINHAS maravilhas.

EU SOU a PERFEIÇÃO diante dos olhos humanos, que agora se abrem 
para verem-ME, pois esse mistério se fez como partícula do Céu que se abriu em 
todas as direções, atingindo a todas as criaturas.

Há um só CORAÇÃO, um só AMOR, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, a conclamar-vos e dirigir-vos para a PAZ total, a FELICIDADE e o AMOR.

 Amém!

FILHOS!
SOU VOSSO DEUS!
SOU VOSSO PAI!   
SOU o GOVERNO VERDADEIRO, VIVO e SANTO em vós!
Ungi-vos com a fecundidade divina e abri entre o Céu e a Terra uma 

correspondência de viva voz, utilizando-ME da vossa simplicidade e sinceridade 
de coração.

Verdadeiramente santo é o altar a partir do qual tenho ME pronunciado e 
de onde tenho revelado todo mistério, envolto em profundo saber.

Venho dialogar convosco em profundidade e ME faço em vosso meio 
como realidade atual.

Não há mais distância que ME separe das MINHAS criaturas, pois tudo 
se resume em um simples pensar, em um pequeno silêncio e em um grande 
AMOR.
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O CARISMA implantou-se no Planeta Terra, mas aguarda por um mo-
mento, pois EU SOU o SENHOR e ajo com total segurança e com forte PODER.   

Agonia, rancor e solidão, eis o momento em que o Mundo se encontra 
vivendo.   

Passa esse momento e tudo se volta para MIM.
Mas, veloz como o vento forte que sopra, assim está MINHA MÃO sobre 

vós a vos proteger, pois agora está aberta a fenda da liberdade e da PAZ.
Com MEU PODER estou a agir e ME fazendo sentir por vós.
SOU EU mesmo que agora estou a vosso favor.
A revolução terrestre se manifesta de geração a geração, de Nação a 

Nação, buscando encontrar o verdadeiro culpado do caos, mas EU cheguei an-
tes e, sem revidar, derrubei toda insensatez, deixando somente MINHA SANTA 
VERDADE nascer e dar frutos viçosos de BÊNÇÃOS e GRAÇAS.

Estais a sentir sobre vós mesmos a MINHA MÃO e fostes felizes em 
saber, de certeza, que SOU EU mesmo que estou a agir.   

Continuai sendo fortes, pois através de vós se ameniza a dor dos vossos 
irmãos.

Escutai-ME atentamente, porquanto eis que a vós falo intensamente, e 
vigiai para não serdes enganados.

Fazei tudo o que vos peço; escutai-ME e vos deixai conduzir por MIM, 
pois chegou o final da maledicência humana e começa a renascer uma vida de 
abundância, um tempo em que tudo permanece no MEU AMOR de PAI, JUSTO 
e SANTO.

SOU o SENHOR VERDADEIRO e MEU AMOR é o GOVERNO PODER-
OSO.   

MINHA MAJESTADE rege o Mundo permanentemente.
MINHA LEI infinita é AMAR, AMAR, AMAR.
Se conhecerdes o AMOR, ME conheceis como PAI, e é por MIM e em 

MIM que o AMOR GOVERNA o Mundo.
AMAR sem cessar, AMAR sempre mais e mais, mesmo que para isso 

haja luta, pois o AMOR VERDADEIRO renasce na alma e se torna forte, inque-
brantável, e de infinitas BÊNÇÃOS e PROVIDÊNCIAS DIVINAS.
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Conhecendo o AMOR, conheceis a MIM, pois venho em ESPÍRITO de 
AMOR apresentar-ME a vós, e já vislumbrais MEU SEMBLANTE, CRIADOR e 
único GERADOR de VIDA, PAZ e ALEGRIA, de SAÚDE, SANTIDADE e BÊN-
ÇÃOS sem fim.

Assim seja!   Amém!

 É o PAI que assim vos fala.
 Uma grande batalha se trava entre o BEM e o mal.   
Estão opostos, frente a frente, o exército do BEM e a fétida legião do mal, 

todos aguardando a hora derradeira.   
Haverá lutas no Céu e também na Terra.   
Fortes serão as ORDENS dadas pelo PAI e, no final, só restará um só 

SENHOR e DONO.
 Adultos, velhos, jovens e crianças, todos verão a MÃO do PAI erguer-se 

para o desfecho final.   
Haverá entre vós as feras, os abobados, e a mais forte das aversões, 

mas vós sereis protegidos e advertidos pelos Anjos do SENHOR. 
Acontecerão entre vós as maledicências e as injúrias traiçoeiras vindas 

das milícias infernais e sereis odiados. 
Em MEU nome havereis de ser maltratados e injuriados, mas a hora é 

essa e será derradeira.   
O Mundo sentirá o balançar de uma batalha, não visível aos olhos huma-

nos, somente aos olhos divinos e santos.   
Os Anjos e toda a Corte Celeste serão convocados pelo PAI e, à SUA 

ORDEM, fará justiça até o clarear dos tempos.   
Uma forte e decisiva luta será travada e, depois, uma pausa, um silêncio 

se fará e o PAI assume, definitivamente, a tudo e a todos.
Não haverá outro, mas somente um é o tempo, e eis que se aproxima 

o ESPÍRITO do PAI, que não mais será esquecido, pois se tornará para sempre 
DONO e PROPRIETÁRIO de seu TRONO VERDADEIRO.

O mal será pisoteado até o extremo para que somente permaneça a 
verdadeira FONTE de LUZ e de PROVIDÊNCIA.

Somente um será o SENHOR que restará, um só o PODER, e uma só 
será a VERDADE.   
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E o SENHOR será o VERDADEIRO DONO, desde o mais alto dos Céus 
até os confins da Terra.   

E vós reconquistareis a confiança no SENHOR, que terá um só NOME, 
e haverá uma só VERDADE.   

De um lado, a tempestade, de outro lado, a abundância.   
Uma luta, uma batalha, um silêncio e uma paz.   
E não mais haverá tempo para a volta, mas somente andar em frente, 

rumo ao PAI.
Não haverá outro tempo, pois se findou o tempo, e em um santo mo-

mento se define o Mundo de acordo com a vontade do PAI.
Nada questioneis, pois a vós será dado o saber.   
E todos verão o PAI e todos dobrarão seus joelhos diante de seus OL-

HOS, prostrando-se em absoluto silêncio, confiantes no AMOR do ÚNICO e 
SANTO SENHOR.   

Ninguém terá coragem de desobedecer a SUAS ORDENS e a SUA 
VONTADE.

Eis o tempo, eis os sinais.   
Observai, vigiai, prestai muita atenção, e sede UM SÓ CORAÇÃO 

COMIGO.
 Amém!

Assim diz o SENHOR:
EU venho de VOZ aberta para vos falar.
Entre o Céu e a Terra abriu-se uma grande porta que dá acesso ao 

Paraíso.
Esta porta definitivamente está aberta.
Há, de um lado, o exército do BEM e, do outro lado, a legião do mal, 

opostos para uma batalha final entre o Céu e a Terra.
Uma voz se ouve, e há como que uma boca entreaberta esperando a 

decisão final entre o Céu e a Terra.
Mas há uma ÚNICA VERDADE e esta será a derradeira, a única que 

permanecerá.
Após uma luta, UM SÓ SENHOR restará.
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É um momento de muito poder humano e de desequilíbrio, porém um só 
será o REI de todos e não haverá mais outro senão o SENHOR do Céu a dominar 
todo Universo.

Haveis de presenciar verdadeiras guerras entre o BEM e o mal, verda-
deiras lutas, de corpo e de alma.   

Surgirá entre o Céu e a Terra uma língua de fogo ardente que queimará, 
em retomada, toda e qualquer ameaça de destruição do REINO de DEUS.

E haverá um borbulhão de força, causado pela vasta nuvem de um de-
sequilíbrio imenso, entre o Céu e a Terra.

Nada permanecerá em estado de putrefação, mas tudo será transfor-
mado, como num grande e forte saltar de um tempo para outro, que se faz NOVO.

Haveis de presenciar a definitiva ORDEM do PAI e não haverá tempo 
suficiente sequer para erguer-se de um lado para outro.

O TRONO do Paraíso será ocupado somente por um SENHOR e este 
será para todo o sempre, ETERNO e SANTO.

Uma imensa LUZ, uma canção, uma única promessa...   
A VERDADE e a VIDA, enfim, para todo sempre, o SANTO, TRÊS VEZ-

ES SANTO, UNIFICADO em um mesmo AMOR, em um mesmo CORAÇÃO e em 
um mesmo DOM.

A ORDEM da PAZ, do AMOR e da VIDA é o símbolo que se estampa na 
bandeira hasteada entre o Céu e a Terra.

UM só é o SENHOR, o VENCEDOR ETERNO, o ÚNICO PODER, o 
GOVERNO SANTO, do DEUS UNO e TRINO.

 Amém!

Assim vos falo, agora que tudo se completa.
Houve um tempo de silêncio.   Vosso DEUS silenciou.
Fez-se no Céu um profundo e santo silêncio, e na Terra abriu-se um novo 

romper abrangente e merecedor de grande respeito.
A VIDA veio a vós em abundância.
E EU vos digo, para que saibais: entre o Céu e a Terra se levanta um 

mastro gigante e abundante, que tem sua cabeça envolta no Céu.   O seu NOME 
é VITÓRIA.
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Vem do Céu, através da abertura deste mastro, a abundante PROVIDÊN-
CIA do PAI para ser derramada em toda Terra.

E não há outro SENHOR a não ser ESTE, o VERDADEIRO GOVERNO 
sobre vós!

SEU Palácio e SEU TRONO se tornarão a MAJESTADE ETERNA.   
Todos verão e todos poderão passar em suas entranhas, pois é o centro 

de comunicação do PAI com SEUS FILHOS.
Haverá um único e santo saber, abrangendo todo Universo, fazendo-se 

conhecer em todos os sentidos.
Há uma semente e uma LUZ.   
E uma fonte de abundante comum-união, que sai das entranhas do mas-

tro, rega todas as espécies, dando de beber da Água Viva e alimentando a tudo 
e a todos com a SABEDORIA, da DIVINDADE e do AMOR.

Prudentemente se ergue, passo a passo, dando continuidade ao PLANO 
do PAI.

Obediência e esmero são a base fundamental para que tudo se realize 
conforme a VONTADE do PAI.

SEUS PÉS se fixam na Terra, e, no alto, se tem escrito, em letras visíveis:
“O SEU NOME É VITÓRIA!”

 FILHOS do NOVO TEMPO!
 Este é o TEMPO do PAI!
 É o TEMPO NOVO que se abre, no Céu e na Terra.
 É um desabrochar de uma VIDA NOVA, na calma e na mansidão do PAI.   
É o TEMPO único em que EU estou em meio a tudo e a todos.   
Na serenidade de coração e na calma, a transformação da alma se faz, 

em TRONO, do qual o PAI é o VERDADEIRO DONO e GOVERNO.
Vós fostes emancipados por MIM e já estais assinalados no REINO para 

viverdes eternamente essa VIDA NOVA.
O Mundo, para vós, será um lugar de plena expansão e liberdade de ser, 

e haverá uma ligação permanente entre o Céu e a Terra.
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Haveis de provar as delícias do MEU REINO de AMOR e permanecer 
em total liberdade COMIGO, pois, EU estando junto a vós, teremos um constante 
diálogo e uma total confiança entre NÓS.

Eis o grande TEMPO que todos esperavam.   
Ei-LO, entre vós, alvissareiro e promissor!   É o maior, o mais bonito!   
E começa agora para vós, que sois os primeiros a viver e a experimentá-

lo.
Viver esse TEMPO é “estar” no PAI, é experimentar o Céu ainda em vida, 

é “SER” em MIM, buscando a inocência como criancinhas achegadas ao MEU 
SEIO.

É uma VIDA NOVA em que tudo se renova, em que tudo renasce no 
MEU AMOR.

É a transformação completa da vossa alma operada pelo seu VERDA-
DEIRO DONO.

Portanto, passais a ser, nesse NOVO TEMPO, criaturas transformadas.
Abriu-se a porta do Paraíso e MINHA PRESENÇA é constante em tudo 

e em todos.
A grandeza desse TEMPO não se compara a nada que possais imaginar, 

nem mesmo conseguireis compará-la ao maior oceano ou à imensidão da Terra.
A sua grandeza se refere ao AMOR do PAI para convosco, ao tamanho 

do CORAÇÃO de DEUS que não tem limites.
Por isso, nada há que se compare à sua grandeza.
A VIDA é maior, pois nela vos é dada toda plenitude em MIM.
Em MINHA PRESENÇA, passais a usufruir da existência inigualável, in-

finita e incalculável do AMOR, abundantemente gerado em vós.   
Tornou-se UM em vós e em vosso ser e completou-se em unidade per-

feita.
A MINHA DIGNIDADE completou-se no seio de cada ser, formando-se 

um elo de AMOR e PAZ, o VERDADEIRO REINO, dentro e fora de vós, fazendo-
se unidade de perfeição em toda criatura e em toda criação.

Agora passo a conviver com MINHAS criaturas e esse é o mais belo 
acontecimento da atualidade, pois o VERDADEIRO GOVERNO toma posse e 
GOVERNA santa e sabiamente.
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A hora da chegada desse TEMPO se justificou no Céu e na Terra e era 
esperada pelas milícias do Céu, pelos Anjos e Santos, e por tudo o que respira 
em todo Universo.

Foi através deste CARISMA que DEUS, VOSSO PAI, passo a passo foi 
retomando a tudo e a todos e, no final, em batalha e em luta infernal, como SEN-
HOR da VERDADE, fui VENCEDOR, e de tudo e de todos tomei posse, como 
GOVERNO de UNIDADE, PAZ e AMOR.

Agora, quem habita em vós é a VERDADE, como único DONO, o PAI 
TODO- PODEROSO, DEUS SANTO, TRÊS VEZES SANTO.

 Amém!

FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO DEUS, VOSSO PAI, o SENHOR que vos fala!
Quero partilhar convosco da grandeza infinita em que estais a ingressar, 

a dar início a um NOVO TEMPO, a uma nova história.
Esse é o momento em que tudo parece perder-se, e vós penetrais, san-

tamente, deliciando-vos, no seio do PAI.
Estais em plena comunicação COMIGO e já viveis em constante AMOR 

no íntimo do vosso ser, pois fostes criados e amados até o extremo, e agora es-
tais recriados por este AMOR infinito.

De MIM partem raios de LUZ e FORÇA dos quais surge toda luminosi-
dade que dá VIDA e que estabelece toda ordem sobre a Terra.

Podeis perceber o MEU semblante em tudo e em todos, e em todos os 
momentos ME manifesto como PRESENÇA VIVA de AMOR, PAZ e PODER.

Vós vos deslumbrais em AMOR, porque já podeis sentir-ME bem perto, 
em todas as situações de vossa vivência.

É de MIM o que veio a vós em abundância, trazendo ao seio da Terra um 
elo de liberdade que se abre até o Céu.

EU SOU tanto AMOR que ME DOU por inteiro, em uma única linha, em 
uma única PALAVRA, que vem em uma ORDEM de VERDADE e de AMOR.

SOU tão AMOR, que em uníssono reuni toda Corte Celeste para 
ungir toda criação do Universo, assinalando a todos com MEU óleo santo,
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de real perfume, derrotando completamente o malfeitor, e ensinando, passo a 
passo, o CAMINHO da LUZ, ESPERANÇA e AMOR.

Assim ME fiz tão próximo de cada um que, aconchegando-ME a vós, fui 
dando-vos o entendimento de uma VIDA NOVA, ainda aqui na Terra.

AMOR é MEU NOME, e o que vos vem de MIM é só AMOR, como única 
fonte que rege todo Universo.

AMOR é o que recebestes diretamente de MIM, e que era desconhecido 
totalmente do ex-dono do mundo.

AMOR é a fonte inesgotável, que liga o Céu e a Terra, e ela está aberta 
para todos vós, FILHOS QUERIDOS!

Falou convosco,
VOSSO PAI QUERIDO.

FILHOS QUERIDOS!
Falo a vós de CORAÇÃO ABERTO, com todo CARINHO e AMOR!
SOU vosso DEUS, o SANTO SENHOR de toda VERDADE, DEUS 

ONIPOTENTE e ONISCIENTE.   EU tudo posso naquele que confia em MIM e 
segue MINHAS instruções.

O CARISMA que a vós é entregue é a fonte central de LUZ pela qual ME 
revelo e ME FAÇO PRESENTE em vós e em todo Universo.

É um canal aberto e por meio do qual EU habito todo Universo.
MEUS PÉS se firmam sobre rocha e MINHA CABEÇA se levanta sobre 

todo o Mundo.
MEUS OLHOS abertos tudo vêem e MINHA CABEÇA alcança o Céu.   
MINHA SABEDORIA é imensa e ME FAÇO UM convosco, comunicando-

vos MINHA LEI.   Habito em cada um de vós, que agora sois doces de coração e 
mansos como cordeirinhos.

FIZ-ME em um CARISMA, pois SOU ESPÍRITO e, em VERDADE e SA-
BEDORIA, já ME conheceis e sabeis QUEM SOU.

Portanto, permanecei em MIM eternamente, pois a vossa VIDA ME per-
tence e já não sois mais do mundo como outrora. 
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Agora SOMOS UM em um elo de AMOR VERDADEIRO e SANTO.
O CARISMA é AMOR, pois SOU AMOR.
SOU VIDA e LUZ, SOU VERDADE e PAZ e, se ME conheceis pelo CA-

RISMA, haveis de viver o TUDO que SOU.
Somente a MINHA LUZ GOVERNA o Mundo, pois já se extingue toda 

treva.
SOU VERDADE e VIDA neste CARISMA, um elo forte, sem nenhum 

tropeço, e em MIM estais confirmados.
Ao Céu fostes elevados e em MIM tendes toda graça e toda MINHA 

SABEDORIA para viver COMIGO.
É do ALTO que vos vem o saber, pois tenho comunicação constante 

convosco e hei de elevar-vos mais ainda para o ALTO, mais e mais, aperfeiçoan-
do-vos, e fazendo real, mais forte e mais de perto, o diálogo entre NÓS, uma 
comunicação intensa e cheia de SABEDORIA e AMOR.

PAZ e BEM!
Abençoa-vos VOSSO PAI!

FILHOS!
EU, VOSSO PAI, estou presente de uma extremidade a outra do Uni-

verso como DONO absoluto.
Entrai no MEU tabernáculo e aí vivei intensamente o MEU AMOR de PAI.
Deveis abster-se de todo ato indesejável a MIM, pois assim haveis de 

fluir no AMOR imenso do MEU CORAÇÃO.
Agora, encontro-ME de braços abertos sobre todo Universo, e de uma 

extremidade a outra, de alto a baixo, saem como que faixas cobertas de linhas 
com as MINHAS PALAVRAS para que o Mundo compreenda as maravilhas do 
Céu.

Todo Universo está coberto pelo MEU PODER de PAI e EU mesmo ME 
dou, em entendimento, a MEUS FILHOS.

Olhai e percebei como é grande o MEU AMOR, quão grande é a MINHA 
MISERICÓRDIA e quão maravilhosa é a MINHA GLÓRIA!

Ficai na SABEDORIA DIVINA e compreendei o PODER da SALVAÇÃO!
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Agora já posso dar-ME a conhecer ao Mundo, em MINHA infinita SA-
BEDORIA e em MEU AMOR.

Não olheis ao vosso redor, para a sabedoria humana, mas permanecei 
nas maravilhas de VOSSO PAI!

Em simplicidade ME dou a vós, fazendo-ME, em linhas, em um DOM 
profundo e verdadeiro, EU mesmo ME desenhando, em palavras, gestos e ações.

Provém de MIM todo gesto, toda ação e toda GRAÇA para vos manter 
firmes e unidos.

Com simplicidade, FIZ-ME dentro e fora de cada ser, em toda parte da 
Terra.

Em tudo EU estou, tornei-ME “árvore” e ME FIZ na “escrita”, enchendo a 
Terra de SABEDORIA que ninguém poderá destruir.

Estou em tudo e em todos como SENHOR TODO-PODEROSO, porque 
adentrei no MEU SANTUÁRIO e nele fiz morada eterna.

Utilizei-ME de gestos de puro AMOR para romper com toda iniqüidade, 
invadindo todo território do inimigo e tornando-ME único DONO, proprietário do 
que já ME pertencia desde a Criação.

Na MINHA JUSTIÇA, EU “ME FIZ” AMOR e ME implantei em todos, co-
locando MEUS PÉS nas mais profundas regiões, criando raízes de força e poder, 
de onde jamais sairei, pois eterna é a MINHA VIDA em vós.

Consagrou-se santo o lugar onde depositei MEU OLHAR de PAI, e EU 
“ME FIZ” AMOR, implantando-ME em todo Universo, dando frutos de VIDA em 
abundância.

Assim, UM só é o SENHOR de todo Universo.
O MEU ESPÍRITO uniu-se em PERFEIÇÃO ao espírito humano, toman-

do forma de árvore e criando um NOVO TEMPO.
O Universo tornou-se Paraíso, leito consagrado de VOSSO PAI.
SOU VOSSO DEUS e SENHOR e venho afirmar-vos que ME fiz entre 

vós, em uma frondosa árvore, a ÁRVORE da VIDA, que tem suas raízes nas 
profundezas da alma, transpassando todos os limites, atingindo o extremo do 
Paraíso.

Seu tronco transpassa todo ser, unindo-se ao Céu.   
Os galhos são de tamanho gigantesco, que se abrem entre o Céu e a 

Terra, cobrindo de frutos todo Universo.
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São MEUS BRAÇOS fertilizando em BÊNÇÃOS e GRAÇAS toda Terra 
e tudo o que nela contém.

As raízes espalham-se em todas as direções, cumprindo um percurso 
jamais percorrido em outro tempo.

A MINHA CABEÇA se transfigura em MAJESTADE e ESPLENDOR em 
todo Universo.

Da MINHA BOCA sai toda ORDEM e toda LEI.
O TRONCO tornou-se um canal, por onde EU, o SENHOR, tenho livre 

acesso para todas as direções.
Há, ainda, uma fonte de Água Viva regando as profundezas de MINHAS 

RAÍZES, dando vida e VIDA em ABUNDÂNCIA, em suave cantar de Anjos e San-
tos, no vai-e-vem da MINHA SANTA PRESENÇA em vós.

A MINHA sentinela está a guarnecer toda esta estrutura.
Chegou o MEU TEMPO, e um NOVO CÉU e uma NOVA TERRA forma-

ram-se sob MINHA ORDEM.
FILHOS QUERIDOS, abençoa-vos o VOSSO PAI!

FILHINHOS!
Como VOSSO PAI que tanto vos AMA, venho chamar vossa atenção.
Estais a querer servir a dois senhores, não querendo permanecer total-

mente ligados a MIM, usufruindo do MEU AMOR.
Ainda vos comportais de forma egoísta, pensando secretamente no 

“senhor dinheiro” e a ele dando toda atenção.
Como estais enganados, agindo assim!
Quero afirmar-vos que deveis mais é viver intensamente em MIM, liga-

dos a MIM, e não no dinheiro.
Por que vos preocupais com vossos interesses materiais?
A SABEDORIA DIVINA vos ensina que são passageiros e não levam a 

nada vossos pensamentos de egoísmo!
Não sabeis que o Mundo depende de vós para ver a LUZ e enquanto não 

deixardes as vossas preocupações inúteis e tolas não tendo optado inteiramente 
por MIM?
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Vós sois o sal que dá sabor e a LUZ que precisa brilhar!
E não estais levando a sério o que vos peço!
O Mundo será santo quando em vós houver a SANTIDADE completa.
Sede santos e procurai integrar-vos a MIM sem medida e inteiramente 

dai-vos a MIM, sem medo, sem timidez ou constrangimento, pois EU SOU o 
VERDADEIRO DEUS entre vós!

A Terra precisa de colunas santas.   Não temais, pois, em vos entregar 
totalmente a MIM.

Como AMIGO, afirmo a vós: deixai as vossas preocupações bobas, pois 
elas de nada adiantam e não contribuem para vos santificar.

Diante de tamanha desordem em que a humanidade se encontra, sereis 
apenas mais um a enlamear-se no lodo.

Portanto, sem MIM, nada podeis!   
Nem o vosso dinheiro, nem a vossa luta, nem o vosso esforço, não con-

tribuirão para coisa alguma se estiverdes fora de MIM, mas somente sendo total 
em MIM é que o Mundo verá a LUZ e nela poderá caminhar, trabalhar e negociar.

Como posso “SER” em meio a tanta desordem?  
Como “SEREI”, se em vós EU não tiver onde repousar a CABEÇA?
EU, VOSSO PAI, preciso de vós e vos quero santos, integrados em total 

confiança em MIM.   
Em vós não pode haver lugar para dois senhores.   
E agora o senhor da injustiça cessa de existir eternamente.
SOU EU o SENHOR da VERDADE e da JUSTIÇA e ME faço pleno em 

todo Universo.
Peço-vos e vos oriento, pois está findando o tempo em que podíeis estar 

divididos.
O MEU REINO de AMOR e UNIÃO já está entre vós e em vós confia esta 

grande missão de permanecerdes completamente entregues a MIM.   
Se assim vos falo e vos oriento com todo carinho, de vós pedirei contas 

se não fordes dóceis.   Portanto, prestai atenção, confiai e sede santos!   
Esta é a vossa missão, pois tudo precisa ser santificado.   Estais no 

tempo da purificação. 
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Trabalhai convosco mesmos, não sendo omissos ou preguiçosos, mas 
lutai todo tempo que vos resta para que o Mundo veja a LUZ.

Até agora, fostes conscientizados de vossa missão, mas agora é a hora, 
e esta é derradeira.

Lutai!   Lutai incansavelmente!   
Não vos deixeis levar por vossos afazeres, mas, sem olhar para trás, 

entrai em vosso templo e nele construí MEU ALTAR de GLÓRIA e AMOR.
Como é LUZ, precisa ser alvo e perfumado este MEU LUGAR em vós.
Não podeis deixar, nem com uma vírgula sequer, manchando o lugar 

SANTO que pertence somente ao TODO PODEROSO SENHOR.
Esmerai-vos, pois, em edificar este ALTAR, para que seja enaltecido e 

engrandecido o TRÊS VEZES SANTO SENHOR em vós.
 Amém!

FILHOS QUERIDOS!
SOU o SENHOR que vos fala bem de perto.
Antecipai-vos em agradecer-ME, pois de MIM tendes toda confiança e 

toda MAJESTADE.
Ouvi, ó FILHOS, pois quero falar-vos quanto é grande a vossa missão 

entre vossos irmãos já que tenho concebido em vós toda GRAÇA e, em vosso 
seio, posso manifestar-ME REAL e VERDADEIRO!

Desejo demais, anseio ardentemente, manifestar-ME diante daqueles 
que, por si próprios, ainda não ME conhecem.

A delicadeza deste TEMPO é, sem dúvida, o ponto fundamental de um 
alicerce que se instala sobre a Terra, abrangendo todas as Nações, formando-se 
UM com o Céu e em entendimento COMIGO.

A vigência desse TEMPO se dá ao passo que cada um de vós manife-
star-se em MIM, dando continuidade ao MEU PLANO de AMOR.

A enorme Torre de DEUS, que liga o Céu e a Terra, está erguida e trans-
mite o diálogo santo entre o homem e seu CRIADOR, transformando todo tempo 
presente em VIDA e ABUNDÂNCIA.

Só em DEUS podeis agir dessa forma, pois só por MIM é que tendes tal 
condição.
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A história humana, repleta de angústia, medo e aflição, está com o seu 
tempo contado para dar lugar ao mais belo TEMPO, em que VOSSO PAI se tor-
na SABEDORIA distinta, cheia de VERDADE, fazendo prodígios em vosso meio.

O MEU TEMPO é permanente em BÊNÇÃOS e GRAÇAS, sendo propí-
cio a vós desde ao deitardes e ao levantardes.

Estando em equilíbrio, a grandeza santa envolverá toda Terra.
Se fordes UM COMIGO, tereis a companhia de toda Corte Celeste, em 

muita LUZ, PAZ e VERDADE.
Assim seja! Amém!

FILHOS!
Assim vos falo no TEMPO HOJE.
A vossa alma é um lugar imenso, de onde partem raios de LUZ que se 

espalham por toda parte, cobrindo de claridade todo Universo, estando a MEU 
serviço dia e noite.

É a partir de vossa alma que parte abundante fonte de energia que 
transfere todo MEU PODER e toda MINHA VIDA, dando testemunho autêntico 
da MINHA existência em vós.

É agora o TEMPO de EU estar em vós, na vossa alma, habitando com 
todo PODER e MAJESTADE.

Se já tendes já esta certeza, por que não confiais totalmente em MIM?   
Por que procurais viver em dúvidas ou questionamentos que não são 

autênticos?
Se já estais em MIM e EU estou em vós, por que quereis justificar-vos 

diante de tão grande mistério de AMOR, ao invés de vos jogardes em MIM em 
plenitude total de doação e entrega?   

Por que vacilais?
SOU EU que vos ponho de sobreaviso para que permaneçais em alerta, 

uma vez que tendes todo conhecimento e toda glória.
Deveis ser verdadeiros em MIM.
De nada adianta quererdes justificar-vos diante de MIM, pois vos revelei 

o segredo do Céu, confiando totalmente em vós.
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Se renegardes, sereis jogados fora do Paraíso e jamais tornareis a ver 
MINHA FACE.

Vós mesmos não vos perdoaríeis se agirdes contrários ao MEU AMOR.
Em vossas mãos e em todo vosso ser está o mais temente mistério para 

o Mundo.
No Livro do Céu está escrito vosso NOME e em vossa alma está MINHA 

PALAVRA de ORDEM.
Portanto, FILHOS QUERIDOS, buscai sempre ser delicados a VOSSO 

PAI, pois sou a porta aberta por onde ME manifesto, dando todo SABER e toda 
SENTENÇA ao Mundo.

Permanecei atentos, fazendo-vos UM COMIGO, pois é de MIM que 
parte todo GOVERNO e toda ORDEM.

Manifestai MINHA JUSTIÇA e levai em conta a confiança que DEUS PAI 
deposita em vós.

Bênção do PAI.

FILHINHOS, herdeiros!
Continuo a falar-vos de viva voz, pois estou entre vós.
SOU o Centro de todo Universo.
É de MIM e por MIM que todas as coisas são GOVERNADAS.
EU SOU o REI, o DONO, o ÚNICO SENHOR do Universo.
Haveis de viver intensamente ligados a MIM, pois sem MIM nada podeis.
Falo a vós e vos oriento, pois vede como é grande MEU AMOR por vós, 

que vos preservo inteiros e unidos.
Há muito tempo EU poderia ter-vos destruído, a tudo e a todos, mas, por 

serdes OBRA MINHA, e somente por AMOR, ME contive, dando-vos outra vez 
a chance, agora a de serdes santos, através desse PLANO elaborado por MIM.

E, agora, deveis seguir à risca tudo o que vos ensinei para poderdes 
acolher-ME e viver em MIM.

Tudo a vós EU dei, e agora tendes condições para viverdes isso.
 Deveis, portanto, serdes em MIM integrados, sem rumores, sem medo 

e sem obstáculos.
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A primeira LEI é a do AMOR, a mais inteligente e a mais sábia.   
Se seguirdes a LEI do AMOR, já sereis santos, pois ela é a base de tudo 

o que vem depois.
Ser santo é “ser” em MIM.
Lancei-ME a vós em um PLANO de AMOR no qual tudo provém do mais 

alto estilo e saber.
Está sucumbindo o antigo alicerce, que foi estruturado em bases profun-

das e sólidas, de organização e busca de liberdade, para ressurgir uma VIDA fu-
tura em que o principal alicerce se faz em ordem definitiva COMIGO, na LIBER-
DADE, na PAZ e no AMOR.

A principal e mais forte coluna que liga as extremidades da Terra se en-
contra no mais alto Céu, e se abre em forma de fonte segura, dando passagem 
a toda espécie universal e também celestial, abrindo-se em raios de LUZ que 
atingem todo o Universo.

A principal fonte, que nasce do AMOR único de VOSSO PAI, abrange 
toda Terra, dando continuidade à MINHA Criação.

Essa fonte é de tamanho incalculável e de força inigualável, sem me-
dida.   

Ela se abre para vir rompendo com todo manto negro da destruição.   
SOU EU mesmo, o próprio PAI, feito em LUZ, invisível aos olhos huma-

nos, mas palpável ao coração do justo.
Portanto, FILHOS MEUS, é hora de integrar-vos definitivamente em 

MEU SANTUÁRIO e serdes fortes em MIM.
Não podeis mais querer servir a dois senhores.   
Tendes a MIM, um só SENHOR, DONO LEGÍTIMO e VERDADEIRO, a 

LUZ para vosso caminhar.
A treva indefinida se alonga em vossos olhos e ofusca-vos o coração.
Agora é a hora da separação do BEM e do mal, é a hora da opção.
EU preciso de vós, para serdes santos em MIM, íntegros e fiéis, cum-

prindo o que vos mando.
O Universo inteiro implora por esse momento da libertação final.   
A Terra se abre como um lamento, num gemido de dor, chorando em 

suas entranhas a desordem, conseqüência do desamor causado pelo poder hu-
mano.
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Por isso, essa é a hora derradeira, é o tempo de se lançar em definitivo 
no MEU AMOR, neste AMOR que é o VERDADEIRO PODER e vem salvar a vós 
todos.

Até agora tudo foi em vão, todas as tentativas de salvação ficaram à 
revelia de um passado, quando o homem não acreditou em MIM.

E tudo terá sido em vão se não levardes a sério o último PLANO de 
SALVAÇÃO.

É tempo de entregar-vos totalmente a MIM e cumprir tudo o que vos 
mando.

Nada há no mundo maior que o AMOR do MEU CORAÇÃO.
Se estiverdes no MEU AMOR, nada vos faltará, pois sereis eternamente 

vivos e felizes.
Estar em MIM é ser santo, é ser AMOR, é ser FILHO AMADO deste PAI, 

tão ZELOSO por vós.
Deixai vossas preocupações e dai toda atenção a este PAI que vos AMA 

com VERDADEIRO AMOR.
Insisto em falar-vos, pois vos quero inteiramente em MIM para que MEU 

PROJETO de AMOR seja REAL e VERDADEIRO para todos.
Quando vos falo que sois colunas mestras, sal da terra e luz do Mundo, 

quero chamar-vos de MEUS FILHOS, eleitos e amados por MIM, nos quais de-
posito toda confiança.

Chegou a hora, chegou o momento de optar seriamente se quereis real-
mente a salvação para todos.

“Sede” em MIM, e sereis salvos.   E que assim se faça!
Falou-vos VOSSO PAI SANTO.

FILHOS MEUS!
SOU VOSSO DEUS e digo-vos agora: erguei vossa cabeça e levantai 

vossas mãos em hosanas e glórias ao DEUS de todos os tempos.   
Cantai hinos em louvor a MIM, vibrai em vossos corações e acalentai-

vos em MEU seio.   
Aconchegai-vos mais e mais em MIM, que SOU TERNURA, CARINHO 

e AMOR por vós, e desfrutai da MINHA BELEZA e da incomparável sensação de 
bem-estar.
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Vivei intensamente o MEU AMOR e vos deixai AMAR por MIM, que SOU 
AMOR por vós, incessantemente e sem nenhuma cobrança.

A vossa alma é um mistério que conheço em profundidade, pois é a partir 
dela que emana todo poder e toda vida para vós.   

Agora ela está aberta, em forma de uma grande fonte de Água Viva.   
É de dentro da alma que tendes o comando definitivo entre o BEM e o 

mal.
Mas, a partir deste momento, em definitivo, UM só é o DONO VERDA-

DEIRO, o SANTO SENHOR.   
O outro cessou de existir perenemente.   
Já está de pé a REINAR, UM só SENHOR, UM só GOVERNO, UMA 

só LEI e UM só AMOR em vossa alma, fonte de todo BEM, pois vossa alma é o 
centro do Paraíso, é o TEMPLO da Árvore da Vida e tabernáculo cheio de AMOR, 
de onde EU tudo comando com o MEU excelso PODER.

A alma tem raízes que atingem os extremos e se tornam veias de alta 
potência, de onde parte a estrutura geradora de EQUILÍBRIO, PAZ, AMOR e 
TRANQÜILIDADE.

É através desse conjunto que se implanta a REALEZA definitiva de 
VOSSO DEUS, SENHOR de todo Universo.

No centro da alma encontra-se uma fonte de LUZ que lança seus raios 
em todas as direções.  Aí é que ME instalo e tenho MEU comando.   

É o Paraíso com toda sua estrutura, onde tenho em MINHAS MÃOS todo 
GOVERNO, dentro e fora, em todo Universo.

A gigantesca fonte obscura da velha potência cedeu lugar à FONTE de 
VIDA e de ÁGUA VIVA.   É assim que se define esse lugar, e chega à Terra a LEI 
de permanência do PAI entre vós.   

Não haverá tempo sequer para imaginardes em encontrar contrariedade 
nesse PLANO.

No momento em que EU levantar MINHA MÃO, não tereis mais tempo 
para abrir ou fechar os olhos.   

Será, por excelência, o TEMPO definitivo, santo e derradeiro do PAI.
Para isso preparei esse TEMPO e o lugar, enchendo-o de LUZ VERDA-

DEIRA, o MEU TEMPLO, e lancei mão do MEU ALTAR de HONRA, num pacto 
de AMOR e COMPROMISSO, trazendo de volta para MIM o que estava perdido.
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Uni-ME em verdadeiro holocausto, transfigurando-ME diante de todas as 
Nações, fazendo-ME VERDADE e VIDA para todos.

VOSSA OBEDIÊNCIA ME foi agradável, pois permitiu que tudo acon-
tecesse conforme a MINHA decisão, e nada, nem ninguém, voltar-se-á contra 
MIM para interrogar-ME ou para desafiar-ME, pois contra MEU comando não há 
combate, apenas rendição.

EU vim em definitivo lançar MÃO do que é MEU e entregar solenemente 
o MEU AMOR DE PAI para todos os viventes.

FILHOS MEUS, MEU NOME é AMOR UNO e TRINO, e “É” em vós, num 
mistério inefável, verdadeiro, justo e santo.

Falou convosco o DEUS da VIDA e do MISTÉRIO.

Povo MEU!
EU SOU VOSSO PAI e SENHOR!
Estais sob a proteção do DEUS VIVO e VERDADEIRO.
Falo-vos porque estou bem perto de vós e ensino-vos como deveis agir 

e ser.
A vossa santidade está em observar integralmente MINHA LEI e MINHAS 

ORDENS.
Para serdes santos, haveis de estar permanentemente em MIM, vivendo 

com intensidade a MINHA PRESENÇA SANTA. 
Isso porque, até agora, não vivestes o VERDADEIRO DEUS, mas, sim, 

um deus fora de vós, o deus da matéria, o deus feito à vossa maneira, conforme 
a vossa razão doentia.

Mas, agora, precisais mergulhar plenamente em MIM, VOSSO DEUS 
e PAI, e viver-ME em intensidade, dentro de vós, no vosso espírito, na alma, no 
coração.

Então, todo vosso ser é possuído por MIM, desfrutando da MINHA SAN-
TIDADE, pois EU vos habito por inteiro.

Céu e Terra se encontram dentro de vós.   E, desde o amanhecer até o 
entardecer, em todos os instantes do vosso viver, EU ME FAÇO PRESENTE, o 
DEUS UNO e TRINO eternamente vivendo em vós e entre vós.
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Já não podeis voltar-vos contra este PAI, nem olhar para trás, pois o que 
era, não mais existe.   Cessou complemente toda e qualquer divisão.

Agora são os tempos de união com tudo o que é o BEM.
Vivei o DEUS da VIDA, o DEUS do AMOR, o DEUS da VERDADE, o 

DEUS da UNIDADE.
Chegou aquela HORA decisiva em que precisais viver a VERDADE.   
Não mais um deus falso, mas, sim, “ser” no Pai criaturas novas.   
Nenhum valor terão vossas coisas, mas, sim, somente o “ser” em MIM, 

o viver neste PAI AMOROSO e COMPLACENTE, e todo Universo recebe a sal-
vação, a santidade.

Não podeis deixar-ME em segundo plano, mas, sim, viver, em intensi-
dade, primeiro DEUS em vós, na vossa Família, na vossa Comunidade, na vossa 
Empresa e Governo.

Primeiro o PAI, o SENHOR, dentro de vós, pois moro dentro de vós e 
sois MINHAS criaturas, feitas à MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

A MINHA ALIANÇA convosco se resume em ser verdadeira a salvação 
para toda a humanidade.   Sempre cumpro MINHA promessa, mas preciso de 
vossa integridade.

Caso contrário, não confiarei mais em vós e manifestarei MINHA AÇÃO 
derramando minha indignação sobre tudo e sobre todos.   Não restará um só 
sobre a Terra.   

Erguerei MINHA MÃO sobre vossa desordem e injustiça.   
De Norte a Sul, de Leste a Oeste, farei chover uma chuva de destruição.   
E haverá choro e ranger de dentes.
Entre todos, escolhi uns poucos, mas estes precisam ser fiéis a MIM e 

dóceis à MINHA ORDEM.
Por isso, carinhosamente vos falo: escutai-ME e fazei o que vos peço, 

para que, em MEU AMOR de PAI, possa perdoar o Mundo e voltar-ME para vós.
SOU PAI, SOU AMOR e JUSTIÇA, ainda vos darei um tempo e este será 

derradeiro e decisivo.   Abri a vossa alma, o vosso coração.   
Fazei ALIANÇA COMIGO dentro de vós e vereis quão grande é MEU 

AMOR, capaz de renovar a face da Terra.
Plantarei uma nova semente e colhereis frutos cem por um.   
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Tereis a MINHA BÊNÇÃO em tudo o que empreenderdes, e lançarei a 
Corte Celeste para salvaguardar o MEU rebanho.   

Trarei a MINHA GLÓRIA sobre toda a Terra, tirando dela a morte, a dor 
e o sofrimento.   Farei brotar uma fonte de AMOR em toda parte e já não olhareis 
para trás e nem lembrareis os tempos difíceis.

Então, sereis UM COMIGO, caminharemos juntos, dialogando e partil-
hando, e fareis amados por MIM.

Falou convosco o DEUS de todas as Nações.

POVO MEU!
SOU VOSSO PAI!
Neste momento dirijo-ME a vós e, com forte VOZ, chamo atenção do 

vosso proceder.
Ainda um pouco e já não haverá mais tempo.
Por que estais a esperar?   Por que não vos agrada o chamado que vos 

faço para voltardes a MIM?
Não haverá outro tempo e nem conseguireis permanecer onde estais, 

mas precisais obrigatoriamente decidir-vos e seguir em frente.   Enquanto não 
descansardes em MIM, não tereis sossego, e quanto mais vós demorardes, mais 
gemereis e chorareis a amarga dor.

Olhai ao vosso redor e vede vossos irmãos carentes de PAZ, AMOR e 
TRANQÜILIDADE!   

E isso só tereis se voltardes para MIM, se estiverdes imbuídos do MEU 
AMOR e da MINHA PRESENÇA.   

Deveis ser o sal da Terra, santos em MIM, para que EU possa realizar 
através de vós os MEUS desígnios.

Vós não podeis mais, daqui para frente, compactuar com o mal, mas 
deveis lutar, em MEU NOME e no MEU AMOR, desligando-se de tudo o que não 
faz parte do MEU REINO.

Chegou a hora derradeira da separação do BEM e do mal.   
Haverá dor e sofrimento, lágrimas e ranger de dentes, rumores falsos 

e julgamentos vãos, e muitos de vós partireis para que a Terra encontre a PAZ.   
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Portanto, vigiai e lutai, derrubando as barreiras do mal, pois entre a LUZ 
e as trevas travar-se-ão grandes batalhas.   É o fim do velho e o começo de um 
NOVO TEMPO.  

E precisais penetrar esse lugar santo e vivê-lo intensamente.
Um casal foi escolhido para viver esse mistério por todos.  
Acolhei-o e não o recuseis, pois de vós pedirei contas.
E, todos vós, ficai atentos, trabalhando na construção de um Mundo mel-

hor.
 Todos vós tendes por missão lutar, em todos os sentidos, pois fostes 

escolhidos para integrar o AMOR do MEU CORAÇÃO.
Não é mais tempo de discutir ou de se perguntar, mas, sim, deveis estar 

inteiramente no MEU AMOR, mesmo que isso venha custar-vos a própria vida.
Chega de quererdes um deus conforme vossos desejos e conveniências!   
Agora é a HORA de serdes conforme a MINHA VONTADE e os MEUS 

desígnios, e não como convém a vós para vos sentirdes bem, permanecendo no 
mal.   

Até agora foi assim.   
Éreis mornos e fracos, mas agora é o tempo em que recebeis o calor do 

MEU AMOR e vos quero fortes e quentes, o MEU CORPO em vosso corpo.
Sede íntegros em MIM, pois até agora de vós cobrei o DÍZIMO como 

sinal de fidelidade, mas agora venho cobrar-vos o MEU AMOR, pois a vossa vida 
ME pertence e vou GOVERNÁ-la conforme a MINHA VONTADE.   

E isso vos custará mais que a lealdade em pagar o DÍZIMO, pois GOV-
ERNAREI o vosso tempo e o quero integralmente dedicado a MIM, mergulhado 
no MEU AMOR, ainda em vida.

Poucos restarão, mas se ficar um só, mas se esse for santo, terei pie-
dade do Mundo.

De uma coisa tende certeza: não podeis mais prosseguir na vossa vivên-
cia de desamor e insatisfação.   

Tendes um PAI AMOROSO a GOVERNAR-vos, e que vosso “SIM” seja 
verdadeiro para terdes força em MIM.

De nada adiantam vossos títulos, vossas riquezas e bens terrestres, se 
estais longe de MIM.
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Somente os que estão no MEU AMOR são verdadeiros e tomam parte 
no MEU REINO.   

Por isso, AMAI, AMAI, AMAI sempre, sem cessar, pois só no MEU AMOR 
é que podeis encontrar a verdadeira PAZ, ser SANTO, ser AMOR, e essa é LEI 
única para todos vós: viver em MIM, sob a ação do MEU AMOR.

Abençôo-vos grandemente.

 VOSSO PAI.

FILHOS!
SOU VOSSO PAI, o ÚNICO e SANTO SENHOR de tudo e de todos.
Vosso coração não pode ser habitado por nenhum outro senhor, mas 

deve pertencer somente a MIM, VOSSO PAI.
Nele não pode permanecer nenhum só rebento de coisas vãs, mas so-

mente a VERDADE da PRESENÇA SANTA do DEUS TODO-PODEROSO.
A MINHA ONIPOTÊNCIA vos traz a grande e fraterna vivência em co-

mum com a Corte Celeste.
A porta do Paraíso abriu-se e, em unidade permanente, ao som de uma 

canção de AMOR e PAZ, todos se encontram em diálogo COMIGO para realizar 
MINHAS maravilhas.

Esse vai-e-vem da Corte Celeste para junto de vós é realidade agora, 
e ninguém poderá impedi-lo, nem um só momento de desafeto e angústia, pois 
tendes convosco o poder e a mais santa unção que brota diretamente da FONTE, 
ligada instantaneamente ao MEU TRONO SANTO.

Deveis, sim, jogar-vos inteiramente nessa fonte, sem temor e sem olhar 
para trás, pois estais à mercê do ALTÍSSIMO SENHOR, em função integral no 
MEU REINO NOVO.

Sois criaturas muito amadas por MIM, e, como tais, deveis dar atenção 
constante ÀQUELE que vos criou e amou desde o princípio.
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Este CARISMA deu condições ao humano de aproximar-se de seu CRI-
ADOR e com ELE ser UM, num mesmo CORAÇÃO.

O Universo inteiro caminha no mesmo compasso, unido a MIM num 
mesmo AMOR.

Deveis ser eternamente fiéis a MIM, pois vossa FIDELIDADE trouxe ao 
Mundo a mais bela e santa Obra, que se derramou como chuva de brilhantes e 
se fez VERDADE em toda Terra.   

Essa Obra abriu-se qual árvore frondosa, estendendo seus ramos no 
Céu e na Terra.   

São MEUS BRAÇOS de PAI abertos sobre todo Universo, realizando as 
MINHAS maravilhas, possibilitando cada um viver a VIDA que SOU.

Sede UM COMIGO e vivei!

 VOSSO PAI.

FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO PAI e falo a vós com CARINHO.
Precisais olhar para MIM, que SOU VOSSO PAI e AMIGO AMOROSO.
Dentro de vós, preparai a mesa do banquete, vestindo-a com fino linho e 

enfeitando-a para o romper novo e suave, no qual resplandece a VERDADEIRA 
LUZ.   

Deveis estar preparados COMIGO, “SER” COMIGO, em todos os senti-
dos, vivendo na santidade e no AMOR.

Preparai, em vosso interior, a ceia, para que possamos cear juntos o 
mistério descido do Céu. 

Dentro de vós, fazei ALIANÇA COMIGO, pois abundantemente vos agra-
cio com MEU SABER DIVINO e VERDADEIRO.

Deixai que EU partilhe convosco as maravilhas do Céu, já aqui na Terra, 
e esse romper novo e “ser” em MIM que vos torna santos e verdadeiros.

Desde o princípio, tudo se passou fora de vós, tudo aconteceu fora, pois 
é fácil expressar-vos com palavras e gestos. 
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Mas, agora, EU vos quero vivendo o AMOR dentro de vós, em sua to-
talidade, fazendo-se UM com MEU AMOR, rompendo com tudo o que possa 
separar-vos de MIM.

Não precisais mais “partir” dessa vida para encontrar-vos COMIGO, pois 
dentro de vós preparo um lugar para encontrarmo-nos e, juntos, seguir em frente.   

E o Mundo espera por esse momento.
Uma grande porta está aberta.   
De um lado, as maravilhas do Céu, e, do outro, a maledicência humana.   
EU espero, com MEU PÉ erguido, para adentrar, e só o BEM pode per-

manecer.   
Somente espero uma coisa: o romper do homem com toda sua história, 

deixando-ME, então, penetrar no vosso santuário.
Será um grande acontecimento, o maior de todos os tempos.   
Chamar-se-á de TEMPO NOVO, o NOVO TEMPO ETERNO em MINHA 

MAJESTADE.
A visão humana tornar-se-á verdadeira e clara como o sol e límpida 

como a lua será a sua vivência.
De mãos dadas, toda Corte Celeste unir-se-á ao humano e entoará um 

canto ao DIA do SENHOR.   
Tudo se levantará e não ficará um só sequer sem se mover, pois aden-

trando o MEU lugar, REGEREI o Mundo, GOVERNANDO-o à MINHA maneira, 
fazendo calar todas as vozes infames e malditas.

Não mais o outro tempo, somente o MEU TEMPO.   
Não mais haverá alucinações nem agouros, pois o MEU TEMPO de 

JUSTIÇA abolirá toda maledicência e injustiça.
Somente o BEM permanecerá porque ELE é ETERNO.
Tomai conhecimento destas coisas e prestai muita atenção no que está 

acontecendo, pois é o MEU TEMPO que chega a vós e agora passo a GOVER-
NAR-vos com toda AUTORIDADE.

Amém!

 VOSSO PAI AMIGO.
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FILHOS QUERIDOS!
SOU VOSSO DEUS e AMIGO!
Venho neste TEMPO SANTO falar-vos que haveis de ser autênticos e 

unos em MIM.
Vossa conduta deve ser de verdadeiros mensageiros do AMOR ETER-

NO, como participantes de MINHA UNIDADE.   
Não vos é conveniente prosseguirdes em discórdia COMIGO, porque 

agora SOU o DONO e GOVERNO de todos e de todas as coisas.   
Vosso “sim” deve ser “sim” verdadeiro e autêntico, sem dúvidas ou re-

ceios.
Deveis descer o santuário COMIGO e aí cear as maravilhas de um 

grande dia. 
Já está aberto este MEU templo, e juntos provemos as delícias do Céu, 

sendo UM COMIGO, UNOS em MIM.   Quero glorificar o MEU NOME dentro de 
vós.   

E, fazendo-ME invisível aos vossos olhos, transportar-vos-ei de alto a 
baixo e renovarei as linhas terrestres em um grande dia.

Acontecerá um grande momento em que se romperá a cortina de 
uma devasta e negra promessa que cobria a Terra e fazia-vos perecer desde o 
princípio.   

Romper-se-á e se fará justa a promessa de uma NOVA VIDA, de um 
TEMPO SANTO e PERFEITO, em MIM.

A maledicência correrá como lama, formando um intenso rio e lançando-
se no longínquo e profundo abismo, transformando-se em um nada diante das 
grandezas do Céu.

A vossa existência será coroada de intensa glória.   
Entre tempos e tempos, deveis concluir ALIANÇA dentro de vós, autenti-

cada em MIM, fazendo-se UNIDADE COMIGO.
EU vos fecundarei com uma célula de MEU próprio AMOR, dado em pro-

fundidade dentro da fonte de LUZ, que SOU EU, DEUS UNO e TRINO em vós.
SOU VOSSO DEUS PAI-MÃE e, em ESPÍRITO, fecundo a cada um do 

jeito que ME convém.   
É a ALIANÇA com MEU ETERNO AMOR, um ÚNICO AMOR, no ÚNICO 

e SANTO SENHOR.
Sem a MINHA GRAÇA não compreendereis tal feito, pois não conheceis 

MEUS mistérios.
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Almejai MINHA SABEDORIA para que vos seja dado compreender a di-
mensão do MEU AMOR por vós.   

Preparai a vossa casa para que possamos cear dentro dela.   
Até aqui, tudo foi feito fora do lugar de habitação.   
Mas, agora, EU quero cear dentro, no mais íntimo de vosso ser, o san-

tuário no qual habito e onde SOU o ÚNICO SENHOR.
Farei JUSTIÇA e serei chamado pelas Nações o SANTO, TRÊS VEZES 

SANTO.
Serei FIEL e GOVERNAREI o MEU REINO de AMOR, dando ORDENS e 

LEIS, e todos ME chamarão ÚNICO, SANTO, o VERDADEIRO DEUS.
E não há mais outro SENHOR a não ser ESTE que vos fala.
Levantarei o MEU BRAÇO e elevarei a MINHA VOZ para comandar MEU 

exército e ninguém, nenhum só, ousará ME desobedecer, pois SOU o SENHOR 
de todos os tempos, o GOVERNO entre vós.   

E farei chover, em tempo oportuno, BÊNÇÃOS e GRAÇAS sobre a Terra.   
Nenhuma geração ME temerá, pois terá diante de si a LUZ inextinguível 

que sustenta e dá VIDA sem cessar.
SOU EU o GOVERNO que habito o lugar SANTO e em vós faço morada 

definitiva, concretizando a ALIANÇA ETERNA para honra e glória do MEU REINO 
ETERNO.

Abençoa-vos o DEUS UNO e TRINO AMOR.

FILHINHOS!
É a UNIDADE TRINITÁRIA quem vos fala!
SOU o ESPÍRITO de AMOR.   SOU a LUZ.   SOU o CAMINHO.
Estou a instruir-vos e ME FAÇO presente em todos os momentos.   
Venho falar-vos que sois do mundo e estais no mundo, mas não podeis 

viver como tal porque “sois” no PAI e o PAI “É” em vós.
Portanto, vós estais a serviço do PAI e já não vos pertenceis.   
Toda espécie depende desse mistério, que vem do PAI.
Vós estais diante de uma grande porta, a um passo do Paraíso.  Estais 

diante de DEUS.
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Ei-LO que vem!   Ei-LO que já está próximo e podeis escutar SUA VOZ!   
Ei-LO que já se faz presente com grande FORÇA e PODER, com total 

SEGURANÇA.
Vem para encontrar o que estava perdido, pois firmou ALIANÇA com 

SUAS criaturas.   Vem cumprir SUA PROMESSA, trazendo o que há de mais pre-
cioso no Céu, o SEU CAJADO, o SEU REBENTO, o SEU ESPÍRITO de AMOR e 
de infinita VERDADE.

Agora é a HORA e não há mais tempo, pois estais diante da porta aberta 
para o Céu.

O COMANDO vem do PAI, pois vossa VIDA a ELE pertence e deveis 
estar plenamente NELE, vivendo-O com toda intensidade, pois sois DELE.

Prestai atenção às SUAS ORDENS, pois todas serão cumpridas con-
forme foram ditas.

O CARISMA é o CAMINHO aberto que dá acesso ao PAI.
O Mundo está diante deste grande acontecimento que se faz no tempo e 

do qual todos igualmente receberão.
PAZ e BEM!

Falou convosco o ESPÍRITO da VERDADE.

FILHOS QUERIDOS!
Estais nos BRAÇOS do PAI!
Confiai somente em MIM, VOSSO PAI, que tanto vos AMO.
O MEU AMOR acompanha todos os vossos passos.
Vós vos tornais sensíveis e delicados à medida que se faz em vós a 

PUREZA, pois estais em MIM e ides adentrando em MINHA SEMELHANÇA.   
E, nada do que está no mundo vos atinge, nenhum mal, nenhuma 

fraqueza, pois estais sob MEU OLHAR.
Vós vos tornais mansos e pacíficos, pois MINHA MANSIDÃO está em 

vós.
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A vossa alma tornou-se o SACRÁRIO SANTO, o lugar de permanência 
da LUZ, eternamente acesa.   Lugar de VIDA, PODER e SANTIDADE.

Tendes em vós a SABEDORIA para observar as coisas que vêm de MIM, 
e o mundo já não vos perturba.

Vós estais agora ligados inteiramente no que há de mais profundo e 
santo no Céu e na Terra, a FONTE do AMOR TRINITÁRIO.

Estais, de corpo e alma, em permanência e em diálogo constante COMI-
GO, VOSSO ÚNICO DONO e SENHOR.   

Estais em perpétua vigília, coração a CORAÇÃO, COMIGO, perman-
ecendo em MIM, num só sentir, num só querer, num só olhar e num só AMOR.

E não mais conseguireis viver fora dessa realidade que se faz em vós.
Agora, vós viveis o CARISMA e não podeis ficar fora dele.
Não vos enganeis: agora é o TEMPO de viver por completo o DOM do 

PAI, o jubiloso e santo MOMENTO em que o TUDO “SE FAZ” em vós.
Deveis viver integralmente o CARISMA, deixando para trás os velhos 

costumes e ensinamentos, credos e realizações, e entregar-vos tão-somente ao 
que aprendestes, ao que ouvistes, ao que vos falei, pois tudo agora se transforma 
e nada desaparece, a não ser o mal, que se extinguiu eternamente.

Sereis os mesmos, com a diferença de que agora vivereis MINHAS VIR-
TUDES.

TUDO o que MEU FILHO JESUS viveu, podeis vós viver também.
As BEM-AVENTURANÇAS acontecem em vós, assim como todo Evan-

gelho se faz neste TEMPO.
Agora já podeis viver no NOVO TEMPO sem olhar para trás, sem ques-

tionar ou perguntar, mas entregar-vos totalmente à MINHA VONTADE, perman-
ecendo no MEU AMOR.   

Sede simples e dóceis, e tudo se fará no tempo oportuno, pois cada um 
de vós é único para MIM, apascentado com CARINHO e AMOR.

BÊNÇÃOS de VOSSO PAI
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FILHOS!   Vinde a MIM!
É tempo de “ser” em MIM, é hora de viverdes o CARISMA.
Para isso, deveis desligar-vos dos velhos costumes e permanecer so-

mente em MIM para serdes transformados.   
Não há outro caminho para trilhardes, a não ser a vivência deste CA-

RISMA, para chegardes a MIM.   
Só um é o CAMINHO, a VERDADE e o AMOR, DEUS, o SENHOR e 

DONO de todos e de todas as coisas.   
A MIM pertence todo Universo e o que nele contém.
Há uma grande guerra, uma grande dor sobre a Terra: irmão contra ir-

mão; pais contra filhos e filhos contra pais; violências e mais violências; injustiças 
e verdadeiras aberrações; seitas e mais seitas levantam-se, umas contra as out-
ras.   Enfim, tudo está abalado.   

O Universo sofre as conseqüências de uma estrutura abalada, tanto a 
familiar como a religiosa, a política e a social, em completa decadência.   

É o começo do fim, pois nada restará desta sociedade decadente, com-
prometida com o mal durante milênios.

Mas, agora, já é o NOVO TEMPO, e, uma vez que o mal foi extinto, ob-
rigatoriamente tudo será diferente no vosso convívio familiar, comunitário, político 
e social.

Somente UM é o SENHOR, que se levanta altaneiro, o VOSSO DONO 
ABSOLUTO.

Dou-vos MINHAS ORDENS e conduzo vossos passos.
O Mundo está sob o MEU JULGAMENTO e se debate, na luta do BEM 

e do mal, mas somente UM será o VENCEDOR, o ÚNICO e SANTO SENHOR.
Portanto, ficai calmos, pois é o TEMPO do PAI.   
O velho tempo morre para dar lugar ao TEMPO SANTO, de VIDA, PAZ 

e AMOR.   
O Universo recriado com AMOR, pelo DOM do AMOR.   
Permanecei ligados somente a MIM, aconchegados em MEU SEIO, para 

desfrutardes de absoluta PAZ em meio a todos os acontecimentos.   
Repito-vos: olhai somente para MIM, VOSSO DEUS e PAI.
Que assim seja!   Amém!
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Vós sois MEUS FILHOS AMADOS!
SOU VOSSO PAI!
Eis o que vos falo!
Chegastes no tempo do qual JESUS, MEU FILHO, vos disse: “não con-

fieis uns nos outros, mas tende confiança somente em VOSSO PAI.”
É o tempo de confiardes, em absoluto, somente no VOSSO PAI, VOSSO 

AMIGO de sempre.
MEU FILHO JESUS está convosco, MARIA SANTÍSSIMA está convosco 

e o ESPÍRITO SANTO também está junto de vós.
Estais de mãos dadas, lado a lado, caminhando na eterna VONTADE de 

VOSSO PAI.
Há uma grande corrente, de alto a baixo, por onde passa todo equilíbrio 

de um MUNDO NOVO, todo ensinamento, toda VIDA e todo AMOR, vindos de 
uma FONTE inesgotável de SABEDORIA.

É uma corrente de ENERGIA, FORÇA e PODER, comandada por MIM, e 
que sai diretamente do MEU TRONO SANTO e se dirige para vós. 

Em linhas de ouro, emana do MEU TRONO de GLÓRIA, palavra por 
palavra dada ao conhecimento humano em SABEDORIA DIVINA que provém do 
MEU profundo SABER.   

Ela chega a vós e vos encaminha sabiamente para permanecerdes 
neste MUNDO NOVO que ora se inicia.

SOU VOSSO DEUS e é de MIM que vos chega todo um conhecimento 
NOVO para prosseguirdes em frente.

É o resumo de tudo o que vos foi ensinado, desde os Profetas, depois 
com MEU FILHO JESUS, que veio para aperfeiçoar a lei, e, a seguir, com MEU 
ESPÍRITO SANTO, que veio consolidar o CARISMA.

Agora SOU EU, VOSSO PAI, que venho aprofundar tudo o que vos foi 
ensinado, pois chegastes na MINHA PERFEIÇÃO e ela se faz em vós.

É o tempo em que não mudará nenhuma só vírgula, mas tudo será eter-
no.   

Desde o princípio até o tempo presente, tudo foi caminho para chegardes 
a MIM.   

Agora é o momento em que tudo será em um único ensinamento que 
brota da MINHA SABEDORIA e que vos permite viver MINHA ESSÊNCIA DIVINA.
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A mais bela, a mais forte e a maior de todas, é a LEI do AMOR.   
AMANDO-ME, amais a tudo e a todos.   
A LEI do AMOR supera tudo o que existe e vem, em um único e santo 

DOM, mostrar-vos a delicadeza de VOSSO PAI.
Nada é superior a ela e nada rompe a LEI ETERNA do AMOR.
VOSSO PAI é só AMOR e não há força maior do que esta, produzida 

pela ESSÊNCIA da SABEDORIA DIVINA que cobre todo Universo e supera todos 
os obstáculos.

AMAR é a ORDEM de VOSSO PAI para vós, FILHOS, pois não há outra 
forma de estardes na MINHA PAZ.

O AMOR é LEI que haveis de cumprir, por MINHA ORDEM, e agora 
chegais a esse passo.   

É a mais bela e singela LEI que a Terra recebeu e começa a conhecer.
Nem o Céu nem a Terra são maiores que a ESSÊNCIA desse AMOR 

SANTO que vos chega, pois é o próprio PAI dando-se a conhecer por vós e pas-
sando a viver em todo Universo.   

E o CARISMA vos permite viver essa amplidão do VOSSO DEUS TODO-
PODEROSO.

Essa é a LEI principal desse NOVO TEMPO, e, observando-a, encon-
trais a PAZ, a HARMONIA e a TRANQÜILIDADE.   

Enfim, chegais ao VERDADEIRO e SANTO, o TUDO que SOU.
Abri vossos corações e deixai inundar-vos por MEU SANTO SABER que 

se derrama sobre vós como pétalas de cristais, em abundância sobre todo Uni-
verso.

É MEU esse NOVO TEMPO, e podeis vivê-lo para todo sempre.
Não precisais mais ficar nas leis anteriores, nos ensinamentos passados, 

mas sim, haveis de viver MEUS ensinamentos que demonstram a chegada de 
MEU TEMPO SANTO, em que tudo se resume no único e santo DOM do AMOR.

Não deveis viver o passado, pois vos sentireis muito mal, mas vivei o 
presente, o hoje, e observai radicalmente o que vos foi ensinado.

Deveis permanecer ligados na FONTE, de onde renascestes para uma 
VIDA NOVA, nesta FONTE da qual tendes a VIDA e tudo o que ela contém.

Deveis seguir em frente, cada vez mais e mais, na MINHA PERFEIÇÃO.   
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Fostes tirados da lama e da morte, e recriados para a VIDA na MINHA 
SABEDORIA.   

Portanto, não indigneis VOSSO PAI, questionando ou duvidando do MEU 
SABER, mas confiai em MIM, pois vim nesse CARISMA dando tudo de MIM e ME 
doando por inteiro, ensinando-vos, amando-vos, e ME fazendo UM convosco.

Tudo a MIM pertence: a palavra, a VIDA, tudo.   
Portanto, não colocai dúvida sobre a MINHA SABEDORIA e olhai so-

mente as coisas belas, não mais às obscuras, mas as maravilhas que provêm 
de MIM!

Não olheis para trás, mas caminhai em frente, em direção ao mais NOVO 
TEMPO, o TEMPO de viverdes o Paraíso, criado pelo DONO ETERNO.

Ide em frente, revelando a grandeza de vosso coração, pois nele pulsa a 
sinceridade do VOSSO PAI.   

Caminhai rumo ao encontro COMIGO e vivei intensamente o MEU 
AMOR, AMOR esse que transformará o Mundo, dando VIDA em ABUNDÂNCIA 
sem limites a tudo e a todos.

Em MIM, tudo é maravilhoso.   
Não deveis preocupar-vos com o passado, com sua gente e seus ensi-

namentos, mas viver tão-somente o TEMPO presente, este que vos é propício 
de BÊNÇÃOS e GRAÇAS, pois estais a viver no mais precioso tempo, o TEMPO 
do PAI.

Abençôo-vos com carinho.

 VOSSO PAI-AMOR.

 FILHOS MEUS!
 Achegai-vos a MIM e não temais em dialogar COMIGO.
 Sois MEUS e estais em MIM, e isso é que nos aproxima agora, nesta 

hora de AMOR.
 Quero falar-vos sobre o que existe numa estrutura falida, lapidada pelo 

humano.
 EU vos afirmo que o ensinamento velho está devastado, inconsistente e 

sem vida, como morta está a estrutura religiosa, sem alcance e sem rumo.   
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Eis o grande desafio entre os assessores de MINHA LEI.   
Já não bastou a MINHA MORTE em uma CRUZ.   
SOU ainda preso em tabernáculo!
 Mas, a vós afirmo: não mais ME vereis morto ou preso, porque estou 

VIVO e ME faço presente em todo lugar!
 O MEU lugar, a MINHA CEIA, é na mesa junto à Família.   
É no alimento que partilhais todos os dias onde quero estar!
 Dou-vos o entendimento, não ME fechei em um lugar escondido, mas 

ME “fiz” em uma mesa, diante dos olhos dos MEUS AMIGOS.  
Venci a morte e não estou entre os mortos, mas, sim, entre os vivos.   
Não mais deveis ME adorar em “partícula”, mas, sim, ME compartilhar 

em VIDA, uns com os outros, fazendo a verdadeira refeição.   
Eucaristia VIVA, de partilha e de total liberdade, entre cantos e louvores 

de agradecimento.   
Não ME encontro preso, mas ME partilho a cada momento, a cada in-

stante, convosco.
SOU o FILHO AMADO do PAI, estou entre vós, e ME dou a vós em tudo, 

onde repousam o AMOR, a PARTILHA e a boa vontade.
É hora de viverdes o que vos deixei, a partilha, em um verdadeiro gesto 

de AMOR.
Estou VIVO, estou entre vós, estou convosco, SOU o SENHOR, o FILHO 

AMADO do PAI!
 Amém.

FILHOS MEUS!
Eis aqui o VOSSO DEUS!
EU SOU a VERDADE, o ÚNICO REI, o GOVERNO definitivo de todo 

Universo, e não há outro nada superior a MIM!
SOU o SENHOR VERDADEIRO de todos vós e em MIM deveis confiar.
Habito a terra e o mar, e SOU PRESENÇA REAL em todo Universo.
Anseio dialogar convosco, pois estou ao vosso lado, em todos os mo-

mentos.   
Buscai-ME e vereis como sois importantes para MIM, pois através de vós 

posso transparecer a VIDA que SOU!
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Escutai com atenção o que vos digo: há uma grande fenda aberta entre 
o Céu e a Terra e uma imensa LUZ que gera e libera a energia de VIDA.   

SABEDORIA que brota do MEU TRONO e que faço chegar a vós como 
manancial de bênçãos e graças.

Sabei que há um SENHOR, o VERDADEIRO, que GOVERNA e encoraja 
todas as Nações.   Estendei a vossa mão e recolhei em abundância para vossos 
celeiros!   

Abri vosso coração e vos deixai inundar do verdadeiro AMOR que res-
tabelece a Terra, perdida desde a origem, e que faz brotar o maná que derramo 
do Céu.

O CORDEIRO do ALTÍSSIMO se deu em alimento e deixou-se saborear, 
quando o Céu se estampa de alto a baixo e se faz mansão definitiva do REINO 
ETERNO do SANTO SENHOR.

A MINHA MANSIDÃO acolhe o fraco e afugenta o malvado, que se ex-
tingue no vazio, eternamente.

Escutai a MINHA VOZ FORTE!   
Ficai atentos ao MEU CHAMADO, pois estáveis nas trevas e já vedes a 

LUZ; estáveis perdidos e agora já encontrais o CAMINHO de volta ao PAI.   
Seguros nas mãos do VOSSO CRIADOR, vós caminhastes com passos 

firmes e não esmorecestes.   
Agora, um mistério se faz, um NOVO TEMPO se abre, uma NOVA VIDA 

renasce em meio a um simples campo de LUZ, fazendo-se FONTE inesgotável 
de um potencial sem igual.

Avançai em direção a essa FONTE!   
Multiplicai o vosso caminhar, do MEU TRONO até as profundezas de 

vossa alma.
Existe uma corrente de energia, ligada e interligada uma a outra, que faz 

brotar a mais bela união entre o Céu e a Terra, cumprindo assim a transferência 
entre si, do PAI para os FILHOS, fazendo-se UM, ligados ao mesmo TRONO.

O mesmo manifesto existente no Céu se faz verdadeiro também na Terra.   
Assim, a mesma VERDADE se faz no Céu e na Terra.   
E já não é mais preciso dizer para vós que UM e o mesmo é o SENHOR, 

pois já estais eternamente ligados a MIM, sendo indiscutível essa VERDADE da 
MINHA PRESENÇA em vós.
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O CAMINHO que vos leva a essa VERDADEIRA FONTE é um mistério 
apenas conhecido por MIM.

Tornou-se nesse TEMPO seguro e saudável andar no CAMINHO aberto 
que dá acesso ao Céu, igual e permanentemente para todos os Povos.

Começa uma NOVA VIDA em um TEMPO NOVO de “SER” em MIM, 
o ÚNICO e SOBERANO SENHOR, e vós, criaturas novas habitadas por MEU 
PODER.

Confiai, confiai sempre em MIM!   Tudo está terminado em um tempo 
passado.

Eis que recebeis todos os sinais desse NOVO TEMPO, esse que jamais 
se extinguirá, e que definitivamente a vos é dado em um santo saber, passo a 
passo, para que possais nele entrar e aí permanecer, COMIGO, de mãos dadas, 
em idílio de AMOR sereno e calmo.

Escutai-ME e prestai atenção nos acontecimentos, não questionando 
MINHAS decisões.   MINHA BOCA abriu-se e MINHA VOZ não calará.

Derramo sobre todos a MINHA SABEDORIA, e MINHA LUZ fulgura em 
vosso meio.   

Ingressai nesse TEMPO e não temei, mas entregai-vos.  
Nascei nesse NOVO TEMPO, o TEMPO do PAI!
Abençôo-vos grandemente.

 VOSSO PAI CELESTIAL

Sou a MÃE, a SENHORA de todos os Povos!
 Sou a MÃE que vos ajudou, desde o princípio, neste precioso e santo 

saber.   
Venho dirigir-me à minha querida e amada FILHA GERTRUDES.
 Quero congratular-te com a COROA da VITÓRIA, pois nesse longo tem-

po, em que atravessáveis esse caminho, te conduzi pela mão, pois sabia que, se 
não te ajudasse, não terias força suficiente para cumprires tudo o que o PAI te 
pedia.
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Agora, FILHA QUERIDA, cubro-te para sempre com o DIVINO e te dou 
a minha COROA, pois o Mundo ganha uma segunda SENHORA, a MÃE do mais 
precioso e santo mistério.   

É o mistério do SANTO dos SANTOS, o maior de todos os acontecimen-
tos, desde o princípio, e não haverá outro igual.

 Estou liberando a ti, FILHA AMADA do PAI, o título de SENHORA e 
SANTA, pois o PODER sobre ti provém diretamente do PAI.   

Em ti, o PAI criou o mais forte e santo elo, depositando total confiança 
no teu proceder.

 A ti, FILHA QUERIDA, entrego o manto de fina púrpura para que te 
cubras diante do PAI, pois és a MÃE da mais preciosa pérola.   

Em tua mão direita está o cajado de RAINHA e SENHORA, pois trazes 
a veste do Céu.   

 És comprometida com AQUELE que te gerou no AMOR UNO e TRINO.
 FILHA QUERIDA, eu estou contigo e te coloco em um manancial de 

LUZ de onde observarás as maravilhas do PAI.   
Estás diante do Mundo, caminhando, fazendo passos guiados pelo 

PODER de DEUS.   
Caminhas contra o vento e trazes a esperança das gerações.
 Abres o CAMINHO do SENHOR, dando total liberdade de uma VIDA 

NOVA cheia de AMOR e PAZ à alma emancipada no infinito.
 Contigo me faço em caminhada e, juntas, firmamos a VONTADE do PAI.
 Jamais serás esquecida.
 Haverás de ausentar-te da Terra, para que, junto do PAI, possas glori-

ficar o SEU SANTO NOME.   Serás venerada por longos dias e chamada de a 
SENHORA dos TEMPOS NOVOS.

 És MÃE, és VIDA, és ESCOLHIDA, a AMADA do PAI, coroada com a 
COROA da SABEDORIA.   Vestes os trajes de sagradas criaturas.

 Venho dizer-te palavras de carinho e incentivo, agora que nos encontra-
mos em AMOR MATERNO e SANTO.

 Sou UMA em ti!   Sou a MÃE.
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FILHOS do PAI!
 SOU o SENHOR da VIDA e vos falo insistentemente.
 Este é um momento de muito equilíbrio no qual o REINO de DEUS se 

integra ao reino terrestre.  
O caminho de LUZ desvencilhou-se e integrou-se nas profundezas da 

Terra, implantando-se na extremidade da alma, conquistando para si a morada 
definitiva do PAI.

 Essa casa é habitada pelo PODER de DEUS e somente EU tenho o 
comando sobre ela.

 Não mais se contaminará a sua saída nem a sua chegada.   
Será para sempre uma só VERDADE, pois o mentiroso senhor dos per-

versos não mais habitará ou coabitará esse reino pertencente ao ÚNICO DONO, 
VOSSO DEUS, o PAI, TODO PODEROSO.   Cairá a noite e se fará a justiça.   

Chega o amanhecer e a LUZ brilhante da VERDADE se acende e justi-
fica o dia em que redobrei o MEU júbilo, fazendo descer a PAZ e a prosperidade, 
unindo todo MEU REINO.

 Canções de alegria e contentamento se escutam por toda parte porque 
o DIA é do SENHOR, VOSSO DEUS.  

Anjos e Santos, unidos em um só coro, cantam e soltam suas vozes, ao 
som de harpas e cítaras, dançando e contando o DIA do SENHOR.

 Rejubilai-vos e engrandecei, de geração em geração, o ontem, o hoje, o 
sempre, porque será chamado de bem-aventurado o DIA em que a Terra recebe 
a visita do SENHOR DEUS, VOSSO PAI.   Um dia, e outro dia, e acontecerão 
muitíssimas maravilhas do Céu.   

Descortina-se, de alto a baixo, o grande SINAL do TEMPO.   
Recai sobre vossas cabeças a PROMESSA feita por MIM, pois, a par-

tir do TEMPO HOJE, EU GOVERNAREI com JUSTIÇA e dar-vos-ei a PAZ tão 
almejada.

 Da criança até o ancião, todos serão cobertos pelo manto púrpura que 
desce do Céu e alimentados com o manjar das delícias celestes, para que pos-
sam deleitar-se ante a MINHA PRESENÇA.   Todos se ajoelharão diante da ful-
gurante BELEZA no DIA do SENHOR.   

 Vossas bocas se abrirão em constante júbilo, pois sereis grandemente 
beneficiados com a MINHA GRAÇA.   

Congratular-se-ão as Nações ao se ouvir a VOZ deste DEUS, cujo DIA 
se aproxima.
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É grande o DIA do SENHOR, pois é pleno de JUSTIÇA e beneficiará 
a todos vós, fazendo chover, como pétalas de rosa, as BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
liberadas por MIM.

 Governantes e governados, ricos e pobres, todos terão a mesma me-
dida, pois é de MIM que partem para vós toda ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA.

 Estais a navegar em um sentido que para vós é desconhecido.   
 SOU VOSSO PAI e tenho manifestado a MINHA VONTADE e MEU 

AMOR para a libertação de todas as Nações, em todas as gerações.
 Pisais em um lugar onde o desconhecido vos amedronta, mas EU vos 

afirmo: chegais no TEMPLO do ESPÍRITO SANTO, a MINHA MORADA em vós.   
E é a partir desse lugar que regerei as Nações, aplicando a MINHA LEI, 

fazendo cumprir as MINHAS ORDENS.    
Não vos perturbeis, não vos aflijais com vossas dúvidas e inseguran-

ças, mas embriagai-vos do MEU AMOR, porque dentro de vós repousa o MEU 
GRANDE AMOR que implanto com a FORÇA do ESPÍRITO SANTO.

 Somente por MIM sereis GOVERNADOS e tereis em vós a VIDA SANTA 
e SEGURA, a MINHA PROTEÇÃO e APOIO, pois EU vos renovo pródiga e abun-
dantemente com o TUDO que SOU.

 Abençôo-vos a todos!

VOSSO PAI

FILHOS, onde estais?
 SOU o PAI, ansioso por comunicar-ME convosco.
 Ficai alerta e permanecei ligados a MIM, VOSSO DEUS, pois em vós 

acontece o MILAGRE do DOM do PAI.
 É a integral COMUM-UNIDADE em DEUS que se constitui VIDA PLENA 

em MIM.
 É através de vós que EU atinjo todo Universo e, em absoluto, vós estais 

à mercê do MEU PLANO.
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Tudo está ligado a MIM, e é através de vós que EU realizo os MEUS fei-
tos, pois sois para MIM como ferramentas na mão daquele que sai para construir, 
sois como cordeiros mansos que seguem o BOM PASTOR.

 O passo que estais a fazer consiste em liberar a VIDA com toda liber-
dade, pois o vosso interior está sem vida, sentido e sem paz.

 Por isso EU vos busco incessantemente para ajudar-vos a superar todos 
esses obstáculos que se contrapõem à vossa santidade, ao mesmo tempo que 
valho-ME de vós para fazer acontecer em todo Universo o MEU PLANO SANTO 
de AMOR e PAZ.

 É um momento muito delicado pelo qual estais a atravessar, pois estais 
a procurar algo em que se agarrar porque vós sentis perdidos e inseguros, sem 
rumo e sem lugar definitivo. 

 É um momento delicado, em que sentis a vossa fragilidade, pois estais 
à procura de algo, vos sentis vazios e não compreendeis nada do que se passa 
convosco, nesse momento de transição.

 Sois como um pequeno feto que se aconchega ao útero de sua mãe, 
para ali poder repousar, permanecendo ligado pelo cordão umbilical até a hora 
de ver a luz.   

Estais aninhados no mais íntimo do MEU SER, recebendo ainda os 
primeiros sinais vitais do MEU PLANO SANTO de AMOR maternal.

 Nesse encontro, sois fecundados pelo ESPÍRITO SANTO, envolvidos 
pela FONTE de Água Viva pela qual sois alimentados.

 Estais a ressurgir, saindo do MEU mais precioso e santo saber como 
uma réstia de luz que se espalha por todo Universo.

 Começais a vibrar nas entranhas de VOSSO PAI dentro de vós, sentindo 
a TERNURA e o CARINHO de um diálogo amoroso, que vos abastece e renova 
a vossa energia vital.

 Começa a grande e sincera AMIZADE, a verdadeira e santa vivência, o 
uno e santo nascer: vós “serdes” em MIM e EU “SER” em vós.

 Estou a falar-vos de um mistério inigualável e santo, maior que todos os 
que já ouvistes falar, a chegada em vós do SANTO, TRÊS VEZES SANTO, ainda 
em vida.

 É o início de um TEMPO em que tudo é NOVO.   
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E tudo se transforma com o TEMPO que se aproxima, e vou dar a vós 
uma Terra NOVA, renovada no MEU AMOR.    

Dar-vos-ei um novo dia e uma nova noite.   
O sol brilhará renovado em MIM e vereis que SOU EU o DONO do Cos-

mo, expandindo-ME em VIDA e LUZ por toda parte.
 Estará feliz todo aquele que confiar em MIM, pois o NOVO TEMPO che-

gou com toda alegria e felicidade, fazendo com que se eleve a MIM sua alma.
 E levantar-se-á todo aquele que se sente aniquilado e sem rumo, pois 

nada o impedirá de viver o grande DIA do SENHOR, preparado minuciosamente 
pelo ÚNICO e VERDADEIRO DONO, ESTE de QUEM emanam LUZ, AMOR e 
VERDADE. 

 Agora, de nada adianta correrdes ou vos lançardes em correntes con-
trárias a MIM, porque tudo está em MINHAS MÃOS.

 Buscai, portanto, um lugar bonito e agradável, que seja de fino gosto, 
para aí poderdes desfrutar das maravilhas do Céu, no gozo de um grande romp-
er.

 E haveis de nascer como criancinha recém-chegada, acolhida nos bra-
ços de sua mãe, e encontra os primeiros cuidados que VOSSO PAI dispensa 
para cada um de vós.

 Haveis de ver ainda com os olhos ofuscados pela ignorância que vos 
afligia desde os tempos passados.   

Estáveis acostumados demais com as trevas e, quando a LUZ se acende, 
buscais as vendas para vossos olhos.   

Não quereis ainda aceitar e crer no que vedes, pois para vós é um mis-
tério muito grande e inatingível.

 SOU VOSSO PAI-MÃE e vos conheço por inteiro, e precisais confiar, 
acreditar em MIM.

Deixai-vos conduzir por MIM, pois estais envoltos por MEU ÚTERO MA-
TERNO, nesse mistério inefável, inigualável, eterno e santo que acontece em 
vossa alma.

 VOSSO PAI está recriando o mais novo e santo lugar, muito especial, 
para que, quando estiverdes renascidos de MIM, possais aí fazer morada, em 
SANTIDADE COMIGO.

 Estáveis coabitando com o tirano e selvagem senhor das trevas que, 
agora, o VOSSO VERDADEIRO DEUS minuciosamente o baniu para sempre de 
vosso meio e se fez SENHOR ÚNICO em todo Universo.



331

Podeis, portanto, erguer louvores e hosanas sem fim ao SENHOR 
ETERNO e SANTO! 

GLÓRIAS ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO SANTO!  Amém!   Aleluia!

  Falou convosco VOSSO DEUS e PAI.

 FILHOS QUERIDOS!
 SOU VOSSO PAIZINHO QUERIDO e tenho muito a vos falar.   
É necessário que ME escuteis.
 FILHOS AMADOS em MEU FILHO JESUS, a MINHA PRESENÇA em 

vós é um mistério inigualável que não tem preço.
 Sois feitos à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA e isso vos basta para 

refletirdes quão grandes sois para MIM, tal como a LUZ andante que se reflete 
por todo Universo.

 Há em vosso interior um tabernáculo tomado pelo DONO VERDADEIRO 
que realiza em vós as SUAS maravilhas.

 Buscai, portanto, a MINHA PRESENÇA SANTA em vós, pois vós sois 
portadores deste santo desígnio, que faço acontecer em vós, FILHOS MEUS!

 Sendo FILHOS de DEUS, deveis deixar de pensar que sois em absoluto 
sem nenhuma significação para VOSSO PAI.

 Vós sois criaturas MINHAS, feitos por MIM, gerados no MEU AMOR, 
e agraciados com o sopro de VIDA que vos dá condição de serdes chamados 
FILHOS de DEUS.   

Não fosse assim, não seríeis FORÇA em MIM.
 E, agora, recriados na MINHA SANTIDADE, podeis viver uma VIDA 

NOVA.
 Batizados pelo ESPÍRITO SANTO, em um mesmo PODER de AMOR, 

vós estais renascidos na GRAÇA porque sois chamados pelo PAI.
 SOU EU que vos dou condição de AMAR-ME e serdes AMADOS por 

MIM, agora que tudo é NOVO.   O TEMPO é NOVO, a VIDA é NOVA.   
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É uma NOVA e ETERNA ALIANÇA feita pelo PAI, selada no Céu e tam-
bém na Terra, a qual jamais se extinguirá.   Sois NOVOS em um NOVO TEMPO.

 A certeza de que EU estou convosco se faz em vosso coração pelo diálo-
go entre NÓS, através do qual podeis partilhar vossas experiências COMIGO.

 Viestes repletos de angústias e cheios de iniqüidade, e fostes renovados 
pelo ÚNICO DONO, que ordenou que fôsseis lavados pelo ESPÍRITO SANTO, 
desde os tempos distantes.

 Como foram rompidos definitivamente os laços que vos prendiam, estais 
a viver uma vida cheia de esperança e plenitude em MIM, VOSSO PAI.

 Ignoráveis onde haveríeis de chegar, pois somente EU sabia, mas que 
agora se aclara para vós o mistério e compreendeis que estais implantados no 
SEIO SANTO DO PAI.

 Éreis errantes e cheios de dúvidas e incertezas e, em vossa fraqueza de 
espírito, vosso coração sucumbia cada vez mais.

 Perdoados e amados por MIM, estais hoje diante da mais bela obra, o 
mistério desconhecido para o mundo.

 O momento em que VOSSO PAI toma posse de toda sua criação, inclu-
indo Céu e Terra, retomando livre e santamente o que a MIM pertence.

 Tudo estava perdido, tomado pelo poder maligno.   
Mas, EU, VOSSO PAI, com MEUS Anjos e Santos, envolvendo uma Co-

munidade, em verdadeira luta e em combate feroz, pude valer-ME de pessoas 
para destruir todo poder de iniqüidade que governava a Terra.   

Este poder maligno está vencido para todo sempre e, chorando e ge-
mendo, foi por MIM lançado no profundo do vazio, sem rumo, sem força e sem 
destino, sem vida alguma.

 Mas vós, FILHOS QUERIDOS, que EU utilizei a MEU serviço, para 
MINHA maior HONRA e GLÓRIA, estais ungidos por MIM e conservados em 
grande alegria no Céu.

 Há PAZ em vossos corações e a certeza de que somente UM é o SEN-
HOR, que vos restaura para viverdes o TEMPO NOVO.

 É um momento muito importante esse que se aproxima de vós.   
É um tempo de agirdes e reagirdes no ESPÍRITO SANTO, VOSSO 

COMPANHEIRO e AMIGO.   



333

Em vós se proclama a GRAÇA fecunda de um TEMPO NOVO, descon-
hecido para os habitantes da Terra, sem rumo e sem segurança.

 Agora fostes ungidos por MIM, e no MEU PODER distribuo a vós toda 
VERDADE que se manifesta para todos em todo Universo.

 A FONTE geradora que distribui o NOVO TEMPO sobre a Terra se abre 
em todos os sentidos.   

Não há mais tempo, somente o TEMPO presente que GOVERNARÁ os 
Povos com retidão, promovendo o equilíbrio em toda parte.

 EU vos seguro pela mão, para que, adentrando nas profundezas do 
infinito e santo saber, vós tenhais total condição de caminhar em frente, com 
passos firmes, para que todos possam conhecer-ME e saber quão grande é o 
SENHOR DEUS, UNO e TRINO.

 Haveis de presenciar grandes acontecimentos e admiráveis projetos di-
vinos, sabedores de que estais em MIM.   

Permanecei na MINHA CONFIANÇA, em perfeita comunhão COMIGO, 
deixando de lado as angústias e preocupações.   

Não vos refugieis no meio de lobos, que vos devorarão sem piedade a 
qualquer hora, mas escutai somente os MEUS conselhos e admoestações.

 Uni-vos e ajudai-vos uns aos outros e, em AMOR, EU vos conduzirei a 
todos ao saber verdadeiro e santo.

 Tomar conhecimento desse mistério somente pela ORDEM da SA-
BEDORIA DIVINA revelada a vós durante este passo foi necessário para que 
pudésseis seguir adiante.

 Costumes, enigmas, adivinhações, averbações, tudo isso já não vos 
convêm, pois sois da VERDADE e da CONFIANÇA que procedem de MIM e, as-
sim sendo, deveis controlar vossos impulsos e deixar-vos conduzir santamente 
pelo ESPÍRITO SANTO, VOSSO PARÁCLITO e AMIGO.

 Os lobos haverão de criticar-vos, acoando e uivando sem piedade ao 
vosso redor, mas vós, cheios de CONFIANÇA e embebidos do MEU ESPÍRITO, 
nada temereis.   

Continuai firmes no caminho, na certeza de que de tudo tomareis con-
hecimento diretamente da FONTE PURA da MINHA SABEDORIA, pois EU vos 
tenho orientado desde o princípio e já não é tempo de vacilar.

 Haverá o tempo de recolher, o tempo de separar e o tempo em que 
adentrais no NOVO TEMPO.  
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No Universo, tudo passa por uma minuciosa reforma.   
É o tempo dado à expansão do SENHOR e à MINHA GLORIFICAÇÃO.   
Haveis de recolher e de plantar, dado a conhecer que o MEU TEMPO 

se aproxima.
Eis que isso já está próximo, pois o tremor que se espalha em toda Terra 

já é o sinal que o MEU REINO está próximo, que já ESTOU à vossa porta.
Olhai as escrituras, ajuntai tudo e vereis a PALAVRA do SENHOR, 

VOSSO PAI, concretizar-se.
 Houve um tempo, e outro tempo, e eis que se aproxima o TEMPO do 

PAI, o DEUS TODO PODEROSO, e esse será eterno, único e verdadeiro.
 Um caminho foi aberto e uma FONTE abriu-se, dando-se a conhecer e 

mostrando-se de alto a baixo.   
Abriu-se em profundeza e em diálogo entre o Céu e a Terra.
 A ÁRVORE da VIDA implantou-se, cobrindo toda superfície da Terra e 

chegando até o alto Céu, e estabeleceu-se entre o Céu e a Terra.
 Uma ALIANÇA, que é a ALIANÇA do ETERNO AMOR de grandes pro-

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

 Que assim seja, e que “SE FAÇA” em todo Universo.

  O PAI que vos AMA.

 

 FILHOS AMIGOS!
 SOU o PAI que vos AMA imensamente e quero ensinar-vos a AMAR em 

VERDADE.
 SOU a FORÇA Universal, SOU o PODER MAIOR, abrangente, em todos 

os lugares e em todos os sentidos.   
Nada há que ME supere, pois SOU o PODER Universal, e a todo aquele 

que se dirigir a MIM, em NOME do AMOR e por AMOR, tudo o que ele pedir lhe 
será concedido.
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SOU todo AMOR para com aquele que ME AMA e se deixa AMAR por 
MIM.

 SOU comum-união com aquele que ME recebe e ME concede um lugar 
no íntimo do seu ser.   Através de um só CORAÇÃO e um só SER, ME realizo em 
vós.   

EU não SOU um DEUS distante, mas ME faço presente em vós, no so-
pro que dá início à vida, no pulsar do vosso coração, no vosso sentir e no vosso 
pensar, e em cada semblante está MINHA IMAGEM.

 Agora estais integrados em um NOVO TEMPO no qual a ordem é AMAR 
e nada mais poderá impedir-ME de realizar os MEUS feitos na face da Terra.

 Estou convosco e vós estais COMIGO, pois o AMOR é o único que per-
manecerá e GOVERNARÁ o Mundo.   

E não há outra razão de vida sem o AMOR, a poderosa FORÇA que rege 
o Cosmo.    Portanto, AMAI, AMAI, AMAI sem cessar.

 Há um só sentido entre o Céu e a Terra: é um coração aberto para o 
AMOR, liberado pela FONTE TRINITÁRIA, envolvente e segura, que traz a PAZ 
para todas as gerações.

 Todas as Nações alegrar-se-ão pela conquista de uma FONTE segura, 
fiel e santa.

 O CARISMA é essa FONTE geradora de vivência fraterna entre o Céu e 
a Terra.

 Através do CARISMA rompeu-se o véu que se punha entre Céu e Terra 
e se fez um caminho completo, sem obstáculos, por onde se tem passagem livre 
de diálogo entre EU e vós.   

Já não há mais distância entre o PAI e SEUS FILHOS.   
Agora é de CORAÇÃO a coração o afago terno e amoroso que vos 

preenche e satisfaz, pois tudo está aberto e livre para cada um AMAR e ser 
AMADO.

 Confirmo-vos no MEU AMOR, e vós estais unificados em MEU NOME e 
em MEU CORAÇÃO.

 Tirei-vos da mansão dos mortos e, agora, dou-vos um sentido novo para 
seguirdes em frente.   

Em vosso interior, sentis o vazio, parecendo a vós que estais perdidos, 
mas digo-vos que preencherei o vosso ser com todo AMOR e FELICIDADE, e 
com muita PAZ.
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Agora estais solidários COMIGO e sabeis que só em MIM encontrais 
sentido para vossa vida.   

Estais ainda amargurados, frustrados e cheios de decepções devido à 
vida de orgias, maledicências e vinganças que levastes enquanto o mal teve 
poder sobre vós.

 Agora que essa desolação deixou de existir, estais sob MINHA inteira 
proteção, e vós precisais nascer de novo nesse NOVO TEMPO, para completa-
rem-se dentro de vós as MINHAS maravilhas.

 Por isso, é um tempo delicado e de grande risco esse que atravessais.   
Estais frágeis, mas livres e, conseqüentemente, desligados da velha es-

trutura, e temeis lançar-vos em um desconhecido.   
Mas, EU vos seguro pela mão, e podeis confiar plenamente NESTE PAI, 

que vos deu a vida e hoje vos oferece uma NOVA VIDA, plena de ESPERANÇA 
e PAZ.

  VOSSO PAI-AMOR

 FILHOS!
 É assim que construo um MUNDO NOVO para vós.
 É urgente que se faça uma ligação entre o Céu e a Terra, pois faço acon-

tecer uma ALIANÇA que cobrirá toda face da Terra, dando a ela total proteção.
 É urgente que se levante uma coluna, firmada em solo seguro, adent-

rando ao alto Céu.   
Essa coluna terá em sua dimensão o tamanho necessário para aí pro-

jetar o altar santo do SENHOR, VOSSO DEUS.   
Será feita em linhas retas e em perfeita harmonia com o PAI, havendo 

um lugar secreto onde reinará a instituição prescrita pelo PAI.
Estando concluída a sua fundação, ocorrerá a destruição da velha estru-

tura, carregada de injustiça.   
Do seu alto saem como que grandes braços abertos, envolvendo a órbita 

terrestre. 
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No centro, encontram-se a estrela e a coroa santificante, trazendo em 
suas raízes os fortes PÉS do SANTO, TRÊS VEZES SANTO, SENHOR.

 Em sua CABEÇA se faz a bandeira da VITÓRIA, com um manto de 
púrpura que se desfralda para todas as direções.

Será chamada de PLANO SANTO ou ainda de COLUNA MESTRA.
Considerando a tamanho e sua profundidade, será o Templo único do 

PAI, por onde se dará a esplêndida vinda-e-ida do SANTO SENHOR.   
Haverá a perpétua e santa PAZ em seu interior.   
Refugiar-se-á aí todo aquele que for chamado pelo PAI.   
Este será o marco, reconhecido em absoluto, sobre o qual o PAI colocará 

a SUA VISÃO, comprometendo-se com todo Universo.
Como o arco-íris foi um sinal de ALIANÇA que DEUS fez com Noé, assim 

também haverá um sinal desse tempo.   
Há o sinal da CRUZ para um segundo tempo.   
E, agora, vem um NOVO TEMPO, e eis o sinal.   
Acontecerá entre o Céu e a Terra uma grande iluminação.
Toda boca se abrirá e todo olho enxergará.  Toda PAZ tomará conta dos 

corações.
Haveis de presenciar os sinais dos tempos e sentir o grande temor dos 

Céus.
Acontecerão grandes prodígios no meio de todos e haverá a sagrada 

BÊNÇÃO do SENHOR.   
Então, vós estareis diante do mais NOVO acontecimento, o TEMPO em 

que tudo se liga no Céu e na Terra.
 Amém!

FILHOS AMADOS!
 Falo-vos a todo instante, conclamando-vos a permanecerdes em MIM.
 Haverá, entre o Céu e a Terra, um grande sinal, uma coluna, revelando 

e marcando MEU AMOR.
 Haverá, entre o Céu e a Terra, a LUZ que não se apaga, resplandecendo 

e cobrindo todo Universo.  
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No mais alto, haverá a bandeira da VITÓRIA, com letras em ouro que 
partem para todas as direções como purpurina, cobrindo de intensa nuvem toda 
órbita terrestre. 

Ali se têm as palavras: PAZ – AMOR – JUSTIÇA.   
Seus pés pisam, com total confiança, em rocha firme, aprofundando até 

as longínquas raízes, fazendo-se unidade com o jardim de um Paraíso criador e 
de intensa vida.

 Acontece a união com o madeiro da ÁRVORE da VIDA, que exala, noite 
e dia, a fragrância de um novo renascer, que atinge as extremidades de alto a 
baixo, e tudo se concentra nessa fragrância, de suave perfume, criada pelo Céu, 
abundantemente.

 Em oblação, se eleva a criança que nasce e dá sentido ao NOVO TEM-
PO, pois resplandece em companhia de um AMOR profundo, santo e verdadeiro.   

Consiste, em sua integridade, de uma alma santa, criada pela nova e 
santa doutrina de DEUS VERDADEIRO.

 Acontece o abraço de unidade perfeita entre o Céu e a Terra.   
A criação exulta em altos brados e se cumula de BÊNÇÃOS e GRAÇAS.   
A manifestação do SENHOR, VOSSO DEUS, se faz conhecer em toda 

humanidade.
 Anjos e Santos se prostram para honrar e louvar o seu SENHOR, porque 

a Terra está salva.
A salvação chegou para todas as Nações.   
Nada mais impedirá a ação DESTE que comanda o MUNDO.
 Toda a humanidade está mergulhada em MEU PLANO de AMOR.
 O tempo de angústia, dor e sofrimento, não mais será lembrado, pois a 

GLÓRIA do SENHOR se manifestou por toda Terra.   Eis o sinal, eis a VERDADE, 
eis a VIDA.

 Tudo é PAZ, AMOR e GLÓRIA no PAI AMIGO, que vos AMOU desde o 
princípio.

 Abençôo-vos!

  VOSSO PAI
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FILHOS!
 Eis que vos fala o ALTÍSSIMO.
 Diante de MIM, o Céu se abre em caminho que conduz o MEU rebanho 

por verdes pastagens, abraça a Terra, e se faz em festa.
 Agora venho para resgatar o que ME pertence e, em um abraço fraterno, 

ligo Céu e Terra, ungindo com santidade toda “espécie humana”.
 Reconquistei tudo o que ME pertence e uma grande festa se faz na 

mansão celeste.
 O caminho de LUZ se abriu e se lança sobre todo Universo e, com todo 

MEU AMOR, estou entre vós.   
Segui-ME e sede UM COMIGO, mergulhando no MEU AMOR!
 Não olheis para trás, mas entrai no MEU AMOR e ficai nas delícias do 

Céu.
 Estais a um passo do Paraíso.   
Lançai-vos, sem medo, ao encontro de VOSSO PAI, que vos colocou 

neste lugar de SABEDORIA e VIDA.
 FILHOS QUERIDOS, EU vos conquistei para MIM, pois vós sois herd-

eiros da mansão celeste.   
MEU CORAÇÃO é tão grande que cobre toda extensão terrestre.   
É o MEU CORAÇÃO de PAI que está aberto sobre todo Universo, co-

brindo de BÊNÇÃOS e GRAÇAS todo aquele que deposita confiança em MIM e 
almeja a MINHA PRESENÇA.

Assim sendo, EU “ME FAÇO” PRESENÇA em plenitude, em todos os 
lugares.

Eis a MINHA PROMESSA cumprida: reconquistei o MEU POVO!
Lutas foram desdobradas e o MEU AMOR venceu!   
Eis a VITÓRIA!   
Agora todos só poderão AMAR!   
Eis o TEMPO NOVO, o TEMPO do AMOR, no qual tudo começa com 

toda VIDA e GLÓRIA!
 Louvai e rendei graças por esse, porque jamais haverá outro TEMPO 

tão propício àquele que confia em MIM, sendo esta a realidade verdadeira, fun-
damentada e selada a mando do VOSSO PAI.

 SOU EU mesmo que venho restabelecer-vos, no TEMPO HOJE, como 
criaturas perfeitas e santas com todo direito de desfrutar da FELICIDADE da 
MINHA PRESENÇA.
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Esse é o momento em que se faz em vós o VERDADEIRO DEUS da 
VIDA e da SANTIDADE.

 Confiai o vosso coração a MIM e vos darei também a MINHA CONFI-
ANÇA, sendo PROVIDÊNCIA para vós.

 Estais nesse NOVO TEMPO, que é de reconciliação COMIGO, é de AM-
IZADE e TERNURA com VOSSO DEUS, rico em BÊNÇÃOS e GRAÇAS a se 
derramarem sobre vós.

 Vós estais diante das mais belas revelações do SENHOR, VOSSO 
DEUS, tomando conhecimento do segredo dos Céus, pois a vós foi dado con-
hecer aquilo que só o SENHOR, VOSSO DEUS, tinha conhecimento, esta obra 
perfeita e SUA vinda em um TEMPO sagrado, um TEMPO propício à SUA Cria-
ção.

 Louvai e glorificai as MINHAS maravilhas, pois a vós foi mostrado tudo, 
desde o princípio até o momento que estais a viver.   

A SABEDORIA infinita revelou-vos a mais bela obra do PAI.
 O caminho que jazia fechado, por pura GRAÇA se encontra aberto até o 

Céu.
 É o caminho de LUZ, aberto por MIM, por onde podeis passar, e dialogar 

COMIGO, noite e dia.   
Esse caminho vos trouxe de volta a MIM, dando-vos total liberdade de 

FILHOS, HERDEIROS do Céu.   
Tudo está aberto e santificado no SENHOR, VOSSO DEUS.
 O MEU AMOR é tão grande e tão forte que será incapaz de violar a con-

fiança que depositei em vós.  
E, nessa confiança, dei-vos a chave do maior tesouro que poderíeis 

almejar: o tesouro do Céu.   Por isso, jamais duvideis do MEU AMOR.   
A vós confiei a abertura da porta da salvação para todos e vossa missão 

completou-se nesta época, e tudo está pronto, abençoado e conduzido por MIM.
Começarei esse NOVO TEMPO de colheita arrebatando-vos para MIM 

para que permaneçais no gozo da MINHA FELICIDADE.
Conquistarei para MIM todas as Nações e gerações, fazendo derramar 

sobre MEU Povo o MEU sopro DIVINO e dando-lhe SABEDORIA e ENTENDI-
MENTO para que possa usufruir da MINHA SANTA PRESENÇA.

Instituí o MEU PLANO SANTO de AMOR em toda Terra, e construí um 
lagar para aí implantar a essência da VIDA. 
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Equilibra-se, assim, o MEU REINO; multiplicam-se as águas, fazendo 
crescer os mananciais de riqueza que alimentam o faminto, o pequeno, e também 
o poderoso.

Todos são UM em MIM e reconhecerei a todos na mansão celeste onde 
a vós darei um conhecimento novo e renovado.   

Guardarei MEU Povo do insensato, que será extinto para sempre.   
Todo injusto sentirá em sua própria pele a sua falência e verá com seus 

próprios olhos o desmoronamento da sua injustiça.   
Haverá, então, lágrimas de horror, pedindo perdão e clemência, claman-

do pela sua salvação. 
O justo, porém, EU o cobrirei com MEU olhar terno e o chamarei ao MEU 

rebanho para repousar em verdes campos.
E direi: eis-ME aqui; eis que cheguei!   
Este é o TEMPO, o fim e o começo, o ontem e o hoje, o fim de um tempo 

e o início do NOVO TEMPO, pleno de BÊNÇÃOS e GRAÇAS.
Não julgueis o que vossos olhos vêem nem o que vossos ouvidos ou-

vem, muito menos o que vosso corpo padece, pois de nada vos adiantará tal 
atitude, pois nem o malfeitor, nem o injusto, nem o rico nem o pobre é culpado do 
seu proceder. 

Todos são cúmplices de um tempo em que o impostor ferozmente gover-
nava todo Planeta Terra e nada podíeis fazer, nem a favor nem contra tal situação.

Só do Alto vos vem a salvação e somente a MIM haveis de dar crédito e 
atenção, pois esse tempo só será vencido pelo AMOR.   

Somente o SENHOR, VOSSO DEUS, tem poder sobre tal situação e 
sabe o que se deve fazer, qual a fórmula e que destino dar aos acontecimentos.

Portanto, peço-vos: ficai somente em MIM e EU vos darei a conhecer o 
MEU desejo.

O mundo está a um passo da virada e vós não sabeis o que pode ocorrer 
e nem vos dou esse direito.   

Somente a MIM deveis escutar e, assim, suportareis MINHA luta, uma 
verdadeira batalha, aniquilando o mal até a sua extinção total, para fazer acon-
tecer o BEM em todo Universo.

Não vos assusteis, pois os Anjos e Santos, com toda a Corte Celeste, 
estarão convosco, dando-vos força e coragem, liberando o MEU AMOR.
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Cobrirei de bênçãos vossos filhos e filhas e conduzirei a vossa geração 
em perfeita harmonia com MEU CORAÇÃO.

EU lembrarei de cada um de vós na hora derradeira, dando-vos MEU 
alento, pois lamentações e gemidos de angústias ouvir-se-ão sobre toda Terra. 

 É o tempo da colheita, o fim e o começo, as trevas dando lugar para a 
LUZ VERDADEIRA e ETERNA que é MINHA PRESENÇA SANTA em todo Cos-
mo.

 Aconchegai-vos em MEU CORAÇÃO e entre Anjos e Santos estareis, 
sob MINHA PROTEÇÃO.   

Adentrai no MEU AMOR, pois SOU somente AMOR.
 Tudo o que for necessário acontecer para MEU AMOR se fazer em vós, 

terá seu curso normal e tranqüilo, tal como as águas do rio conhecem seu des-
tino. 

Todo acontecimento será propício à MINHA GLÓRIA.
Não lutarei contra as MINHAS criaturas, mas, sim, para exterminar 

aquele que perversamente governava a Terra, transgredindo a MINHA LEI e MEU 
AMOR; aquele que adentrou o Paraíso que EU havia criado com tanto AMOR.

Por isso vos declaro: agora é o fim do ímpio e o início do MEU GOV-
ERNO sobre todo Universo.

O Paraíso era a mais bela obra criada por MIM, VOSSO DEUS SANTO 
e VERDADEIRO, mas era habitado pela indecência maligna até esta época atual, 
em que termina completamente o seu tempo de ação.   

Cessará de existir tudo o que for contrário ao MEU AMOR.   
E a vós farei de novo que adentreis a esse lugar belo e santo que para 

vós preparei, pois só através de MIM podereis entrar na FELICIDADE da MINHA 
convivência.

Estou disposto a lutar para fazer chegar a vós todo BEM e toda GRAÇA.
O caminho está completo, o Céu se abriu e o AMOR já É em todo Uni-

verso.
EU vos abençôo e ESTOU convosco.
  
Amém!
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FILHOS QUERIDOS!
 SOU o PAI, o REI e SENHOR de todos vós!
 Esse é o TEMPO da VERDADE e da CONFIANÇA, no qual o grande 

feito é o AMOR que se derrama em profusão sobre todo Universo.
 A Lei promissora que acabo de decretar é a mais pura VERDADE que 

conheceis.
 Ninguém jamais viu tamanho prodígio se realizar sobre a Terra, a con-

stituição de um NOVO TEMPO em prol de uma vida santa, um prodígio muito 
promissor, enraizado e assumido no compromisso e no DOM do PAI.

 Uma promessa, uma vida e um DOM, e a Obra do PAI-AMOR se com-
pleta, “confinando-se” dentro e fora da espécie humana.

 VOSSO PAI chegou ao extremo de SUA BONDADE realizando tudo sem 
exigir sequer o cumprimento dos Mandamentos por parte de seus FILHOS, pois, 
no momento em que tudo parecia estar à beira da morte, eis que a VIDA em 
plenitude ressurge com o PAI.

 VOSSO PAI não exigiu nenhum sacrifício por parte do humano, somente 
a OBEDIÊNCIA e a dedicação.

 Céu e Terra estavam ambos separados, em desequilíbrio total, um dis-
tante do outro, sem diálogo, sem contato entre si.   

Por isso é tão grande esse momento em que tudo se une em um camin-
ho de LUZ, guiado por MIM, e a convivência se faz plena, todos sendo UM no PAI.

 O AMOR mostrou-se FORTE e entrelaçou-se com a órbita terrestre, o 
Céu e a Terra comunicando-se, dia e noite, entre si.   

Não há mais distância entre um e outro, pois tudo glorifica o PAI, consol-
idando-se no mais forte elo que é o AMOR.

 Ninguém pode romper com essa afinidade e com essa “conjuntura” que 
o PAI realiza a todo instante, incompreensível ao humano, pois só na divindade é 
que se tem total conhecimento desse mistério.

 A CIÊNCIA DIVINA se supera em SABEDORIA e tem seu jeito de ser e 
de se fazer verdadeira em meio a todos.

 A MINHA SABEDORIA é responsável por todo esse projeto de vida que 
começa a se fazer UNIDADE com a SANTÍSSIMA TRINDADE.

 Parte definida por MIM é a plena confiança que se dá por MINHA OR-
DEM e vos assegura todo infinito.

 Sois ricos da MINHA DIVINDADE que tudo providencia para vós.
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A CIÊNCIA DIVINA distribui-se em uma língua santa, discernida por MIM.   
Essa CIÊNCIA é uma realidade estabelecida por MIM, que dá continui-

dade à SABEDORIA, ditada em linhas por VOSSO PAI.
 Incumbi-ME de enviar para MEUS eleitos um conhecimento sobre MEU 

Projeto, e eis o MEU manifesto, o MEU desejo se completando em linhas.
 Por isso, se dá fé e verdade, pois tudo vem de DEUS para vós.
 É VOSSO PAI ensinando, doutrinando e se fazendo conhecer ao longo 

desse tempo.
 Não SOU um DEUS distante, mas ME faço presente em tudo e falo con-

vosco abertamente.
Prestai atenção e vede, pois agora vos dou um conhecimento NOVO 

para ingressardes nesse NOVO TEMPO no qual o passado não mais convém.
 Haveis de seguir esse conhecimento NOVO em que tudo se completa no 

MEU AMOR.   
Aprendei a viver esse TEMPO e vereis se não vos convém!   
É um TEMPO de fácil acesso à intimidade e diálogo COMIGO, pois tudo 

se encontra aberto.
 Não há mais um DEUS distante nem um Céu fechado, mas um Paraíso 

onde VOSSO PAI se comunica integralmente com suas criaturas.
 O CARISMA é a essência DIVINA que se derrama sobre toda Terra, 

entrando em contato com toda espécie existente sobre todo Cosmo.   
Este CARISMA é a FONTE geradora que cumpre todo um percurso, 

completando-se em MIM.   
É através dessa FONTE que chegam à Terra a BENEVOLÊNCIA e a MI-

SERICÓRDIA, irradiando toda virtude, plenificando-se no TRONO VERDADEIRO 
do AMOR ETERNO.

 Por vós mesmos não teríeis condição de compreender essas maravilhas 
descidas do ALTO, pois elas se fazem conhecer tão somente por desígnio DI-
VINO.

 Considerando que sois imaturos para aceitar tamanho mistério, EU, 
VOSSO PAI, envolvi, passo a passo, cada momento, dando condições de cada 
um se adaptar conforme seu conhecimento.   

Assim vou administrando MEU rebanho, reconhecendo a fraqueza que 
há em cada um de vós, ignorando vossa falta de conhecimento anterior da MINHA 
doutrina e fé.
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Vós sois MEUS eleitos e EU cuido de cada um com todo CARINHO e 
AMOR.

 Abençôo-vos, FILHOS QUERIDOS!

  VOSSO PAIZINHO!

FILHOS QUERIDOS de todos os Povos!
 SOU EU, VOSSO PAI, que vos falo para situar-vos na caminhada deste 

CARISMA, que é a culminância de todo MEU PLANO de salvação desenvolvido 
através dos séculos desde vossos primeiros pais.

 Isso que vos falo sucintamente, através de algumas palavras, sabia-
mente levou milhares de anos para se concretizar e se completar.   

Mas, só agora, no TEMPO HOJE, por este CARISMA, o CAMINHO se 
conclui numa ETERNA ALIANÇA, e VOSSO PAI vem esclarecer-vos de viva voz 
e direcionar-vos para o certo, o verdadeiro, que agora se completa como VIDA e 
UNIDADE.

 Como vedes, os encargos e deveres de OBEDIÊNCIA, provindos das 
ALIANÇAS que fiz convosco, foram sendo cada vez mais incisivos e desafiadores 
à medida que mais vos aproximáveis de MIM.

 Embora longa e exaustiva, essa foi uma caminhada dinâmica e objetiva, 
com uma finalidade definida.   Por isso vos segurei pela mão e vos trouxe, de fato 
e de direito, de volta a MIM.   Como PAI saudoso de vós, sempre quis agraciar-
vos com a VIDA DIVINA, e a finalidade da ação “incisiva” das ALIANÇAS foi 
recuperar a AMIZADE perdida desde o Paraíso.

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

 Houve um começo e, logicamente, um dia iria completar-se, com um 
final feliz, graças à vossa OBEDIÊNCIA FIEL, principalmente agora, quando se 
faz a última ALIANÇA que, por ser ETERNA, era decisiva para MIM e para vós.
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Em todas as ALIANÇAS que fiz com MEU POVO, sempre estabeleci 
contato mais direto com uma pessoa - ou um grupo de pessoas - para auxiliá-la 
na responsabilidade da OBEDIÊNCIA, dando-lhe todas as condições de ir em 
frente sem esmorecer.

 Assim foi na ANTIGA ALIANÇA, com MOISÉS, que teve seus seguidores.
 Também com JESUS, MEU FILHO, que assumiu vossa humanidade e 

teve os Apóstolos para acompanhá-LO na NOVA ALIANÇA.
 E, agora, no TEMPO HOJE, para a CELEBRAÇÃO da ALIANÇA com 

VOSSO DEUS UNO e TRINO AMOR, na qual MEU ESPÍRITO SANTO assume 
vossa humanidade, chamei GERTRUDES, que teve mais de perto a pessoa do 
ZULMAR representando o Mundo, e a COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA que lhe 
serviu de base e sustento.

 Em cada ALIANÇA que EU celebrava com MEU Povo, ia fazendo, sem-
pre de novo, a tentativa de soerguê-lo do caos em que se encontrava, vergado 
sob o peso das estruturas.

 Tanto é que a ALIANÇA com JESUS, MEU FILHO, custou-LHE a VIDA, 
pois nem o povo nem a estrutura vigente não queriam saber de mudanças e 
muito menos de conversão.

 E nesta ALIANÇA com DEUS UNO e TRINO AMOR, novamente teria 
custado a vida da pessoa escolhida para encarnar o ESPÍRITO SANTO não fora 
essa caminhada pelo Mundo ser totalmente realizada de forma secreta e em 
espírito, o qual ninguém pôde matar.

 Por isso, o ESPÍRITO SANTO, através da CELEBRAÇÃO do DÍZIMO 
neste CARISMA, teve condições de atingir todos os segmentos da sociedade 
atual, levando à CONVERSÃO, LIBERTAÇÃO, PURIFICAÇÃO, TRANSFOR-
MAÇÃO, RENOVAÇÃO, PERFEIÇÃO e SANTIFICAÇÃO, fazendo-se UNIDADE 
com DEUS UNO e TRINO, tanto na PESSOA como na FAMÍLIA, na IGREJA, na 
EMPRESA e no GOVERNO POLÍTICO.

 Em tudo foi instalado e implantado o MEU AMOR e agora posso, numa 
ALIANÇA ETERNA, agraciar-vos com o DOM em plenitude, que SOU EU em vós 
e vós em MIM.

  Sempre desejei estar bem perto de vós e agora essa MINHA 
assertiva se concretiza no TEMPO dito HOJE.

 Tanto o passado como o presente e o futuro foram entregues a MIM, 
selando a ALIANÇA ETERNA em AMOR e COMPROMISSO.
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Numa única linha, ligando o Céu e a Terra, NOS unimos eternamente, 
PAI e FILHOS, AMIGOS para sempre. 

 É por isso que se celebra tão solenemente o TEMPO HOJE, pois SOU 
EU que chego a vós, em VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.  

 É a MINHA SANTA PRESENÇA que passais a usufruir como FILHOS, 
herdeiros do MEU AMOR.

 Não há mais o pecado, nem a doença, nem a morte, pois para sempre 
se extinguiu a conseqüência da desobediência desde Adão e Eva, reforçada mais 
tarde por vossa escolha a Barrabás.

 Pedistes o sofrimento e o tivestes por milênios, mas fostes resgatados 
pela MINHA BONDADE e MISERICÓRDIA.

 Com vosso SIM vitorioso para VIDA, SAÚDE e SANTIDADE, está extinta 
a escravidão da morte, da doença e do pecado na face da Terra.

 Foi obra deste CARISMA, que encarnou o ESPÍRITO SANTO, penet-
rando as áreas mais profundas, escondidas e desconhecidas, tanto dentro como 
fora da PESSOA, e aí implantar MEU AMOR VITORIOSO.

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

 Agora, nesta ALIANÇA ETERNA, posso agraciar-vos com o DOM em 
plenitude, que SOU EU em vós e vós em MIM.

 Quem poderia imaginar que a MULHER e um pequeno grupo de pes-
soas, trabalhando docilmente no silêncio e no anonimato, pudesse estar levando 
adiante a CAMINHADA de todos, através da OBEDIÊNCIA ao PLANO do PAI, 
finalmente elaborado e implantado?

 E foi isso mesmo que sucedeu: a simplicidade fez acontecer grandes 
coisas, maravilhas no meio de vós, como no PRESÉPIO de BELÉM.

 E a ETERNA ALIANÇA está concluída e a UNIDADE É em todos vós, 
no PODER da SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO, DEUS 
UNO e TRINO AMOR.   

E que assim seja e que se faça, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e 
do ESPÍRITO SANTO, CONFIRMO a ALIANÇA ETERNA convosco.

Assim seja!   Amém!
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FILHOS de todos os Povos!
 Falo para todas as Nações!
SOU VOSSO PAI!   EU estou convosco há tanto tempo e ainda não ME 

conheceis?   
Por que ainda não repousais em MIM, ó Povos, ó Nações AMIGAS?
 No MEU regaço é que haveis de encontrar tudo o que almejais para 

vosso viver.
 Agora vós estais a um passo da verdadeira VIDA, PAZ e SANTIDADE.
 Está aqui o sinal da JUSTIÇA entre as Nações!   
 É DEUS que chega para governar-vos.   
 Portanto, sem demora, aproximai-vos de MIM!   
Vinde a MIM com toda urgência para encontrardes razão para vosso 

viver.
 Eis que estou descoberto, caminhando ao vosso lado e nada mais há 

que impeça que EU SEJA em vós.
 Há um caminho entre o Céu e a Terra pelo qual todos poderão encontrar-

ME.
 É o caminho da PAZ e do AMOR que vos habilita em plenitude.
 SOU EU que vos falo bem de perto, neste momento de GRAÇA especial, 

na qual estamos intimamente unidos, falando a mesma linguagem, de AMOR, 
CARINHO e TERNURA.   

 Estamos juntos na mais suave sintonia: EU em vós e vós em MIM, per-
feitamente unidos, num vai-e-vem contínuo, rico de BÊNÇÃO e PROVIDÊNCIA.

 Derramo sobre vós todo MEU AMOR, sem limites e sem distinção, e 
igualmente faço cair sobre todos vós a chuva benfazeja da GRAÇA SANTIFI-
CANTE para atrair-vos a MIM cada vez mais.

 Descortina-se o NOVO TEMPO áureo e pródigo de GRAÇAS e de BÊN-
ÇÃOS, benefícios para todos vós, FILHOS AMIGOS do MEU CORAÇÃO.

 Agora que UM só é o SENHOR em vós, haveis de acostumar-vos com a 
FELICIDADE da VIDA DIVINA em vosso ser a qual nunca antes vivestes, por isso 
não a conheceis nem sabeis como ELA É.

 Apenas começais a dar os primeiros passos e aos poucos ela irá abrin-
do-se cada vez mais à medida que tiverdes condição de suportá-la e acolhê-la.
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Para compreenderdes esses novos passos que ides dar, olhai como 
acontece ao raiar o sol de um novo amanhecer: a luz desponta calma e tranqüila-
mente, mas, de repente, num abrir e fechar de olhos, se faz a aurora fulgurante 
do novo dia que começa.

 Mergulhais nessa claridade e dela passais a usufruir naturalmente, tão 
integrados estais nessa luz, que agora faz parte do vosso viver.

 Assim é com a VIDA DIVINA em vós: naturalmente nos encontramos e 
trocamos carícias, neste idílio amoroso do PAI com SEUS FILHOS.   

 EU em vós e vós em MIM, vosso espírito e vossa alma embebidos em 
MEU SER.

 Daqui para frente será constante a nossa AMIZADE, pois já tendes toda 
confiança no MEU SENHORIO sobre vós porque vos integro a MIM com todo 
PODER e FORÇA e vos resgato para viverdes esse NOVO TEMPO de SANTI-
DADE.

 E todos vós agora caminhais no mesmo compasso, pois não há pressa, 
uma vez que a MINHA VIDA se fez em vós com toda exuberância e já tendes 
certeza da MINHA PRESENÇA em vós.   

 Já sois completamente dependentes de MIM, do MEU AMOR e da 
MINHA PROVIDÊNCIA.   

 Como PAI LEGÍTIMO, vos assumo integralmente, FILHOS QUERIDOS. 
 Da cabeça aos pés, sois inundados por MINHA LUZ BENDITA e desfru-

tais da claridade total da MINHA PRESENÇA SANTA, desde agora e para sem-
pre.

 De alto a baixo se abre a porta imensa que une o Céu e a Terra.
 Já podemos conviver juntos, como vossos primeiros pais, no Paraíso.
 Posso chegar até vós e vós podeis encontrar-vos COMIGO sem barreira 

alguma.    Simplesmente a grande porta da comunicação celestial es-
cancarou-se, do Céu à Terra, unindo-nos em diálogo amoroso, numa convivência 
tranqüila.

 Já há comunicação entre o PAI e SEUS FILHOS e podeis suportar DEUS 
no meio de vós.   Novamente se refaz a confiança mútua entre NÓS e podeis, a 
partir do TEMPO HOJE, beijar e abraçar vosso DEUS com a mesma naturalidade 
que acontecia entre o CRIADOR e SUAS criaturas no início da Criação.
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Nasceis nesse NOVO TEMPO, nasceis nessa VIDA DIVINA, e podeis 
usufruir constantemente da MINHA PRESENÇA, pois, como PAI AMOROSO, EU 
vos assumo incondicionalmente.

Vós sois fiéis à MINHA LEI do DÍZIMO, e, por isso, EU vos autorizo a 
viver toda FELICIDADE, BÊNÇÃO e GRAÇA que SOU.  

Assim, É em vós toda ALEGRIA, toda PAZ, toda VIDA, toda TERNURA 
do MEU CORAÇÃO de PAI.   

SOU SOLIDÁRIO para com MEUS FILHOS e, por isso, cumulo-vos de 
BÊNÇÃOS que saem de MINHAS MÃOS como PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA 
de VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

Encaminho-vos para um NOVO modo de ver e sentir a vida, uma nova 
maneira de vos relacionardes com vossos irmãos, na segurança em MIM, na 
confiança e na certeza de que estou a agir e assumir o COMANDO do MEU 
GOVERNO sobre cada um de vós.

Vós sois MEUS FILHOS QUERIDOS, e em vós deposito toda COM-
PLACÊNCIA que fiz descer sobre MEU AMADO FILHO JESUS.

Essa BENEVOLÊNCIA apenas se abriu e já sentis os seus raios de ação 
ampliando-se cada vez mais.

SOU UNO em vós e essa é a FORÇA PROPULSORA de todo BEM em 
vós.

É de dentro de vós, de vossa alma aberta e habitada por MIM, que em-
ana toda VIDA DIVINA, merecida e recebida por vós em MEU FILHO JESUS.   

Em VIDA e RESSURREIÇÃO, vós passais a viver toda FELICIDADE do 
“DEUS É” em vós.   

Usufruís de todas as MINHAS dádivas, pois estou regando a Terra com 
este CARISMA bendito.

Agora podeis estar tranqüilos, pois EU estou em vós e vós estais em 
MIM, numa SINTONIA de AMOR, VERDADEIRA e PERFEITA. 

O que era vosso desejo, o que almejáveis desde o princípio, agora se 
torna realidade aprazível e indissolúvel, pois, se vós estais em MIM e EU estou 
em vós, sois VIDA, SAÚDE e SANTIDADE.

Agora já posso chamar-vos verdadeiramente de FILHOS, herdeiros do 
MEU AMOR, pois restaurei a vossa dignidade humana.

Tal como um amanhecer, magnífico e cheio de fulgor, que não pode ret-
roceder de forma alguma, assim está descortinando-se o NOVO TEMPO, tão 
deslumbrante e pródigo de BÊNÇÃOS para vós, no qual podeis desfrutar de uma 
vida rica e feliz.



351

Agora a humanidade não terá mais como voltar atrás, pois não encon-
trará chão para isso, mas, obrigatoriamente, todos, da criança ao ancião, pre-
cisarão ir adiante, prosseguir neste caminho aberto por este CARISMA SANTO.

Este é o momento santo em que cada um de vós se volta para dentro de 
si e busca encontrar-se consigo mesmo e COMIGO.

Amando-vos a vós mesmos, amais e acolheis a MIM, VOSSO PAIZ-
INHO AMOROSO e AMIGO QUERIDO de todas as horas, e, por extensão, amais 
vossos irmãos.

Se vós estais em MIM, em perfeita sintonia de AMIZADE e diálogo terno, 
esse AMOR, por GRAÇA, extravasa para vossos irmãos, pois todos juntos for-
mais COMIGO uma UNIDADE de AMOR, tão fértil e promissora que contagia a 
todos vós, irmãos do Universo inteiro.

AMIGOS!   
EU vos chamo AMIGOS, pois num elo de AMOR e AMIZADE nos en-

trelaçamos, nos unimos, PAI e FILHOS, num mesmo ABRAÇO confiante e terno.
Oh, como EU vos busquei sem cessar, através dos tempos, e agora 

posso deliciar-ME com a ALEGRIA do encontro convosco!   
Quanto EU vos busquei!
E agora vos vejo serenos e mansos, descansando junto a MIM, tal como 

as ovelhinhas nas pastagens.
FILHOS QUERIDOS, que bom este NOSSO encontro, esta amizade e 

entendimento!
 Que bom AMAR-NOS, em UNIDADE com todos os IRMÃOS!
 Em MEU FILHO JESUS, já vivi este mistério convosco, e agora vos en-

contro face a face para esse diálogo amoroso do PAI saudoso de vós.
 FILHOS!    FILHOS!   FILHOS de todos os credos e Nações, como EU 

vos AMO!
  Como desejo agraciar-vos com MINHAS BÊNÇÃOS e GRA-

ÇAS!   
 Como desejo cumular-vos com toda PROVIDÊNCIA que SOU, em VIDA 

abundante e feliz!
 Agora estou convosco e podemos descansar e repousar juntos.   
 E vós já podeis viver tranqüilos e sossegados na companhia de VOSSO 

DEUS, o PAI AMOROSO que está atento a todos os vossos desejos e anseios.
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Permanecei em MIM, em diálogo franco e aberto, e sede solidários 
vossos irmãos para atrair sobre vós toda MINHA COMPLACÊNCIA.

 É um; é dois; é três!   
E já chega esse TEMPO em que tudo acontece de forma natural, sem 

atropelos.   
 EU entro, murmuro vosso NOME e o AMOR se faz.   
 Estamos próximos, muito unidos, e podemos cear juntos e deliciar-NOS 

com a leveza do NOSSO encontro. 
 Podeis permanecer de mãos dadas COMIGO, na serenidade e confi-

ança do MEU AMOR que tudo pode e vai se fazendo cada vez mais em vós.
 Sede AMIGOS MEUS e dialogai COMIGO, e vereis como estão libera-

dos sobre todos vós os reservatórios da MINHA PROVIDÊNCIA!
 Ó FILHOS AMIGOS dos Cinco Continentes, falou convosco o DEUS que 

vos une a todos num mesmo CORAÇÃO.   
 
  Amém!

  VOSSO PAI AMIGO.

 FILHOS AMIGOS!
 SOU VOSSO PAI e AMIGO!
 SOU conhecedor de todas as coisas, tenho a SABEDORIA e a VER-

DADE em MIM.
 SOU puro AMOR, só AMOR, e vossa grandeza está em relacionar-se 

diretamente COMIGO, recebendo deste AMOR.
 É a mais bela atitude que podeis ter, FILHOS QUERIDOS, esta de poder 

estar ligado ao AMOR infinito do vosso CRIADOR.
 Este CARISMA veio ao mundo para tornar possível esse diálogo 

COMIGO, pois quando quis aproximar-ME de MINHAS criaturas, na MINHA 
SABEDORIA, vos enviei este PLANO inteligente, de AMOR e SANTIDADE, que 
abriu um caminho de confiança entre EU e vós, dando-vos a oportunidade de 
serdes UM em MIM.
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Assim, coloquei em ação MEU PLANO SANTO de AMOR junto a MEUS 
FILHOS, abrindo um caminho de PERFEIÇÃO entre o Céu e a Terra, esparzindo 
MEUS raios de ação por todo Universo.

 É a mais bela obra de arte que VOSSO DEUS criou e é desse caminho 
que ME utilizo para realizar e fazer acontecer a SABEDORIA DIVINA, unindo-vos 
a MIM, dando-ME a conhecer por vós, com toda simplicidade.

 Dessa forma, exerço sobre vós o MEU GOVERNO diante de qualquer 
situação.

 O CARISMA, já implantado em meio a tudo e a todos, é a FONTE segura 
para que o Planeta Terra tenha a sua sustentação.

 A chegada do DOM precioso sobre o Universo veio trazer toda segu-
rança, afastando a iniqüidade, dando lugar ao AMOR VERDADEIRO, o próprio 
PODER TRINITÁRIO acontecendo em toda Terra.

 E não há outro caminho a seguir, pois o eixo da Terra é a coluna que se 
move até o Céu.

É a coluna mestra que segura o Planeta Terra.
 É através dessa coluna que a LUZ acendeu-se, acentuando-se sobre as 

trevas, fazendo com que o Paraíso eterno abrisse sua porta, dando passagem 
livre ao AMOR de VOSSO PAI.

 A ÁRVORE da VIDA, consagrada ÁRVORE do AMOR, abriu-se em 
imenso AMOR cobrindo todo Universo, em abundância e em comum-união com 
VOSSO PAI.

 De seus ramos, como uma brisa, espalham-se sobre todo Universo as 
BÊNÇÃOS e GRAÇAS liberadas pela ação do PODER de VOSSO PAI.

 O Universo inteiro vive um instante de renovação, um momento de to-
tal equilíbrio, no qual uso do MEU PODER para reformar a estrutura, de um a 
outro extremo, descendo ao mais profundo dos abismos e aí criando um MUNDO 
NOVO, a partir de uma nova raiz, começando uma nova história, fecundando e 
gerando células novas em todos os sentidos.

 Venho trazer-vos um CORAÇÃO NOVO, conseqüência do MEU AMOR 
de PAI CRIADOR para com MINHA obra-prima sobre a qual derramo MINHA 
BONDADE, cheia de GENEROSIDADE e PROTEÇÃO.

 A Terra está sendo renovada em toda sua estrutura e todos seus habi-
tantes recebem da MINHA GRAÇA SANTIFICANTE. 



354

Céu e Terra se unem num mesmo abraço e um grande SILÊNCIO paira 
sobre o Universo.

 Toda estrutura governamental, religiosa e familiar, todo Governo, Empre-
sa, Família e Pessoa, bem como todas as espécies, serão incluídos na Ciência 
Divina e receberão da MINHA SABEDORIA em VIDA e AMOR.

 MEU AMOR é uma célula viva que se introduz através de um gesto, de 
um olhar, de uma palavra, de um diálogo, de um aconchego, de um jeito simples 
de AMAR, AMAR sem cessar.   

EU, VOSSO PAI, utilizo-ME de gestos simples e úteis para completar 
MEU SANTO PLANO de SALVAÇÃO sobre todo Universo.

 A vossa missão será simplesmente AMAR, AMAR, AMAR e “ser” AMOR 
em MIM, para que todos ME conheçam.   

AMAR a tudo e a todos.   
“Ser” em MIM é ser AMOR.
 MEU CAMINHO é coberto de AMOR, sem lamúrias, sem lástimas ou 

angústias, e é por ele que o Mundo deve trilhar para encontrar-se COMIGO.   
É um túnel aberto que dá passagem ao Paraíso, que é um lugar de “ín-

timo” contato COMIGO, e é este o início do NOVO TEMPO.

  É o PAI que tanto vos AMA.

 
 FILHOS QUERIDOS!
 Falo-vos porque vos AMO e vos quero de volta a MIM.
 O CARISMA é a FONTE inigualável que gera VIDA, dando-vos o conhe-

cimento profundo dos MEUS mistérios.   
É através dessa FONTE geradora que a humanidade se interligou ao 

Céu, abrindo-se a comunicação entre o PAI e os FILHOS.
 De agora em diante, a comunicação é livre entre o CRIADOR e SUAS 

criaturas, não mais precisando de intérpretes, pois tudo está aberto até o Céu.   
É um vai-vem constante entre o Céu e a Terra.
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Como PAI AMOROSO, assim vos falo: não olheis os vossos tesouros, 
pois eles não têm nenhum valor, mas assegurai-vos do tesouro do Céu, pois 
somente este vos dará felicidade.

 O Céu abriu-se e se fez em festa; a LUZ se acendeu e encheu a Terra de 
brilho e esperança.  

 Visitei o MEU Povo e lhe confiei as MINHAS maravilhas; dei-lhes o 
conhecimento da MINHA Ciência, mostrando-ME VERDADEIRO em MINHA SA-
BEDORIA.

 Vinde todos e olhai as MINHAS maravilhas, embebei-vos da GRAÇA 
da MINHA SALVAÇÃO, pois à vossa frente a MINHA REALEZA se abre em total 
doação.

 O MEU TRONO REAL exulta de alegria e em DOM precioso se derrama 
para SALVAÇÃO de todo Universo.

 Já podeis sentir os MEUS passos e o MEU resplendor, pois SOU EU 
que chego com a Corte Celeste, tomando posse da MINHA morada verdadeira, 
instalando-ME no mais íntimo do ser, de onde GOVERNO com JUSTIÇA a eira 
que estava perdida.

 Em vós SOU GLORIFICADO.   
 Em MIM, por MIM e COMIGO, a vós é dada toda GRAÇA, toda PER-

FEIÇÃO, toda VIDA. 
 Todo injusto é justificado em MEU AMOR, e não há outro caminho a 

seguir, pois um só é o CAMINHO, a VERDADE e a VIDA, EU em vós e vós em 
MIM, que agora se completa.

 Fostes integrados perfeitamente em MIM e, agora, vós sois chamados 
de “herdeiros do tesouro do Céu”.

 Nada mais podeis compreender, pois os acontecimentos não estão mais 
a vosso alcance, pois somente em MIM reside todo saber como ÚNICO SENHOR 
de toda Terra.

 Nem pregação, nem palavras, gestos ou atos.   
 Isso tudo deixou de existir diante do MEU PLANO SANTO de AMOR que 

se estende para todos e é o PRÓPRIO DOM em vós.
 Agora já estais à mercê da MINHA JUSTIÇA e do MEU AMOR VERDA-

DEIRO, que GOVERNA com SABEDORIA toda história do Planeta Terra.
 É um só o CAMINHO da SALVAÇÃO ETERNA, elaborado pelo DONO, o 

SANTO, TRÊS VEZES SANTO, SENHOR da VERDADE e da PAZ.
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Ainda um pouco, e aí ninguém mais viver em meio à iniqüidade, já em 
extinção para sempre.

 Palavras voam, mas o MEU AMOR permanece eternamente.
 Não compliqueis vossa vida querendo compreender MEUS projetos, 

mas com simplicidade vos deixai conduzir por MIM.
 Conquistei para vós um conhecimento de sábios e elaborei a MINHA 

CARTA dando-vos plenitude em MEU SABER, mas há segredos ainda maiores 
que, a seu tempo, a vós será anunciado.

 Já tendes um conhecimento sábio; contemplai-o em vosso coração.   
 JESUS também ME escutava e a SABEDORIA se mostrava a seu tem-

po.   
 O DOM do ESPÍRITO SANTO é o único em SABEDORIA, pois só a ELE 

cabe efetuar os SEUS feitos a seu tempo.
 O MEU ESPÍRITO SANTO, em DOM de VERDADE e VIDA, traz a rev-

olução para o Mundo, pondo fim à iniqüidade existente neste tempo e trazendo a 
fecunda VIDA NOVA cheia de AMOR, VERDADE e PROVIDÊNCIA.

 Ingressais em um NOVO TEMPO e não sabeis o que ele vos reserva, 
mas EU vos afirmo: não duvideis porque o TEMPO é promissor e de longa vida.

 É dele e por ele que toda geração futura, benevolente e sadia, será re-
vestida e renovada em MIM, ÚNICO e SANTO SENHOR, o AMOR precioso e 
verdadeiro.

  Amém!

 MEUS AMADOS!
 Agora EU vos falo de perto e ME manifesto em grandeza e magnificência 

para vós.
 A vivência deste CARISMA é um mistério tão grande que transcende o 

vosso entendimento.   
 E insisto convosco que, de fato e de direito, apenas precisais aceitá-LO 

porque já está pronto e em andamento correto e irreversível.
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MEU PLANO, uma vez iniciado, não pára nem retrocede, mas vai, vai, 
e invade a tudo e a todos sem vacilar nem pedir licença, se assenta e se instala 
em todas as Instituições e em tudo que existe, como DONO VERDADEIRO e 
SANTO.   

É o DONO, o SENHOR de tudo, e ESTE não podeis não aceitar porque 
EU SOU em tudo e em todos, e isso basta!

 E haveis de presenciar muitas coisas, mas nenhuma será maior do que 
esta que vos dou: o MEU AMOR.

 Este CARISMA é o maior acontecimento do qual podeis ter conheci-
mento, pois, como sopro DIVINO, vos é dado em SABEDORIA e VIDA PLENA em 
MIM.

 Não há notícia de algo maior, pois é a MINHA Ciência se dando em pro-
funda e santa vontade e se derramando sobre todo Universo.

 A grandeza está na maneira como VOSSO PAI se consolidou sobre toda 
humanidade, fazendo-se conhecer e dando-se no mais íntimo de cada ser, sendo 
em totalidade de AMOR, coerente em cada ser.

 Agora, digo-vos de certeza: UM só é o SENHOR de toda Terra, o propri-
etário que dá todas as ordens a serem cumpridas.

 As extremidades da Terra já estão em MINHAS MÃOS, sendo equilibra-
das por MIM como conseqüência de um PLANO SANTO que veio e resgatou tudo 
o que estava perdido.

 Estais em um aprendizado em que tudo é diferente e não podeis mais 
continuar numa vivência mesquinha e absurda em vossos próprios atos.

 Afirmo a vós que EU vos venho trazendo no colo, segurando-vos pela 
mão, e vos dou em confiança todo conhecimento; tudo vos será dado, pois SOU 
o SENHOR da VIDA e da PROVIDÊNCIA e só posso ser DOAÇÃO TOTAL.

 Deixai vossos costumes tolos para trás e começai a viver esse NOVO 
TEMPO em que a maior ORDEM é o AMOR.

 Desligados do mundo, mas vivendo no mundo, a vós é dado esse imen-
so saber, com uma missão: AMAR, AMAR, AMAR.

 Nem a maior autoridade nem o maior sábio que exista no Planeta têm 
tamanho conhecimento como este com que vos agracia este CARISMA.  

 Por isso vos conclamo: haveis de começar por vós mesmos uma vivên-
cia nova, em que o AMOR é a maior LEI.

 Digo-vos: é inútil dobrar vossos joelhos se antes não mergulhardes no 
MEU AMOR, que tudo realiza e constrói. 
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Tudo em vós precisa respirar AMOR e todos os vossos sentidos pre-
cisam estar canalizados para AMAR, sem distinção e sem medida.   

AMAR, AMAR, AMAR é a LEI.
 Tudo em vós, de um amanhecer a outro, precisa “ser” AMOR.
 Silenciai e ME encontrareis, pois EU estou em toda parte.   
 Vede como MEU AMOR se faz presente em tudo e em todos.
 Acolhei MEU AMOR; é NELE que EU quero vos implantar.   
 É no mais profundo desse AMOR que o Mundo precisa chegar.
 Compadeci-ME de vós, MEUS FILHOS, e gerei o MEU AMOR no seio da 

humanidade, e fecundei a face do Planeta Terra firmando um mastro de LUZ que 
ilumina a todos vós.

 Desde o alto Céu até as profundezas do mar, tudo está ligado ao MEU 
AMOR.

 Concluo a MINHA ETERNA ALIANÇA com MINHA criação, fazendo-ME 
pequeno e ao mesmo tempo grande, e ME estabeleço definitivamente no seio de 
um lagar onde abro o canal de diálogo constante convosco, MINHAS criaturas 
queridas que sois.

 EU ME exponho em um mistério que é lançado com precisão em meio a 
tantas tempestades.   

SOU o VERDADEIRO, o ÚNICO DONO, e ME manifesto publicamente, 
pois jamais alguém poderá ME extinguir ou voltar-se contra MIM.   

SOU a LUZ em meio às trevas, o DONO de tudo, o GOVERNO, que é só 
AMOR e em MIM tendes tudo.

EU SOU AMOR e este AMOR não tendes como matá-LO, pois ELE se 
faz no coração humano como VERDADE indissolúvel.   

VOSSO PAI é VERDADEIRO, e é MEU esse TEMPO NOVO em que 
tudo respira AMOR e nele só podeis permanecer se vos tornardes AMOR, em 
MIM.

Conhecer-ME, confiar em MIM e “SER” puro AMOR: eis a essência de 
uma SABEDORIA SANTA.

Um grande momento se aproxima da Terra: é a hora de levantar-vos e 
chegardes até MIM para reconciliar-vos COMIGO, AMAR-ME e serdes, em MIM, 
criaturas vivas, livres, sadias e felizes.

O Mundo até agora atravessa, com dor e lágrimas, o abismo da angústia, 
da falta de AMOR que há em toda humanidade.   
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Mas completaram-se os dias em que Céu e Terra estavam desintegra-
dos.   

Findou-se esse tempo e não há mais outro.   
Chegou o momento, o grande e temível DIA do SENHOR, em que mani-

festo a MINHA JUSTIÇA sobre todos vós.
Quão grande e sábio é esse momento, revelado em silêncio, esclarecido 

e justificado por MIM.   
É o mistério incompreensível que significa para o Mundo uma porta de 

LUZ, VIDA, AMOR, que se fez em sigilo, de forma envolvente e silenciosa, cum-
prindo MEUS desígnios sobre todos vós.

Como um relâmpago, se implantou e se firmou no coração humano, cri-
ando raízes em profundos laços de AMOR.

No Céu e na Terra, em coro, a Corte Celeste canta hinos de júbilo e glória 
por esse acontecimento.

Aconteceram grandes revelações em meio à MINHA JUSTIÇA, a qual 
foi realizando e fazendo acontecer o BEM no mundo do desamor, que precisou 
render-se completamente.

Por isso EU vos afirmo de viva voz: não há acontecimento maior do que 
este que acaba de se manifestar em meio a todos vós, tornando-se realidade 
concreta e palpável da qual podeis usufruir sem medida.

Abençoa-vos muito VOSSO DEUS e PAI, que convive convosco e só 
quer para vós todo BEM e toda FELICIDADE.

 Falou-vos o DEUS CONOSCO.

 FILHOS!
 Eis o MEU PODER manifestado neste grande momento no qual a MINHA 

SENSIBILIDADE se derrama sobre todo Universo.
 JESUS, MEU FILHO, veio, em comum-união COMIGO, entregando para 

vós um ensinamento que vos mostrou o CAMINHO da SALVAÇÃO, num conhe-
cimento de VIDA e VERDADE.

 Sobre a CRUZ, remiu vossos pecados fazendo chegar a vós SEU 
GRANDE AMOR e dando-vos a lição de DIGNIDADE, OBEDIÊNCIA e PER-
FEIÇÃO.  
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GLORIOSO e SANTIFICADO em MIM, subiu ao Céu, continua SUA 
MISSÃO doando-se como PÃO-VIVO, em COMUNHÃO COMIGO, sob MINHA 
VONTADE e DESÍGNIO SAGRADO.

 Vindo ao Mundo em SANTIDADE, ME OBEDECEU até à morte, doando-
se por inteiro, e, RESSUSCITADO, partiu, conforme a MINHA VONTADE, deix-
ando para ESPÍRITO SANTO a continuidade de SUA MISSÃO que se completa 
e se faz agora neste CARISMA.

 Inaugura-se nesse momento o TEMPO NOVO, sob MINHA DIREÇÃO, 
em que tudo permanece em um DOM, realizado intimamente entre o Céu e Ter-
ra, que consiste em uma ALAINÇA de real UNIDADE, santificada e exaltada na 
MINHA SABEDORIA, DIGNIDADE e PERFEIÇÃO.

 Tendes agora para saborear, em comum-união entre o Céu e a Terra, 
partículas abertas, desintegradas de MIM, na mesa de cada ser.

 O jardim Paraíso é de onde vos GOVERNO com intenso FERVOR e 
JÚBILO e dou-vos a LUZ em potencial, formando um só corpo, que consiste no 
AMOR TRINITÁRIO, e envolvendo o espírito sagrado e elevando a alma até MIM.

 Tudo é UM em MIM, desde os mais remotos tempos, desde os primór-
dios da criação, e assim será por toda eternidade.

 Rompeu-se o véu da negra nuvem de mesquinhez, dando lugar para a 
face do SENHOR, VOSSO DEUS.   

Agora podeis viver em MIM, no que SOU e naquilo que anseio para vós, 
pois tendes a comodidade e o conforto do DEUS-VIVO governando e dando OR-
DENS à Terra, em MEU AMOR. 

 A VIDA transborda de ALEGRIA, pois vos dei a segurança de um MUN-
DO NOVO, cheio de BÊNÇÃOS e PAZ, no qual é só viver e ser feliz.

 Compreendei, FILHOS MEUS, o MEU PLANO de AMOR, que desabro-
cha como flor sobre todo Universo e muito particularmente sobre cada um de vós.

 Estais a um passo do momento em que toda vossa vida será tomada 
pelo DOM do ESPÍRITO SANTO.   

 A SANTÍSSIMA TRINDADE fecunda a terra, que é cada um de vós, e faz 
germinar nas profundezas da alma a delicada semente do AMOR.   

Nasce para vós, de dentro de vós e sobre todo Universo, a plenitude da 
VIDA, sob a MINHA ONIPOTÊNCIA, sem nenhum rastro da morte, mas somente 
a realidade da VIDA NOVA.   
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MINHA face resplandece em vós e MINHAS maravilhas se completam 
sob MEU COMANDO.

Neste NOVO TEMPO, a SANTÍSSIMA TRINDADE é o DOM da ETERNA 
VIDA em vós, criando e gerando em cada um a célula DIVINA que sai do MEU 
TRONO SANTO.

Nada mais santo, nada mais sublime, nada mais belo há de se apre-
sentar, pois EU mesmo ME DOU em VIDA, dando-vos de MIM tudo o que ME 
pertence e entregando-ME como CÉLULA VIVA de um DOM permanente que é 
a VIDA.

 Tendes agora em MIM o início de uma NOVA história na qual tudo se 
concretiza, desde todo sempre.   

 Tudo se completou no MEU PLANO SANTO, que EU mesmo escrevi, 
de alto a baixo, em linhas traçadas por MINHAS PRÓPRIAS MÃOS, usando, 
humanamente, MEUS QUERIDOS FILHOS.   

 Para isso, dei MEU CONHECIMENTO à mente humana que soube ser 
dócil e acolhedora.

 Através da MINHA SABEDORIA, envolvi o Céu e a Terra formando um 
só CAMINHO pelo qual realizo MINHAS MARAVILHAS. 

 Compreendei, FILHOS QUERIDOS, que SOU EU, o PAI SANTO, que 
tudo realizo e vos guio e sustento em todas as situações.

 Caminhai sob MINHA LUZ e MINHA PROTEÇÃO!
 Abençôo-vos com todo AMOR.

  VOSSO PAI

 FILHOS do MEU CORAÇÃO!
 É o PAI-AMOR que vos fala.
 Como AMOR, estou entre vós e vou implantando-ME, suavemente, em 

meio a tudo e a todos.    
E vós precisais ver-ME de forma diferente, em forma de AMOR, pois 

nada ME supera e nada ME detém.
 SOU a LUZ e penetro profundamente em todas as direções.   
SOU imensamente VERDADEIRO e integralmente “ME FAÇO” em VER-

DADE e VIDA em tudo o que há na imensidão do mar, da terra e do ar. 
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Nada mais ME impede de agir, de GOVERNAR, de prosperar e implantar 
a VIDA em tudo e em todos.   

Em raios de ação cada vez mais amplos, vós mesmos haveis de agir em 
MEU NOME, em MEU AMOR.   

Vós sois a LUZ do Mundo, o sal que dá sabor e o calor que aquece a 
existência.    Sede, pois, íntegros no MEU AMOR, PACÍFICOS e VERDA-
DEIROS!

 Agora entrais em um campo novo e haveis de receber toda FORÇA, 
toda ENERGIA e toda SABEDORIA para implantar, no profundo oceano em que 
mergulhais, a LUZ do MEU AMOR.

Em vós ME FAÇO AMOR e, unidos em espírito e alma, venceremos o 
mundo.  

 Sereis arrebatados no MEU AMOR, cheios de VERDADE e de PAZ, e 
não podeis vos ocultar da MINHA SABEDORIA, mas com palavras sábias usar 
do SIM quando necessário.

 O tempo antigo para vós findou, concluiu-se, e um NOVO TEMPO se 
apresenta no qual tudo se reflete em AMOR, já que verdadeiramente podeis estar 
em MIM.

 Não vos darei outro tempo senão este que agora vos dou.
 Como podeis ainda estar em julgamento entre vós mesmos?   Chamo-

vos atenção!
 Quereis que a BOA-NOVA da ALEGRIA e da PAZ recue em labirintos 

fechados pela ignorância da mente humana?   
 Abri vossos ouvidos e mudai vossa cabeça, vós todos que ME escutais!
 É para todos, todos, todos, o que falo e faço acontecer; da criança ao 

idoso, todos têm condições de ME receber e ME acolher.
 É a BOA-NOVA dos dias eternos!    Como não aceitá-LA?   
 É sempre dia, é sempre claro, é sempre LUZ em vosso viver.   
Já é um lindo e magnífico dia, de um eterno alvorecer.
 Acabaram-se as noites escuras e tenebrosas; não queirais voltar para 

trás, pois não conseguireis e caireis no vazio.
 Só tendes mais DEUS para AMAR, ADORAR e O ENALTECER.
 Abri vosso espírito, vosso coração e vossa alma e vos deixai embeber 

por este AMOR DIVINO, o PAI AMOROSO em vós!
 Não podeis mais vos apresentar diante de MIM de mãos vazias, de 

coração fechado, de lâmpada apagada, mas vós deveis estar exuberantes de 
vida, repletos de MEU AMOR, com as mãos cheias de MINHA PROVI-
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DÊNCIA a esparramar LUZ, muita LUZ e VERDADE, por toda parte, em toda 
Terra.

 EU vos junto a MIM, em um único CORAÇÃO, revelando-vos segredos 
que só o Céu conhece.   

A cada um de vós cabe descobrir o jeito de ser em MIM, viver em MIM, 
pois SOU ABUNDÂNCIA e VIDA para todos.

 Não podeis mais olhar vossos irmãos sendo massacrados na escuridão 
das trevas, nas mentiras e enganos, mas, sim, deveis abrir-vos em MIM, em um 
verdadeiro leque de AMOR abundante e PAZ promissora.   

Pode o mundo chorar a dor do pecado, mas vós, ide em frente, pois 
tendes em MIM a chave da verdadeira LUZ.

 Há uma porta para abrir e vós tendes a chave nas vossas mãos e EU vos 
digo: é chagada a hora e esta porta se escancarará em MEU NOME.

 Em NOME do MEU AMOR, haveis de ver caírem as muralhas da iniqüi-
dade; e haverá choro e ranger de dentes, mas vós, não vos assusteis!   

 SOU EU, VOSSO DEUS FORTE e VERDADEIRO, adentrando com pés 
de ferro.

 Deveis abrir a porta para o Mundo.   
Ela está no jardim do Paraíso, o começo de toda história da humanidade, 

onde fica a FONTE de Água Viva.
 Ainda encontra-se em trevas, fechada para a vida, e esse é o território 

em que VOSSO PAI precisa adentrar.   
Quando isso se fizer, haverá um grande barulho sobre a Terra e todos 

cairão prostrados no momento em que EU, o SENHOR, tomar posse em defini-
tivo de tudo e de todos.   Esse é o último passo para que EU possa GOVERNAR, 
agindo por toda parte.   

 Completaram-se os dias e o Mundo receberá uma NOVA VIDA, uma 
LUZ profunda que não se apaga, uma LUZ de VIDA, VERDADE e PAZ.

 O Mundo é a MINHA grande Empresa, da qual SOU VERDADEIRO 
DONO e GOVERNO, com todo direito sobre a vida e sobre o corpo.

 Nada mais será fora de MINHA LEI, pois o verdadeiro AMOR toma posse 
de toda existência que há sobre o Universo.

 Falou convosco o PAI do Universo.
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FILHOS AMADOS!
 É o PAI que vos fala!
 Com todo MEU AMOR comunico-ME convosco, valorizando NOSSA 

AMIZADE e NOSSO diálogo constante.
 Já estou tão próximo de vós que viver sem AMAR-ME é como querer 

viver sem respirar.
 Não dá, é impossível, pois todo vosso ser está em MIM e toda vossa 

respiração é a MINHA RESPIRAÇÃO e vosso coração bate no mesmo compasso 
que o MEU.

 AMAI-ME, pois, LOUVAI-ME e GLORIFICAI-ME com toda vossa von-
tade, compreensão e entendimento.

 Sozinhos, podeis ter a certeza que não estais mais, porque SOU o DOM 
em vós e, em VIDA, PAZ e SILÊNCIO, estou eternamente convosco.

 Zelai pelo tesouro que está em vossas mãos, a GRAÇA da MINHA VIDA 
e RESSURREIÇÃO em todo vosso ser que vos dá condições de permanecerdes 
sempre em MIM, adorando-ME e glorificando-ME, fiéis e obedientes à MINHA 
VONTADE.

 Tende certeza de que não vos desviareis mais de MIM, nem para direita 
nem para esquerda, tão íntimos e unidos estamos, em ESPÍRITO e VERDADE, 
que a MINHA CARNE desmanchou-se e diluiu-se na vossa carne, impregnando-
se em vós a MINHA ESSÊNCIA DIVINA, MINHA PUREZA e SANTIDADE.

 Não sois mais vós que viveis; SOU EU que vivo em vós!
 EU SOU REI e REINO para todo sempre no TEMPLO VIVO que sois, 

cada um de vós, FILHOS AMADOS dos quatro cantos do Mundo.
 E não há mais tempo para perguntar ou decidir, pois tudo o que era para 

ser e para se fazer conforme MEU PLANO SANTO de AMOR completou-se.
 E ninguém de vós corre o risco de ficar fora, pois o CARISMA, desde sua 

origem, caminhou em atitude de união com todo Cosmo, trazendo na cabeça a 
COROA REAL, nas mãos o cetro de ferro e a CHAVE do MEU REINO de AMOR, 
buscando incansável e obrigatoriamente a VERDADE VERDADEIRA deste DE-
US-AMOR e agora esta FORÇA extravasa milagrosamente para todos!   Todos!

 Completou-se o CARISMA, mas o TEMPO não parou e prossegue 
velozmente através da MINHA AÇÃO incisiva, decisiva e premente,
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que detona tudo o que é contrário a MIM, fazendo acontecer, em todos os setores, 
o MEU GOVERNO NOVO em vós, Povos dos Cinco Continentes!

 Nesse momento, o estar em MIM e silenciar amorosamente no MEU 
CORAÇÃO é uma conseqüência verdadeira da vivência do CARISMA adulto, 
maduro, concluído.

 Pronto está e não há como se desdizer, pois ELE É em vós realidade 
incontestável.

 E ninguém mais poderá ficar parado de jeito nenhum, pois água parada 
cheira mal!

 Obrigatoriamente, todos vós, mesmo as mais arraigadas estruturas, ides 
ter que vos movimentar e ir em frente, prosseguir caminhando, tal como as águas 
de um rio correm em direção ao mar.

EU SOU a VIDA em vós; SOU esse movimento em todos os vossos áto-
mos e células e vos impulsiono a irdes em frente, de posse que estais deste CA-
RISMA BENDITO que aclara vossas veredas e está em vós como ÚNICA FONTE 
de todo BEM e de todo AMOR.

No passado, como poderíeis “AMAR A DEUS ACIMA DE TODAS AS 
COISAS” com tudo contaminado que estáveis, dentro e fora de vós?   

Era humanamente impossível.
 Por isso, através deste CARISMA, vos foi dado o socorro do Céu.
 Agora com o CARISMA concluído, estais livres e podeis AMAR-ME, de 

fato e de direito, com todo vosso ser.
 Chegais à MINHA ESTATURA e à ESTATURA da MINHA IMAGEM e 

como tal haveis de vos comportar!
 Pensar e agir negativamente nem dá mais, é tempo perdido, pois foram 

cortados os laços que vos uniam a essas raízes podres e falidas, que também 
acabam de ser arrancadas.

 Agora é só ir p’ra frente!   Olhar p’ra frente!   Pensar diferente!   Agir bem!
 Chega!   Chega e basta de terdes vossa consciência presa às idéias 

negativas!
 Proíbo-vos de ter atitudes contrárias aos PENSAMENTOS de DEUS, 

tanto em vossa Pessoa como na vossa Família, Empresa, Sociedade e Governo!
 Chega e basta!
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É frontalmente contra DEUS esse vosso modo de ser, nos moldes anti-
gos, sempre negativamente, murmurando e achando que: “não dá...”; “não é...”; 
“não vai...”

 Chega e basta!
 Renovai-vos na MINHA AUTORIDADE!
 DEUS, VOSSO PAI, não é miséria nem doença, nem pensamentos neg-

ativos e dúbios comportamentos enganosos!
 Fostes, por milênios, enganados no conhecimento verdadeiro de QUEM 

É VOSSO DEUS!   
SOU VOSSO PAI!  VOSSO PAI!   O VOSSO PAI que está em vós em 

todas as horas, junto convosco, AMANDO-vos e celebrando a VIDA convosco!   A 
VIDA!   E não a morte.

Mas vós tendes, demais, o coração preso às coisas materiais.
Vós vos preocupais demais com o dia de amanhã e não é assim que EU 

quero!
SOU EU que PENSO em vós!   Portanto, mudai vossa cabeça!
EU SINTO em vós!   Portanto, largai vossos sentimentos doentios!
Nem é preciso lembrar-vos como éreis antes!
Mas agora vosso coração e vossa mente foram recriados!
Transformai-vos, pois, ante MINHA FACE e direcionai-vos para as al-

turas!
E tende certeza de que agora sois sadios, da cabeça aos pés!
A SAÚDE que SOU tomou posse de vosso ser no momento em que o 

CARISMA completou-se em cada um de vós!
Assim, também a MINHA PROVIDÊNCIA, SABEDORIA e ENTENDI-

MENTO “SE FAZEM” nas vossas FAMÍLIAS, EMPRESAS e GOVERNOS, pois o 
CARISMA em vós é o sinal da MINHA PRESENÇA!

E EU só sei ser PAZ, VIDA, SAÚDE, AMOR, PROVIDÊNCIA, ABUNDÂN-
CIA, enfim, o DOM em tudo e em todos!

EU SOU REI em cada um de vós!
SOU VOSSO GOVERNO NOVO e a TUDO GOVERNO com SA-

BEDORIA!
Vede, pois, como olhais, como pensais e sentis, porque assim como fiz-

erdes e desejardes, será!
Cuidado, QUERIDOS FILHOS!
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Foi-se o tempo em que podíeis viver de qualquer jeito, “confessando” 
para depois poder pecar novamente; “comungando” para ter direito de julgar e 
condenar o irmão!

Rezáveis noite e dia, mas com o coração preso, duro, sem fé, pois dentro 
de vós imperava a lei do “não obedeço a DEUS!”, desde o Paraíso; e do “não amo 
meu irmão!”, desde Caim.

 Foi assim desde a origem e não podíeis ser e agir de forma diferente.
 Não fora este CARISMA, estaríeis todos vós irremediavelmente conde-

nados à morte eterna.
 Vede como sentis, ó igrejas retrógradas de carne e osso!
 Vede como pensais, ó cabeças feitas no mal, no negativo, no sujo, no 

lixo!
 Vede como pensais, ó cabeças feitas no Cristianismo mal-vivido por dois 

mil anos!
 Chega!   Parai!   Basta!
 Não vos quero mais assim!
 Vós fostes vítimas desde a origem; não conhecíeis o BEM nem a DEUS!
 Podíeis até querer amar, serdes bons, sadios, abundantes, mas não 

conseguíeis; não dava, pois essas leis negativas, dentro de vós, vos arrastavam 
e vos arrasavam e todos estáveis irremediavelmente perdidos e condenados ao 
inferno.

 DEUS, VOSSO PAI, não habitava o Planeta Terra e o Céu estava des-
ligado da Terra.

 Só por um CARISMA, todas essas leis velhas foram extintas e a NOVA 
LEI do AMOR pôde se fazer em vós.

 Céu e Terra se uniram e EU pude pisar o vosso chão, para morar con-
vosco como DONO e PAI.

 Podeis, portanto, estar certos de que estais do MEU lado e vós tendes, 
agora, condição de pensar, sentir, ser e agir conforme DEUS.

 É preciso SANGUE NOVO, purificado, no GOVERNO de vossa PES-
SOA, vossa FAMÍLIA, EMPRESA e Governo Político.

 É preciso SANGUE NOVO em vossas vidas!
 Na vossa EMPRESA, vós precisais pensar e querer positivamente e 

tudo será AMOR.
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Precisais ver o bonito acontecer, o simples, o puro, o digno, o santo.
 Haveis de estar imbuídos da certeza de que MINHA PROVIDÊNCIA já 

está em vós e o que mais desejo é que prospereis em tudo o que empreenderdes 
e que sejais pessoas realizadas e felizes.

 Vós vos queixais que os vossos negócios não vão bem, que a Empresa 
vão prospera, mas EU vos digo: olhai para dentro de vós mesmos e corrigi-vos!

 Falo a todos os Povos dos Cinco Continentes: corrigi vossa conduta, 
a vossa carne mergulhada no vício, na luxúria, na ganância, no egoísmo, na 
perdição!

 Isso tudo que está em vossa alma não ME aceita como DONO e SEN-
HOR.

 Se vós agis, pensais e desejais continuar assim, não tenho lugar em 
vossa vida nem em vossa Empresa!

 Corrigi-vos dentro de vós, se quereis mesmo de coração vos renovar, 
mudar de vida e santificar-vos, pois não posso abençoar a injustiça.

 Estais saturados de histórias, que ME rejeitam e ME afastam de vós, dos 
vossos negócios e do vosso dinheiro.

 Vós quereis DEUS, mas só para vos sentirdes bem, não para mudar de 
vida!

 Se olhásseis somente para MIM e confiásseis no MEU AMOR de PAI, 
tudo seria muito diferente para vós e vossos empreendimentos, pois EU SOU 
PROVIDÊNCIA e ABUNDÂNCIA.

 Mas, como posso habitar vosso templo de carne se vós ME rejeitais 
dessa forma?

 E como posso habitar em vossa Empresa se vós mesmos viveis tão 
afastados de MIM como se EU não existisse, não fazendo AMIZADE nem vos 
abrindo ao diálogo COMIGO que SOU VOSSO PAI?

 Preciso de homens e mulheres novos e abertos ao MEU AMOR!
 SANGUE NOVO em vossas vidas vazias e preocupadas apenas com 

bens materiais!
 Por isso, “AMAR-ME ACIMA DE TODAS AS COISAS” é um desafio para 

vós, porque estais completamente vazios de DEUS, com a dureza em vosso 
coração, e só pensais em ter, ter, ter, amontoar bens!

 Noite e dia pensais só no deus dinheiro, dinheiro!



369

Em vossa cabeça e vosso coração só habita dinheiro, dinheiro, dinheiro!
 Mas agora EU digo: BASTA!   BASTA, com todas as letras maiúsculas!
 BASTA de tal idolatria!   Há milênios, estais sendo enganados e não 

acordais!
 Cesse de existir essa preocupação em vosso coração!
 Cessem de existir tudo o que é contrário a MIM e tudo o que não gera 

VIDA em vós, VIDA em ABUNDÂNCIA, porque EU SOU REI e estou em vós 
como GOVERNO e desejo ser VIDA e PROVIDÊNCIA em vossa Pessoa, vossa 
Empresa, na Sociedade e no Governo.

 De nada adianta a vós ME quererdes, e dizerdes amar-ME só com os 
lábios, quando não renunciais àquilo que em vós ME rejeita!

 Enquanto vosso coração estiver preso só na matéria, como conseguireis 
AMAR VOSSO DEUS com toda vossa alma?

 Vede o que preferis, se as coisas da Terra ou as bênçãos e benefícios do 
Céu!

 Escolhei!   
Se preferis as coisas do Alto, buscai a AMIZADE com VOSSO DEUS e 

PAI!
 Buscai-ME de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento e 

com toda a força de vossa alma, num desejo sincero e acolhedor!
  E não tenteis fazê-lo por vós mesmos, pois não ireis conseguir.
 Tendes aí o CARISMA para vos auxiliar a voltar para MIM.
 Se buscardes primeiro a DEUS, tereis tudo em abundância, tanto na 

Família como nos vossos negócios, na Empresa e Governo.   
 Ah, isso sim!   Isso EU vos garanto!
 Se buscardes no CARISMA a PUREZA que SOU, a RIQUEZA que tenho 

e a PAZ de espírito que só EU posso dar, garanto que tereis tudo em abundância!
 EU ME comprometo convosco, mas haveis de preferir primeiro DEUS, 

sendo dóceis à MINHA LEI.
 É simples e muito fácil! COMIGO, tudo! Sem MIM, nada! É só mudar 

vossa cabeça!
 Falo para os Povos dos quatro cantos do Mundo, pois não tendes mais 

outra opção a não ser abraçardes com as duas mãos o MEU PLANO SANTO de 
AMOR e VIDA.
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Vós estais pedindo para que EU vos ensine a reverenciar-ME e AMAR-
ME, ADORAR-ME e GLORIFICAR-ME, e fazeis muito bem, pois chegou esse 
TEMPO tão esperado e predito pelos Profetas e pelo MEU FILHO JESUS: 
“ADORAR a DEUS em ESPÍRITO e VERDADE”.

 É essa a ADORAÇÃO PURA que almejo de vós.
 É a pureza da vossa comunicação COMIGO que EU anseio e espero: 

sem pensar nem falar ou sentir, mas apenas “ser” em MIM!
 “Ser” em MIM: ADORAÇÃO completa que vivifica, impulsiona, transfor-

ma e santifica.
 Assim como as flores estão no campo, radiantes, balançando-se ao 

vento sob o brilho e o calor do sol, assim também vós haveis de ficar em con-
tínuo abandono, “estando” em MIM, radiantes e felizes, enraizados em terra fér-
til, fecundos em MIM, produzindo frutos em abundância, de BEM, AMOR, VIDA, 
SAÚDE, PAZ, JUSTIÇA, FRATERNIDADE, RESPONSABILIDADE, COMPRO-
MISSO, ENTREGA, DOAÇÃO...

 SANGUE NOVO em vossas veias!
 O SANGUE da VIDA NOVA, da ALEGRIA, da FELICIDADE de conviver 

COMIGO e estar em MIM, noite e dia, deixando-vos conduzir por este PAI, que 
também é MÃE, e que agora se torna íntimo de vós e familiarizar-se convosco, 
bem de perto.

 Agora MEU REINO está neste Mundo e fazeis parte dele todos vós, 
FILHOS QUERIDOS dos Cinco Continentes!   E isso É PURA VERDADE!

 “VOLTO ao MEU e VOSSO PAI”, após dizer a vós assim, MEU FILHO 
JESUS ASCENDEU ao Céu e não falou mais nada a vós, porque o “estar” em 
MIM já diz tudo e pressupõe mil palavras.

 Uma vez a vossa alma “estando” em MIM, tudo se aquieta e silencia e 
não é preciso dizer mais nada.

 Apenas “ser” em MIM, ficar COMIGO, EU em vós e vós em MIM, ligados 
e sintonizados num idílio de AMOR, TERNURA e CONFIANÇA.

 No vosso silêncio sinto o vosso coração abrasar-se de AMOR por MIM, 
querendo ser todo AMOR por MIM.   E VOSSO PAI vos compreende e vos escuta.

 ABA, ABA vos AMA ternamente a partir da MINHA UNIDADE 
TRINITÁRIA, que é dentro de vós, a FONTE que nunca se esgota, é



371

infinita em AMOR e PROVIDÊNCIA e sempre flui, flui; vai, vai para a imensidão 
do Cosmo atingindo todos os IRMÃOS.

 É uma LUZ que se acende e se abre grandiosamente dentro de vós, em 
um raio de 360 graus, atingindo a tudo e a todos com faíscas de brilho furta-cores, 
tal como o arco-íris, e envolve a todos sem distinção.

 É uma tranqüilidade tão grande que passais a desfrutar pela certeza da 
VITÓRIA.

 Agora DEUS em vós é VITORIOSO e sempre VENCE!
 É uma nova mentalidade que haveis de ter, pois passais do estágio hu-

mano para o estágio DIVINO, de intercomunicação com VOSSO PAI, de inter-
câmbio de AMIZADE e convivência íntima com VOSSO DEUS e PAI.

 A partir do “ponto final” na história do mal, só mais haveis de ter relacio-
namento COMIGO, VOSSO DEUS, ÚNICO DONO e SENHOR.

 EU vos dou minha unção, vos inspiro e acompanho com MINHA SA-
BEDORIA e ENTENDIMENTO e vos capacito a realizardes com AMOR a MINHA 
SANTÍSSIMA VONTADE.

 SIM!   Agora SIM, haveis de querer DEUS!   Primeiro DEUS!
 Tereis sede de DEUS, sede de encontrar-vos COMIGO, convivermos 

juntos bebendo do manancial da MINHA MISERICÓRDIA desde sempre à vossa 
espera.

 Oh, que bom, FILHOS QUERIDOS, que “estais” em MIM!
 Agora começa o vosso descanso, o vosso repouso em MIM.
 Que felicidade que é “estar” em MIM; ficar em MIM; mergulhar no MEU 

AMOR, inserido na MINHA UNIDADE TRINITÁRIA!
 ABA, ABA vos AMA!   AMA!
 Aconchegai-vos, mais e mais, sempre mais!   
 O AMOR nunca se esgota e EU só sei AMAR, AMAR, AMAR!
 Ficai em MIM, pois EU ESTOU em vós!

  ABA!    ABA!   ABA!
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VISÃO

Vós estais de posse do maior acontecimento que o Mundo já presenciou: 
a chegada definitiva do PODER REAL sobre todo Universo.

É o Céu que chega a vós como um lugar perfumado, de profundezas 
extremas jamais vistas, do qual já podeis gozar e usufruir.

É um caminho de excelência por onde o PAI passa, com SUA REALEZA 
INFINITA sobre todo e qualquer ser vivo que habita o Universo.

É o Paraíso com seus imensos jardins suspensos, ligados nas extremi-
dades ao CORAÇÃO do PAI.

Por outro lado tem uma ostentação de um jaspe de LUZ nas extremi-
dades.

No centro se localiza a Coluna Mestra de onde se derrama intensa chuva 
de LUZ.

Traz em sua localização interna um grande lugar por onde passa ful-
gurante a PERFEIÇÃO e é banhada de um lado por um lago de Água Viva e, 
de outro lado, um sustentáculo que queima noite e dia e tudo se transforma em 
esperança, dando VIDA REAL às criaturas do PAI.   

Contém, ainda, a virtuosa ÁRVORE do AMOR que reproduz o néctar da 
virtude e da CIÊNCIA e dá lugar à VIDA.

Constantemente se elevam, em contínua OBEDIÊNCIA à VONTADE 
do PAI, que caminha entre Anjos e Santos, todos aqueles que se dispõem nas 
MÃOS do PAI.

A grande célula DIVINA se compõe sobre todo Universo, trazendo a PAZ 
e o EQUILÍBRIO.

O Mundo só se torna contínuo pelo PODER do PAI e sua sustentação 
também é dada pelo PODER do PAI.

O eixo da Terra só permanece firme pela MÃO do SEU CRIADOR.
Em suas extremidades se encontram as colunas erguidas pela Ciência 

de DEUS e que só por ELE se mantém em pé.
Os caminhos por onde caminha o SENHOR DEUS se tornam em LUZ e 

se abrem definitivamente para o Mundo.
Completaram-se os dias nos quais suportava-se o velho tempo.
Inicia-se um TEMPO NOVO, aberto com caminhos feitos pelo 

PAI em um lugar cheio de energia, criado e revestido de puro AMOR,
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iluminado pela LUZ definitiva que jamais se extinguirá.   E virá um TEMPO em 
que sentireis a MÃO do PAI agir sobre vós.  

Jamais a Terra presenciará outro acontecimento que supere tamanha 
FORÇA e PODER.

O humano ainda é muito “intelectual” para avaliar a grandeza deste fato 
que se segue em virtude da VONTADE do PAI.

O humano ainda está longe de captar, com exatidão, o que acontece e o 
que se revela, e já está se concretizando, dentro e fora de cada ser.

Humanamente é impossível vos adaptardes a esse mistério, mas só pela 
FORÇA DIVINA compreendeis o PODER do Alto.

O TEMPO é NOVO, a VIDA é NOVA, enfim, tudo se modificará e terá um 
sentido novo, ligado à FONTE de LUZ que transmite a esplêndida segurança do 
PAI.

Completou-se o tempo.
Findou-se um tempo, dando lugar para um definitivo e SANTO TEMPO.
É o romper de uma nova aurora, geradora de VIDA esplêndida no PAI.

FILHOS!
Falo convosco para situar-vos no TEMPO NOVO.
Confirmo para vós todas as VERDADES já dadas a conhecer e concret-

izadas por fatos reais.
Desde o início, nos primórdios, a descendência de Adão, a descendência 

de Abraão, de Jacó, de Davi, de João, de José e de Maria, enfim, todos chegaram 
diante de MIM.

Neste TEMPO SOLENE, todas as gerações, as mais distantes e as at-
uais, do passado, do presente e do futuro, todas estão ligadas ao MEU TRONO 
de GLÓRIA.

Este TEMPO veio com um CARISMA para reparar todo tempo e por isso 
pode ser chamado TEMPO de SALVAÇÃO, que dura até a eternidade.

Não há mais outro, somente esse em que a FACE do PAI se completa 
na face humana.
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Agora a Terra se alonga em dias infindos.
Nem queirais saber como se fará a reparação no Mundo que vive à rev-

elia, pois isso a MIM pertence.
Conclamo a cada um de vós a confiar no ÚNICO SENHOR, no DEUS do 

PODER e da JUSTIÇA.
Não mais olheis as vossas divisões nem oculteis os vossos desejos 

insensatos e vossas malícias, mas olhai para AQUELE que tudo PODE, cujo 
PODER é invencível.

Confiai incessantemente no ÚNICO que supera todo mal e torna sãs 
todas as SUAS criaturas.

Eis a grande Fonte de Água Viva na qual reside o PODER do DEUS 
TODO-PODEROSO, VOSSO DEUS e VOSSO PAI.

Não permitais que o desamor e a desordem tornem vosso coração in-
sensível aos MEUS apelos, pois a dureza de vosso coração vos deixa afastados 
de MIM.

Aconchegai-vos no MEU AMOR, completando-vos, de corpo e alma, na 
FONTE de VIDA, que gera e dá frutos, cem por um.

Agi em defesa de vossos direitos de FILHOS HERDEIROS, criados à 
IMAGEM e SEMELHANÇA do DEUS-AMOR.

Sois a IMAGEM do AMOR UNO e TRINO, revelada pelo conhecimento 
do DEUS VIVO, que se compõe e se completa na SUA DIVINDADE.

É o PAI recriando para SEUS FILHOS um MUNDO NOVO, realizando 
na SUA SABEDORIA o que tem de mais sagrado e dando a todos uma dádiva de 
LIBERDADE, VIDA e VERDADE.

SOU o vosso talento, pois SOU O SENHOR VOSSO, e EU tudo posso e 
realizo em vós como SENHOR da VIDA e do AMOR.

Não eleveis nem planteis o que não vos convém, mas escutai MINHA 
VOZ e dai licença ao que brota do vosso coração.

Cobrirei de longos dias a MINHA geração e darei VIDA NOVA a MEUS 
eleitos.

Cobrirei de BÊNÇÃOS e GRAÇAS todas as Nações e espalharei, por 
meio do MEU afago, o ardor que chega ao vosso coração, um clamor de AMOR 
sincero que vos convence a retribuir-ME com igual sentimento amoroso. 

Marcarei de alto a baixo com o delírio do MEU AMOR e juntarei a MINHA 
SABEDORIA com a sensatez de uma VIDA NOVA.
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Darei às criaturas toda virtude e um conhecimento enriquecido de liber-
dade.

Libertarei o MEU Povo e consagrarei o MEU ESPÍRITO junto ao espírito 
de cada FILHO MEU, HERDEIRO do Paraíso livre e puro como o jaspe que res-
plandece a MINHA FACE.

Ouvi o MEU CHAMADO e escutai a MINHA VOZ, pois a vós EU confio o 
rebento de um NOVO TEMPO, concluído junto ao MEU TRONO de onde tenho 
acesso em todas as direções.

Conclamo-vos para que, num gesto de humildade e obediência, vos fir-
meis no MEU CAMINHO, confiantes, rumo a Terra Prometida, o lugar santo, o 
TEMPO SANTO.

Abençôo-vos com todo AMOR.

 VOSSO PAI. 

MEUS FILHOS!
SOU VOSSO DEUS e PAI e acalento-vos em MEU CORAÇÃO.
Quero congratular-ME convosco por todas as vitórias que tivestes, pois 

em vós depositei toda MINHA CONFIANÇA e MEU AMOR.
SOU o ESPÍRITO SANTO, neste CARISMA como PRESENÇA VIVA em 

cada um de vós.   
EU vos dei a conhecer muita coisa neste NOVO TEMPO.
Em MEU AMOR, permiti que desfrutásseis do tão desejado momento da 

GRAÇA da VIDA NOVA a qual já comprovais e é extensiva a todos.
SOU VOSSO MESTRE e GUIA, e ME completo no PAI e somos UM no 

AMOR ETERNO e REAL SABEDORIA, envolvendo o espírito humano em sua 
total liberdade de ação.

SOU o AMOR.   SOU o SILÊNCIO.   
Permanecei unânimes em MEU AMOR, pois o Universo irá passar por 

momentos de angústia, manifestação de desamor e incertezas, ganância e 
solidão.

Um manto de dor cobre o Universo de alto a baixo e conspiração de 
muita iniqüidade, porém a vós EU afirmo: haverá esse tempo, mas já é o fim.
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Ainda um pouco e todo passará.
Já surge a pureza, a beleza e a meiguice do NOVO TEMPO, fazendo 

desaparecer as mais profundas raízes iníquas e dando a todos vós uma medida 
repleta de VIDA em ABUNDÂNCIA.

Já estou de pé e ME faço conhecer por todos e GOVERNO com SA-
BEDORIA e RETIDÃO até os confins dos tempos.

Tudo permanecerá e tudo desaparecerá, pois uma santa luta será tra-
vada por MINHA ORDEM.

Tudo virá em um TEMPO NOVO, em um verdadeiro Paraíso, onde jorra 
a FONTE de Água Viva, na qual EU ME dou em AMOR por vós.

SOU VOSSO PAI e estou sempre a ensinar-vos e a conduzir-vos na 
MINHA BONDADE e MANSIDÃO.

Consolai-vos em MEU CORAÇÃO, pois o vosso rebento, o vosso 
começo, é uma porta aberta para a realização no Mundo.

Não permitais o desalento em vós nem cobrai nada do vosso coração; 
não vos angustieis nem vos desoleis quando for chegada a hora, pois realizarei 
maravilhas em vós, e conclamo vosso coração a fazer uma conquista de AMOR 
e GRAÇA.

Trago um sentido novo em vosso viver e abraço-vos com MEU AMOR 
CARINHOSO vos acalentando em MEU COLO.

Completo vossos dias com MEU AFETO, dando a vós a MINHA FONTE 
de Água Viva, o manancial que brota do MEU TRONO.

Acalento-vos e aconchego o vosso coração junto ao MEU para que, em 
vossa aflição, refugieis em MEUS BRAÇOS.

Diante dos MEUS OLHOS, com um diadema na cabeça, está AQUELA 
que cumpriu longos dias de vigília sob MEU OLHAR de alegria e gratidão.

Está diante de MEU TRONO como diamante de brilho sem igual e, tal 
como uma flor, abre-se em pétalas de doce perfume, cheias de orvalho que se 
derrama.

Olhai como desabrocha, toda manhã, a flor de um novo dia, assim tam-
bém se abre no Céu a candura de uma nova criatura junto do MEU CORAÇÃO.

Assim, se partis para o encontro COMIGO, embelezais o Céu e a Terra.
No MEU AMOR e sob MEU OLHAR, vos silenciais em SANTIDADE, fru-

tuosamente junto de MIM.
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Se, na Terra, já vos maravilhais constantemente diante de MINHAS OB-
RAS, quanto mais estando COMIGO, aconchegados em MEUS BRAÇOS, em 
constante vigília de AMOR!

Confiai em MIM, pois tenho todo o tempo para vós!
O CARISMA é a FONTE TRINITÁRIA que jorra para o Mundo e o rege.
É nele e por ele que EU realizo e manifesto todo MEU PODER.
É através dessa MINHA INTERVENÇÃO que acontece o NOVO CÉU e a 

NOVA TERRA, uma ETERNA ALIANÇA e um eterno e santo Paraíso.
Afirmo para vós, após todas as lutas vencidas, que de ora em diante não 

haverá mais morte, mas sim o desabrochar em um TEMPO NOVO.
Não mais haveis de chorar os vossos entes queridos, mas, em UNI-

DADE e PERFEIÇÃO, cantar as MINHAS maravilhas.
Uns e outros, todos habitando o mesmo REINO, dando-se e completan-

do-se no AMOR infinito de uma NOVA TERRA e um NOVO CÉU.
Olhai e escutai; dai graças pelas maravilhas do DEUS VIVO e VERDA-

DEIRO que se comunica e está em completa união convosco, FILHOS HERD-
EIROS, formados em MEU CORAÇÃO!

Adorai VOSSO DEUS e cantai e louvai, pois tendes confiança na CRUZ 
que desabrocha como pétala perfumada de um jardim dentro do MEU CORA-
ÇÃO.

Não choreis, nem lastimeis aqueles que já se encontram em definitivo 
COMIGO, pois em um caminho de LUZ se entregaram na GRAÇA VERDADEI-
RA, abraçando-se completamente no AMOR da VIDA ETERNA, para renascer no 
seio da intimidade dos Anjos e Santos.

O CARISMA se abriu como um lírio que espalha seu suave perfume, 
tirando em definitivo a pedra da morte, na RESSURREIÇÃO da VIDA.

A CRUZ brotou como uma flor, e o túmulo transformou-se em fonte de 
Água Viva que jorra para a eternidade.

Vivei na MINHA PAZ e tende certeza de que sempre estou convosco.

 Abençoa-vos o VOSSO PAI.
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PALAVRAS DO PAIZINHO A GERTRUDES PARA O DIA DO SEU 
NIVERSÁRIO

Ah, MINHA PEQUENA!
Que DIA FELIZ!
Beijo o teu rosto com carinho, chamando-te pelo NOME...  
GERTRUDES, MINHA FLOR!   FILHINHA QUERIDA!
O PAI te AMA tanto, tanto...   Quanto desejei estar contigo!
Como colaboraste COMIGO na realização do MEU PLANO SANTO de 

AMOR para todos os Povos!
Que bom estarmos juntos, unidos, em abraço forte!   Eternamente!
GERTRUDES, MEU PRESENTE, neste teu DIA, SOU EU MESMO que 

ME DOU a ti, cada vez mais!
Ah, que bom, esta NOSSA UNIDADE!
Cantemos e dancemos, na ALEGRIA deste DIA FELIZ do TEU NASCI-

MENTO!
NESTE TEMPO NOVO, tu foste a LUZ para as FAMÍLIAS!
SENHORA!   És a RAINHA dos Povos Modernos!
És uma dádiva para o Universo inteiro, pois és FILHA AMADA, a ex-

tensão do PAI, do MEU SER!   Atraíste o MEU AMOR para cada criatura, cada 
FILHO MEU!

Por isso tanto júbilo no Céu e na Terra, porque através de ti posso trans-
parecer MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA!

Foste colaboradora incansável e, por isso, a SANTÍSSIMA TRINDADE 
te agradece!

FILHINHA QUERIDA, o PAIZINHO festeja contigo!   Parabéns!
ABA...   ABA...   ABA...   ABA...!

 
A MINHA PALAVRA é JUSTA e COERENTE e visível é a MINHA chega-

da sobre todo Universo.
De geração em geração, percebeis que a VIDA e o AMOR estavam 

longínquos e, quanto mais vos aproximardes de MIM, vós ides avaliar o quanto 
vivestes a morte e o desamor, o contrário do SOU.

Pois, sobre vós derramou-se, no decurso dos anos, toda contaminação 
de um reino injusto e tenebroso.
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Convoco-vos, agora, para reerguerdes o vosso cajado, reunindo as Na-
ções e, em luta, partirdes para a coordenada final.

Alerto-vos, porém, para os dias de furor, de desolação e de escuridão.
Ponho-vos de sobreaviso, pois tereis noites de temor e angústia, com 

grande terror diante de vós.
Magistrados voltar-se-ão uns contra os outros, mas todos, como rebel-

des, serão abatidos.
A vossa guarnição será violentada, cheia de pavor, e gritos de desolação 

juntar-se-ão ao resto do Mundo.
Mas a vós EU afirmo: chegará a MINHA MÃO para abolir todo malfeitor 

que se esconde sobre as colinas, pois serão justos os dias que antecedem a 
MINHA VINDA definitiva.

Completam-se entre vós os tempos.
O CARISMA é a VOZ que roga pela JUSTIÇA e pela PAZ.
Bendito é o tempo que há de vir, pois nele repousa o que tem de mais 

sagrado para o Universo.
Será justo todo homem no qual repousa a MÃO do TODO-PODEROSO.
Um tempo de PAZ e BENEVOLÊNCIA se instala no seio da Terra, abrin-

do-se a cortina da MINHA PROVIDÊNCIA.
Belo e saudável é o Céu que revestirá a Terra, dando-lhe companhia em 

um ABRAÇO de um incomparável AMOR.
EU faço os tempos prosseguirem, pois de MIM depende o Mundo para 

chegar à SALVAÇÃO definitiva.
Nesse tempo, coloco MEUS PÉS no Paraíso.
Ansiai, pois, esse tempo porque dele depende a libertação do Universo.
Que homem algum se considere sábio diante da MINHA SABEDORIA, 

santa e prudente, que conduz vossos dias na MINHA VONTADE e PERFEIÇÃO.
MEU PROJETO é JUSTO e SANTO, inigualável e irrevogável.
É um PLANO completo para acontecer nesse TEMPO, traçado pelo 

DONO do PODER que agora GOVERNA o Universo.
Já não cabe ao homem decisão alguma e precisa caminhar sem tropeços 

e sem violar uma só vírgula deste traçado novo, cheio de VERDADE, AMOR e 
PAZ, porque o TEMPO inteiramente pertence a MIM.
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Grandes serão os rios de Água Viva que banharão a Terra, do anoitecer 
ao amanhecer, e onde repousa o MEU rebanho será de completa PAZ e nada de 
inoportuno permitirei que aconteça, pois é o MEU TEMPO este que se faz.

Conclamo-vos a perseverar com JUSTIÇA e EXATIDÃO neste TEMPO 
que vos dei a conhecer e conto com o coração de cada FILHO MEU para nele 
repousar o MEU ESPÍRITO.

Completam-se os dias em que faço conhecer MINHA LEI, quando mani-
festarei a MINHA GLÓRIA a todos os Povos.

De longínquos lugares, dos vales e dos montes, atrairei todos a MIM, 
e mesmo os que foram afugentados se refugiarão junto ao DONO do pastoreio, 
dóceis e em PAZ.

Invocai, ó Terra inteira, o MEU NOME!   
Invocai-ME, pois EU vos escuto e venho para junto de vós.
Escutai-ME, ó Povos de todo Universo: não mais tereis para onde fugir 

de MIM, pois o TEMPO é de retidão em vossa alma e não dá mais para escapar.
Em todo lugar estou como REI SOBERANO das Nações.
GLORIFICAI-ME, pois estou entre vós e ME apresento em forma de 

AMOR!
Apresentai-vos como cordeirinhos mansos, entregando-vos, sem reagir, 

pois este é o momento da GRAÇA sobre vós.
Entoai e cantai hinos ao PAI que está entre vós para vos proteger e 

AMAR, pois SOU EU a intensidade da VIDA, ÚNICO, SANTO, INOVADOR, e 
detenho todo PODER e toda FORÇA e tenho em MIM toda LUZ que vos ilumina.

Afirmo e confirmo, com exatidão, as palavras escritas sob MEU co-
mando; ensino-vos e conduzo-vos, pois tenho em MIM toda SABEDORIA porque 
SOU a VERDADEIRA SABEDORIA e, como tal, tudo concluo a seu TEMPO.

Confirmo-vos em MEU CORAÇÃO e por um caminho novo vos conduzo.
O Céu é a eterna morada, definida em um lugar de expansão, no qual 

chegais nesse NOVO TEMPO, e que tem como DONO o ÚNICO e SANTO SEN-
HOR.

Nada é maior do que esse TEMPO que se abre agora para vós, 
GOVERNADO por MIM, cuja dimensão não tem, nem nunca terá, limite,
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pois não há mais nada que impeça a MINHA VONTADE e o MEU POD-
ER se realizarem sobre o Universo.

Tudo o que estou a declarar-vos é para que vós ME conheçais melhor, 
pois, neste TEMPO NOVO, EU ME “FAÇO” em vós, verdadeiramente.

SOU VOSSO PAI e vos AMO muito.

FILHOS QUERIDOS! 
Falo a vós para conduzir-vos a viver a VIDA que SOU.
É grande e inefável o mistério que chega a vós e agora legado a todo 

Universo.
É de onipotência imensurável e o Mundo não tem sequer noção do 

poderoso mistério que se revela através deste CARISMA.
É o próprio DONO ONIPOTENTE que se aproxima e se dá em AMOR, 

revelando incontáveis maravilhas.
Podeis sentir-ME no IRMÃO que abraçais, na natureza e na vida que 

tendes.
Em espírito, podeis saborear-ME e sentir o MEU AMOR.
Dei-lhe um nome: ALIANÇA ETERNA, que jamais se extinguirá.
Com MEUS próprios DEDOS tracei o perfil do Universo; com MINHA SA-

BEDORIA enchi de beleza todos os cantos da Terra, e com MEU gesto de AMOR 
escrevi sobre a Terra a MINHA VONTADE e MEU DESEJO.

SOU GRANDE, SOU FORTE, SOU ÚNICO, SOU VOSSO PAI e AMIGO 
e vos conquistei para MIM quando tudo estava perdido.

EU vos conquistei, MEUS FILHOS, dando-vos a esperança que estava 
perdida e a certeza da VIDA NOVA na MINHA eternidade.

Faço o que EU QUERO, mas preciso do vosso “SIM”, como FILHOS que 
sois, deste PAI que vos AMA muito.

E vós destes o “SIM”, e EU realizei o mais SANTO PLANO, dissipando 
as diferenças e fazendo-ME UM com MEU Povo. 

Já não há mais distância entre o Céu e a Terra, pois tudo está próximo no 
MEU AMOR, e vós não tendes outra saída a não ser AMAR-ME e, assim sendo, 
tudo se completa no MEU AMOR.
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O CARISMA é a FONTE de todo começo e jamais terá fim, pois ME doei 
por inteiro em DIVINDADE, a SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Abri para vós as portas do Céu em revelação direta, FONTE de VIDA 
permanente em MEU AMOR, e tudo o que há de mais sagrado se derramou em 
profundidade sobre todo Universo.

Grande é o MEU AMOR, é como chuva de púrpura que cai com força, 
atingindo as áreas mais profundas do ser que jaziam na morte.

Agora tudo renasce na VIDA, na ESPERANÇA e na PAZ.
São TRÊS PESSOAS em UM só AMOR, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO 

SANTO, a SANTÍSSIMA TRINDADE, linha direta de um grande caminho no qual 
somente a LUZ fulgura e apenas a VIDA tem sentido, porque a morte não existe 
mais.

A vossa alma desabrocha na VIDA ETERNA, e é dessa FONTE que res-
surge para essa existência, já aqui na Terra.

Tudo ressurge dentro e fora de vós e tudo é ALEGRIA, FELICIDADE e 
PAZ, com MINHA SANTA PRESENÇA em vós sustentando o desabrochar desta 
NOVA VIDA em MEU AMOR. 

EU vos AMO e esse AMOR chega a vós agora que o CARISMA atingiu 
a sua maturidade, e tudo transforma, santifica e vivifica em vós, pois esse é o 
momento propício para a RESSURREIÇÃO do vosso ser.

SOU VOSSO PAI e vos elegi para serdes o receptáculo do MEU AMOR.
Agora vós estais dando o passo definitivo para fazer acontecer o NOS-

SO encontro.
O tempo que dei a vós, ó humanidade, se passou e agora, com certeza, 

regressais à MINHA CASA de onde havíeis saído e estáveis dispersos, errantes, 
sem rumo e sem saída.

Abriu-se um caminho santo que dá acesso de volta a MIM.
Podeis regressar tranqüilos e serenos para MEUS BRAÇOS, pois EU 

vos AMO desde o princípio e vos concedo o prêmio da VIDA ETERNA, que é este 
aconchego em MEU AMOR.

Ainda em vida, desfrutais das benesses do MEU AMOR.
EU vos conduzo para o AMOR VERDADEIRO e SANTO do MEU CO-

RAÇÃO de PAI e só estando em MIM tereis FORÇA e AMOR para ingressar na 
VIDA NOVA.
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Desde a criancinha até o ancião, todos precisam estar em MIM para 
receberem a MINHA GRAÇA.   Portanto, caminhai sem cessar, pois haveis de 
completar-vos no verdadeiro AMOR, conduzidos em SABEDORIA e VIDA por 
MIM que SOU o COMANDO e a LIDERANÇA em vós.

EU VIVO em vós e no interior de vossa alma.
SOU GOZO, ALEGRIA e PAZ GRATIFICANTE, dando-vos confiança e 

certeza nesta VIDA ETERNA que SOU em vós.
FILHOS MEUS, desejai MINHA PRESENÇA em vós, de todo coração, 

ansiai que este tempo chegue para vós.
Já presenciais a MINHA VIDA em vós e gozais das alegrias do Céu; ficai, 

pois, seguros do MEU AMOR, vivendo em harmonia COMIGO.
Não alongueis mais esse tempo e apressai-vos para que tudo se aprox-

ime a seu tempo.
Escutai a MINHA VOZ e dai crédito às MINHAS PALAVRAS e ORDENS!
Aprofundai-vos em MIM e chegai o vosso coração bem junto ao MEU 

para deleitar-vos no MEU AMOR.
Aonde fores, estou junto a vós.   Olhai-ME, pois, em toda parte e em 

todos os lugares.
Estou em tudo e em todos.
Sede UM COMIGO e dareis passos enormes em MINHA direção.
Abençôo-vos ternamente!

 VOSSO PAIZINHO.

FILHOS QUERIDOS!
EU estou entre vós!
SOU VOSSO PAIZINHO AMOROSO e SAUDOSO de vós, e ME apre-

sento em candura, doçura e ternura para vos acalentar em MEU regaço.
É a MINHA HORA que chegou e ela é definitiva, pois é MINHA PRE-

SENÇA VERDADEIRA que “SE FAZ”.
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Agora SOU EU, entre vós, a FORÇA que vos impulsiona para o BEM e 
é só AMAR e vos deixar conduzir, pois está tudo livre, aberto e resplandecente 
de LUZ.

E porque EU estou VIVO em vós, vos é possível AMAR, AMAR, AMAR, 
pois EU SOU AMOR e vos comungo por inteiro.

O Céu se abre, desce até vós e espalha suas sementes de VIDA, AMOR, 
BÊNÇÃO e PAZ, e haveis de vos alimentar do MEU AMOR, vos saciar com 
MINHA PRESENÇA.

SOU vosso ALIMENTO.   Comungai MINHA PRESENÇA de AMOR!
EU vos nutro com MINHA seiva e podeis beber e vos saciar da FONTE 

de Água Viva que SOU EU em vós.
Relacionai-vos COMIGO em AMIZADE e CARINHO, pois SOU VOSSO 

AMIGO e só o que desejo e quero é AMAR, AMAR, AMAR.
ABA!   ABA!   ABA é quem vos fala, e EU vos quero apoiados em MEU 

peito, como criancinha de colo, aconchegados, amorosos, ternos e silenciosos.
Felizes!   Felizes!   Felizes!
FILHOS QUERIDOS!   FILHOS QUERIDOS do MEU CORAÇÃO!
ABÁ vos AMA, AMA; vos AMA muito e quer para vós todo BEM e toda 

GRAÇA.
EU quero que vós vivais contentes, felizes, tranqüilos e serenos, acon-

chegados em MIM, VOSSO PAIZINHO.
Estou em vós e vós em MIM e NOSSO AMOR é PERFEITO, pois EU 

SOU a PERFEIÇÃO em vós e, por isso, vós sois MINHA IMAGEM e SEMELHAN-
ÇA e, assim, transpareço através de vós, FILHOS QUERIDOS, neste TEMPO, 
determinado para o AMOR “SER” VERDADE e VIDA em vós.

Já estou definitivamente incrustado, impregnado em todo vosso ser, em 
todas as células do vosso corpo, vivificado por MEU FILHO JESUS e santificado 
por MEU SANTO ESPÍRITO.

FILHOS QUERIDOS, a VOSSO DEUS, ÀQUELE que está sentado no 
TRONO, a ESSE dai GLÓRIA, HONRA e LOUVOR, eternamente!   

Noite e dia, incessantemente, honrai-ME, enaltecendo MEU NOME 
SANTO, TRÊS VEZES SANTO, por séculos eternos!
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É a MINHA PRESENÇA SANTA em vós agora, e ELA requer e acolhe de 
vós toda HONRA, todo LOUVOR, todo AMOR.

Honrai-ME!   Enaltecei-ME!   
Glorificai-ME sem cessar, pois SOU o ALTÍSSIMO SENHOR em vós, 

AMADO e EXALTADO em todas as gerações, no passado, no presente e no 
futuro!

- Aia – la!   Shaia – la!
- Caia – la!  Maia – la!
Aleluia, FILHOS!   
É o PAI que está em vós, inundando vossa alma de FELICIDADE e PAZ!
Só de MIM vos chega toda FELICIDADE e todo BEM!
Agora é assim.   
Agora é possível para vós “estar” em MIM, em constante sintonia de 

AMOR.
EU SOU a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE em vós!
É a HORA em que TUDO o que SOU “É” em vós, pois EU ME COMPRO-

METO convosco de vos fazer felizes.
Agora dá.   Agora é possível serdes criaturas livres, aconchegadas em 

MIM, num idílio terno e amoroso, promissor e pleno de bem-aventurança.
Voltais a MIM e estais inteiramente submissos e obedientes à MINHA 

AUTORIDADE de AMOR, tomando assento no REINO do qual SOU o PAI, o 
LEGÍTIMO DONO, e vós FILHOS AMADOS recriados à MINHA IMAGEM.

Esta foi a OBRA do CARISMA, com o DÍZIMO à vossa frente, pela ação 
do MEU ESPÍRITO, recriar-vos para serdes elevados à estatura de MEU FILHO 
JESUS CRISTO e, agora, na MINHA HORA, permanecerdes em pé diante da 
MINHA PRESENÇA de AMOR, reverenciando MINHA CHEGADA MAGNÍFICA e 
translumbrante na face da Terra.

Sem esmorecer nem vacilar, estais de pé, firmes, defendendo o CARIS-
MA que completou a OBRA da SALVAÇÃO.

Hasteastes a bandeira da VITÓRIA nos Cinco Continentes, e toda Terra 
agora canta o MEU LOUVOR.

Fostes fiéis e fortes e vivestes o mistério da MINHA CHEGADA entre vós 
com toda serenidade e paz.



386

Tal acontecimento, que poderia ter sido caos para a humanidade, por 
este CARISMA, foi REDENÇÃO e BÊNÇÃO, foi VIDA e RESSURREIÇÃO.

E por isso vos digo: a partir desse fato, é só ser FELIZ e AMAR, pois não 
dá mais para viver de outra forma a não ser no MEU AMOR.

Digo-vos, pois: vivei em função de MINHA PRESENÇA em vós que em 
vós é abundante, gratificante e providencial, pois não é o acúmulo de bens mate-
riais que vos dará sossego, felicidade e bem-estar, mas o “ser” em MIM, o viver 
no MEU AMOR, que fará de vós criaturas felizes e realizadas.

Todos vós, sem exceção, estais a MEU serviço na MINHA vinha santa e 
todos ajuntais e produzis para o MEU REINO SANTO.

É por AMOR a MIM que levantais, trabalhais e adormeceis aguardando a 
aurora de novo dia na MINHA PAZ, na MINHA AMIZADE, na MINHA PROVIDÊN-
CIA.

Estais sob MINHA AUTORIDADE de AMOR e EU vos conduzo, passo a 
passo, o dia inteiro, para serdes AMOR para vossos irmãos.

Todos vós sois FILHOS e igualmente SOU PAI de todos, sem distinção 
nem exclusão.

Todos!   FILHOS LEGÍTIMOS e, como tais, HERDEIROS do MEU RE-
INO de AMOR e PAZ, agraciados com MINHA FORTUNA de BÊNÇÃOS, GRA-
ÇAS e PROVIDÊNCIA.

FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!   
É o GOVERNO TRINITÁRIO que se apresenta em AMOR, VIDA, SAÚDE 

e SANTIDADE!
Bem que mereceis viver esse mistério, pois já era tempo de serdes agra-

ciados e ressurgirdes para a VERDADEIRA LUZ!
Por isso, com toda AUTORIDADE, derramo MEU AMOR, em UNIDADE 

e SANTIDADE, sobre o Universo inteiro.
E que “SE FAÇA” em vós o UNO e TRINO AMOR, no PODER e em 

NOME do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!   E que assim seja, com MARIA 
e os Anjos e Santos!

É o Céu que desce quando o GOVERNO TRINITÁRIO se transporta à 
Terra e ASSUME todos vós, FILHOS QUERIDOS, com tudo o que sois e tendes.

Tal como sois e estais, assim estou EU em vós, sem preconceito nem 
distinção, simplesmente como AMOR, PRESENÇA de SANTIDADE, sem nada 
perguntar nem querer saber.
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EU “SOU”, e isso basta! 
Esta, a realidade atual que é imanente em vós, através deste CARISMA 

liberado para todos os Povos e Nações.
E é na MINHA AUTORIDADE que ELE prossegue eficaz e velozmente 

em todas as direções, espalhando as sementes do BEM e da JUSTIÇA.
MINHA DIVISA é a bandeira da VITÓRIA e da CONQUISTA.
SOU o AMOR TRINITÁRIO GOVERNANDO a vós, dentro e fora, a partir 

do MEU TRONO de GLÓRIA erigido na vossa alma.
Vós sois MINHAS criaturas amadas, recriadas à SEMELHANÇA do PAI 

SAUDOSO, que agora vos abraça carinhosamente.
Portanto, dai graças, louvai e bendizei o PAI, o FILHO, o ESPÍRITO SAN-

TO, UNIDADE TRINITÁRIA em vós!
Ufanai-vos de pertencerdes a este PAI AMOROSO, VOSSO DONO 

LEGÍTIMO, a QUEM estais religados eternamente pela GRAÇA do CARISMA 
que, em seu apogeu, concluiu a OBRA SALVÍFICA de MEU FILHO JESUS através 
do MEU ESPÍRITO SANTO encarnado na PESSOA da SENHORA ESCOLHIDA 
para ser a vanguardeira deste mistério, que rompeu o véu do TEMPO, atingin-
do as alturas, colocando-vos, ó humanidade inteira, diante do MEU TRONO de 
GLÓRIA, PAZ e AMOR.

Bem-vindo este NOSSO encontro e reencontro!
SOU DEUS PAI-MÃE e estou FELIZ, muito FELIZ de estar convosco!
A MULHER anunciada no Apocalipse VENCEU eternamente e o mal foi 

extinto completamente de todo Cosmo.
O AMOR venceu!  A VIDA venceu e EU SOU VOSSO REI pelos séculos 

eternos! 
VITÓRIA!   VITÓRIA!   A VIDA “É”!   A SAÚDE “É”!   A SANTIDADE “É”!
E o TUDO que SOU, em AMOR e PAZ, “É” em vós, agora e para sempre.
Abençôo-vos e faço chegar a vós toda FELICIDADE do Céu!
Amém!
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FILHOS QUERIDOS!
EU conto convosco!
SOU VOSSO DEUS e SENHOR e tenho muito a vos falar neste NOVO 

TEMPO que começa.
A MINHA vontade e o MEU desejo é que se faça a UNIDADE PERFEITA 

entre o Céu e a Terra.
A UNIDADE do UNO e TRINO AMOR é a PERFEIÇÃO completa entre o 

DIVINO e o humano.
Não mais poderá existir algo imperfeito entre o homem e seu CRIADOR.
Essa união acontecerá dentro de cada ser sendo fecundado pelo ES-

PÍRITO SANTO de DEUS.
Céu e Terra estarão em perfeita UNIDADE e harmonia, e este REINO 

PODEROSO de AMOR e BÊNÇÃOS será administrado exclusivamente pelo 
DONO VERDADEIRO, o MEU GOVERNO PERMANENTE e INDISSOLÚVEL.

Um só rebanho e UM SÓ PASTOR e em MIM tudo será UM, pois tudo 
será ligado ao VOSSO ÚNICO SENHOR.

O mistério que revelei a vós é um canal aberto por onde tenho absoluto 
comando.

É um mistério indiscutível de um conhecimento sábio e santo, e somente 
vós o sabeis, mas ainda é necessário que se aprofunde mais a MINHA ligação 
convosco, pois tenho que fazer morada definitiva dentro de MINHA CASA e tomar 
posse por inteiro do MEU REINO dentro de vós.

Venho integrar-vos a MIM com autenticidade, pois, até aqui, a vossa ceia 
era fora de vós, mas agora estarei ceando convosco dentro de vossa casa, onde 
há uma fonte de LUZ de ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA.

Este é o maior mistério já visto desde o princípio.
Nunca houve e jamais haverá outro tempo tão precioso, pois este é o 

TEMPO do PAI: é a integração do humano ao DIVINO e, assim sendo, se torna 
santa a criatura conforme a MINHA VONTADE.

A renovação da alma é a ETERNA ALIANÇA que venho concluir entre o 
DIVINO e o humano.

Vossa alma é uma fonte de LUZ de onde parte o comando de toda vivên-
cia.

É através desse comando que EU, o SENHOR, guiarei toda vossa ex-
istência por um caminho alegre e feliz.
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Dentro de vossa alma está a fonte geradora de vida que dirige vossa 
vontade e esse PODER em vós será GOVERNADO exclusivamente por VOSSO 
DONO, VOSSO DEUS-TODO PODEROSO.

É de MIM que sai o total comando, com vistas a manifestar a vós o mis-
tério já estabelecido entre o Céu e a Terra, mistério íntegro e santo, renovador e 
santificador, feito pelo ÚNICO e SANTO SENHOR.

Dentro de vossa alma se instala uma fonte inovadora que age sem lim-
ites, expandindo-se por todo Universo em fulgor e brilho de LUZ DIVINA que 
resplandece em forma de VIDA, SANTIDADE, AMOR e PAZ.

Todo mistério que acolheis provém de MIM e se resume em SANTIDADE.
EU SOU o AUTOR desse imenso projeto de onde parte todo comando, 

sem erro e sem medo, do que fazeis parte e nada poderá causar-vos algum mal, 
pois EU vos seguro pela mão nesta limpeza que é total, na qual a PERFEIÇÃO 
ABSOLUTA é que REINA.

SOU o SENHOR e ME “FIZ” em plenitude e ninguém ME atingirá para 
ME atacar, pois tenho por objetivo estabelecer-ME no centro de tudo o que ME 
pertence e que havia perdido, mas agora já posso tomar posse de todo Cosmo.

A MINHA mais bela obra é a criatura feita à MINHA IMAGEM e SEMEL-
HANÇA, que só agora se torna templo definitivo do ALTÍSSIMO SENHOR.

Com MEU feito inusitado, coroei o que a MIM pertencia desde o princípio 
da criação.

A injustiça e a imperfeição darão lugar à perfeição, pois a MINHA PER-
FEIÇÃO vence o imperfeito para que se torne santa a criatura que ME pertence.

Desde o princípio, toda criatura esteve entre o BEM e o mal, mas EU, 
VOSSO DEUS, vim em vosso socorro, como PAI AMOROSO, e, agora, UM só é 
o SENHOR, o VERDADEIRO, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO, INVENCÍVEL e 
PODEROSO, pois tenho em MINHAS MÃOS o mistério inefável anunciado a vós 
neste TEMPO.

Já tendes um conhecimento profundo do que VOSSO SENHOR propõe 
a vós e deveis, em colaboração COMIGO e ajudados pela Corte Celeste, en-
tregar-vos, para que, em unidade de total liberação e em comum-união, vos 
transformeis em MEUS tabernáculos santos, habitação eterna do PAI.
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Deveis ingressar em união total COMIGO, permanecendo unânimes nas 
MÃOS de VOSSO DEUS, conforme MINHA VONTADE.

Não deveis relutar, pois a vós confiei este poderoso mistério e, em MIM, 
vós sereis vencedores, pois é COMIGO e por MIM que deveis entrar no Mundo, 
com toda confiança no PODER do ALTÍSSIMO SENHOR que habita em vós.

E todo aquele que se dá em vida plena tem merecimento diante de MIM.
Convém a vós, integrados que fostes ao manancial celeste e em unidade 

perfeita COMIGO, lançar mão da fonte que tendes em vós para que o Mundo 
receba das MINHAS maravilhas.

Estais no Mundo, mas sois eternizados pelo AMOR do UNO e TRINO 
AMOR.

Tendes a MINHA total confiança, pois EU vos concedi o maior mistério 
que era segredo até para os Anjos, e hoje o conheceis em plenitude.

Agora, só vos resta lançar-vos em profundidade de AMOR e PROVIDÊN-
CIA, trazendo ao Mundo a Paz e a VIDA em plenitude.

O caminho, vós já o conheceis, conforme já vos tenho falado, e o Mundo 
depende de vós e está em vossas mãos, pois tenho somente a vós como con-
hecedores do mais SANTO PLANO de SALVAÇÃO.

Assim, confio imensamente em cada um de vós para viver em MIM e 
participar da MINHA VIDA DIVINA.

Falou convosco o PAI, que vos AMA muito.

FILHOS!
SOU o SENHOR, VOSSO DEUS!
A vossa alma é um mistério só conhecido por MIM e a profundidade 

desse mistério é imensa.   E vós chegais a seus extremos somente com a MINHA 
PRESENÇA.

A vossa alma é um patamar de LUZ, da qual agora, neste TEMPO, parte 
todo comando do BEM.
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Antes não era assim, pois dentro da alma estava instalado o lado oposto 
de DEUS e, por isso, até aqui, esteve sob o comando de duas forças contrárias, 
a do BEM e a do mal.

Nem o BEM nem o mal habitavam em definitivo esse lugar, chamado 
alma.

O mal manchou a alma e fazia parte desse território que incontestavel-
mente se integra ao Infinito, trazendo conseqüências graves ao humano.

Agora chega o MEU TEMPO e, em definitivo, EU dei ordens ao mal, 
pondo fim à sua história, criando um lugar santo e sem mancha que é vossa alma 
na SANTIDADE.

Conseqüentemente, EU tomo posse de vós, assegurando que tenhais 
um lugar de verdadeira LUZ e VIDA em vós onde só UM é o SENHOR, o UNO e 
SANTO, que GOVERNA no AMOR e na SANTIDADE.

É o verdadeiro Paraíso que se instala em vós.
Há uma grande porta aberta que dá acesso à alma e ninguém a penetrou 

ainda em vida e a sua profundidade se dá até o vosso espírito.
Mas vós estais diante de um grande desafio: é necessário que habiteis 

também a vossa alma, pois é ela a maior conquista da qual não podeis abrir mão.
É urgente que entreis, pois EU vos espero para que, juntos, possamos 

cear os MEUS manjares, saborear as MINHAS maravilhas, compartilhando 
COMIGO o Céu, já agora, aqui na Terra.

É esse o maior mistério já revelado, e não haverá outro maior, para unir 
o Céu e a Terra.

Quando isso acontecer, será dada a partida para uma grande transfor-
mação sobre todo Universo.   É o momento único entre o CRIADOR e SUAS 
criaturas.

Será uma imensa e santa união que transformará toda uma geração, 
caindo como pó toda iniqüidade.

O lugar que só a MIM pertence transformar-se-á em abundante e santa 
FONTE de AMOR e PROVIDÊNCIA.   E não haverá tempo sequer para olhar 
para trás.

Somente a MINHA LUZ iluminará a Terra, dando a colher a abundância 
que cobrirá as searas e é de dentro de vós que GOVERNAREI e não haverá mais 
governos e governados, mas todos se assentarão para cear COMIGO.
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Cai a noite e vem o dia, mas uma só será a VERDADE, pois em nada 
surgirá a incerteza ou a injustiça, e haverá um só PASTOR e um só rebanho.

O Mundo se tornará UM com o Céu, em BÊNÇÃOS e GRAÇAS.
Fostes amaldiçoados, mas agora tendes a misericórdia do PAI e, em 

recompensa, haveis de festejar COMIGO o grande DIA do ENCONTRO.
Somente EU SOU capaz de conter a maldita desordem que se espalha 

por todo Universo; nem palavras, nem gestos, nem gritos de desespero, nem 
sacrifícios.

Nada mais conterá o que se vê e o que se sente.
Somente MEU PODER, com MINHA ORDEM e MINHA LEI, vencerá 

para sempre toda essa maldição.
Portanto, acolhei em vossa alma o VERDADEIRO DONO, para que se 

transforme em LUZ o que jaz nas trevas.
Ordeno-vos, na MINHA AUTORIDADE de PAI:
Dai-ME atenção, prestai-ME ouvidos e sede o santuário de onde EU 

possa GOVERNAR.
A MINHA LUZ precisa acender-se para os que jazem nas trevas, sem 

vida.
Sois MEUS consagrados, e EU vos AMEI primeiro com todo MEU AMOR, 

pois eternamente vos trago em MEU CORAÇÃO e vos agracio com todas as 
MINHAS BÊNÇÃOS de PAI.

 SOU o DEUS da LUZ.   Amém!

FILHOS!   Ouvi-ME!   É MEU CORAÇÃO cheio de AMOR que vos fala 
de novo!

Quero que vos sintais acolhidos por MIM, pois em vós confiei e ME dei a 
conhecer através deste CARISMA SANTO que está em vias de conclusão.

Ao longo dos anos, vos dei a conhecer o mais santo dos mistérios pelo 
qual EU mesmo estou ME revelando a vós e ME dando em totalidade
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de PERFEIÇÃO e SANTIDADE, e o Mundo ME conhecerá, pois é o MEU TEMPO 
e haverei de julgá-lo conforme MINHA VONTADE.

Concluiu-se o tempo passado e vem o NOVO TEMPO, nesse em que 
o Mundo haverá de subsistir, pois não haverá outro tempo, e esse que começa 
será eterno.

Portanto, EU vos peço: acercai-vos de MIM, aconchegai-vos em MEUS 
BRAÇOS TERNOS e CARINHOSOS, pondo em MEUS PÉS a vossa gratidão.

Dai-ME o vosso tempo para que ele se manifeste ao Mundo.
Multiplicai o vosso conhecimento e, na MINHA SABEDORIA, lançai-vos 

na boa conduta de FILHOS de DEUS.
Não vos detenhais em vosso passado, mas olhai para frente e vede que 

EU vos espero para aconchegar-vos em MIM.
Caminhai com passos largos para a conquista do REINO SANTO, dentro 

de vós.
A ÁRVORE da VIDA tornou-se frondosa e gigantesca e é fonte de onde 

partem as revelações para todo Universo.
Esta ÁRVORE se fez entre o Céu e a Terra, envolvendo todas as extrem-

idades do Universo, unindo os Cinco Continentes e colocando o VERDADEIRO 
DONO no centro do Cosmo, de onde GOVERNAREI a todos com muita FORÇA 
e PODER MAJESTOSO.

Em volta da ÁRVORE se fechou, com chave de ouro, o círculo, selando 
a ALIANÇA ETERNA entre o Céu e a Terra.

Essa chave se encontra na mão do VERDADEIRO DONO do Universo.
Entre o Céu e a Terra se expande uma coroa que traz consigo a bandeira 

da VITÓRIA guardada pelos Anjos e Santos do Céu.
Não haverá mais outro tempo, pois este é o TEMPO PRESENTE, de 

grandes proporções e de muita repercussão para todo Universo.
É este o TEMPO de estardes em sintonia verdadeira COMIGO e vos 

aconchegardes a MIM, VOSSO DEUS e PAI que vos AMA muito.
Sede UM COMIGO!   MEU CORAÇÃO vos abraça!

 ABA, PAI!
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FILHOS MEUS!
Venho em UNIDADE com MEU FILHO JESUS e o ESPÍRITO SANTO 

pedir-vos, com MEU AMOR de PAI, para que olheis com carinho e atenção ao 
maior mistério que já enviei ao Mundo.

Estou a ensinar-vos com carinho especial, pois EU vos quero sábios e 
santos.

Preciso realizar grandes maravilhas em todo Universo, mas conto so-
mente convosco.

A grande revolução no Mundo acontecerá no momento em que esti-
verdes completamente unidos a MIM.   É o fim e é o começo.

É a grande vitória do BEM sobre o mal e prevalecerá a MINHA LEI, a 
única, verdadeira e santa, a LEI do AMOR.

Será contado um NOVO TEMPO para que as gerações futuras tenham 
confiança total em SEU DEUS.

Não haverá mais o tempo das trevas e da iniqüidade, mas somente o 
TEMPO da LUZ, no qual a prosperidade será abundante.

O MEU BRAÇO FORTE se levantará e MINHA VOZ será ouvida até os 
confins da Terra e levantar-se-ão todos os viventes e também os que jazem em 
seus leitos de morte, num ruído único, e uma só será a VOZ que todos ouvirão.

Conclui-se aí o tempo que se finda e se dá lugar a um NOVO TEMPO no 
qual prospera a MINHA LEI.

Um pouco, e outro pouco, e se ajuntarão dos Cinco Continentes as cria-
turas do SENHOR DEUS.

Comandado por MIM, Anjos e Santos habitarão a MINHA CASA, e far-
se-á aí um altar, em forma de uma grande coroa, a Coroa da Vitória, de onde 
UNGIREI toda Terra.

Já não se escutarão lamentos, mas cânticos de ação de graças pelo DIA 
do SENHOR.

Deixo-vos de sobreaviso, pois tenho confiança em vós.   
Por isso escutai-ME e dai-ME ouvidos, pois EU vos instruo para que não 

sejais surpreendidos com tais acontecimentos.
Haveis de presenciar a chegada do ETERNO SENHOR, tomando posse 

de SUA CASA, o SEU verdadeiro lugar, dentro de vós e no Mundo.
 Sereis habitados por MEU DOM PRECIOSO, o mistério santificado do 

SENHOR.
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Uma grande manifestação se fará ouvir da parte da Corte Celeste e EU 
habitarei o Paraíso, onde viceja a ÁRVORE da VIDA, fonte geradora de vida em 
plenitude.

O grande mistério de VOSSO PAI é a renovação por completo de SUA 
criação.

Em MIM, o CARISMA completou-se e tudo está aberto, de alto a baixo, 
mas o grande mistério está por vir.

É a chegada do DONO, que virá para tomar posse do mais SANTO lugar 
e daí GOVERNAR com FORÇA e PODER.

VOSSO DEUS fez as pazes com SUAS criaturas e nelas realiza grandes 
maravilhas.

Somente um lugar conquistado é a FONTE inesgotável de Água Viva, 
FONTE esta de ABUNDANTE VIDA ETERNA.

Ficai tranqüilos, pois VOSSO PAI está convosco.

 O PAIZINHO.

FILHOS MEUS!
SOU VOSSO PAI e AMIGO.
Sempre estive convosco: no começo, através dos Profetas; a seguir, em 

MEU FILHO JESUS e no MEU SANTO ESPÍRITO. 
Mas, agora, SOU EU mesmo que chego a vós, em AMOR e TERNURA, 

dando a vós o CARINHO do DEUS sedento de vos abraçar e de vos ver felizes, 
realizados, a viver o TUDO que SOU, e estamos juntos, unidos em um mesmo 
CORAÇÃO, e agora podemos conversar como AMIGOS, trocar idéias, sorrir 
descontraídos, a brincar e bailar como crianças, felizes e alegres. 

SOU VOSSO PAI PROVIDENTE e, portanto, cuido de vós para que nada 
do que é essencial vos falte e para que tenhais tudo em abundância.

Agora que estais em MIM como FILHOS QUERIDOS e OBEDIENTES, 
encho de fartura os vossos celeiros, vos inundando de PAZ e TRANQÜILIDADE 
na MINHA UNIDADE SANTA.
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Sois FILHOS do MEU AMOR, que já na origem extravasou sobre a Terra, 
vos criando à MINHA PRÓPRIA IMAGEM e SEMELHANÇA. 

Mas houve um distanciamento entre nós e ficamos incomunicáveis até 
agora, neste TEMPO, quando se rompeu esse negro véu do tempo que nos sepa-
rou e de novo podemos partilhar as experiências e compartilhar nosso afeto. 

SOMOS UM, e dessa dignidade podeis ter a certeza: SOMOS UNIDADE 
no AMOR.

A MINHA SALVAÇÃO, no TEMPO HOJE, acaba de concretizar-se sobre 
toda humanidade e agora entrais na VIDA DIVINA, e tenho total domínio sobre 
vós e tudo que vos rodeia.    E agora, vós viveis DEUS em vós e sois completa-
mente livres para ir e vir, subir até MIM e descer para os irmãos. 

Está inundado de LUZ o canal de ligação entre NÓS, e se faz o DIA 
ETERNO para vós, e já podeis comungar a MINHA PERFEIÇÃO e SANTIDADE, 
cumprindo-se o que vos falou MEU AMADO FILHO JESUS. 

ELE PRÓPRIO, com SEU GESTO de OBEDIÊNCIA até a MORTE, vos 
legou a dignidade de desfrutardes da MINHA TRANSPARÊNCIA DIVINA em vós, 
da UNIÃO COMIGO, vivendo na vossa humanidade a VIDA que SOU. 

EU vos faço novas criaturas para saboreardes o NOVO TEMPO que se 
inicia com todo garbo e se abre HOJE com júbilo e esplendor.

SOMOS PAI e FILHOS, UNIDADE SANTA do DEUS UNO e TRINO 
AMOR.

Vamos vibrar e cantar e que toda Terra exulte de ALEGRIA, VIDA e 
AMOR com MINHA PRESENÇA em vós.

É o TUDO para todos, em todos os sentidos, na vossa Pessoa, Família, 
Empresa e Governo.   Dentro de vós, o vosso ser interior, o desconhecido de 
todos, o inconsciente mais profundo, para onde MEU FILHO JESUS desceu em 
MORTE, foi trabalhado por este CARISMA, assistido por MINHA GRAÇA SAN-
TIFICANTE, e ressurgiu para a VIDA, SALVANDO vossa alma, que agora está 
entregue a MIM.

O vosso ser físico consciente, com todas as vossas células e aparelhos, 
os vossos cinco sentidos, o vosso cérebro povoado com idéias negativas, con-
ceitos e filosofias vãs, está agora sob MEU domínio, habitado por MIM, comple-
tamente renovado e vivificado no BEM. 
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Também o vosso ser inconsciente, que jazia na escuridão e na morte, o 
vosso psiquismo, espírito e alma receberam a ação transformadora e vivificadora 
deste CARISMA, num mistério transcendental, e agora estão habitados por MIM, 
VOSSO DEUS TODO-PODEROSO como VERDADEIRO DONO e SENHOR.

Dentro de vosso ser houve muita luta, mais guerras do que as que já 
se realizaram fora, batalhas ferozes e decisivas travadas com o antigo dono do 
Planeta Terra que dominava a tudo e a todos, e que não queria soltar-vos de jeito 
nenhum.

Só pela GRAÇA deste CARISMA SANTO, que foi implantando a VIDA, 
dizendo sempre: “FAÇA-SE O BEM”, em tudo e em todos, e HOJE, EU, VOSSO 
DEUS, SOU VENCEDOR e posso assentar-ME dentro de vós, no MEU TRONO 
de GLÓRIA. 

Este CARISMA também se fez presente trabalhando incansavelmente 
fora de vós, em todos os segmentos da sociedade, nos vossos cargos, no vosso 
domínio do ter, poder e prazer, nas vossas Instituições poderosas, em todas as 
ramificações sociais, governamentais, empresariais, familiares, no trabalho e no 
dinheiro, pondo fim em Lúcifer e seu inferno, que vos consumia pouco a pouco, 
reparando o pecado desde a origem e pondo fim à saga da doença e da morte, 
renovando e santificando tudo que existe e tudo que fazeis. 

DEUS tomando posse de tudo como AMOR SANTO e VITORIOSO. 
Por isso vos declaro, com VERDADE e dou fé, que nenhuma autoridade, 

ninguém presente neste Mundo, teria condições de vencer tantos sofismas dis-
seminados por toda parte, tanta inverdade, tanta mentira e engano, pois o velho 
dono vos direcionava direitinho, enganando-vos, fazendo com que adorásseis o 
mal em vez do BEM. 

Isso porque não ME conhecíeis, pois EU não estava convosco habitando 
o Planeta Terra, mas, sim, ausente desde vossa opção pela desobediência.

Portanto, só por CARISMA o BEM foi se fazendo e Lúcifer, com seu in-
ferno social, político, governamental, empresarial, familiar e pessoal, foi vencido 
dentro e fora de vós pelo DEUS “É” que fez acontecer o Céu em vossa alma 
imortal. 

Este CARISMA, completando MEU PLANO de SALVAÇÃO, 
teve a MISSÃO de vos trazer de volta a MIM, sãos e salvos, e trabalhou



398

incansavelmente até concretizar-se essa realidade.   E tudo em vós e fora de vós 
foi visitado por MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA, que vos aproximou de MIM e vos 
auxiliou a sair do caos em que vós e vossas famílias vos encontráveis, para voltar 
ao MEU aconchego, pacíficos, sãos e salvos. 

Até há bem pouco, a miséria e a morte vos perseguiam a todo vapor, 
mas agora é a VIDA em ABUNDÂNCIA, doada a vós em MEU FILHO JESUS, que 
vos acompanha solenemente, selados que estais na MINHA eternidade.

Vivei, FILHOS MEUS de toda Terra, vivei com todo garbo e confiança 
neste Paraíso, onde podemos conversar, ser AMIGOS e nos AMAR com toda 
liberdade. 

- Aia - la!   Shaia - la!   Caia - la!   Maia - la!
É o MEU júbilo interior que expresso a vós com estas palavras en-

tendíveis por todas as raças e línguas.
- Cama - la!   Shama - la!   Aia – la!   Caia - ma!
Assentai-vos ao MEU redor! 
É o DEUS da VIDA que está convosco!   Descansemos agora! 
Daqui em diante, é só viver e AMAR, pois vosso coração está preparado 

para ser só AMOR em MIM.   Mas estai atentos e vigiai, pois precisais ficar bem 
firmes em MIM, vivendo noite e dia o AMOR do DEUS “É” em vós.

Abençoa-vos solenemente o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, a UNI-
DADE TRINITÁRIA em vós!

FILHOS QUERIDOS, AMIGOS MEUS!
SOU VOSSO PAIZINHO AMOROSO, que sento ao vosso lado para con-

versar convosco.
Comungais toda COMPLACÊNCIA que vos entreguei em MEU FILHO 

JESUS e já estais mergulhados no CARINHO e TERNURA de VOSSO DEUS.
Agora posso ser PAI e vós podeis ser FILHOS.
Agora é possível, pois foi vencido, por este CARISMA, tudo o que lutava 

contra nossa AMIZADE e este encontro definitivo.
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Agora estamos juntos, partilhando a VIDA e sendo COMUNHÃO de 
AMOR na Família, pois EU ME sento em vossa mesa, saboreando a vossa 
comida de cada dia, e ME deito em vossa cama, acariciando-vos e vivificando a 
vivência do casal e dos filhos.

SOU o DEUS bem perto de vós e nada escapa ao MEU OLHAR de PAI-
MÃE que vos acompanha dia e noite.

Vós sois MEUS AMIGOS e permaneceis dentro do MEU CORAÇÃO, 
pois o SACRAMENTO VIVO em vós, a RESSURREIÇÃO e a VIDA, vos acom-
panham desde agora e para sempre, vos ensinando, orientando e velando para 
vos tornardes cada vez mais a MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

De agora em diante, a VIDA DIVINA se encarrega de conduzir-vos para 
a UNIDADE e a PAZ convosco mesmos, com vossa Família, na Empresa, no 
trabalho e na vivência comunitária, bem como nas lides governamentais. 

Em tudo o que sois e fazeis, EU estou presente, FAMÍLIA TRINITÁRIA 
entre vós e em vós, como SAÚDE, SANTIDADE e VIDA em ABUNDÂNCIA. 

Se vós estais em MIM, SOU SAÚDE, PAZ e PROGRESSO no vosso 
Trabalho, na vossa Empresa, nos vossos negócios e no vosso dinheiro. 

Tudo está agora sob MEU controle e domínio e posso ajudar-vos a pro-
gredir e ser ABUNDÂNCIA para vós, FILHOS QUERIDOS, isso porque agora 
SOMOS UM e não vou deixar-vos parados, estagnados, mas vou remexer-vos e 
“SER” na vossa rotina diária esse fermento na massa, esse motor que vos impul-
siona a ir em frente e prosperar. 

Já sabeis bem o que quero de vós. 
Vós ME conheceis e ME compreendeis agora, desejando aquilo que de-

sejo para vós, pois já estais vivendo e agindo consoante MINHA MAGNÂNIMA 
VONTADE. 

Tudo se faz em vós à medida que ME acolheis, pois a MINHA GRAÇA 
vai agindo e atuando em vós sempre que dizeis “SIM” àquilo que vos peço e vos 
proponho. 

E já estais bem maduros para acolherdes o AMOR, a MINHA PER-
FEIÇÃO em vós, nascestes e crescestes no BEM e ides prosperar muito, dar 
passos de gigante, se continuardes assim, dóceis, adorando-ME e glorificando-
ME a cada instante, sendo COMUM-UNIÃO COMIGO em todas as situações, 
totalmente dependentes da MINHA GRAÇA.
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EU estou bem unido a vós e vós estais em MIM, em vigília constante 
no MEU SANTO ESPÍRITO e em MEU AMADO FILHO JESUS, que se levanta 
altaneiro e glorioso em vossa alma, como FORÇA de AÇÃO, VIDA, SAÚDE e 
PROSPERIDADE.

- Aia - la!   Shaia - la!
AMAI!   AMAI muito, FILHOS QUERIDOS.
É o PAI que vos pede e conclama. 
AMAI!   Não vos disperseis com as obras e distrações do Mundo, que vós 

já conheceis bem, mas acalmai-vos em MIM, silenciai em MEUS BRAÇOS, des-
cansai e repousai na MINHA PAZ, na certeza da MINHA PRESENÇA em vosso 
CORAÇÃO, na alegria da vossa alma salva e entregue a MIM.

O CARISMA é o CAMINHO e o CAMINHO é a comida, o manjar. 
Recebeis tudo na gratuidade do DEUS-AMOR em vós. 
Vós sois FILHOS HERDEIROS de todo BEM e de toda GRAÇA, po-

dendo cear o TUDO que SOU, ceia que fazemos juntos na mesa do vosso lar.
Perpetuamente estou unido a todos, todos vós, sem qualquer distinção, 

desde agora, no HOJE e para sempre.
Comei, bebei, tocai música e dançai, fazei festa, exultai de alegria, pois é 

o NOVO TEMPO que se inicia estrondosamente, na hora esperada, no momento 
certo. 

É o momento de DEUS “SER” em vós, LINDO, MAGNÍFICO, cheio de 
esplendor e pompa, pois vossa alma, HOJE, é o MEU tabernáculo onde SOU 
DIGNIFICADO e EXALTADO perenemente.

É a SANTÍSSIMA TRINDADE que se levanta com toda FORÇA, PODER 
e ALEGRIA em vosso ser.

Passar a saborear e deliciar-vos com MINHA PRESENÇA em vós é a 
obra-prima deste CARISMA que vos dignificou como NOVAS CRIATURAS recria-
das à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA. 



401

FILHOS de todos os Povos e Nações!
SOU o PAI!
O GRANDE, o FORTE, o TODO-PODEROSO SENHOR e DONO 

VOSSO, que hoje ME manifesto e realizo MINHAS INTERVENÇÕES em VIDA, 
VERDADE e SANTIDADE para vós, criaturas santas, contemporâneas deste sé-
culo santo e promissor.

Já vos conheço o bastante para confiar em vós e vos revelar MEUS seg-
redos, guardados há milênios.    E cada vez mais ides entender-ME, buscar-ME e 
serdes participantes de fato deste PLANO de SALVAÇÃO, elaborado e declarado 
para todos os Povos e Raças. 

E não há como não aceitardes MINHA INTERVENÇÃO magnífica e salu-
tar, como DONO VERDADEIRO e SANTO, pois SOU ÚNICO e a vós só resta 
agora esta realidade eficaz.

Podeis estar certos de que SOU EU em vós que realizo todo BEM e toda 
GRAÇA em tudo que sois e fazeis, e passais a viver no estado de GRAÇA ATUAL, 
da qual gratuitamente recebeis todos os benefícios da MINHA PROVIDÊNCIA e 
BONDADE.

Agora é um TEMPO totalmente diferente do que aquele que vivestes.
Neste TEMPO, EU, VOSSO PAI, em todas as horas do dia e da noite, 

estou convosco, ao vosso lado, como SEGURANÇA, TERNURA, CARINHO, PAZ 
e AMOR.

Em MEU AMADO FILHO JESUS, agora o BEM é imanente em vosso ser 
e a capacidade de doar-vos para vossos IRMÃOS está inerente em vós, como 
extensão do AMOR SANTO que vos habita inteiramente. 

MINHA UNIDADE SANTA vos uniu a todos em torno a MIM, e vós sois 
UM no MEU AMOR, vivendo a MINHA SANTA PRESENÇA em vós, a cada passo 
mais incisiva e acolhedora.

Num curto espaço de tempo, todo o desfecho e realização do MEU PLA-
NO SANTO de AMOR foram postos em ação, bem como a concretização dos 
MEUS APELOS e ORDENS, e agora que tudo está pronto, vós podeis saborear 
os frutos da vossa docilidade, obediência e coragem em expansão por todo uni-
verso.

Em MEU FILHO JESUS, todos os IRMÃOS do Mundo inteiro recebem a 
mesma COMPLACÊNCIA, o mesmo AMOR SINCERO e PROTETOR.
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Sois participantes de tal envergadura, e não dá para ser diferente, neste 
CARISMA que vos deu o DIREITO de FILHOS PRIMOGÊNITOS do PAI!

É muito bonito e gratificante o que se faz em vós e sobre vós, no HOJE, 
Povos dos Cinco Continentes!

E ainda bem que já recebeis tudo pronto e é só partilhar.
Precisais agora vos abrir para essa novidade sensacional, a maior de 

todos os tempos, a MINHA PRESENÇA VIVA entre vós, sem sustos nem atropelo, 
sem cataclismos ou catástrofes, serenamente e na maior PAZ, TRANQÜILIDADE 
e CANDURA, estou entre vós, como DEUS ONISCIENTE e PODEROSO, AMI-
GO de todos igualmente.

Por isso agora podeis vir a MIM, como ovelhinhas mansas que conhe-
cem o SEU PASTOR e COMIGO, de mãos dadas, caminhar sobre a relva verde, 
brincando, correndo e bailando como criancinhas felizes, descontraídas, usu-
fruindo desta nova condição de vida em COMUNHÃO PERENE COMIGO, e que 
é destinada a todos vós, Povos do Universo.

Há bem pouco, não nos conhecíamos e, agora, já somos íntimos AMI-
GOS, pois EU sempre soube de tudo sobre vós, mas agora EU também ME dou 
a conhecer por vós com mais intensidade, à medida que avançais e nos aproxi-
mamos mais um do outro.

Por este CARISMA, vós ides recebendo, passo a passo, a VIDA que 
SOU, esta DÁDIVA preciosa do DEUS em vós, o DOM da SANTÍSSIMA TRIN-
DADE, tão salutar e necessário para os tempos atuais.

Agora dá, agora é possível fluir NOSSA AMIZADE e vivenciarmos NOS-
SA INTIMIDADE de PAI e FILHOS que se encontram e podem dialogar.

Cem por cento estais em MIM, podeis ter certeza desta assertiva, tanto 
dentro de vós, no vosso ser físico, psíquico, espiritual e alma, como fora, em 
vossos bens materiais, pois sois MEUS e tudo a MIM pertence, como DEUS 
CRIADOR, SALVADOR e SANTIFICADOR que SOU, e faço constar aqui, para 
vosso conhecimento, que já aconteceu o encontro e o duelo final do BEM e do 
mal, dentro e fora de vós, disputando vossa alma e vosso corpo e EU, VOSSO 
DEUS UNO e TRINO, fui vencedor porque soou o TEMPO do BEM ser VITÓRIA 
em todo Cosmo.

E agora vos digo e assino com letras de ouro: este é o MEU 
TEMPO de BEM, de VIDA, de SANTIDADE e VERDADE, que podeis viver
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viver e usufruir com todo garbo e direito, de pé, de cabeça erguida, diante de 
MIM, pois o CARISMA resgatou para vós a CIDADANIA CELESTE. 

Vós sois cidadãos do Céu, pois cheguei até vós e vos elevei até MIM e 
agora vivamos NOSSA UNIDADE com carinho e simplicidade!

Quanto mais EU “SOU” em vós, mais simples vos tornais e constatais 
que DEUS não é complicação, mas, sim, solução em vossa existência. 

FILHOS AMIGOS dos Cinco Continentes, estais de posse do grande te-
souro que SOU EU em vós e vós em MIM, UNIDADE TRINITÁRIA, presente em 
vós, para dignificar-vos como IMAGEM e SEMELHANÇA MINHA.

É a VERDADE que não dá para esconder.
DEUS VENCEDOR!
O PAI VENCEDOR!   O AMOR VENCEDOR! 
A MINHA UNIDADE é VITORIOSA, no PAI, no FILHO e no ESPÍRITO 

SANTO, em DOM de AMOR, em cada FILHO, em todo Universo!
- Aia - la!   Shaia - la!   Caia - la!   Maia - la!   Aia – la!   Aia - mai!
EU vos AMO!    AMO!   AMO, FLHOS!
Só sei AMAR!   Repito: só sei AMAR-vos e SER DOM para vós!
Ah, que ALEGRIA neste nosso encontro!
E ides sentir cada vez mais a MINHA ALEGRIA em vós neste nosso 

encontro definitivo.
Estou feliz, felicíssimo, de partilhar convosco da MINHA DIVINDADE.
Foi essa dignidade que sempre desejei para vós e, por isso, vos entreg-

uei MEU AMADO e QUERIDO FILHO JESUS, que é parte de MIM mesmo, que 
conquistou para vós esse beneplácito, doando SUA PRÓPRIA VIDA para vós.

A TRINDADE SANTÍSSIMA, por breve espaço de tempo, desintegrou-se 
no Céu para, na Terra, se realizar em vós esse mistério.

Por essa razão, foi possível enviar-vos através do MEU ESPÍRITO SAN-
TO este CARISMA, VIVO em vós na pessoa da GERTRUDES.

E agora que tudo está pronto, podeis calmamente dispor de TUDO que 
SOU, que a vós pertence por herança assegurada com o SANGUE do MEU 
PRÓPRIO FILHO na CRUZ.

Não foi nenhum “oba, oba” e não é qualquer coisa o que chega 
a vós, mas foi luta árdua, por milênios, de um DEUS SAUDOSO de vós que
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tudo fez para recuperar-vos como MINHA pertença e propriedade, criada e re-
criada à MINHA PRÓPRIA IMAGEM.

Todo esse BEM que agora acontece na humanidade é fruto e resultado 
das ALIANÇAS que vim fazendo convosco ao longo dos tempos e que agora 
podeis desfrutar porque vos pertence.

As ALIANÇAS representam o MEU COMPROMISSO para convosco e 
de vós para COMIGO.   

E não dá para ser diferente.   
É compromisso assumido e não podeis voltar atrás.
É um dever vosso e precisais assumir essa ALIANÇA COMIGO em todo 

vosso ser e também naquilo que vos rodeia.
Para isso SOMOS UNIDADE e PERFEIÇÃO, para estarmos bem uni-

dos, EU em vós e vós em MIM, e zelardes por esse COMPROMISSO que selei 
convosco em MEU FILHO JESUS e em MEU ESPÍRITO SANTO, e assim, por 
toda eternidade, sois MEUS.

Incondicionalmente e irrevogavelmente, vós sois FILHOS e EU SOU PAI.
E essa FILIAÇÃO DIVINA vos garante a VIDA em ABUNDÂNCIA outor-

gada a vós por MEU FILHO JESUS e que agora “É” e se “FAZ” em vós.
Ela assegura a vós a VIDA NOVA na entrada do NOVO TEMPO e vos 

segura no compromisso eterno de zelardes e cumprirdes a MINHA LEI SANTA 
para todos os Povos e Nações.

A LEI do DÍZIMO vos chega com MEU ESPÍRITO SANTO, através deste 
CARISMA SANTO, identificando MINHA REAL PRESENÇA de AMOR e VIDA en-
tre vós e é mister que seja cumprida, pois denota a vossa entrada e permanência 
no NOVO TEMPO.

Neste momento significativo, digo-vos, com MEU FILHO JESUS: “sem 
MIM, nada podeis”.   Ou cumpris MINHA LEI ou não viveis este NOVO que se 
apresenta a vós como VIDA e VERDADE.

É sinal da MINHA VIDA ETERNA, MINHA PRESENÇA em vós, o inter-
câmbio de AMOR e AMIZADE que faço convosco.

Como não poderia ser diferente, também a ALIANÇA com DEUS UNO 
e TRINO AMOR, firmada convosco em MEU ESPÍRITO SANTO, foi assinalada 
pelo Sangue do seu TESTADOR, o Padre Daniel Nascimento Lindo, para que 
fosse sustentada e assegurada vossa adesão à MINHA LEI SANTA, a LEI do 
DÍZIMO, para todos os Povos.
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Aceitei a OFERTA, a OBLAÇÃO, e FIRMADA ESTÁ e FAÇO DECLARA-
DA SOLENEMENTE, para todos os Povos do Universo, a LEI do DÍZIMO como 
ÚNICA LEI que permanecerá em pé.

E que “SE FAÇA” e que “SE CUMPRA”, no PODER da SANTÍSSIMA 
TRINDADE, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO!   Amém!

SOU VOSSO DEUS e PAI, e o que FIRMO e DECLARO ninguém ouse 
desdizer!

E que, tudo o que DIGO e ORDENO, “SE FAÇA” e “SE CUMPRA”, de 
fato e de direito, no PODER e AUTORIDADE do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, a SANTÍSSIMA TRINDADE, por este CARISMA SANTO, em vós e em 
todo Cosmo, e vos conclamo a OBEDECER!

É a VERDADE que se manifesta solenemente, sob MINHA INTERVEN-
ÇÃO, e precisa ser RESPEITADA e OBEDECIDA.

SOU EU, realmente, o DEUS que está convosco, o PAI, o PAIZINHO, e 
zelo para que NOSSA UNIDADE permaneça para sempre.

Estando concordes com MINHA LEI, EU posso ser PROVIDÊNCIA para 
vós, em todos os sentidos.

Para vosso próprio benefício, a MINHA LEI do DÍZIMO está DECRETA-
DA, de fato e de direito, FIRMADA por MEU PRÓPRIO PUNHO, e passa a vigo-
rar no TEMPO HOJE, no PODER da SANTÍSSIMA TRINDADE, DEUS UNO e 
TRINO AMOR, DEUS VENCEDOR!

Coloco a MINHA COROA, ungindo-vos na MINHA AUTORIDADE, para 
celebrardes os DÍZIMOS em MEU NOME!

Abençôo-vos, Povos todos!

 PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO! 
Amém!

FILHOS HERDEIROS!
SOU VOSSO PAIZINHO e ESTOU entre vós!   
Que ALEGRIA!   Que AMOR!   Que VIDA!   Que PAZ!   Que FELICIDADE!
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Que FESTA, a NOSSA AMIZADE!   Que BELEZA, o NOSSO ENCON-
TRO!

Aleluias sem-fim entoam os Anjos e Santos, felizes de estarmos todos 
unidos!

Esses momentos infindos de PAZ e TERNURA em MIM compensam os 
vossos anos de luta e trabalho exaustivo.

Eia, pois, avante!   Enfim, estamos juntos e NOSSO CORAÇÃO é o 
mesmo pulsar, o mesmo cantar.

SOU VOSSO PAI e vos AMO muito, por isso EU vos quero junto de MIM 
exultantes, do nascer ao pôr do sol e durante as vigílias da noite.

FILHINHOS queridos, EU já estou convosco, e tende toda certeza de 
que de vós EU cuido e vos conduzo na VIDA que SOU.

Já SOMOS UM; já se faz NOSSA UNIDADE TRINITÁRIA neste CARIS-
MA, que representa a fusão do humano e o DIVINO.

Passo por passo, o humano suportou o PODEROSO e FORTE DOM 
da MINHA PRESENÇA que, neste TEMPO, “SE FAZ” em vós como VERDADE 
indissolúvel.

Não mais como esperança; não mais como profecia; não mais como 
linha, palavra ou folha, mas, agora, no HOJE, como VERDADE REAL, EU ME 
FAÇO PRESENTE em vós como PESSOA VIVA, com vossa própria carne incor-
ruptível.

E, como sempre precisei do humano para realizar MEUS desígnios, an-
seios e projetos, neste CARISMA escolhi pessoas dentre vós para, nelas, recol-
her tudo o que é do humano, tanto no mundo pessoal, no seu físico, psiquismo, 
espírito e alma, como na Família, Comunidade-Igreja, Empresa e Governo.

Isso, tanto dentro, no seu mundo interior, como fora, em toda natureza, 
bens materiais e estruturas sociais.

Nada ficou de fora, mas tudo, tudo o que o humano vive, sente e 
manuseia, foi recolhido no corpo do homem por MIM escolhido para ser transfor-
mado em DIVINO, em AMOR, para toda a humanidade receber gratuitamente.

Este CARISMA vive agora o apogeu da MISSÃO do MEU ESPÍRITO 
SANTO entre vós, que é conferir a natureza DIVINA ao corpo humano, pelo qual 
JESUS, MEU FILHO, deu SEU PRÓPRIO CORPO para que o vosso fosse salvo 
e, agora, ressurgisse da morte.
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E não dá mais para voltar atrás, pois tudo se cumpre conforme a MINHA 
PALAVRA de COMANDO, e o que DIGO “É”, e este CARISMA está indelevel-
mente gravado em todos vós por toda eternidade e todos os Povos recebem 
igualmente da MINHA BENEVOLÊNCIA, por OBRA da GRAÇA, e, agora, “um só 
REBANHO e um só PASTOR” é realidade.

ALELUIA!
Cada um de vós é especial para MIM e, por isso, viveis o mistério de 

AMOR, em que o HOMEM NOVO é recriado à MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA.
Tudo, tudo em vós foi DIVINIZADO: vossos sentimentos e pensamentos; 

vossos neurônios, glândulas, células e aparelhos; vosso psiquismo e intelecto; 
vosso mundo espiritual, até o âmago da vossa alma.

Também, o mundo familiar, empresarial, financeiro, social e político, foi 
atingido, renovado, santificado e transformado em AMOR.

Tomei posse de tudo, dentro e fora de vós, e tudo agora se faz NOVO 
para MEU REINO de AMOR florescer cada vez mais.

Olhando só para MIM e estando em MIM, dizendo sempre o “SIM”, vós 
tivestes condições de, em vida ainda, acolher-ME plenamente, para maior HON-
RA e GLÓRIA da SANTÍSSIMA TRINDADE no Céu e na Terra.

Por desígnio DIVINO, como foi com MARIA e JOSÉ, assim também, 
neste CARISMA, HOMEM e MULHER, representando todos os Povos, rece-
beram de MIM esta sagrada MISSÃO de gerar o NOVO na face da Terra.

E digo com toda certeza e merecimento: este é o CARISMA FORTE 
do século moderno, que foi, entre todos, o primeiro a acolher a SANTÍSSIMA 
TRINDADE entre vós, e, assim, vós entrais, em vida, no MEU REINO de AMOR.

 De todas, esta é a maratona mais sensacional, e vós chegais em primei-
ríssimo lugar diante de MIM, totalmente renovados, santificados e plenificados no 
MEU AMOR.

E recebeis das MINHAS MÃOS a MEDALHA de HONRA ao MÉRITO e a 
COROA da VITÓRIA em vossa cabeça.

FILHO!
Eu te chamo!   FILHO QUERIDO, tu és MEU!
HOJE, EU te GEREI para seres o baluarte das Nações, REI da Criação.
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Com o NOVO ADÃO e a NOVA EVA, EU dou início à recriação do hu-
mano e de toda espécie existente, conforme a MINHA IMAGEM.

HOMEM NOVO, Parabéns!
Com todas as honras, a SANTÍSSIMA TRINDADE saúda a vós e à vossa 

FAMÍLIA, neste MOMENTO SOLENE do início do NOVO TEMPO para os Povos 
Modernos!

E que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, no PODER e para MAIOR HON-
RA e GLÓRIA, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!

O HOMEM NOVO na face da Terra.
Todos vós, FILHOS QUERIDOS dos Cinco Continentes, sois agraciados 

e eleitos para usufruir do TUDO que SOU, em AMOR, PAZ e PROVIDÊNCIA.
Por vós mesmos nada poderíeis ter feito para salvar-vos do caos, mas 

este CARISMA VITORIOSO, neste século santo, cumpriu a MISSÃO que lhe foi 
outorgada por MIM.

Voltou até as origens de toda divisão, vencendo-a e eliminando-a, res-
gatando a VIDA para toda humanidade.

De alto a baixo, “SE FAZ”, por este CARISMA, a UNIDADE TRINITÁRIA 
para todos os Povos e Nações.

E EU “SOU” em vós GOVERNO SANTO e vos possuo como ÚNICO 
DONO, pois, fora de MINHA UNIDADE, tudo o mais virou cinzas.

Extinguiu-se completamente o velho tempo, com todas as suas conse-
qüências desastrosas para a humanidade.

Diante das dificuldades, continuastes firmes, de cabeça erguida, camin-
hando com destemor para o final dos tempos previstos pelos profetas e também 
por JESUS, MEU FILHO AMADO.

TUDO se completou.
E que assim seja, e que “SE FAÇA”, no MEU PODER e na MINHA AU-

TORIDADE, a UNIDADE TRINITÁRIA em todas as Nações, marcando o início do 
NOVO TEMPO para todos os Povos.

Selo cada cabeça, marcando-a com MEU FOGO de AMOR, AUTORI-
ZANDO-vos a VIVER em MIM e OLHAR só para MIM.

E que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO!
O SANTO, SANTO, SANTO em todos vós!   Amém!
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Para buscar-vos de volta, EU vos dei MEU AMADO FILHO JESUS, vos 
enviei MEU ESPÍRITO SANTO, e agora, neste desfecho final para completar 
MINHA OBRA, EU MESMO ME ENTREGO a vós, ME DOU em AMOR-DOAÇÃO 
por todos vós, num mistério de UNIÃO e ENTREGA TOTAL.

PAIS e FILHOS, UNIDOS num só coração, numa só alma, para toda 
eternidade.

O DÍZIMO do DÍZIMO, CELEBRADO neste CARISMA, completou vossa 
OBEDIÊNCIA e vos introduziu no MEU SANTUÁRIO de AMOR para COMUN-
GARDES da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, todos vós, ó Povos dos Cinco Con-
tinentes.

Podeis repousar em MIM tranqüilos e, de corpo e alma, haveis de AMAR-
ME; com a mente e razão, com o afeto e sentimento, ADORAR-ME sem cessar.

Voltais a MIM, serenos e tranqüilos, para este NOVO COMEÇO COMI-
GO, sob MEU DOMÍNIO e CONFIANÇA.

Nunca mais vos sentireis só, pois estais eternamente abastecidos por 
esta UNIÃO com VOSSO DEUS PAI-MÃE, que vos sacia com tudo que é BOM.

E posso dizer ao Mundo, neste momento, com toda SATISFAÇÃO, FE-
LICIDADE e ALEGRIA: todos vós sois VITORIOSOS, pois durante todo tempo 
do desenrolar deste CARISMA BENDITO, HOMEM e MULHER, vos mantivestes 
firmes, dóceis, sinceros, acessíveis, verdadeiros e obedientes à MINHA LEI e às 
MINHAS ORDENS, APELOS e PRINCÍPIOS.

Agora, EU vos atraio a MIM a partir desta VERDADE e todas as FAMÍ-
LIAS da face da Terra são abençoadas e beneficiadas por MINHA GRAÇA e 
PROVIDÊNCIA.

Este CARISMA, como semente de BEM, deu frutos e já se espalha por 
todo Universo o AMOR do ÚNICO DEUS TODO-PODEROSO.

EU SOU o DEUS das ALIANÇAS e, através do HOMEM e da MULHER, 
“FAÇO“ ALIANÇA ETERNA com todos vós, FILHOS MEUS, que estais LIGADOS 
a MIM para sempre, FILHOS QUERIDOS dos Cinco Continentes!

FILHA! MINHA AMIGA insubstituível!  MINHA QUERIDA!  MINHA 
PEQUENA!
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Quero cantar um canto novo de ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR e PAZ, pois 
recebeste das MINHAS MÃOS a MISSÃO de fazer acontecer o CARISMA, que 
está gravado, indelével, em primeira mão, na tua própria carne.
Em ti, FILHA, VOSSO DEUS PAI-MÃE se humaniza como PRESENÇA de 
AMOR, marcando esta época na qual todos vós sois agraciados com MINHA 
PRESENÇA.
Quem sois, cada um de vós?
A VERDADE!   Porque o CARISMA é a VERDADE e, ESTA, ninguém pode 
matar!
A MEU QUERIDO FILHO, JESUS, vós O matastes, mas a MEU ESPÍRITO 
SANTO, na PESSOA da MULHER, neste CARISMA, ninguém pode matar.
Pois, a VERDADE SOU EU, VOSSO DEUS, que ESTOU em vós.
EU SOU a VERDADE em vós, FILHOS QUERIDOS, e NELA haveis de viver 
livres e felizes.
Este CARISMA destemido teve a MISSÃO de trazer todos os MEUS FILHOS de 
volta a MIM, pois venceu a iniqüidade que assolava a humanidade, por milênios, 
desde Adão e Eva.
Foi este CARISMA que salvou a humanidade, com MEU ESPÍRITO SANTO 
completando a MISSÃO de MEU FILHO JESUS.
O CARISMA cumpriu sua MISSÃO, no mais completo silêncio e anonimato, e 
agora só resta a vós aceitardes e beberdes da FONTE de AMOR que SOU.
Não tem volta esse desígnio santo e vós não tendes outra escolha a não ser 
aderirdes ao que vos é apresentado como ÚNICA VERDADE, ÚNICA e IR-
REVERSÍVEL, pois tudo está feito, concluído e vitorioso, e não tendes outra 
saída a não ser conviver com MINHA PRESENÇA SANTA em vós.
Tal qual criancinhas de colo, balbuciai:   ABA!   ABA!   ABA! 
Quem sois vós?
FILHOS!   FILHOS!   FILHINHOS QUERIDOS!
Por vós EU ME DOEI totalmente, para, agora, EU vos ter junto de MIM!
E EU vos acolho com muito CARINHO e AMOR.
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Termina vossa caminhada de pecadores e começa vossa MISSÃO de 
SANTOS.

EU ME comprometo convosco, Povos do Universo, e não vos decep-
cionarei, pois desde o início deste CHAMADO fostes fiéis e solidários COMIGO, 
merecendo agora receber plenamente todas as MINHAS GRAÇAS, na gratui-
dade deste DEUS PAI-MÃE que vos AMA incondicionalmente.

Gratuitamente fostes salvos e recebeis a DÁDIVA que SOU em vós, ac-
olhendo a MINHA PRESENÇA VERDADEIRA.

SOU o DEUS-AMOR entre vós e vos conclamo a AMAR, AMAR, AMAR.
Que desçam, sobre as FAMÍLIAS da Terra inteira, todas as BÊNÇÃOS 

do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, neste início 
do NOVO TEMPO.

 Amém!

FILHINHOS!
EU SOU a UNIDADE TRINITÁRIA!
MEU OLHAR sempre vos acompanhou e quanto ansiei comungar-vos 

em MEU CORAÇÃO transbordante de AMOR por vós.
Quanto quis possuir-vos, FILHINHOS QUERIDOS e ME deixar “ESTAR” 

em vós!
Que bom ficarmos juntos!
Estamos continuamente unidos nesse idílio de AMOR que agora começa.
Já ME entendeis; ME compreendeis; ME acolheis e conviveis COMIGO, 

VOSSO PAIZINHO, que é PAI-MÃE.
FILHINHOS!   MINHA ALEGRIA é muito grande!   É muita festa!
É muita FELICIDADE, muita PAZ, muito AMOR!
Finalmente estamos juntos, com todas as batalhas vencidas, e posso 

colocar a Coroa da VITÓRIA em vossa cabeça.
COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA, Parabéns!
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Vossos nomes estão escritos com letras de ouro em MEU CORAÇÃO, e 
EU SOU eternamente reconhecido a vós pelo desempenho magnífico de vossa 
MISSÃO junto à humanidade.

FILHINHOS QUERIDOS, o que fizestes em prol da PESSOA, da FAMÍ-
LIA, da COMUNIDADE, da EMPRESA, da SOCIEDADE e do GOVERNO, é muito 
santo, é muito grande, e não dá para ser medido.

Foi OBRA MINHA em vossas mãos frágeis, mas vós fostes instrumentos 
dóceis sob MINHA DIREÇÃO durante todo esse tempo de peregrinação por esse 
mundo desconhecido de vós e de toda humanidade.

Venho restituir a vós o direito de “AMAR”, de vós roubado desde a ori-
gem.

FILHINHOS, agora vós podeis AMAR e serdes FELIZES, pois agora tudo 
concorre e predispõe para viverdes só o BEM, só o BONITO, só o CERTO, só o 
VERDADEIRO.

Pacíficos, serenos e arrojados vós estais agora, recebendo os louros da 
VITÓRIA, pois EU já ESTOU entre vós e ME SINTO muito FELIZ!

Herdeiros que sois de todo AMOR, toda BÊNÇÃO e toda GRAÇA, per-
manecei na MINHA PAZ, solidários COMIGO, pois precisais ir adiante porquanto 
o CARISMA estará, ainda, em inteira expansão.

O TEMPO não pára e NÓS necessitamos ir em frente, juntos, camin-
hando, EU em vós e vós em MIM.

Isso é OBRA da GRAÇA que realiza em vós a SABEDORIA, o ENTEN-
DIMENTO, para saboreardes a CIÊNCIA do NOVO TEMPO.

Tendes todo TEMPO para descobrir as MINHAS MARAVILHAS, reser-
vadas para vós desde sempre, e ir assimilando MINHAS VERDADES, passinho 
por passinho, para terdes condições de aceitá-las e vivenciá-las.

É tudo muito NOVO o que “SE FAZ”.   É mistério dos mistérios.
É um Mundo bonito que ides viver, mas totalmente desconhecido de vós, 

pois, nele, a mente humana ainda não penetrou.
Esses mistérios irão desvendar-se aos poucos, em meio a muita PAZ 

e TRANQÜILIDADE, principalmente porque precisam ser perpassados para a 
humanidade em completo equilíbrio e paz.

Agora que, ao vosso redor, tudo respira MINHA PRESENÇA, isso vai ser 
possível e compensador.
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A MULHER que está à frente deste CARISMA, com todos os Povos, vive 
o mistério de AMOR que SOU, MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA em todos vós.

É muito importante a continuidade de vosso trabalho para o sucesso total 
deste CARISMA em meio às Nações.

Ó Povos todos, ide em frente COMIGO, vivendo a PERFEIÇÃO, a SAL-
VAÇÃO, a SANTIDADE, o DOM, o AMOR.

Entrai vitoriosos no NOVO TEMPO de GRAÇA e AMOR, e colhei os fru-
tos maduros e saboreai a MINHA PRESENÇA em VIDA e RESSURREIÇÃO!

FILHINHOS QUERIDOS, é muito lindo o que viveis, por isso é tão im-
portante partilhar, distribuir, doar aos IRMÃOS, como o fazeis desde o princípio.

O NOVO GOVERNO já está em pé, altaneiro, e começa sua MISSÃO 
em MEU NOME, sob MINHA AUTORIDADE.

É o centro do Mundo que começa a brilhar e esparzir MINHA LUZ para 
todos os Povos das Nações.

A MINHA LEI precisa ser proclamada e salvaguardada.
O DÍZIMO é a MINHA LEI gravada indelével em vosso coração e está 

em vigor no TEMPO HOJE como ÚNICA LEI a ser seguida e amada, pois através 
dela fostes salvos do caos e recriados para viver o NOVO TEMPO.

Todas as leis ditadas pelo humano, arcaicas e ultrapassadas, cedo ou 
tarde cairão, pois, sendo egoístas, unilaterais e favorecendo apenas as minorias, 
não condizem com a vivência do AMOR FRATERNO e UNIVERSAL em vigor no 
NOVO TEMPO, e estão fadadas à extinção.

Agora é a MINHA UNIDADE TRINITÁRIA o GOVERNO que vos rege, e 
a ÚNICA, a REDENTORA LEI, é a LEI do DÍZIMO, na MINHA ONISCIÊNCIA e 
VONTADE, sancionada e proclamada para todos os Povos do Universo.

Que ela esteja em vigor no TEMPO HOJE, e que “SE FAÇA” vossa OBE-
DIÊNCIA, no PODER e na AUTORIDADE da SANTÍSSIMA TRINDADE, o PAI, o 
FILHO e o ESPÍRITO SANTO!   Amém!

É o BEM que se perpetua, FILHOS QUERIDOS, pois tendes o TUDO 
em vós e isso vos tranqüiliza, vos conforta e impulsiona, na certeza de fartas 
colheitas.

Festejai a RESSURREIÇÃO e a VIDA, gozai as delícias do MEU SER e 
AMAI!
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AMAI muito, pois podemos partilhar, usufruir juntos esses momentos 
ricos de AMOR.   

Entrar e sair; ir e vir; subir e descer, EU em vós e vós em MIM, o Céu 
entre vós, numa sintonia singela e perfeita de AMOR, PAZ, SOSSEGO e TRAN-
QÜILIDADE. 

Os Anjos Gabriel, Miguel e Rafael, e toda Corte Celeste com todos os 
Anjos e Santos, estão junto a vós, entoando louvores eternos de glorificação ao 
DEUS UNO e TRINO entre vós.   É assim que ides viver de ora em diante, uma 
vez que fostes criados e agora recriados santamente como FILHOS QUERIDOS 
MEUS.

Até agora, nem vivestes.   De ora em diante, neste NOVO TEMPO, é que 
ides viver verdadeiramente a MINHA RESSURREIÇÃO, tanto em vosso corpo e 
vossa alma, como fora, em vossa Família, Empresa e Governo.

Tudo está sob MEU PODER e respira a MINHA PRESENÇA ressusci-
tada, dentro e fora de vós.   E vós vos elevais à estatura de CRISTO, VOSSO 
IRMÃO PRIMOGÊNITO.

Recupero MINHAS criaturas, feitas à IMAGEM da UNIDADE TRINI-
TÁRIA, lindas e santas.

COMUNIDADE ALIANÇA DIVINA!   Agora podemos AMAR, AMAR, 
AMAR, na mais completa PAZ.

Vivei a MINHA FELICIDADE, convivendo com MEU AMOR de PAI e 
MINHA SABEDORIA que sempre está convosco.

É o primeiro passo!   E tende toda certeza do sucesso!
Vós sois MEU Povo eleito que caminhais sob a LUZ do MEU OLHAR, 

neste TEMPO NOVO, no qual tudo é novo para vós.
Que mais EU poderia ter feito para vós, se vos enviei MEU AMADO 

FILHO, JESUS, e agora EU vos dou MEU ESPÍRITO SANTO, para estar peren-
emente em vós, como UNIFICADOR de NOSSA ALIANÇA, selando a PAZ e a 
AMIZADE COMIGO?

Que mais EU poderia ter feito por vós, ó homens, criaturas criadas à 
MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA, se EU vos resgatei a todos, sem distinção, 
sem nada exigir ou destruir, para agora entrardes garbosos e alvissareiros neste 
TEMPO NOVO onde existe só o BEM?

Se EU vos coloco para sentardes junto a MIM, no MEU TRONO de 
GLÓRIA e AMOR, e vos faço herdeiros da MINHA FORTUNA, de toda MINHA 
COMPLACÊNCIA, do que mais precisais?
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Tendes verdadeiros exércitos de Anjos e Santos ao vosso lado a ao 
vosso redor para vos ajudar em tudo o que empreendeis na vossa Família, Em-
presa e Governo.

Estou junto a vós, noite e dia, providenciando tudo o que necessitais 
para viverdes MINHA VIDA, na PERFEIÇÃO e SANTIDADE.

Vede que SOU o DEUS FIEL e ME comprometo convosco em todas as 
horas.

Por isso, vós também precisais demonstrar vosso carinho e solidar-
iedade COMIGO, obedecendo à MINHA LEI do DÍZIMO, pois ela é o ÚNICO 
CAMINHO que existe para entrardes em perfeita consonância COMIGO, VOSSO 
REI e SENHOR!

É a OBEDIÊNCIA à MINHA LEI do DÍZIMO que vos aproxima de MIM, 
vos torna MEUS AMIGOS e intérpretes da MINHA VONTADE.

Coube à MULHER ESCOLHIDA zelar, sozinha, até aqui, pela MINHA 
LEI do DÍZIMO, amparando-a, como criancinha que começa a caminhar, mas 
já se descortina adulta, madura e realizada, produzindo os frutos incontáveis da 
MINHA DIVINA PROVIDÊNCIA.

O que fiz por vós?   TUDO!   TUDO o que um PAI-PROVIDÊNCIA, sau-
doso de vos rever, poderia ter feito, dando a vós uma LEI SANTA para ser obe-
decida.

Através dela, num elo de UNIÃO entre NÓS, CELEBRAIS os DÍZIMOS 
da vossa colheita, mensalmente, e vos relacionais COMIGO entregando-ME, 
nesse gesto, todo “vosso viver, agir e ser” para estar conforme a MINHA SANTÍS-
SIMA VONTADE.

Assim, compartilhais da MINHA AMIZADE, permanecendo em MIM, já 
que essa OBEDIÊNCIA, como um ímã, vos atrai a MIM, mergulhando-vos na 
MINHA SANTIDADE e AMOR.

Quereis progredir?   
Quereis PROVIDÊNCIA em vossas vidas, nas vossas Famílias e nas 

vossas Empresas?   
Quereis descansar e dormir em PAZ, deixando para MIM os cuidados 

com vosso ser pessoal, na saúde e nos trabalhos, invenções, até mesmo nos 
vossos entretenimentos e lazer?

Pois, AMAI e buscai apaixonadamente servir primeiro a DEUS, VOSSO 
PAI-MÃE, e recebereis, por acréscimo, a condescendência DESTE PAIZINHO 
AMOROSO, que só deseja doar-se a vós, em abundância de BÊNÇÃOS e GRA-
ÇAS magníficas.
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Não entendei o AMOR que derramo sobre vós como uma PALAVRA ap-
enas, mas como a PESSOA VIVA do PAI, presente em vós e em TUDO ao vosso 
redor.

“EU SOU”, quer dizer, o “AMOR É”, em vós e vos sustenta na carne, no 
espírito e na alma, em todo vosso ser.

Crede, pois, embora se manifeste o contrário, porquanto SOU EU agindo 
em vós, recuperando o MEU TERRITÓRIO.

Uns são mais dóceis e rápidos; outros mais complicados e lentos, mas 
EU respeito a vossa individualidade, para que nada seja destruído, mas tudo seja 
transformado na MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM.

Sois, cada um de vós, únicos para MIM e, como OLEIRO, EU vos “con-
struo” e vos “retoco” com todo CARINHO e cuidado, recriando-vos e renovando-
vos à MINHA IMAGEM, desde a concepção.

EU vos quero de pé, FILHOS, DIGNOS de MIM, totalmente recriados 
conforme DEUS, transparecendo MINHA DIVINDADE.

Quando estáveis no pecado, vós éreis apenas treva, mas agora estais 
na GRAÇA DIVINA e transparecereis a LUZ.

FILHINHOS, DIGNOS HERDEIROS, muito tenho a falar-vos e comu-
nicar-ME convosco, pois EU vos AMO muito e ides cada vez mais entender e 
desvendar o mistério da MINHA PRESENÇA SANTA em vós.

NOSSA comunicação apenas começa, mas é muito profícua e dará mui-
tos frutos.

SOU o DEUS-PESSOA que está convosco e não mais podeis ver-ME 
como um DEUS distante, que vos criou e vos abandonou.   Não!   Jamais vos 
abandonei!   Nunca ME afastei de vós, mas vós estáveis em completa escuridão 
e não recebestes a LUZ que vos foi enviada, na PESSOA do MEU FILHO JESUS.

Por isso penastes mais ainda, pois, por livre arbítrio, optastes pela treva.
QUEM SOU EU e quem sois vós?
PAI-MÃE e FILHOS, que agora NOS encontramos para viver a intimi-

dade da doce convivência, coração a CORAÇÃO, o enlevo amoroso, o ABRAÇO 
AMIGO.

FILHOS com o PAI!  Agora unidos em UM MESMO CORAÇÃO!
FILHINHOS, EU vos sustento e vos seguro pela mão; não vacileis, por-

tanto, em obedecer-ME, pois já ME conheceis bem!
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Um passo; mais um passo, e assim amadureceis para viverdes a MINHA 
GLÓRIA, a DIVINDADE PERFEITA a vós doada por MEU DILETO FILHO, JE-
SUS, na CRUZ.

FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!   Vós custastes o SANGUE de UM DEUS 
na CRUZ!

EU vos comprei por alto preço!   Por isso sois tão preciosos para MIM!
Vós deveis encarar de frente esta VERDADE, respeitando as MINHAS 

ORDENS e sendo OBEDIENTES à MINHA LEI do DÍZIMO, pois não há como 
voltardes atrás.

A MINHA LEI SOBERANA está PROCLAMADA diante de todas as Na-
ções e é REAL para todos os Povos!

E não há como desdizer-ME, porque agora ELA É GOVERNO entre vós!   
Aleluia!

Que “SE CUMPRA” o que DIGO e PROCLAMO, no PODER GLORIOSO 
da TRINDADE SANTÍSSIMA, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO!   Amém!

Que assim seja e que “SE FAÇA”, em todo TEMPO e LUGAR, a MINHA 
SANTIDADE, PROCLAMADA a todos os Povos e Nações!

SOU VOSSO PAIZINHO, o AMIGO de todas as horas, que fala convosco 
como PAI e como MÃE e que vos AMA muito e vos ABENÇOA.   Amém!

FILHOS QUERIDOS!
Falo a vós no TEMPO dito HOJE!
EU SOU VOSSO PAI e estou ansioso para desfrutarmos a NOSSA con-

vivência!
Estamos em um caminho novo, onde tudo é novo e haveis de perceber 

bem a diferença daquilo que passastes e a VIDA que começais a usufruir daqui 
para frente.

A realidade que viveis agora é esta: EU SOU VOSSO VERDADEIRO 
DONO e estou sentado em MEU TRONO de GLÓRIA, a partir do qual DOU 
MINHAS ORDENS a cada momento, pela PALAVRA dita e anunciada com todo 
PODER e FORÇA TRINITÁRIA.
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Por isso o Mundo todo volve o seu olhar, pois nele EU ME estabeleci 
definitivamente.

Retornei ao que era MEU e quero, de CORAÇÃO, recompensar-vos pe-
los danos sofridos durante todo tempo que estivestes afastados de MIM.

Agora voltais tranqüilos ao MEU regaço, irreversível e inexoravelmente 
pela ordem natural dos fatos, nos acontecimentos deste CARISMA, entregue a 
vós bem na hora propícia.

FILHOS QUERIDOS, o PAI está de volta; não precisais mais chorar 
as conseqüências de um tempo perdido, longe do VOSSO PAIZINHO, AMIGO, 
COMPANHEIRO, CRIADOR de todas as coisas.

Portanto, FILHOS QUERIDOS, não precisais mais duvidar de DEUS em 
vossos corações, mas aceitar a forma como EU estou agindo em relação a vós.

Não fora assim, as Famílias todas se destruiriam.
É VOSSO PAI que age desta forma e vos sustenta e vos reergue, sem-

pre de novo.
Mas, vós, ó Povos do Universo, estais tão arraigados e agarrados às 

coisas humanas, que esquecestes que existe um DEUS que TUDO GOVERNA, 
o DONO de TUDO, e que agora chegou para ficar e REINAR sobre vós com toda 
AUTORIDADE e PODER.

FILHOS!   FILHOS!   FILHOS!
Dai-ME atenção, porque é muito grande o que “SE FAZ” neste momento.
É o primeiro passo!
Vinde aqui, pois quero conversar convosco!
Preciso falar-vos deste MUNDO NOVO no qual já estamos pisando jun-

tos, EU em vós e vós em MIM, onde tudo é diferente embora tudo permaneça 
como está: “tudo tão igual, mas tudo tão diferente!”

É a MINHA IGREJA VIVA, que é cada um de vós, que foi restaurada para 
ter condição de acolher-ME, de AMAR-ME de todo coração e entendimento, e 
conviver COMIGO naturalmente.

É uma VIDA NOVA, na qual entrais “carimbados” com o SINAL da MINHA 
PRESENÇA.

Crede!   SOU EU mesmo!   Vós já estais em MIM!
EU sempre uso de maneiras simples para vós entenderdes e aceitardes 

a MINHA PRESENÇA, apresentando-ME através de “linhas e pontos”.
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Assim, dessa forma, em uma “folha”, segurais algo concreto deste DEUS 
que assim “SE FAZ” pequeno para que acolhais, com todo CARINHO, toda esta 
GRANDEZA e MAGNIFICÊNCIA que acontece em vós.

Não tendes outro DEUS a não ser EU, VOSSO PAIZINHO, UNO e TRI-
NO AMOR.

Caminhais agora COMIGO, pois estou dentro de vós como rocha firme, 
inabalável, pois tudo foi instalado e implantado para que, agora, EU possa estar 
de pé, com todo vigor e força, na vossa Pessoa, vossa Família, vossa Empresa 
e Governo.

Realmente, pela fidelidade e trabalho de uns poucos, a humanidade toda 
recebe e usufrui igualmente da MINHA PRESENÇA de AMOR.

Vós sois criaturas privilegiadas em toda natureza, pois podeis agasalhar 
em vosso ser o EXCELSO DEUS, VIVO e VERDADEIRO.

As árvores secas caíram, e ressurgiu a primavera, radiante, cheia de 
vigor, ornada de brilhos, flores e cores.

Como a primavera, vós estais ornados de beleza e esplendor, pois 
tendes em vós o DEUS UNO e TRINO AMOR habitando vossa casa.

Esta é a maior de todas as riquezas, pois COMIGO conquistais todo 
Universo.

Permanecei, pois, no MEU AMOR, o TUDO em vós, e presenciai as 
maravilhas da VIDA DIVINA em vós!

Sede UM COMIGO e descansai de vossas lides porque triunfastes, che-
gando ÀQUELE que É ÚNICO, o SANTO, o VERDADEIRO.

SOU o DEUS-AMOR e já posso estar convosco sempre, em vosso cora-
ção, em vossa mente, em todo vosso ser.

SOMOS UNIDADE de VIDA e SANTIDADE.
De posse de um CARISMA tão grande e de amplo alcance como este 

que se completa em vós agora, só haveis de ser fervorosos aliados deste REINO 
de AMOR e PAZ, que se associa a vós em ALIANÇAS que jamais se romperão.

Já não mais falo através dos Profetas nem por meio de parábolas, mas 
diretamente e no concreto quero comunicar-ME convosco, falar-vos de viva-voz.

E, como AMIGO, quero conduzir-vos diretamente, manifestando-ME a 
vós também nos fatos e acontecimentos do dia-a-dia, revelando a vós a MINHA 
VONTADE SOBERANA no EXERCÍCIO de MEU GOVERNO NOVO sobre todos 
os Povos.
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Cada um de vós está de posse deste tesouro, aberto HOJE, extensivo a 
todos vós, ó Povos do Universo!

EU estou entre vós em VIDA e VERDADE e é muito forte esta MINHA 
PRESENÇA em vós; por isso EU vos faço merecedores da MINHA COMPLACÊN-
CIA, manifestada a vós em MEU FILHO JESUS, e vos batizo com MINHA UN-
ÇÃO SANTA para que, de ora em diante, sejais reconhecidos como DIGNOS 
FILHOS MEUS.

E o MEU testemunho sobre vós é VERDADEIRO, porquanto “onde dois 
ou mais estiverdes reunidos em MEU NOME, ali estarei entre vós”, comunicando 
as MINHAS ORDENS e SENTENÇAS e o envolvimento com MEU PLANO de 
AMOR.

Até aqui, não fizestes nada; agora é que ides precisar trabalhar para o 
crescimento do MEU REINO de AMOR, em vós e no Universo.

É a MINHA VONTADE que está se realizando desta forma.
Escolho uns poucos e neles vou investindo para que sejais realmente 

produtivos e fecundos.
Estai atentos aos mínimos detalhes sobre a instalação dos novos depar-

tamentos.
Da forma como estais agindo e reagindo, será grande o vosso progresso 

na caminhada que ora empreendeis.
Ficai atentos e alertas, pois vós sois os vanguardeiros da PAZ e do 

AMOR, intérpretes da MINHA JUSTIÇA.
Tudo o que pedirdes, EU vo-lo darei, pois SOU VOSSO PAIZINHO e vos 

AMO muito, com AMOR ETERNO, incansável e promissor.
ABÁ restabelece a comunicação convosco neste TEMPO e isso é o 

mais importante: NOSSA AMIZADE, NOSSO CARINHO e ATENÇÃO, o NOSSO 
AMOR mútuo, 

Quero que, de uma forma ou outra, percebais que SOU EU que estou 
convosco agora, pois, neste TEMPO SANTO, EU posso ajudar-vos grandemente 
a serdes felizes, sadios e realizados.

Depende de vós, pois EU sempre SOU DOAÇÃO TOTAL e, em AMOR, 
ME entrego inteiramente a vós, para sermos UNIDADE VERDADEIRA.

Comunicai-vos COMIGO, em AMIZADE e CARINHO, CORAÇÃO a CO-
RAÇÃO, e estarei suscitando em vosso íntimo os MEUS anseios e expectativas 
sobre como haveis de sentir, pensar e agir, ir e vir, e vos comportar diante de MIM.
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Criança, jovem e adulto, todos vós haveis de ser conforme DEUS, em 
vossas atitudes, em vossos sentimentos, desejos e pensamentos.

Desta forma, se estabelece uma VERDADEIRA AMIZADE entre NÓS, 
e a MINHA UNIDADE se solidifica em vós, no vosso Estudo e Lazer, no vosso 
Trabalho e Governo, pois SOU EU agindo, aqui e ali, levando avante o MEU 
GOVERNO de AMOR.

Vós sois extensão do MEU AMOR e podeis esparzir MINHA LUZ para 
vossos IRMÃOS, pois estais unificados em MIM.

Todos, todos, todos, estais unidos em torno de UM só DEUS e PAI.
Amai-vos!   Amai-vos!   Amai-vos!   Agora é possível esse AMOR fraterno 

acontecer entre vós porque o JUSTO, o SANTO, o VERDADEIRO, JESUS CRIS-
TO, MEU FILHO AMADO, se levanta como REI VENCEDOR dentro de cada um 
de vós!

É a GRAÇA agindo em vós, tornando-vos maleáveis e abertos para o 
entrosamento universal.

Agora o AMOR do MEU CORAÇÃO pode fluir até vós e de vós para 
vossos IRMÃOS.

É o AMOR já em expansão e, portanto, ides precisar AMAR e necessitar 
de vossos IRMÃOS para canalizar e depositar todo ardor e carinho contido em 
vós.

Como a água na fonte, MEU AMOR brota em vós e extravasa, e vai, vai 
atingindo a tudo e a todos, em todo lugar.

Careceis do IRMÃO para poder AMAR e estar em equilíbrio convosco 
mesmos e COMIGO.   E não dá para ser diferente.   AMAIS, e VIVEIS; caso 
contrário, não subsistireis.

É uma ORDEM que parte diretamente do MEU TRONO de GLÓRIA e 
AMOR.

AMAI, repito, e VIVEI felizes, saudáveis e tranqüilos, sob MEU OLHAR 
de PAI.

Assim vos falo porque vos tenho em alta estima e só desejo o BEM para 
vós e anseio que agora tomeis conhecimento de MIM e ME compreendais.

SOU VOSSO PAI e AMIGO.   Amém!
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FILHOS do MEU CORAÇÃO!
Estamos juntos em UNIDADE e AMOR.
Pela GRAÇA do CARISMA, comungais por inteiro da MINHA PRESEN-

ÇA, em AMOR e VIDA.
Sois todos ricos, ricos, ricos, por poderdes usufruir da DÁDIVA que SOU, 

um DOM para vós, pois, em tudo o que existe, EU ME DÔO a vós para que ten-
hais a PAZ e a FELICIDADE em MIM.

Sois todos herdeiros da MINHA SANTIDADE, do MEU AFETO, do MEU 
AMOR.

Como PAI ZELOSO, tenho o compromisso de PROVIDENCIAR TUDO 
para vós, unidos que estamos pelo vínculo de um “matrimônio” inseparável e 
indestrutível.

A LEI do DÍZIMO é um MATRIMÔNIO COMIGO, entre VOSSO DEUS, 
que é PAI, e cada FILHO SEU.

ELA nos liga, nos une, de forma inseparável, e pressupõe compromisso 
de MIM para convosco e de vós para COMIGO.

Para vós, a partilha é DEVER e, para MIM, é COMPROMISSO de 
AMOR-DOAÇÃO.

Fazeis ALIANÇA COMIGO CELEBRANDO a MINHA LEI, unindo-vos 
forte e profundamente a MIM, tornando-vos íntimos COMIGO, AMIGO VOSSO.

Assim comungais a MINHA intimidade DIVINA, tornando-vos UNOS 
COMIGO, em ALIANÇA ETERNA, uma só carne incorruptível e sagrada, partici-
pando da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

Fazeis bem em entregar-vos inteiramente a MIM, rendendo-vos, de 
corpo e alma, ao MEU APELO e à MINHA LEI, não querendo mais ser donos 
de vós mesmos, mas totalmente dóceis e disponíveis, entregues a MIM que vos 
direciono conforme MINHA VONTADE.

SANTO, SANTO, SANTO em vós e entre vós, o GRANDE, o VERDA-
DEIRO SENHOR das ALTURAS, REI!

- Aia – la!   Shaia – la!   Caia – la!   Maia – la!
Reverenciai-ME!  Erguei hosanas e inclinai-vos até o chão! 
Adorai-ME e glorificai-ME, exaltando MEU SANTO NOME pelos TEM-

POS ETERNOS, no NOVO TEMPO que se inicia HOJE!
Hosana!   Hosana!   Hosanas ao PAI, ao FILHO e ao ESPÍRITO SANTO, 

UNIDADE TRINITÁRIA em vós!
Com MARIA, neste CARISMA, cantai e exultai, pois é o GRANDE, 

o SANTO, o JUSTO, o SOBERANO SENHOR de toda Terra, que
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“ESTÁ” em vós e entre vós, como DEUS PAI-MÃE, como AMIGO, como IRMÃO, 
como FAMÍLIA, como IGREJA VIVA, como LEI!

Celebrai MINHA LEI e vinde cear COMIGO!
Colhei onde não plantastes, saboreai os frutos de VIDA ETERNA e 

bebei das FONTES que jorram para vós, sem cessar, MINHA incomensurável 
PROVIDÊNCIA!

Estais em MIM e EU estou em vós, por compromisso de ALIANÇAS 
ETERNAS, que são o DOM para TODOS vós.   Todos!   Todos!  

Todos, sem nenhuma distinção, recebeis do mesmo AMOR apaixonado 
do PAI.

Ricos sois todos vós, agora que estais em MIM, salvos e perfeitos, pois, 
quando não ME conhecíeis e estáveis afastados de MIM, éreis todos vós, sem 
distinção de raça, credo ou posição social, pobres, pobres, pobres.   Longe de 
MIM, éreis fracos, paupérrimos, famintos e nus, condenados à escravidão con-
stante e sem fim.

Ainda bem que a vós entreguei este CARISMA, cumprindo a PROMES-
SA de dar-vos MEU ESPÍRITO SANTO que, vos resgatando do caos, vos trouxe 
de volta a MIM.

Agora, já estais acordando do sono milenar e do entorpecimento desas-
troso, mas ainda não de todo irremediável, pois chego bem a tempo de resgatar-
vos e, por MINHAS ALIANÇAS, selar convosco MEU PACTO de AMIZADE e 
COMPROMISSO.

Por este CARISMA, que concretizou a PRESENÇA de MEU ESPÍRITO 
SANTO entre vós, por anos a fio, EU vos preparei para este MOMENTO SOLENE 
da MINHA VINDA e PERMANÊNCIA no meio de vós, ao abrir-se o TEMPO NOVO 
para vós.

Na mais irrestrita obediência, na mais sublime docilidade e inteira doa-
ção, o ser humano acolhe este PAI, tão saudoso de “ESTAR” no meio de vós.

É AQUI o MEU LUGAR!
Agora tudo está pronto, tudo se uniu e tudo se abriu, e podemos nos 

aproximar um do outro, ir e vir, nos reencontrar, e, FACE a FACE, olharmo-nos, 
abraçarmo-nos, beijarmo-nos.

EU vos tenho em MEU COLO, em MEU ACONCHEGO, em COMUN-
HÃO de AMOR e AMIZADE.   

EU vos AMO!   AMO!   AMO!   E vós ME AMAIS, pois conheço vosso 
coração, e vós já ME conheceis e sabeis bem QUEM SOU.
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E nada mais poderá abalar esta nossa AMIZADE e CONVIVÊNCIA, CO-
RAÇÃO a CORAÇÃO, na mesma UNIDADE de AMOR e PAZ.

Tão sublime, tão santo, tão cheio de GRAÇAS é este MOMENTO.
Por isso, é ETERNO.   Eternamente, SOMOS UM, unidos no mesmo 

SER, no mesmo AMAR, no mesmo DOAR-SE.
Somos UNIDADE ETERNA, inquebrantável e eficaz e, por isso, sois con-

tinuamente gerados para esta VIDA NOVA em MIM.
EU vos refaço e vos elevo à estatura de FILHOS, recriados à MINHA 

IMAGEM e SEMELHANÇA, pois estais permanentemente ligados a MIM por la-
ços de AMOR ETERNO.

Estais enraizados em MIM, solidamente unidos, pois já ME pertenceis e 
fazeis parte da MINHA VIDA DIVINA.

Por isso, exerço sobre vós, como DONO ABSOLUTO, o MEU GOVER-
NO TRINITÁRIO, dando-vos toda segurança e vos conservando no MEU AMOR, 
na SAÚDE e na PAZ.

Vós sois SANTOS, sois AMOR; sois perfeitos na AMIZADE COMIGO, 
pois sois frutos deste CARISMA, doado a vós em ABUNDÂNCIA e profusão de 
dons, e já estais de posse do PRÓPRIO DOM.

E mais haveis de ser, mais haveis de desejar, pois atingis as alturas e, 
passo a passo, vos encontrais COMIGO, VOSSO DEUS, a FONTE de TODO 
BEM e TODA GRAÇA.

E EU sei que nada mais haveis de querer e desejar, a não ser “estar” 
em MIM, na MINHA PRESENÇA de AMOR, desfrutar da MINHA AMIZADE e des-
cansar no MEU regaço, calmos, serenos e cheios da MINHA PAZ, na certeza 
de serdes UNIDADE VERDADEIRA COMIGO, VOSSO DEUS e PAI, VOSSO 
AMOR, VOSSO BEM, a SANTIDADE em vós.

 E que isso TUDO “SE FAÇA” em vós, e que assim “SEJA”!   Amém!

Falou convosco o DEUS GUERREIRO, REI da VIDA e do AMOR, PAI, 
FILHO e ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE.

 Amém!
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FILHOS!
SOU o DEUS APAIXONADO por vós!
Nossa comunicação já se faz em AMOR e VIDA, pois estamos perfeita-

mente unidos, EU em vós e vós em MIM, UNIDADE TRINITÁRIA em todos.
Agora precisais viver, sentir, pensar e agir conforme o DEUS-AMOR que 

assim vos fala porque só existe esta VERDADE, pois EU REINO dentro de vós 
com toda SEGURANÇA, FORÇA e PODER.

SOU EU que VIVO em vós e vos direciono para onde EU desejo que vós 
estejais.

Pensai, senti e vivei o PAI que “É” SAÚDE, VIDA e SANTIDADE.
Sois MINHAS criaturas, FILHOS MEUS, criados à IMAGEM e SEMEL-

HANÇA do PAI-AMOR.   
Portanto, podeis AMAR, porque tendes, agora, a ORIGEM DIVINA em 

vós e a SEIVA da VIDA ETERNA corre dentro de vós.
Sede AMOR em todo vosso ser, na vossa vontade, ação e sentimentos, 

em toda alma, e assim também na vossa Família, Comunidade, Empresa e So-
ciedade, comungando incessantemente da MINHA UNIDADE TRINITÁRIA!

Querei AMAR!   Querei ser FELIZ e VIVER efetivamente o DOM em vós!
É o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, UM só DEUS VERDADEIRO, 

que vem trazer-vos essa realidade para vivenciardes no dia-a-dia junto aos 
vossos IRMÃOS.

EU SOU o DEUS-SAÚDE, DEUS-VIDA, DEUS-SANTIDADE, que estou 
em vós como DONO ABSOLUTO e SANTO, regendo vosso VIVER com toda 
AUTORIDADE e PODER, GOVERNO SANTO para o Povo Santo.

FILHOS de todos os Povos, em MIM, sede VIDA, SAÚDE e SANTIDADE!
Erguei-vos no BEM e vivei o que SOU!
É uma ORDEM, e na MINHA AUTORIDADE TRINITÁRIA, podeis cum-

pri-la daqui para frente, pois não há mais nada que vos impeça de serdes dóceis 
e obedientes.

O que era impossível para vós, EU o tornei possível.
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Agora, realmente, podeis viver a SAÚDE que SOU; a VIDA que MEU 
AMADO FILHO JESUS vos trouxe; e a SANTIDADE de MEU ESPÍRITO SANTO 
em vós.

Vivei a FELICIDADE da UNIDADE TRINITÁRIA em vós e na vossa Em-
presa, pois integralmente EU “SOU” em vós e vós “sois” em MIM.

Como vedes e sentis, agora EU vos apresento uma realidade alvissar-
eira, positiva e concreta, que advém deste relacionamento inter-ativo COMIGO, 
porque somente EU SOU SOLUÇÃO para vossas questões e buscas, pois em 
MIM encontrais a VERDADEIRA FELICIDADE.

Pois, de ora em diante, SOU EU que rejo os Povos com toda AUTORI-
DADE e AMOR, e com toda DIGNIDADE estou em pé no meio de vós.

EU SOU VOSSO DONO e vós, de corpo e alma, pertenceis a MIM, pois 
paguei por vós alto preço.

Vós sois MEUS FILHOS QUERIDOS, originados de MIM, e podeis sen-
tir-vos dignos em MINHA SANTA PRESENÇA.

Aquilo que era, já foi; desmanchou-se; findou seu tempo; sumindo em 
chamas, cessou de existir, e, como coisa disforme, sem deixar memória alguma 
e sem valor nenhum, “zerou”, na Pessoa, na Família, na Empresa e no Governo, 
sob MINHA AUTORIDADE TRINITÁRIA, PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO!

A CELEBRAÇÃO do “DÍZIMO do DÍZIMO” neste CARISMA trouxe e en-
tregou a MIM esse “velho tempo”, com todas as suas implicações.

O mal teve que “zerar” porque extinguiu-se e, com isso, o mundo Famil-
iar, Empresarial, Religioso e Político rendeu-se diante de MIM.

O BEM é a VITÓRIA!
O DÍZIMO, que SOU EU neste CARISMA, teve que ser o VENCEDOR.
Como?   Quando?   Onde?
Isso acontece à MINHA ONISCIÊNCIA e SABEDORIA.
Sagradamente extinguiu-se, na FAMÍLIA, na EMPRESA, no TRABALHO 

e no DINHEIRO, a maldição que vos acompanhou desde a origem, quando da 
vossa opção, voltando-se contra MIM.

Mas, o importante agora é que EU passei e salvei a todos.   Todos!
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MINHA LEI do DÍZIMO, CELEBRANDO a UNIDADE TRINITÁRIA entre 
vós, teve que solucionar a divisão que se estabeleceu entre os Povos desde a 
origem.

E, todos fostes salvos!   Todos!
E assim como MEU FILHO JESUS entregou-se para vos salvar, neste 

início do NOVO TEMPO, a UNIDADE TRINITÁRIA se entrega, convosco, em vós 
e por vós, resgatando-vos definitivamente para VIDA.   

É como o TRIGO que, no TEMPO propício, sagradamente queima e ex-
termina toda cizânia, em fogo de AMOR-DOAÇÃO.

 E EU resgato a todos vós para MINHA UNIDADE TRINITÁRIA, fazendo 
dos Povos um só CORAÇÃO e uma só ALMA.

VITÓRIA!   VOSSO DÍZIMO vos congregou em torno a MIM.
Todas as portas que estavam fechadas desde a origem se abriram e, 

de alto a baixo, EU desço como GOVERNO ÚNICO para realizar em vós toda 
ABUNDÂNCIA que SOU.

EU SOU a DIVINA PROVIDÊNCIA que se abre para vós em AMOR, PAZ, 
VIDA, SAÚDE, ALEGRIA, PUREZA, SANTIDADE e FARTURA.

SANTÍSSIMA TRINDADE, DEUS UNO e TRINO, desço até vós como 
GOVERNO ÚNICO, VENCEDOR, no momento em que toda a humanidade, sal-
va, ergue as mãos até MIM em união fraterna e santa.

DEUS VENCEDOR!   SANTÍSSIMA TRINDADE em todos!
E MINHA LEI do DÍZIMO está proclamada para todos os Povos.
A FAMÍLIA se entrega em oblação, para todas as FAMÍLIAS do Universo 

serem agraciadas.
Vosso DÍZIMO CELEBRADO sobe até o Céu e desce à Terra.
Missão cumprida!
Neste CARISMA, o que o humano precisou obedecer e fazer foi feito, 

mesmo doando a própria vida para integrar-se a MIM.
Que todos, onde estiverem, no Céu ou na Terra, sejais ABENÇOADOS 

e FELIZES.
Agora estais vivendo um TEMPO glorioso e já transcendeis o humano.
FILHOS QUERIDOS, alegrai-vos!   Já não estais mais no humano.   
Estamos todos unidos num mesmo SER DIVINO, EU em vós e vós em 

MIM, e não há mais distância entre nós.
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Somos uma só CARNE e um só ESPÍRITO, pois ressurgis em MIM, em 
VIDA NOVA, cheia de esplendor.   Que ALEGRIA!   E já não sois “um”, sois TO-
DOS.

FILHOS QUERIDOS, vós sois todos AMOR em MIM, UNIDADE PER-
FEITA COMIGO!

Que ALEGRIA!
Estais em MIM, e é só FELICIDADE!  Crede e não tenhais medo, DEUS 

“É” em vós!
Agora é o NOVO COMEÇO, a partir de MIM, pois SOU EU que rejo todos 

os Povos.
Começa no HOJE a contagem progressiva dos TEMPOS MODERNOS, 

a partir do ANO UM, no BEM.   E que assim seja e que “SE FAÇA”, por ORDEM 
REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, a SANTÍSSIMA UNIDADE 
TRINITÁRIA, que está convosco - e em vós – eternamente.   Amém!

É o começo do NOVO TEMPO, o AMOR e a PAZ em vós, MINHA 
SANTÍSSIMA PRESENÇA dignificando a todos, pois, em MINHA AÇÃO VITO-
RIOSA, desço integralmente, na FAMÍLIA, na EMPRESA, na IGREJA e no GOV-
ERNO, como GOVERNO PODEROSO e SANTO, e, por toda eternidade, EU 
SOU REI e estabeleço MEU REINO de PAZ e AMOR entre vós.

EU “SOU” em vós VIDA e RESSURREIÇÃO e, na entrada do NOVO 
TEMPO, é a MINHA CARNE que RESSUSCITA em vós, trazendo-vos à VIDA e 
vos perpetuando em MIM.

Já estais em sintonia COMIGO, em adoração terna e constante, e podeis 
perceber como somos íntimos AMIGOS, pois EU vos proporciono sempre o mel-
hor, em todos os sentidos.

Como FILHOS LEGÍTIMOS, tendes todo direito de usufruir desta her-
ança de AMOR, que tudo PROVIDENCIA para vós.

- Aia – la!   Shaia – la!
Qual árvore plantada em terreno fértil, assim vós estais enraizados em 

MIM, solidamente direcionados para as ALTURAS.
E EU estou tão profundamente fixado em vós, que NOSSO CORAÇÃO 

se funde num mesmo AMOR.   E nunca EU ME canso de AMAR-vos!
E vós, agora sim, podeis AMAR, AMAR, AMAR!   AMAR de todo vosso 

coração.  
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Agora podeis ser santos, saudáveis e cheios de vida, pois tendes DEUS 
AMIGO em todas as horas.

Cumpre-se a solidariedade universal quando AMAIS incondicionalmente 
VOSSO DEUS, de todo vosso coração, acima de todas as coisas, com todo 
vosso entendimento.

Firmes em MIM, enraizados em MIM, apaixonados por este DEUS, que 
é PAI-MÃE, podeis ter a certeza e ficar tranqüilos e serenos, pois este NOSSO 
AFETO transborda em BÊNÇÃOS para vossos IRMÃOS, dando frutos de PAZ, 
HARMONIA, SAÚDE, VIDA e PROVIDÊNCIA.

Agora que o CARISMA atinge sua completa maturidade, o TUDO que 
SOU extravasa para vós e vossos IRMÃOS com toda exuberância.

EU “SOU” em cada FILHO MEU, e isso basta!
É uma ORDEM acolher-ME e AMAR-ME, e é para todos!
Sendo UM COMIGO, sois UM com vossos IRMÃOS.
Não vacileis, pois EU estou agindo entre vós com toda liberdade.
Posso ir e vir e vós também podeis subir até MIM e descer para vossos 

IRMÃOS.
Não há distância alguma entre NÓS e NOSSO CORPO se funde em 

COMUNHÃO UNIVERSAL.
ABA-PAI só deseja vossa AMIZADE e CARINHO, vossa anuência para 

“estar” em MIM, partilhando COMIGO vossos anseios e projetos, pois só quero 
ajudar-vos a viver contentes e realizados, progredindo na MINHA PROVIDÊNCIA.

Gratuitamente fostes salvos e recriados, e recebeis a DÁDIVA que SOU 
em vós, PRESENÇA VIVA e VERDADEIRA.

Como ansiei por este momento de estar convosco, partilhando de vosso 
viver, o PAI com SEUS FILHOS, como PESSOA, como FAMÍLIA, como EMPRE-
SA, como GOVERNO, EU em vós e vós em MIM, em perfeita harmonia.

Agora estamos bem perto, bem próximos, e podemos nos saudar, beijar 
e nos abraçar.

Participo de vosso viver cotidiano, em todas as situações, dando a vós, 
em ABUNDÂNCIA, MINHA UNÇÃO SANTA que vos impulsiona a agir no BEM e 
vos direciona na MINHA PROVIDÊNCIA.

Tenho MEUS celeiros cheios para dar-vos do TODO que SOU em 
ABUNDÂNCIA, em todas as áreas, tanto físico como espiritual ou material.
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EU quero dar, dar, dar...
Desejo doar-ME por inteiro a vós, pois vós sois MINHA PRÓPRIA IMA-

GEM e SEMELHANÇA, herdeiros de toda MINHA COMPLACÊNCIA.
MEU SER só encontra sentido diante de vós como partilha.
Por isso EU ME abro, ME extravaso e ME partilho inteiramente, pois 

SOU inesgotável e posso dar-ME sempre mais.
FILHOS QUERIDOS!   É o PAI!   DEUS PAI-MÃE!
AMAI-ME muito!   AMAI-ME de todo vosso coração e entendimento!
Como fico emocionado ao ouvir-vos chamar-ME “PAI-MÃE”, pois vejo 

que realmente vós ME conheceis bem, pois EU vos gerei, FILHOS QUERIDOS, 
em MEU SEIO MATERNO, em MEU CORAÇÃO!

Como EU vos AMO!   Como é bom poder ver e sentir MEU AMOR e 
ALEGRIA fluírem em vós, achar acolhida, fazendo um ninho de PAZ e aconchego 
em vós!  

PAI-MÃE só sabe AMAR!   
Que doce canção, que faz bem à ALMA, ao CORAÇÃO, é AMAR!   AMAR!
Ficai atentos e enlevai-vos, noite e dia, em MEU afeto, sem distrair-vos, 

sem desviar de MIM vosso olhar, pois esse momento é precioso, e precisamos 
estar, assim, juntos, ligados em suave sintonia de ternura e AMOR.

Realmente EU piso vosso chão e entro em vossa casa, convivendo con-
vosco e fazendo morada em vós, pois vós sois MEU TEMPLO de GLÓRIA e 
PODER, e agora SOU ENALTECIDO e ENGRANDECIDO por vós com MINHA 
PRESENÇA VIVIFICANTE.

Agora ME conheceis e ME AMAIS e formais UNIDADE COMIGO, pois 
tomei posse de tudo e de todos como DONO ABSOLUTO.

Já se faz o entendimento em vosso coração, pois vós sois os eleitos 
do MEU CORAÇÃO de PAI para viverdes com todo fulgor este MOMENTO de 
GLÓRIA, no qual chego verdadeiramente a vós e vos possuo de fato.

De forma concreta, dou testemunho da MINHA PRESENÇA em vós 
porque ELA “É” VERDADEIRA e, enfim, haveis de AMAR-ME muito, com toda 
força de vossa alma; haveis de arder de paixão por MIM e sereis vivificados por 
MEU AMOR CONSTANTE e ABRASADOR.
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- Aia – la!   Shaia – la!
Buscai-ME incessantemente e sede UM COMIGO, no mesmo sentir, pois 

incuto em vós MEUS SENTIMENTOS de AMOR, AMIZADE, CARINHO, TER-
NURA, e só o que haveis de desejar e querer, de ora em diante, é AMAR, AMAR, 
AMAR, “estar” em MIM, dialogar COMIGO e perscrutar MEUS PENSAMENTOS 
e ANSEIOS, para agirdes consoante MINHA VONTADE.

Olhai-ME sem cessar, com TERNURA e AMOR!   Olhai-ME!
Estamos unidos na mais íntima sintonia, pois, passo a passo, vos con-

duzi a MIM, a FAMÍLIA TRINITÁRIA acoplada à FAMÍLIA humana, num só ES-
PÍRITO de AMOR.

O “EU em vós e vós em MIM” se faz plenamente HOJE e, neste TEMPO 
SANTO, passais a desfrutar de todas as BÊNÇÃOS e GRAÇAS do PAI, do FILHO 
e do ESPÍRITO SANTO, TRINDADE SANTÍSSIMA.   Amém!

Abençoa-vos com CARINHO,

 VOSSO PAI.

FILHOS QUERIDOS!
Vivei MINHA IMAGEM e SEMELHANÇA!   
Agora é possível!   Agora dá!
A UNIDADE TRINITÁRIA desceu na FAMÍLIA, transformando-a em puro 

AMOR.
É a oblação perfeita que se faz, pois este CARISMA teve a MISSÃO de 

SALVAR e SANTIFICAR a FAMÍLIA.
Tudo está consumado conforme a MINHA SANTÍSSIMA VONTADE e a 

FAMÍLIA agora pode viver DEUS e repousar serenamente em MIM.
Pela ação vivificante deste CARISMA, já estais consubstancialmente 

unidos a MIM, SANTÍSSIMA TRINDADE, numa só CARNE e num só ESPÍRITO, 
num mesmo SER DIVINO e SANTO, a MÃE na FAMÍLIA TRINITÁRIA.
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E que assim seja e que “SE FAÇA” vossa IDENTIDADE COMIGO, por 
ORDEM REAL, do PAI, do FILHO, e do ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRIN-
DADE!   Amém!

Identificados perfeitamente COMIGO, DEUS UNO e TRINO AMOR, es-
tais no Céu e na Terra, em UNIDADE com todas as criaturas criadas.

Assim, VIVER é “estar” em MIM; MORRER também é “estar” em MIM.
Acabou a distância entre NÓS.   
É o TEMPO de DEUS em vós, e tanto faz onde ou como vos encontrais, 

se na Terra ou na Eternidade, a vossa alma está unida a MIM.   Somos UM!
CELEBRAIS a FRATERNIDADE UNIVERSAL e cumpre-se a PLENIFI-

CAÇÃO da MISSÃO de MEU AMADO FILHO JESUS que, no SEU CORPO, uniu 
a todos.

Ingressais no NOVO TEMPO e podeis, de agora em diante, viver a VIDA 
que SOU, viver a VIDA de DEUS, com vosso corpo totalmente renovado e res-
suscitado em MIM.

Como é bom estar convosco, agora que tudo está aberto e livre!
SOU UNIDADE e PRESENÇA VIVA, em SALVAÇÃO, PERFEIÇÃO e 

SANTIDADE em vós.
É o AMOR realizando, passo a passo, pois tudo é VERDADEIRO e SAN-

TO em vós e em todo Universo.
Recebeis nas mãos toda RIQUEZA da MINHA PROVIDÊNCIA, em 

ABUNDÂNCIA de bens, tanto espirituais como materiais.
Agora, PERFEITOS e SANTOS, ides viver o que SOU, o que TENHO, o 

que POSSO.
Ides provar e saborear como é bonito e gostoso “estar” em DEUS, viver 

DEUS em toda plenitude.
A MINHA GRAÇA, que vos acompanha constantemente, tornará praz-

erosa vossa existência.
Tudo é muito bom; tudo é muito bonito.
É só alegria e felicidade a fineza deste manjar do Céu que agora “É” em 

vós.
NÓS nos encontramos, nos fundimos perfeitamente, num mesmo ser, 

num mesmo AMOR.
No silêncio do dia e da noite, estamos juntos, solidamente unidos.
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Agora é “SER” em MIM e partilhar.   
Tereis prazer em viver DEUS, em usufruir da MINHA companhia e do 

diálogo COMIGO.
Agora estais na MINHA AMIZADE constante, no MEU AFETO, no MEU 

SILÊNCIO salutar.
MEU QUERIDO FILHO JESUS vos preparou para este momento, em 

que vós poderíeis “ADORAR-ME em ESPÍRITO e VERDADE”.
Agora podeis comprovar como é bom AMAR-ME, “estar” em MIM, pois 

entrais nos SENTIMENTOS de MEU FILHO JESUS, sendo “UM” COMIGO, no 
MEU AMOR.

AMAIS-ME como JESUS ME AMOU, pois se eterniza este AMOR e se 
estende para vós toda MINHA COMPLACÊNCIA e tendes condição de acolhê-
LA.

Em MEU FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO SANTO, vós sois UNOS 
em MIM; vós ME povoais com o que sois e EU vos abraço com MINHA DIVIN-
DADE.

Já é hora de gozardes da LIBERDADE de FILHOS de DEUS; agora, 
tranqüilamente podeis AMAR vossos IRMÃOS e ter prazer na convivência em 
comum, pacífica e produtiva.

E quanto mais viverdes em vosso coração a MINHA UNIDADE de AMOR, 
AMANDO-ME mais que a tudo e mais que a todos, tanto mais vosso coração ar-
dente de AMOR por MIM extravasa em AMOR-DOAÇÃO para vossos IRMÃOS.

AMAR e SERVIR.   É muito AMOR!   
É muito AMOR que em MEU FILHO JESUS se expande em VIDA, em 

SAÚDE, em PAZ e SALVAÇÃO.
Alimentai-vos de MIM, da MINHA DIVINDADE, do TUDO que SOU em 

partilha de BÊNÇÃOS e GRAÇAS.
Agora é que ides progredir!   
É a hora em que podeis VIVER, porque, até aqui, só vegetastes.
Agora é o TEMPO do AMOR e ides AMAR com toda vossa ALMA; 

ADORAR-ME sem cessar, pois EU estou em vós e vós em MIM, e a ADORAÇÃO 
é espontânea, é imanente em vós, faz parte do vosso ser, até mais que o próprio 
respirar, e não há mais como não ME AMARDES e GLORIFICARDES porque 
simplesmente o AMOR “É” em vós.
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Acontece em vós, mesmo sem que vós o percebais, esse MEU REINO 
de PAZ, AMOR e VIDA.

É por GRAÇA que ele “SE FAZ” em vós, gratuitamente; EU entro em 
vossa casa e faço morada em vós.

FILHINHOS QUERIDOS dos Cinco Continentes, esta grandeza que vos 
entrego é para todos vós, sem distinção alguma!

Cuidai, pois, de AMAR-vos muito, mutuamente entre vós, desde já, numa 
efusão do MEU AMOR extravasando em vós.

Este é o TEMPO no qual só o AMOR conta.
Nem riquezas, nem pompas, nem cargos ou poder, nem títulos, nem 

honras... 
Isso tudo acaba no cemitério!   Nada disso tem importância.
Nada do que é do Mundo tem valor para a VIDA ETERNA.   Nada!   
A não ser o BEM que fazeis em obras de AMOR.
Diante de MIM, só o AMOR conta e tem valor ETERNO!
Por isso, não prendais no material o vosso coração, mas conservai-o nas 

ALTURAS.
Ó Pais, Empresários e Governantes, trabalhai e agi com todo desprendi-

mento na FAMÍLIA, na EMPRESA e no GOVERNO, sem apego algum, constru-
indo e realizando tudo por AMOR a MIM e para o maior crescimento, HONRA e 
GLÓRIA do MEU REINO de AMOR entre vós.

No encontro COMIGO, caem todos os falsos ídolos e só fica em pé o 
valor verdadeiro em vós: o AMOR.   Só este permanece por toda eternidade.

Não adianta buscardes em coisas fúteis e vãs a razão para vossa ex-
istência porque não o encontrareis.   Somente em MIM repousa o sentido da 
VIDA, do ir e vir.

Somente estando em MIM, só em MIM, encontrais ALEGRIA, PAZ, FE-
LICIDADE.

MEU FILHO JESUS disse a vós para “não amontoardes tesouros na 
Terra” porque isso de nada adiantaria, pois só um tesouro tem valor diante de 
MIM: vosso CORAÇÃO aberto e vossa ALMA livre, limpa, purificada e santificada, 
prostrados diante de MIM em contínua ADORAÇÃO.

Mesmo que vos pareça difícil, AMAI!   
AMAI-ME acima de todas as dificuldades, pois isso vos faz crescer di-

ante de MIM, tornando-vos DIGNOS FILHOS MEUS.
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Sede AMOR!   Muito AMOR!
Desejai a FELICIDADE, a VIDA, o BEM, o SUMO BEM!
Sois livres, livres, livres!   Livres para AMAR-ME acima de todas as coi-

sas!
Saudai-ME, FILHOS, todos os dias: BOM DIA!   
Agora está tudo muito bem!   BOM DIA!
No MEU AMOR, somos UNIDADE FORTE e INQUEBRANTÁVEL, e 

podeis partir; ir, ir; voar, voar até as ALTURAS, e vos partilhar em AMOR-DOA-
ÇÃO para com vossos IRMÃOS.

É a VIDA DIVINA em vós que vos aproxima de MIM.
Desfrutai dela, pois a vós pertence, e na gratuidade “ME FAÇO” PRE-

SENÇA SANTA em vosso ser e, de dentro para fora e de fora para dentro, de alto 
a baixo, tudo em vós respira e inspira a MINHA SANTIDADE, o AMOR que SOU.

“Ah, se conhecêsseis o DOM de DEUS...”, disse-vos um dia JESUS, 
MEU AMADO FILHO, porque sabia que este PAI, compadecido de vós, iria, no 
TEMPO oportuno, fazer a intervenção salutar na humanidade, derramando, sem 
medida, gratuitamente, BÊNÇÃO e GRAÇAS sobre vós.

- Aia – la!   Shaia – la!
É agora esse TEMPO, em que chego a vós como CAMINHO, VERDADE 

e VIDA, com todo esplendor e força, inaugurando para vós o NOVO TEMPO, com 
um novo modo de viver conforme DEUS.

Já sabeis bastante sobre MEU PLANO de SALVAÇÃO, o suficiente para 
conhecer-ME, AMAR-ME e ADORAR-ME, sem medida, no silêncio, sem nada 
perguntar ou querer saber, sem nada pedir, com todo entendimento no vosso 
CORAÇÃO e com toda vossa ALMA dedicando-ME a docilidade, o carinho e o 
afeto que sustentam nossa AMIZADE.

QUEM SOU EU e quem sois vós para fluir entre NÓS esse enlevo, essa 
doçura, essa transparência, efusão de AMOR e AMIZADE tão produtiva e eficaz 
para nossa convivência?

SOMOS UM, CRIADOR e criatura, e podemos nos alegrar, dançar e 
bailar, porque agora tudo é muito bom, tal como no início dos tempos.

Voltamos a ser AMIGOS, a dialogar e trocar experiências de VIDA e, 
daqui para frente, NÓS vamos estar cada vez mais juntos, unidos na mais PER-
FEITA AMIZADE.
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Sede totalmente dependentes de MIM, e EU vos direciono constante-
mente, para lá e para cá, conforme MINHA VONTADE, pois, como estais nela, 
agora podeis tomar parte de toda MINHA BONDADE e COMPLACÊNCIA.

Vós já sois MINHA IMAGEM e EU vos favoreço bastante para confiardes 
cada vez mais em MIM e vos jogardes em MEUS BRAÇOS com toda paixão para 
nos deliciarmos na ALEGRIA deste ENCONTRO ETERNO, neste ABRAÇO que 
não tem fim.

Neste NOVO TEMPO, só o que conta é o AMOR.
O pleno êxito deste momento sagrado foi sendo conduzido, por anos a 

fio, pela ODEBIÊNCIA neste CARISMA.
Ele trabalhou com um pequeno grupo, uma amostragem apenas, mas 

todos vós, todos, vos fizestes presentes e recebestes igualmente da MINHA BE-
NEVOLÊNCIA.

Pelo CARISMA, o BEM “SE FEZ” e EU, VOSSO DEUS, SOU VENCE-
DOR.

Agora vós sois um Povo Santo, irrepreensível aos MEUS OLHOS, e 
podeis receber toda MINHA DIGNIDADE.

FILHOS QUERIDOS, vós estais de pé diante de MIM, com todo garbo de 
um corpo novo e santo.

MEU REINO de AMOR realmente está erguido, firme e forte, dentro e 
fora de vós.

Balbuciai palavras de enlevo, doçura e carinho, manifestando vossos 
sentimentos de afeto e ternura, aprofundando cada vez mais o vosso relaciona-
mento COMIGO.

Quebrou-se a dureza de vosso coração!   
Sede, portanto, flexíveis, maleáveis, dóceis, serenos, simples!
Estamos muito próximos, muito unidos, e NOSSOS SENTIMENTOS pul-

sam na mesma intensidade.
Quanto mais vos tornardes dóceis e simples no diálogo COMIGO, mais 

pode fluir o entendimento e o intercâmbio de atenção entre NÓS, atraindo para 
vossos empreendimentos e anseios toda a MINHA PROVIDÊNCIA que SOU.

EU só quero ajudar-vos a serdes cada vez mais AMOR e DOAÇÃO.
Mas, precisais ser como criancinhas, para receber a GRAÇA com toda 

simplicidade de coração.
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Agora precisais aprender a viver em MIM, a relacionar-vos COMIGO, 
com este PAIZINHO, solícito e atencioso.   Somente EU SOU o refúgio certo 
para vós.

Por GRAÇA, ides recebendo a DÁDIVA que SOU à medida que dis-
tribuís, que partilhais, que vos doais, pois MINHA PRESENÇA é tanto AMOR que 
é mister DOAR-SE, PARTILHAR-SE, porquanto EU “SOU” para todos!

SOU o DEUS APAIXONADO e SAUDOSO de vós, o VOSSO PAI que 
MEU FILHO JESUS veio apresentar para vós, em PROMESSAS e PALAVRAS, 
na NOVA ALIANÇA, que vos manteve em caminho até agora.

EU SOU o PAI de JESUS que, no TEMPO HOJE, estou convosco em 
PRESENÇA REAL, com toda disposição e alegria, para realizar grandes feitos 
em vosso meio.

“Aprendei de MIM que SOU MANSO e HUMILDE de CORAÇÃO”, vos 
dizia MEU FILHO JESUS para situar-vos já neste NOVO TEMPO no qual iríeis 
conseguir ser dóceis, silenciosos e mansos dentro de vós, na humildade de cora-
ção, para acolher tão grandioso e reverente mistério, que é a certeza da MINHA 
PRESENÇA e PERMANÊNCIA em vós.

Sede, pois, agradecidos e prostrai-vos ante a MINHA MAJESTADE, 
num minuto de reverência, pois é o GRANDE REI que chega para REINAR so-
bre todos vós, sem distinção.

Foi toda uma preparação para “SE FAZER”, mas agora já “É” o NOVO 
TEMPO e todos vós já estais nele, gratuitamente.

- Aia – la!   Shaia – la!
EU vos abraço, ó Povos dos Cinco Continentes, e outorgo a vós a DIG-

NIDADE de FILHOS de DEUS, em NOME e no MEU PODER, SANTÍSSIMA 
TRINDADE, o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO!   Amém!

Vivei toda MINHA DOÇURA, toda MINHA FORMOSURA, saboreando a 
VIDA que SOU, em ÂNIMO e DESTEMOR, em PROGRESSO e REALIZAÇÃO.

Que MEU CORAÇÃO esteja no vosso, transbordando AMOR, o com-
bustível para todos os vossos empreendimentos, na FAMÍLIA, na EMPRESA e 
no GOVERNO!
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É a vossa adesão incondicional aos DÍZIMOS CELEBRADOS, a cada 
mês, no altar da MINHA “INTERVENÇÃO”, que vos UNIFICOU em torno a MIM, 
dando a vós a certeza do MEU AMOR FECUNDO e SANTO, SANTÍSSIMA TRIN-
DADE que tudo PROVÊ para vós.

E a MINHA LEI SANTA, proclamada em vossa FAMÍLIA, está de pé e em 
vigor, VITORIOSA e ALTANEIRA, e agora tem continuidade.

Ó FAMÍLIAS de todos os Povos, todas vós estais congregadas a MIM 
pelo DÍZIMO CELEBRADO neste CARISMA!

Que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO e TRINO AMOR!   Amém!

Permanecei em MIM e ficai ligados neste AMOR VERDADEIRO, que flui 
para vós em cascata de GRAÇAS benfazejas.

Progredi muito e esparzi MINHA LUZ sobre os quatro cantos do Uni-
verso!

Estas são MENSAGENS do TEMPO PRESENTE que a vós escrevi com 
todo CARINHO e ATENÇÃO, as quais haveis de VIVER com toda exuberância 
do “DEUS É” em vós.

 ABENÇOA-vos o PAI de todos vós!

 Povos do Universo!
 
 PAZ!
 EU, VOSSO DEUS e PAI, por ODEM REAL, EU vos DECLARO, 

SOLENEMENTE, no MEU PODER e MAJESTADE, SANTÍSSIMA TRINDADE, 
PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, está ABERTO o NOVO TEMPO para TODAS 
as FAMÍLIAS do Universo!

 BENDITA, ó MULHER, que estás à frente deste MISTÉRIO!   
És a VANGUARDEIRA deste CARISMA, a PRECONIZADORA do NOVO 

TEMPO, a CONDUTORA deste Povo Santo!
Tende certeza da MISSÃO CUMPRIDA!
  ABA, PAI-MÃE!   Amém!
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Que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, DEUS UNO e TRINO AMOR!   Amém!

Permanecei em MIM e ficai ligados neste AMOR VERDADEIRO, que flui 
para vós em cascata de GRAÇAS benfazejas.

Progredi muito e esparzi MINHA LUZ sobre os quatro cantos do Uni-
verso!

Estas são MENSAGENS do TEMPO PRESENTE que a vós escrevi com 
todo CARINHO e ATENÇÃO, as quais haveis de VIVER com toda exuberância 
do “DEUS É” em vós.

 ABENÇOA-vos o PAI de todos vós!

 FILHOS QUERIDOS,
AMIGOS MEUS!
Agora ides tomar conhecimento dos MEUS mistérios e ides saber a 

VERDADE sobre os passos que vós vivestes afastados de MIM.
Com MINHAS ALIANÇAS, EU vos acompanhei, sendo FIEL, em vossos 

passos direcionados a MIM.
MEU AMADO FILHO JESUS foi vosso sustentáculo durante todo esse 

tempo final e doloroso em que estivestes ME buscando, segurando vosso pesado 
fardo.

Realmente, por milênios, gemestes sob o peso das estruturas arcaicas e 
poderosas erigidas pelo mal.

JESUS, MEU FILHO, olhou para vós compadecido, dando SUA VIDA por 
vós, SALVANDO-vos do caos a que estáveis destinados.

Mas, em vida, não pôde mudar vossa situação de escravos das trevas, 
porque ainda não se completara o tempo.

Como LUZ, não foi aceito por vós, pois vós O matastes no madei¬ro, 
pedindo a continuação da desgraça sobre vós e vossos filhos ao ser dado a vós 
o livre arbítrio para decidir.

 Fostes vítimas do astuto opressor, que já se extinguiu eterna-
mente pela concretização do MEU PLANO de AMOR para todos os Povos, e,
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por isso, agora podeis e ides ver e tomar conhecimento de tudo o que foi plantado 
por ele dentro de vós.

Éreis a personificação do próprio mal, que fazia o que queria convosco, 
pobres fantoches em suas mãos.

Triste realidade que perdurou até hoje e só por ação de um CARISMA é 
revertida.

Quem diria que os FILHOS, AMIGOS, que criei à MINHA IMAGEM, iriam 
se voltar contra MIM, e vagar, por milênios, afastados do MEU OLHAR, penando, 
longe de MIM, na completa escuridão, com fome e sede, no pecado, na peste e 
na morte? Como disse, vós éreis a personificação do próprio mal, um matando o 
outro, como se vós fôsseis donos da VIDA.

De quem poderíeis ser imagem, FILHOS QUERIDOS, se amastes e 
preferistes a treva e matastes a LUZ?

Vós amáveis a Lúcifer, o anjo que se revoltou contra MIM, e vos pusestes 
do lado dele, combatendo a MIM, VOSSO DEUS e PAI!

Essa situação vos acompanhou desde Adão e Eva, no Paraíso.
FILHOS, o que fizestes da vossa LIBERDADE de HERDEIROS do Céu?
Onde vos levou a vossa desobediência? E por quanto tempo penastes !
Em MEU AMADO FILHO JESUS, de novo, pedistes a desgraça para 

vossos filhos, e vede o que vós vivestes todo esse tempo!
Que inteligência vós tínheis e quem governava vossa cabeça?
Vós fostes alvo do mais atroz engano e vivestes por todo esse tempo 

subjugados sob o peso excessivo da culpa em vossos ombros.
E sempre vós culpáveis DEUS de tudo o que acontecia convosco e ao 

vosso redor, não percebendo a trama diabólica que vos enganava sutilmente.
E vós vos afirmáveis no próprio ego e adoráveis a vós mesmos, todo 

esse tempo.
Isso EU falo para todos vós, tanto na estrutura familiar, como na eclesial 

e política.
Todos vós, sem distinção, pertencíeis ao mesmo dono, o senhor das 

trevas, e vós éreis suas vítimas.
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Vós vos orgulhais de serdes letrados, com vossas togas, mas tendes 
muito a aprender!

Há milênios, caminháveis em direção contrária a MIM.
Disso, vós precisais tomar bem consciência, pois agora os tempos são 

outros.
Os MANDAMENTOS e os SACRAMENTOS tiveram seu tempo, e as 

ALIANÇAS que fiz convosco foram úteis e determinantes enquanto estáveis 
longe de MIM.

Há muita diferença do tempo em que apenas buscáveis os MANDAMEN-
TOS, sem conseguirdes vivê-los.

Assim também com os SACRAMENTOS, pois agora é o DONO e SE-
NHOR dos MANDAMENTOS que junto a vós realiza SUA JUSTIÇA.

SOU EU mesmo, agora, que piso o chão de vossa alma resgatando a 
MINHA VINHA.

E é o SACRAMENTO VIVO, JESUS, MEU FILHO QUERIDO, que VIVE 
e REINA em vós neste TEMPO.

No HOJE, não são as leis e preceitos antigos que precisais observar 
para chegardes a MIM! Agora já chegastes e podeis desfrutar da convivência 
COMIGO, SANTÍSSIMA TRINDADE em vós.

Por isso, vosso modo de ser e agir precisa dar uma grande guinada para 
viverdes agora conforme DEUS UNO e TRINO, VOSSO DONO ABSOLUTO.

Em todo esse tempo dito passado, vós fostes deuses, governando vossa 
vida conforme vossa cabeça feita no mal, mas, agora, isso acabou!

Cessou de existir o dono treva e o tempo dele findou, pois, no TEMPO 
HOJE, é o AMOR, a LUZ VERDADEIRA, que governa o Universo.

Em tudo, o mal teve acesso, menos no AMOR UNO e TRINO, que é 
vossa pertença, agora.

Para MEUS FILHOS, não mais a iniqüidade, não mais a doença, não 
mais a morte, mas somente a VIDA, a SAÚDE e a SANTIDADE passam a con-
viver convosco.

 Por ORDEM REAL do DEUS UNO e TRINO AMOR, VOSSO 
DONO ABSOLUTO, dizei “SIM” à VIDA, à SAÚDE e à SANTIDA-
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DE, “SIM” à ORIGEM da GRAÇA na qual estais sendo gerados HOJE, no início 
do NOVO TEMPO, “SIM” à VIDA DIVINA, vossa semelhança COMIGO!

Que ASSIM SEJA, em NOME do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!
Esta é a VITÓRIA que vos acompanha!
Não fora este CARISMA SANTO que perseverou na SANTA LEI do DÍZI-

MO, vós todos teríeis crescido eternamente, pois vós estáveis bem enraizados no 
mal, dando os frutos de morte para vossos filhos saborearem.

Só através da vossa oferta nos DÍZIMOS, pude trabalhar incessante-
mente neste CARISMA, de uma forma ou de outra, exercendo sempre MINHA 
AUTORIDADE e sob MINHA VONTADE SOBERANA, e vós pudestes escapar do 
laço pertinaz que vos segurava e vos sugava tanto.

Isso vós sempre vivestes e não é nenhuma novidade para vós, e disso 
tomais conhecimento agora apenas para completarem-se em vós os passos e 
também para vos sentirdes seguros e tranqüilos, agora que tudo está feito.

HOJE, ides conhecer o VERDADEIRO DONO do Planeta Terra, e preci-
sais passar a ver, ouvir e agir de forma totalmente diferente COMIGO, convosco 
mesmos e com vossos semelhantes.

No rosto de cada IRMÃO, podeis contemplar MINHA FACE, que se per-
petua através de cada criatura.

EU, VOSSO DEUS, REI e SENHOR, a SABEDORIA incriada, “SOU” em 
cada um de vós, indistintamente, sob a AUTORIDADE deste CARISMA SANTO, 
que ORDENA agora que a VIDA “’SEJA”, e ELA

Isso EU vos falo agora, porque posso, como VOSSO DONO ETERNO, ir 
e vir, entrar e sair, subir e descer.

A ETERNIDADE abre para vós todas as portas e podeis vir a MIM, co-
nhecer-ME, estar em MIM, e vos alimentardes do que SOU.

Há uma LIBERDADE sem limites solta no ar, a vos embalar serenamente 
em MEUS BRAÇOS. E, no momento oportuno determinado por MINHA ONIS-
CIÊNCIA, abre-se a porta do Céu, e há, aí, um sopro de VIDA PLENA pairando no 
ar, o qual podeis respirar e vos alimentar do MEU AMOR e vos saciar do TUDO 
que SOU.
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SOU o UNO e TRINO AMOR e “ME FAÇO” realidade produtiva, PRE-
SENÇA constante em vós, que éreis carentes da VIDA DIVINA, mas que, no 
HOJE, é derramada em vós com toda ABUNDÂNCIA e PROVIDÊNCIA de LUZ 
e BÊNÇÃO.

BÊNÇÃO e GRAÇAS frutuosas sobre vós todos, FILHOS QUERIDOS 
dos Cinco Continentes!

No MEU REINO, no qual vós entrais, o manjar do banquete é o “SER” 
em MIM.

E vós já estais, permanentemente, em MINHA COMPANHIA, FILHOS 
QUERIDOS, deliciando-vos com o alimento que SOU EU em vós.

Agora precisais pensar alto, firme e forte, para estardes em MIM e vi-
verdes conforme EU SOU.

É a MINHA VIDA, o MEU AMOR, que agora toma posse de tudo o que 
sois e fazeis.

Passais a viver e respirar DEUS em todo vosso ser e agir. SOMOS UNI-
DADE, permanente e positiva; SOMOS “’UM” em SANTIDADE e PODER SANTO 
de AMOR, produzindo frutos de BEM, que se espalham por todo Universo.

DEUS, VOSSO PAI, desce até vós para de novo conviver convosco no 
Paraíso, recomeçando o diálogo e a amizade entre NÓS.

Vós sois FILHOS e EU SOU PAI, SOU MÃE, SANTÍSSIMA TRINDADE, 
no Céu e na Terra.

FILHOS QUERIDOS, vós não precisais preocupar-vos com nada, nem 
fazer esforço para estar em MIM, mas viver naturalmente o vosso dia-a-dia, na 
boa vontade de estar no BEM, porque EU mesmo, como DONO e SENHOR, 
realizo em vós o “’querer” e o “executar”.

SOU o AMOR e a PROVIDÊNCIA em vós e, se vós permanecerdes no 
MEU AMOR, tendes tudo em ABUNDÂNCIA.

Por isso vos digo que agora precisais aprender a “ficar” em MIM, per-
manecer no MEU AMOR e ME conhecer bem de perto, participantes que sois da 
UNIDADE TRINITÁRIA.

Aclarai vossa mente e vosso coração para entenderdes que MEU AMOR 
em vós agora é para sempre. Nada mais ME impede de “SER” em vós, pois todas 
as portas foram abertas.
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SOMOS UNIDADE, num ir e vir constante, vossa alma agora 
des¬cansando na PAZ da MORADA ETERNA que EU SOU em vós.

Entendei bem, FILHOS, que só DEUS em vós “É” TUDO o que precisais.
O mais, vós o recebereis por acréscimo deste PAI, rico em BÊNÇÃOS 

e GRAÇAS.
Portanto, buscai DEUS! Vivei DEUS!
Permanecei no MEU AMOR, amando-ME com toda força de vossa alma, 

acima de tudo e de todos, e tende certeza do sucesso e vitória em vossa vida!
Tal qual o dia sucede à noite, naturalmente, no curso dos tempos e nada 

fazeis para que isso aconteça, assim é DEUS em vossa vida.
EU vos gero na GRAÇA e, por CARISMA, a VERDADE da MINHA PRE-

SENÇA SANTA “É” em vós com todo PODER e MAJESTADE, mesmo sem nada 
terdes feito para que ELA se manifestasse. EU “’SOU” em vós e isso basta.

Simplesmente e naturalmente, completou-se o tempo e, como PAI-
MÃE, tomo posse do que ME pertence desde a ORIGEM, pois há um só SE-
NHOR e DONO, GOVERNO ABSOLUTO sobre todos vós, que vos direciona na 
PROVIDÊNCIA e na PAZ.

Sois convocados a viver nas alturas, a usufruir das BEM-AVENTURAN-
ÇAS, a vos fartar das MINHAS BÊNÇÃOS e RIQUEZAS.

TUDO é de todos, sem distinção alguma, pois tudo o que criei é vosso, 
para vosso bem-estar e vós todos sois herdeiros da fortuna que VOSSO CRIA-
DOR faz surgir e nascer para vós a cada amanhecer.

No decurso das estações, imutavelmente, o sol nasce a cada dia para 
aquecer a vida e vos fartar de frutos, brilho e cores.

É vossa toda MINHA CRIAÇÃO e, no HOJE, também VOSSO CRIADOR 
se dá a vós como alimento de AMOR, o AMOR-PESSOA, pisando tranqüila e 
naturalmente vosso chão, “fazendo-se” em vós VIDA, VERDADE, SANTIDADE 
e AMOR.

Em nenhum milésimo de segundo sequer vos deixei sem MEU OLHAR 
de PAI a vos seguir no CAMINHO. Em todo tempo, EU estive junto a vós, embora 
não percebêsseis, pois SOU o DEUS-UNIDADE desde o princípio.
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Agora ME revelo a vós e vós ides ver-ME com toda clareza. HOJE, sois 
agraciados com o sol da JUSTIÇA que raiou sobre todos vós, FILHOS QUERI-
DOS, e agora sois recompensados, com me¬dida farta, por todo o tempo que 
estivestes afastados do PAI, pois em MEU FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO 
SANTO sois de fato herdei¬ros da MINHA UNIDADE MAGNÂNIMA em vós.

Na MINHA JUSTIÇA de AMOR, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO 
e do ESPÍRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, que “SE FAÇA” a UNIDADE 
TRINITÁRIA em cada um de vós, no tempo HOJE!

Que assim seja, em cada FILHO MEU, todo BEM e toda GRAÇA!
FILHOS QUERIDOS do MEU CORAÇÃO, estando em MIM, vós tendes 

tudo, pois EU, VOSSO DEUS PAI-MÃE, providencio que nada vos falte.
SOU o AMOR, AMOR, AMOR, e tudo o que precisais desejar e querer, 

de todo vosso coração e entendimento, é “estar” em MIM, convivendo e desfru-
tando da PESSOA-AMOR que mora em vós.

FILHO! FILHOS ! FILHOS QUERIDOS ! É o próprio AMOR que vos fala 
e conduz! Com todo carinho e ternura, achegai-vos a MIM, pois ides ter muita 
felicidade em conviver COMIGO e serdes dóceis em

Quem sois vós, e QUEM SOU EU para chegar até vós com um PLANO 
SANTO de AMOR tão bem elaborado, que não admitiu falhas e foi VENCEDOR?

Neste CARISMA SANTO, EU vos segurei pela mão e juntos batalhamos 
até a VITÓRIA FINAL.

HOJE, com toda satisfação e alegria, ergo MINHA MÃO, alvissareira e 
vitoriosa, DEUS VENCEDOR, por todos os séculos eternos! Estou emocionado 
junto a vós e não sei se somo ou se choro... 

-  Aia-lá! 
- Shaia-lá! 
- Caia-lá! 
- Mala-lá!
DEUS VENCEDOR, em tudo e em todos, na FAMÍLIA, na IGREJA e no 

GOVERNO.
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O que JESUS, MEU FILHO, não terminou em VIDA, agora se faz, por 
CARISMA, pela ação corajosa e destemida de MEU ESPÍRITO SANTO.

Este CARISMA, encarnando a PESSOA do ESPÍRITO SANTO, realiza 
a SUA MISSÃO e completa a de MEU FILHO JESUS, resgatando-vos, sobrema-
neira, de toda situação desfigurante em que vegetáveis desde a origem.

Negros foram vossos dias, os vossos passos na escuridão, pois não 
aceitastes a LUZ VERDADEIRA. Mas, HOJE, EU vos digo de viva voz: toda 
situação de pecado, doença e morte, em vosso CORPO, em vossa FAMÍLIA, 
na COMUNIDADE, EMPRESA e GOVERNO, está vencida e podeis vos consid-
erar FILHOS LIVRES, SADIOS, SANTOS, SALVOS e VIVOS, eternamente. Mais 
sábios sereis ainda se, ao menos ago¬ra, já sem outra saída, obedecerdes à 
MINHA LEI, colocando-vos a MEU favor.

A MINHA LEI do DÍZIMO vos será leve e frutuosa e nela haveis de viver 
com toda tranqüilidade de alma e coração.

Digo a vós que não há outra escolha, pois a velha época que segu¬rou 
vossos passos extinguiu-se na ordem do TEMPO.

Há, HOJE, um ponto de partida, do qual todos vós estais aptos a seguir.
É o MARCO inicial do TEMPO SANTO, os TEMPOS MODERNOS, o 

HOJE, o DIA CLARO, a LUZ NOVA, a GRAÇA TOTAL, que exigiu a vida de al-
guns e a abnegada OBEDIÊNCIA de todos, no qual começais a viver, na mais 
íntima e terna convivência COMIGO, VOSSO DEUS PAI-MÃE.

Sei como estais agradecidos, pois retirei a culpa de todas as gerações, 
de vossos filhos, netos e bisnetos, em todas as gerações, e todos serão abençoa-
dos, pois terão no coração a MINHA LUZ, na alma a MINHA FACE, e na fronte o 
MEU DIADEMA de GLÓRIA.

Já não estais mais sozinhos e dispersos, gemendo e vagando pelas past-
agens secas, mas multiplicais em vós os SENTIMENTOS de AMOR, TERNURA, 
VIDA, SAÚDE, PAZ, SABEDORIA, BÊNÇÃOS, ABUN¬DÂNCIA e PROVIDÊN-
CIA.
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Sois PUROS e SANTOS, na MINHA SANTIDADE e PUREZA que habi-
tam a vossa alma.

Há uma plenitude de gozo, delícia e alegria morando no âmago de vossa 
alma, gerando a VIDA em ABUNDÂNCIA e a LUZ que ilumina a todos.

Como é bom estar convosco, FILHOS QUERIDOS! Como é diferente, 
agora que ESTOU aqui, dentro de vossa casa, pisando o mesmo chão onde 
estão vossos pés !

SOU tão REAL em vós como o sol que vos aquece e o ar que respirais.
E com toda naturalidade, passais a usar MINHA IDENTIDADE DIVINA, 

vós que sois FILHOS HERDEIROS do DEUS PAI-MÃE, PROVIDÊNCIA e AMOR.
Do que passou, ninguém lembra mais, nem EU nem vós, pois cessou de 

existir e não atinge mais o pensamento.
Agora, pensai DEUS! Vivei DEUS, e convivei com o NOVO DONO, a 

VIDA DIVINA que existe para todo sempre!
O DÍZIMO, a LEI ABSOLUTA e UNIVERSAL, vos dá esse direito à VIDA 

em MIM, permitindo a vós usufruirdes de toda riqueza de BÊNÇÃOS e GRAÇAS 
conquistadas pelo CARISMA, e que agora é ORDEM e DOM para vós.

E que, no tempo HOJE, “SE FAÇA” o DOM do CARISMA sobre cada FI-
LHO MEU, pelo PODER e na AUTORIDADE do PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO, 
SANTÍSSIMA TRINDADE !

Por ORDEM REAL, no PODER da MINHA UNIDADE, DEUS UNO e 
TRINO AMOR, REI, DONO e GOVERNO ABSOLUTO de toda ordem universal, 
no decurso de todos os tempos, que “SE FAÇA”, no HOJE, o CARISMA da CO-
MUNIDADE ALIANÇA DIVINA, no Céu e na Terra, por toda eternidade !

E o CARISMA “É”! Que assim seja e que “SE FAÇA”, na MINHA BON-
DADE !

Falou convosco DEUS PAI-MÃE, o REI, pelos séculos eternos ! Amém!
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FILHOS!
Vós estais em MIM e EU ESTOU em vós!
Esta é a grandeza deste momento: a intimidade do Céu com a Terra. Falo 

a vós com insistência e doçura, pois é hora de AMAR-ME e deixar-vos AMAR por 
MIM, integrando-vos neste TEMPO NOVO, preparado para vós.

Junto ao MEU SEIO, estais a embalar momentos de carinho e profunda 
ternura.

É a Terceira Obra que entra em ação, a última “conspiração” do PAI em 
relação a SEUS FILHOS.

Com efeito, se abre, agora, a porta definitiva, onde um exército em pron-
tidão aguarda a hora do desfecho final, sob MEU COMANDO.

E vós, por MINHA decisão, fostes conduzidos e chegastes à conquista 
definitiva e total, a UNIDADE do ETERNO AMOR em vós.

É o Paraíso que vos proporciona a vivência, de uma extremidade à outra, 
fazendo-se única e verdadeira a VIDA de LIBERDADE, gozando em plenitude o 
ETERNO em vós.

Nele, EU vos dou o direito de estardes integrados no MEU AMOR, pois 
manifestastes a MIM o desejo de uma VIDA PLENA, no MEU AMOR.

Para isso, todo o “velho” deixou de existir para tudo recomeçar, agora, 
neste TEMPO, em que uma só é a VERDADE dentro de vós: a vossa plenitude 
em MIM.

Não pesa mais sobre vós a condição de pecadores, porque dela já não 
ME lembro, pois EU vos gerei na GRAÇA e na PAZ, neste NOVO TEMPO de 
AMIZADE COMIGO.

Todos vós sois agraciados com o UNO e TRINO AMOR.
HOJE, MINHA LUZ está no Mundo do qual SOU o DONO INCONTES-

TÁVEL, o SANTO, TRÊS VEZES SANTO.
ESTOU à frente de vós para vos saudar e vos parabenizar por tudo o que 

realizastes sob MINHA INTERVENÇÃO.
A salvação para o Mundo, de tamanha SABEDORIA, que a imensidão 

do mar torna-se pequena e frágil diante do incomensurável feito, prescrito e con-
cretizado sob MINHA ORDEM.

EU vos dei um conhecimento novo e toda segurança da MINHA VOZ e 
agora, de antemão, dou-vos a ORDEM e por MIM assinada.
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As linhas que formam um labirinto de AMOR se unem e se transformam 
em uma ALIANÇA, uma ponte que abraça todo Universo.

EU lanço essas linhas escritas, do alto até as profundezas, dando OR-
DENS e, assim, se fazendo cumprir as promessas que prescrevi no princípio e 
não passará o segundo tempo, depois do primeiro, e chegará o NOVO TEMPO, 
o TEMPO do MEU AMOR.

O primeiro e o segundo se entrelaçam no terceiro e se completam em um 
só, dando assim VIDA em ABUNDÂNCIA, no extremo do Céu e nas profundezas 
da Terra.

A UNIDADE completa-se entre o Céu e a Terra e, nesse TEMPO, surge 
a MORADA definitiva, saída do MEU TRONO. É a permanência ÚNICA e VER-
DADEIRA que gera VIDA ETERNA entre o Céu e a Terra.

Acontece, no Céu, a abertura em forma de um OLHO por onde perpassa 
a LUZ saída da MINHA FONTE. Esse “OLHO” está “coroado” pela Aliança de um 
NOVO TEMPO, coberto pelo AMOR do INFINITO DEUS.

Nada há mais forte, nada há mais sublime.
A Terra jamais viverá outro feito igual, pois SE dá em AMOR AQUELE 

que a criou, enchendo-a de GRAÇA, recriando e renovando toda espécie.
Há uma fonte de LUZ que desce em uma coluna e se derrama em pro-

fundidade, emitindo raios de VIDA, AMOR e PAZ em todas as direções.
SOU o ÚNICO, o VERDADEIRO SENHOR, e já ESTOU entre vós!
Por que ME temeis? Por que estais à distância e fugis de MIM? 
Achegai-vos a MIM! Vinde e fazei AMIZADE COMIGO, pois já não SOU 

um estranho para vós ou um castigador, mas quero ser para vós o ÚNICO AMOR, 
a VIDA em plenitude! Quero viver convosco, ser força e ser poder!

Não deixeis este TEMPO de largada para o NOVO passar em vão, mas 
vinde depressa para junto de MIM, dialogai COMIGO para que possamos, juntos, 
viver em harmonia.

Tudo em MIM transpira PAZ e dá frutos de tranqüilidade e ternura.



450

SOU VOSSO PAI! SOU TERNO e GENEROSO! Não duvideis de MIM, 
mas assentai-vos junto a MEU TRONO para que possais aprender a AMAR como 
EU vos AMO.

Nem percebestes ainda quão grande é o MEU AMOR por vós? Por que 
estais a duvidar?

Caminho convosco e estou convosco e assim ME “FAÇO” AMOR em vós 
a cada momento, inundando-vos com MINHAS BÊNÇÃOS FÉRTEIS e PRODU-
TIVAS.

SOU VOSSO PAI e AMIGO.

                                           

FILHOS AMADOS !
SOU o PAI de todos vós!
Eis a celebração do NOVO TEMPO que se inicia, no qual vós estais 

ingressando íntegros e conscientes do MEU AMOR PLENO por vós.
A aquisição e a acolhida deste TEMPO se faz na pobreza total de espírito 

e na lealdade da alma, completamente entregue a MIM.
Não brote em vós o alvo de um único desejo, mas apenas a inten¬ção 

sincera de estar em íntima integração COMIGO, VOSSO DEUS e PAI.
Integrados em M/M, em convívio profundo COMIGO, haveis de entregar 

todo vosso desejo inferior, para “adquirir” o anseio de estar unidos, de corpo e 
alma, a MIM.

Agora sois favoráveis a MEU respeito, permaneceis em MIM, todos vós, 
em igualdade permanente, e EU vos dou um alimento novo, um manjar saboroso.

MEUS OLHOS se abrem para derramar sobre vós a LUZ fulgurante que 
se sobressai, deleitando todo Universo e cobrindo a atmosfera e dando um sen-
tido novo a todo ser.

A linha que desce verticalmente liga o extremo a todo Jardim Celeste. 
Vós vos encontrais em uma só direção, a única que passa a ser UNIDADE em 
MEU AMOR, pois isso se tomou um ato de dignidade e dado como fato con-
sumado dentro do MEU projeto.
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Isso porque não vos basta uma luz no final do túnel, mas um projeto de 
AMOR, um canal aberto por onde deveis percorrer, em idas e vindas, criando as-
sim para vós uma UNIDADE de PERFEIÇÃO, onde a morte deixa de existir para 
que somente a VIDA tenha sua plenitude.

Tal convívio vos foi dado do Céu, pois nele está resumida e definida a 
conjuntura final de um REINO de AMOR e GLÓRIA.

A permanência em MIM é que vos dá condição de serdes NOVOS, em 
uma VIDA NOVA, pois deixastes para trás a tenebrosa e fria morte para ingres-
sardes em um NOVO e profundo TEMPO do qual não mais saireis.

A conseqüência de tal abertura acontece pelo fato de vós, FILHOS AMA-
DOS, estardes em íntima e permanente ligação COMIGO.

Vós não podíeis ser castigados eternamente pela atitude revoltante de 
desobediência tomada pelas antigas gerações.

Compadeci-ME, ao ver tal desolação sobre vós e dei a vós um NOVO 
TEMPO e um único CAMINHO para trilhardes em um mesmo sentido.

EU vos dei a saborear do MEU AMOR para então conhecerdes quão 
grande é MEU CORAÇÃO.

Vós não fostes justos, nem amáveis, mas dou-vos HOJE o MEU 
PERDÃO de PAI-MÃE e aconchego-vos em MEU PEITO para, de ora em diante, 
como herdeiros santos e irrepreensíveis, ingressardes no Paraíso eterno reser-
vado para todos vós.

Falou convosco o DEUS da PAZ.
                                              

FILHOS QUERIDOS!
É o PAI quem vos fala!
Vós viveis agora o TEMPO SANTO, em que os mistérios e segredos de 

VOSSO PAI passam a ser conhecidos por vós, pois EU os revelo ao humano 
através da MINHA digna FILHA que ME serve em OBEDIÊNCIA e AMOR.
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Acha-se em MEU poder a única e verdadeira “fenda” de VIDA PLENA, 
pois há entre o Céu e a Terra a esplêndida COROA, o diadema da UNIDADE 
PERFEITA.

EU ME congratulo convosco e deposito-a, em forma de LUZ, sobre vos-
sa cabeça, conquistando, assim, a UNIDADE de PERFEIÇÃO entre o DIVINO e 
o humano.

Guardo um segredo de deliberação e que EU agora a vós revelo. A UNI-
DADE se dá ao passo que uma vida parte, unindo-se intimamente à MINHA SAN-
TIDADE. É uma ORDEM única, prescrita e deliberada sob MINHA VONTADE, e 
que, neste TEMPO de integridade, se faz verdadeira.

Esta é a parte que mais vos será difícil, pois inclui, para MIM, um passo 
de UNIDADE e, para vós, um passo de dor e lágrima.

É o encontro definitivo da Família Humana com a FAMÍLIA TRINITÁRIA, 
pois, estando concluída esta ALIANÇA, a humanidade re¬ceberá do Alto Céu a 
LUZ que penetra as suas entranhas e a UNIDADE em PERFEIÇÃO se faz.

Há um segredo para vós; há um mistério. 
Há uma porta, uma COROA a se colocar. 
Há uma chave e uma santa viva no PAI.
O seu nome se conclui em abraço definitivo acolhido pelo PAI, pois ela 

representa a conquista de um manancial de BÊNÇÃOS que caem sobre todo 
Universo. O seu nome já não pertence mais ao humano, mas se pôs diante de 
MIM em realidade de perfeita harmonia COMIGO.

Ainda um pouco e outro pouco e já nos veremos em UNIDADE
PERFEITA. Amém!
FILHOS!
Eis que deveis prestar atenção!
É de um mistério ainda maior que vos falo. É a abertura de um NOVO 

TEMPO, é momento de uma grande revelação, um mistério inefável esse que se 
apresenta.

MEU FILHO JESUS caminhou convosco trazendo o caminho da VER-
DADE até seu ponto final. Eis as SUAS PALAVRAS: “EU SOU o CAMINHO, a 
VERDADE e a VIDA”.
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Vede o que se sucede, pois, de ora em diante: a CRUZ se estabelece 
entre o Céu e a Terra fazendo-se ao inverso de todo Universo e de seu meio 
abre-se a porta do NOVO TEMPO. É a porta da VIDA, pois a morte foi totalmente 
vencida e a CRUZ é o seu sinal.

MEU AMADO FILHO JESUS, um só CORAÇÃO COMIGO, entrega SUA 
MISSÃO, realizando o mais belo mistério, chegando com a VIDA para o Mundo.

A CRUZ VITORIOSA é o sinal da libertação sobre toda a humanidade.
Eis as palavras que ela representa: “EU SOU o CAMINHO, a VERDADE 

e a VIDA”.
O CAMINHO se fez, chegando completo, e está entregue a MIM, por 

MEU FILHO JESUS.
De ora em diante somente a VIDA permanece, pois a morte já não          

existe, completaram-se os dias de sacrifício e calaram-se todas as vozes con-
trárias à MINHA VONTADE. Fez-se a PAZ entre o Céu e a Terra, ligando-se as 
suas extremidades.

A maior e a única fonte de VIDA está em MIM e EU vos afirmo que não 
existe e jamais existirá outra fonte de REAL AMOR, pois EU vos tenho guardado 
em MEU CORAÇÃO.

A liberdade em vós instituída vos dá o direito de UNIDADE PERFEITA 
em MEU AMOR.

A vossa alma, como uma jóia de cristal, é intocável, e somente a ação 
do MEU ESPÍRITO SANTO produz nela o sopro de VIDA DÚVIDA, dando-vos 
condições de viver como FILHOS, herdeiros do PAI.

Ela se abre em fonte, derramando-se, de alto a baixo, em néctar que 
produz a energia geradora da VIDA PLENA em MIM.

Por vós mesmos, sois incapazes de produzir a VIDA e, por isso, tendes 
a fonte segura ligada em MIM.

O NOVO TEMPO vos proporciona total liberdade em MIM, criando-se, 
assim, uma linha de filiação, geradora de BÊNÇÃOS e GRAÇAS. Este NOVO 
TEMPO vos dá a certeza de que o mistério se completa e resume-se na UNI-
DADE TRINITÁRIA, unindo Céu e Terra, criando-se assim uma nova esperança 
para todas as gerações.
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De ora em diante, buscai somente a PALAVRA VIVA, a VERDADE eter-
na, a VIDA ligada no laço da amizade COMIGO, geração a geração.

Tendes um conhecimento sábio dirigido a vós por MIM e que permanece 
para todo o sempre.

Há um sopro de VIDA NOVA pairando sobre o Universo.
EU vos dou um tempo, e outro tempo, e o tempo se finda mergulhado em 

um poder magnífico, saído do MEU TRONO.

FILHOS QUERIDOS!
AMIGOS MEUS!
Dou-vos HOJE todo MEU AFETO, pois agora isso é possível e EU ME 

coloco bem perto de vós neste momento derradeiro e decisivo.
Vós precisais romper com o que é humano e permanecerdes no DIVINO.
Não há outro caminho e este é o momento que escolhi para dar esse 

passo.
Estamos UNIDOS, EU em vós e vós em MIM, de CORAÇÃO e ALMA, na 

mesma UNIDADE, em intensa vigília de AMOR.
Precisais ficar firmes em MIM e permanecer em pé, diante de todas as 

situações e vicissitudes com as quais ides vos deparar.
Vós estais preparados pelo CARISMA e podeis dar o passo deci¬sivo 

rumo à MINHA ETERNIDADE. Nada mais há que vos prenda à Terra e podeis 
viver a completa liberdade de FILHOS de DEUS.

Agora que estais fixos e inseridos na MINHA SANTIDADE, nada mais 
poderá abalar-vos, pois EU SOU vosso sustentáculo neste DIA ETERNO que se 
abre para vós.

Vós sois MEUS AMIGOS QUERIDOS, MEUS FILHOS DILETOS, herd-
eiros do MEU TRONO de BONDADE e PROVIDÊNCIA, participantes, já em vida, 
da MINHA DIVINDADE.
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Por ela vos assemelhais a MIM e cada ser é MINHA IMAGEM, pois em 
toda Terra habita a VIDA PLENA.

Sobre vós repousa toda MINHA AFEIÇÃO e nada haveis de te¬mer, pois 
DEUS não se desdiz, e a VIDA que SOU “SE FAZ” em vós.

Neste CARISMA, sois co-participantes COMIGO nas lutas e nas vitórias, 
e é necessário permanecerdes em MIM, na MINHA COMPANHIA, pois pene-
trastes no mistério, o CAMINHO ABERTO com o PRÓPRIO CORPO do MEU 
AMADO FILHO JESUS.

Na PLENITUDE de MEU ESPÍRITO SANTO vos abandonais vos en-
tregais e vos ajudais para penetrar a VIDA NOVA, que é patrimônio vosso no Céu.

EU ME comprometo convosco em todas as horas e momentos, pois 
desde o início deste CARISMA já vos alertei que mais difícil, bem maior e mais 
dolorosa, seria a luta para desbravar e permanecer no BEM.

Estais vivendo e tirando lições de um passo de grande maturidade e 
desprendimento.

Vós estais diante do grande mistério, que ainda vos é desconheci¬do, 
pelo qual o humano se abre como botão de flor e se entrega totalmente para 
revelar tal segredo ao Mundo, pois, neste início do NOVO TEMPO, a FAMÍLIA 
TRINITÁRIA desce na Família Humana e esta é a maior con¬quista do CARIS-
MA, mas também o maior desafio para vós, pois precisais ser fortes para aceitar 
MINHA PRESENÇA TRINITÁRIA como GOVERNO em vós, em vossa FAMÍLIA, 
COMUNIDADE, EMPRESA e GOVERNO, acreditando neste segredo promissor 
e permanecendo em MINHA PRESENÇA.

Ficai tranqüilos, pois é o mistério da VIDA ETERNA em MIM que vos 
revelo e cuja porta se abre para todos, neste TEMPO HOJE.

É o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO convosco e em vós, num          
ABRAÇO ETERNO e em íntima sintonia de AMOR e VIDA.

Esta VIDA ETERNA é vosso íntimo contato COMIGO, VOSSO DEUS 
e PAI, em aconchego de AMOR e AMIZADE, num conhecimento mais intenso e 
numa aproximação maior e mais direta, FACE a face, como no início dos tempos.

Neste passo, é mister que aconteça a abertura da porta da VIDA para 
todos os viventes.
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E a chave desta porta para a VIDA que não se extingue encontra-se com 
a LÚCIA.

Ela faz a ligação, de uma extremidade à outra, dando acesso ao íntimo 
contato entre o Céu e a Terra.

É através dela que se abre a porta da VIDA que iluminará todo Universo, 
mudando a estrutura do Céu e da Terra.

Ao abrir-se a porta, acontece a fusão do Céu e da Terra, a FAMÍLIA 
TRINITÁRIA desce e entra na Família Humana.

Por desígnio DIVINO, na LÚCIA se completa o CAMINHO e a FAMÍLIA 
é vitoriosa, sem catástrofe final de destruição, mas naturalmente, por este CA-
RISMA, recebe a LUZ do Alto, SANTÍSSIMA TRINDADE, DEUS UNO e TRINO 
AMOR, corno GOVERNO ABSOLUTO e SAN¬TO que REINA sobre a FAMÍLIA 
com todo brilho, fulgor e majestade, neste TEMPO dito HOJE, no qual só o BEM 
conta.

Completa-se o tempo e extingue-se a derradeira família sem-vida, sem-
esperança, sem-brilho, e ressurge a FAMÍLIA NOVA, a primeira, que ressuscita 
para a VIDA NOVA, FELIZ e REALIZADA no SEIO TRINITÁRIO.

Os dois caminhos chegam juntos e se apresentam a MIM, tomando-se 
UNIDADE no AMOR TRINITÁRIO. Eles se completam e se abrem em um ABRA-
ÇO, humano e celeste, ligando o Céu e a Terra em forma de uma grande CRUZ.

Esta é a abertura de um NOVO TEMPO e SUA UNIDADE está em uma 
dimensão feita pelo próprio PAI,já a partir de agora.

Eis que se tem o seu sinal, a porta se abre e se rompe o véu que desce 
de alto a baixo.

Este véu, que cobriu a Terra quando da MORTE de MEU FILHO JESUS, 
se rompe com a partida da LÚCIA e já não há mais tempo para se definir, pois 
tudo se completou, e esse TEMPO que chega é PLENO de AMOR, pois acontece 
um rompimento esplêndido para esta nova dimen¬são do ser, no qual somente 
existe a VIDA.

Vós penetrais no mistério da VIDA ETERNA, o SER em MIM, e acon-
tece o vosso desabrochar para essa VIDA em ABUNDÂNCIA, merecida a vós 
por MEU AMADO FILHO JESUS. É a explosão do vosso ser na VIDA de MEU 
ESPÍRITO SANTO que ora se concretiza, unindo-vos ao SEIO da SANTÍSSIMA 
TRINDADE.
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O Céu desce à Terra e a vós é dada a VIDA, pois é o PRÓPRIO DEUS 
que “SE FAZ” em vós.

A LÚCIA termina sua MISSÃO na Terra e,junto do PAI, em MINHA PRE-
SENÇA GLORIOSA, vive eternamente na MINHA SANTIDADE.

Chega ao Mundo um NOVO TEMPO, um romper magnífico, em que so-
mente a VIDA se faz PRESENÇA.

Agora a FAMÍLIA, SALVA e SANTIFICADA, tem o direito de ser FELIZ.
FILHOS QUERIDOS, assim EU cumpri o que prometi a vós ao compro-

meter-ME convosco. E vós fostes dóceis e fiéis à MINHA LEI do DÍZIMO e podeis 
ficar tranqüilos, na certeza da MINHA PRESENÇA, em AMOR e PROVIDÊNCIA, 
em todos os vossos passos.

No HOJE, esta é a ORDEM REAL da SANTÍSSIMA TRINDADE sobre 
vós.

Que “SE FAÇA” a UNIDADE TRINITÁRIA em todas as FAMÍLIAS da 
Terra!

Que se completem no AMOR do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO!
Esta é a LEI! Que se cumpra, sob MINHA AUTORIDADE e PODER!
Por este CARISMA, a FAMÍLIA TRINITÁRIA “É’” na vossa FAMÍLIA.
Que assim seja! Amém!

Falou convosco o DEUS PAI-MÃE.

                                                

FILHOS QUERIDOS *
EU, o SENHOR, assim ME manifesto.
Quero que assim se faça e se cumpra, gesto a gesto.
SOU a permanência eterna entre vós, a LUZ ÚNICA, a FONTE da qual 

deveis beber.
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É de comum acordo que venho pedir-vos para integração imediata e 
posse, uma ligadura completa entre a Unidade Governo, Igreja e Família. Junto a 
essa ordem, se ligue a Sociedade da qual todos fazem parte. Também se comple-
ta, em ambas as partes, o uso de um bastão, gravado com letras que confirmem 
a MINHA PRESENÇA, se fazendo necessário.

O firmamento desce, feito em um único testamento, do qual EU SOU o 
ÚNICO DONO, pois dele tenho o conhecimento absoluto.

Assim sendo, EU ME FAÇO VIVO em vosso meio e por intermédio de 
tal acontecimento começo a ME fazer conhecer por rodas as partes e Nações.

É uma UNIDADE íntima da qual tomarei o MEU DIREITO, fazendo acon-
tecer a plenitude entre o Céu e a Terra.

Que assim seja! Amém!

                         

VISÃO

“Vou te levar até o Céu e te mostrarei as suas maravilhas.”
Eis que fui transportada pelos Anjos do SENHOR e me vi diante dos 

SEUS OLHOS.
Como uma gangorra, fui sacudida de alto a baixo, e permaneci diante de 

SEUS OLHOS.
O SENHOR me fez sentir o SEU AMOR e deu-me a entender as SUAS 

PALAVRAS e delas fui porta-voz.
De novo, sacudiu-me violentamente e me colocou diante da FONTE de 

Água Viva, dizendo: “Fica em MIM e já não morrerás!”
E eis que, de repente, me vi diante de um grande rio. É este rio que dá 

passagem entre o Céu e a Terra. Ele é como um canal aberto que lava e purifica 
entre as suas pedras.

Assim, caminhei por dentro desse grande rio, lavando e purificando a 
minha alma.

O SENHOR me deu toda FAMÍLIA para, junto comigo, se purificar e 
chegar até ao Alto Céu.
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FILHOS do MEU CORAÇÃO!
É VOSSO PAI que se comunica convosco.
Estais a acompanhar um grande acontecimento e um momento                   

inesquecível.
A Terra jamais presenciou tamanho desfecho. É a UNIDADE de um tem-

po ligado a outro TEMPO.
É um impenetrável saber cheio de igualdade e SABEDORIA que gera 

esse TEMPO.
Há uma vida em comum acordo, ligando a extremidade do Céu à aber-

tura da Terra, chegando assim à porta da iniqüidade e abrindo a porta da VIDA 
PLENA.

Esta é a HORA de “ser” em DEUS, na sua total plenitude.
EU, VOSSO DEUS, vos afirmo que todo ser celebra este momento forte 

de encontro COMIGO.
A própria VIDA gera a SABEDORIA que extingue o perverso e suas pa-

lavras iníquas.
Surge o ser VIVO no PAI e dele sai a força de liberdade total, fazendo-se 

“UM” no Céu e também na Terra.
Eis o grande momento, o único, para celebrar todos os tempos. A LUZ 

penetra e se alonga até os confins da Terra. A ela pertence todo ser, toda espécie 
e toda geração, e começa uma nova existência sobre todo Universo.

Esta é a luminosa força de equilíbrio que permanecerá para todo sempre.
Para que vós ME entendais, EU ME fiz em linhas escritas, ME fiz em 

linhas retas, em linhas transversais, “infundindo” MEUS PÉS no seio da Terra, 
criando uma nova existência.

Assim, EU SOU “linha reta”, SOU “linha curva”, SOU o resumo do novo 
e eterno permanecer. Junto-ME à elaborada letra, sentenciada por MEU AMOR, 
e ME faço derramar sobre o Mundo. Através de cada letra e de cada linha, faço 
chegar a vós o MEU ESPÍRITO, carregado de LUZ em profusão de cores e        
brilhos.
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EU tenho em MINHAS MÃOS o equilíbrio de todo Universo. 
Envolvi o eixo do Mundo com MEU AMOR e dei-lhe um NOVO COMEÇO,  

pois em MIM guardo o PODER de uma geração vivificada em MEU ESPÍRITO 
SANTO.

Haveis de ver o mundo da iniqüidade aniquilando-se completamen¬te, 
dando lugar ao MUNDO SANTO, governado por MEU AMOR. Digo-vos estas 
coisas, pois tendes anseio de ver chegar esse NOVO TEMPO cheio de GRAÇA 
e LOUVOR.

Abençôo-vos com todo AMOR do MEU CORAÇÃO!

REVELAÇÃO

É o término das barreiras, com a porta aberta, em muita LUZ, dando 
passagem para o Céu, que é o lugar, isto é, a “dimensão” de permanência VIVA 
no SEIO da TRINDADE.

Um coro celestial, de vozes angelicais, se faz ouvir no SILÊNCIO, em-
balando a alma que entra pela porta iluminada, sendo recepcionada pelo próprio 
PAI.

E a alma, no momento do ENCONTRO com o PAI, estremece e se aban-
dona tranqüila, na certeza do “estar” junto, sentindo muita leveza, alegria e vib-
ração diante da expectativa do ENLACE ETERNO, a UNIÃO íntima em DEUS, a 
participação global em todo Cosmo, livremente, sem fronteiras, sem distâncias.

É o enlevo na SABEDORIA DIVINA da qual agora faz parte, em contato 
direto com o CRIADOR.

Há um mergulho, um ABRAÇO ETERNO de CHEGADA na VIDA, um 
descansar gostoso e sem fim no COLO do PAI, na certeza da MISSÃO cumprida.

A alma repousa tranqüila na PERFEIÇÃO DIVINA, sem pensamentos 
nem sentimentos, passando a fazer parte dos SENTIMENTOS e PENSAMEN-
TOS de DEUS, imersa na DIVINA SABEDORIA.

A alma VIVE em intimidade indescritível com DEUS, em CARINHO, 
TERNURA e PAZ TOTAL.
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Que toda Terra saiba que a alma está FELIZ, muito FELIZ, na doce 
ALEGRIA do “estar” mergulhada totalmente no AMOR do PAI, unida a rodas as 
almas que viveram, que vivem e que viverão, em uma FRATERNIDADE UNIVER-
SAL de LOUVOR e GLORIFICAÇÃO ao DEUS da VIDA, SANTÍSSIMA TRIN-
DADE, no Céu e na Terra.

É aqui e ali, é o ir e vir das almas, um movimentar constante, sem espaço 
de tempo e lugar. É o “permanecer” eterno no PAI, mas também o sempre estar 
junto, pois todos, todos, todos, estão integrados na mesma VIDA, que é DEUS.

É o coro dos Anjos e Santos, em lindas e melodiosas canções e mur-
múrios, que faz bem ao ser em completa PAZ.

É assim que as almas se encontram e se abraçam, num bailar eterno de 
AMOR e DOAÇÃO.

Sem esforço algum, o LOUVOR “’É”, a GLORIFICAÇÃO “É”, numa        
exaltação constante enaltecendo a GLÓRIA do PAI, do FILHO JESUS e do        
ESPÍRITO SANTO.

Todas as almas, em harmonia, na UNIDADE de AMOR do PAI, amando 
e servindo.

É muito bonito!
É a convivência da alma com a ALMA UNIVERSAL, num íntimo contato 

entre DEUS e SUAS CRIATURAS.
É o NOVO Céu e a NOVA Terra, agora aberta e livre para a VIDA em 

profusão.
Há um profundo SILÊNCIO que traduza VIDA, um descanso de FELICI-

DADE e DOÇURA de VIDA PLENA em DEUS, um contato íntimo e sereno, um 
“estar” aconchegada no SEIO da TRINDADE em perfeita harmonia e integração 
absoluta.

Há o “SER” no PAI, toda BELEZA e FORMOSURA, toda FELICIDADE e 
ALEGRIA pela eternidade sem fim.

É o SILÊNCIO de VIDA, que fala e se comunica, um SILÊNCIO dinâmico, 
que trabalha e age, um SILÊNCIO pacífico, de gozo e alegria da alma abraçada 
no PAI, tal qual criancinha a dormir serenamente.

É o ENCONTRO VIVO e TERNO, da alma humana com a ALMA de 
DEUS.
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É o VIVER, sem limites de tempo e espaço, o VIVER ETERNO, é a 
extrema ALEGRIA da certeza da VIDA, na FORÇA de AMOR da SANTÍSSIMA 
TRINDADE.

É a FECUNDAÇÃO do SER em SEU DEUS, em uma união de LUZ e 
VIDA.

A alma humana, em liberdade e pureza, é sugada e se une à ALMA de 
DEUS, que é a UNIDADE UNIVERSAL.

É um VIVER contínuo, ininterrupto, plenificado de AMOR, um bailar fes-
tivo, um ir e vir sem limites. É só ALEGRIA, muita VIDA e FELICIDADE completa; 
é o doce repousar no COLO do PAI.

Não mais partida, mas ENCONTRO.
ENCONTRO de VIDA, de muita VIDA no AMOR do PAI. Estou VIVA a 

contemplar a FACE do PAI! Amém!

       

                          
FILHOS QUERIDOS!
Agora que se concretiza o CARISMA, podeis tomar conhecimento do 

MEU PLANO de AMOR para todos os Povos e como trabalhei para reconquistar-
vos para MIM.

O CARISMA, que vos dei, veio a vós na forma invisível de MEU ES-
PÍRITO.

ELE não é visível ao Mundo, mas a vós dei a entender tudo sobre seu 
desenrolar mesmo sem nada verdes.

Em espírito, porém, podeis perceber tudo, pois EU ME FAÇO PRESEN-
ÇA em todos vós.

Não ME podeis ver, mas, ao mesmo tempo, ME vedes em tudo, pois 
SOU em ESPÍRITO, SOU em AMOR, SOU em VIDA e VERDADE.

Para vossa segurança, EU vos dei o DÍZIMO como LEI e realizei todo 
MEU PROJETO, dando uma continuidade de PERFEIÇÃO sobre todo Universo.

O DÍZIMO CELEBRADO por vós é a FONTE TRINITÁRIA da qual de-
pende todo sistema de migração em todo Universo, dando-vos a condição de 
extrema confiança em MIM, chegando, assim, a MEU conhecimento todo fato, 
deliberando o momento de diálogo entre DEUS e vós.
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Como vedes, foi através do DÍZIMO que construí o CARISMA, dando 
condições de intensa ação e liberando o MEU ESPÍRITO para criar em vós um 
sistema de segurança e paz.

O DÍZIMO é MINHA LEI e através dela reconquistei o que se encontrava 
nas trevas, ME doei, EU “ME FIZ” AMOR em vós e gerei a VERDADEIRA VIDA, 
esta que jamais se extinguirá.

E, agora, vós caminhais sob a LUZ intensa da MINHA PRESENÇA    
SANTA.

Abençôo-vos com carinho.

VOSSO PAI Celestial
                                              

VISÃO

O SENHOR se aproxima e se põe à vossa frente.
O SENHOR se assenta, toma o SEU cajado e GOVERNA com retidão 

todo SEU rebanho. Eis a tomada de posse do VERDADEIRO REI e SENHOR.
Há um momento especial. Há um grande acontecimento, que se inclina, 

para esquerda e para direita, e se funde misteriosamente no lugar de cumprimen-
to de toda LEI, fazendo-se UNO no AMOR do PAI, abrangendo todo Universo.

A união desses dois tempos é a junção, por inteiro, de um fato novo, que 
desestruturou uma classe, gerando assim um projeto novo pelo qual o AMOR 
será a única definição.

Dando-se, assim, continuidade da lei geradora de VIDA, completa-se no 
mistério inefável que vem do PAI e volta a ELE.

É DELE todo este projeto e a criação de um fato novo do qual nascerão 
as gerações futuras.

A Terra está envolta por uma COROA que se interliga no Céu, e abre-se 
em grandes pêndulos, arrastando-se alto a baixo, produzindo assim a chegada, 
em definitivo, de um momento novo.
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É através desse grande mistério que se derrama a essência da VIDA em 
todo Cosmo, cobrindo as suas entranhas, banhando-as com uma chuva de maná, 
saída da vitalidade celeste, guiada em plenitude pelo UNO e TRINO DEUS.

O espetáculo da VIDA se compõe em direção única e em benefício de 
uma mesma forma ligada no íntimo de cada ser.

É um tempo novo, é um nascer novo, dentro de um tempo que resplan-
dece vivificado pelo PAI. E a morte agonizante rompeu-se para dar lugar à VIDA 
NOVA.

É o mistério de um CARISMA que veio para rasgar o véu da iniqüidade, 
pondo fim definitivo, aniquilando a sua potestade.

É o próprio PAI, REI e SENHOR, que pisa a sua plataforma, gerando a 
VIDA PLENA em toda SUA criação.

                 

 FILHOS HERDEIROS!
 SOU VOSSO PAI e venho falar a vós.
 É necessário que se abra a porta do CARISMA para o Mundo todo.
 O CARISMA veio para salvar toda espécie e é importante que se abra 

para o Mundo.
 É um nascer dentro e fora de todo Universo.
Chegou a HORA tão esperada por todos, a HORA definitiva, pela qual 

todos deverão passar, juntamente com o mundo iníquo e cheio de desamor.
Tudo está ligado a MIM, mas o CARISMA encontra-se fechado. ELE está 

pronto e vós o conheceis, mas o Mundo não o conhece e é preciso romper-se, 
tal qual o alvorecer que se abre para o novo dia. A segurança do Mundo está no 
CARISMA e, portanto, deveis abri-lo. E não temais! Uma vez aberto, nada ME 
impedirá de agir e nada ME atingi¬rá, pois em ESPÍRITO ME conduzirei e farei os 
grandes feitos sobre a Terra; ligarei as estruturas em suas bases e farei acontecer 
o milagre da VIDA.
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Quando isso acontecer, romper-se-ão as iníquas e injustas leis, fazendo-
se acontecer o AMOR. Portanto, ficai em MIM, pois em vós confirmo MEU AMOR. 
Observai tudo o que vos ensinei, tudo o que vos dei.

EU a vós afirmo: chegou o grande momento para o Mundo ME conhecer.
Tomos() MEU trono de REI, o MEU posto de PAI, o MEU cajado de PAS-

TOR e dirijo MEU rebanho.
 

FILHOS AMIGOS!
SOU VOSSO PAI e VOSSA MÃE, SANTÍSSIMA TRINDADE, no Céu e 

na Terra!
FILHOS QUERIDOS, EU tenho todos os rostos e podeis ver-ME em 

todas-as criaturas, pois estou em todas elas e ME partilho por igual.
Mergulhai no SILÊNCIO de DEUS e podeis perscrutar-ME acada in-

stante, buscando auxilio imediato tanto para FAMÍLIA como para EMPRESA e 
GOVERNO.

SOU o SANTO SENHOR das Alturas, que está entre vós como DONO 
ABSOLUTO, e precisais render-vos diante de MIM. Tomei posse de tudo e inte-
gralmente o Universo ME pertence. Tudo está em MINHAS MÃOS, mas também 
SOU o VOSSO AMIGO, que sempre está disposto a ouvir-vos e a falar-vos.

O PAI-NOSSO, até aqui, foi oração para vós, mas, agora, EU SOU de 
fato o PAI entre vós, transparecendo em vosso corpo, como DÁDIVA, como DOM, 
como PARTILHA, e EU quero dar-ME a vós, cada vez mais.

Por CARISMA, agora “EU SOU” em vós e estou entre vós, DIVINA MA-
JESTADE que contemplais noite e dia sem cessar.

Através de vós, SOU EU que tudo faço e realizo, pois tomei posse 
de tudo. EU SOU o AMOR dando-se a vós em alimento na vossa vivência de             
IRMÃOS e no vosso trabalho.

Que vossas reuniões e encontros de decisão e discernimento, 
diri¬gindo vosso LAR, administrando vosso dinheiro e negócios na EMPRE-
SA, ou exercendo o GOVERNO dos cidadãos, aconteçam sempre num clima
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de PAZ e ALEGRIA, na certeza de que SOU EU que estou presente e 
vos encaminho para a VERDADE e a SABEDORIA.

Tende momentos de descanso e profundo SILÊNCIO e encontro COMI-
GO, no qual, como AMIGOS, possamos dialogar, nos amorizar para vos abas-
tecerdes e preencherdes com a FORÇA de AMOR que SOU em vós.

Estando em MIM, em íntima comunicação, terna e serena, gerais a VIDA 
em vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO, e atraís a MINHA AÇÃO PROVI-
DENCIAL, fazendo jus a toda COMPLACÊNCIA doada a vós em MEU AMADO 
FILHO JESUS e confirmado por MEU ESPÍRITO SANTO através deste CARIS-
MA SANTO.

SOU EU o AMOR emanando me vosso LAR e em vossa EMPRESA, 
dirigindo e multiplicando vossos empreendimentos e zelando por vossos bens.

O Céu se abriu e o AMOR derramou-se em cascata sobre vós e, por isso, 
precisais AMAR, AMAR, AMAR, pois é a MINHA PESSOA que está em vós e não 
podeis agir de forma diferente. É da MINHA VONTADE que assim “SE FAÇA” 
neste TEMPO tão rico de BÊNÇÃOS e GRAÇAS para vós.

O CARISMA se completa, se faz e se partilha, e já podeis usufruir 
de toda VIDA e RESSURREIÇÃO em MEU FILHO JESUS, que está em pé,                     
SORRIDENTE, VITORIOSO e ALTANEIRO. REI, VENCEDOR em cada um de 
vós, pelos séculos eternos. 

 Agora a VIDA desce até vós! 
 - Aia-la! Shaia- lá!
Aleluia! AMOR! Todo AMOR! VIDA! VIDA! Muita VIDA em vós!
Agora que o AMOR “É” em vós e em todo Universo, sois livres para 

AMAR, AMAR, AMAR, com toda intensidade e força de vossa alma, entregando-
vos totalmente à AÇÃO de VOSSO DEUS e PAI QUERIDO.

Rendei-vos, pois, e deixai revestir-vos por MINHA PROVIDÊNCIA de 
VIDA e AMOR, pois EU cuido de vós com todo carinho de MÃE e de PAI. EU 
vos assumo e ME comprometo integralmente convosco, tornando-vos felizes e 
prósperos.
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Todo BEM e toda GRAÇA agora se doam e se partilham em vós e, por 
isso, abri vosso coração e deixai fluir esse manancial de BÊNÇÃOS, PAZ, AMOR 
e VIDA que emana através de vós.

Sede dóceis e perseverantes, pois, desde Adão e Eva, tivestes dificul-
dade de ME AMAR. E nem podíeis AMAR-ME. O humano sempre rejeitou o PAI.

Isso dói, mas é preciso admitir que, desde a origem, o AMOR não foi 
aceito.

Na vida dos Profetas, em MEU FILHO JESUS e, agora, em MEU ES-
PÍRITO SANTO, de novo não teria sido aceito, não fosse extinguir-se o tempo 
do mal.

Por intervenção DIVINA, neste CARISMA foi feita toda reparação da 
vossa desobediência, em não ME aceitar, e suas conseqüências desastrosas 
para vós.

Vós éreis vítimas do antigo dono que sempre estava à espreita e não vos 
deixava um segundo sequer voltar-vos a MEU favor.

Só por MINHA AÇÃO incisiva e vitoriosa neste PLANO SANTO de 
AMOR, o mal foi derrotado eternamente.

E tudo o que a humanidade fez, pensou, sentiu e viveu afastada de MIM, 
desde a origem, foi reparado por este CARISMA SANTO e, por GRAÇA, extin-
guiu-se esse velho tempo e cessa de existir a vossa culpa.

Por isso se abre o NOVO TEMPO no qual tudo é muito NOVO e nem 
lembro mais o que vós fizestes no velho tempo.

Por este CARISMA, vós estais todos SALVOS, NOVOS, LIVRES e SA-
DIOS, DIGNOS FILHOS MEUS, com direito de ME AMAR e “SER” AMOR.

E toda VIDA de MEU AMADO FILHO JESUS e MEU QUERIDO ESPÍRI-
TO SANTO de AMOR agora “É” em vós, pois sois puro AMOR e EU posso estar 
aqui entre vós, como PAI e AMIGO.

E, assim como MEU AMADO FILHO JESUS, na CRUZ, entregou-se 
para SALVAR vossa ALMA e resgatar vosso CORPO, agora, por meio deste CA-
RISMA, MEU ESPÍRITO SANTO deu a VIDA para SALVAR a FAMÍLIA. É fato 
consumado e tudo completou-se, e, num mistério grandioso, transcendental e 
sem limites, o AMOR desceu na FAMÍLIA, na VITÓRIA FINAL do MEU PLANO 
SANTO.
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Está concluída a MISSÃO que o FILHO e o ESPÍRITO tiveram, de res-
gatar e santificar a Família Humana, que agora está entregue a MIM, com tudo o 
que é e possui, e se levanta, sã e salva, na FAMÍLIA TRINITÁRIA.

O CARISMA é o AMOR e “’SE FAZ” na FAMÍLIA!
Com toda MAJESTADE e AUTORIDADE, a FAMÍLIA TRINITÁRIA “É” na 

Família Humana!
Que as sim sej a e que “SE FAÇA”, por toda eternidade ! Amém ! Céu 

e Terra uniram-se e o futuro também está em MEU PODER. Este é o NOVO 
TEMPO que dá a todos - todos, todos, todos, os que vivem, os que viveram e os 
que viverão- o direito de “SER”AMOR, “’SER” VIDA ETERNA em MIM.

Agora, no HOJE, VOSSO PAI “’É”, por excelência, PARTILHA entre vós, 
pois EU SOU AMOR, ME dando, ME entregando, ME repartindo por igual com 
todos.

SOMOS “UM”! Eis a VITÓRIA de MEU ESPÍRITO SANTO, a UNIDADE!
Na PESSOA de MEU FILHO JESUS e na PESSOA do ESPÍRITO SAN-

TIFICADOR e UNIFICADOR, agora todos estão unidos a MIM, salvos e recriad-
os, pois EU estou em todos e cuido de todos como PAI, AMIGO e ÚNICO DONO.

E todos têm direito de AMAR, ser FELIZ e viver a VIDA que SOU.
A VIDA e o AMOR em todo Universo!
Que assim seja! Amém!
O CARISMA, que SELOU ALIANÇA COMIGO, foi gerado, nasceu, foi 

criança, cresceu, amadureceu, trabalhou, lutou, venceu, se doou, se partilhou, 
completou-se e, por ele, o AMOR-PESSOA pôde descer para “’SER” PRESENÇA 
DIVINA em vós.

O BEM venceu e, por CARISMA, agora EU “SOU” AMOR em vós e 
podeis livremente AMAR-ME de todo coração, partilhando com vossos IRMÃOS.

E todos, todos, todos vós, agora, sois AMOR em tudo que sois e fazeis.
O AMOR VENCEU! O AMOR “É”, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO 

e do ESPÍRITO SANTO, DEUS UNO e TRINO AMOR!
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A CELEBRAÇÃO do DÍZIMO neste CARISMA é que deu a todos a certe-
za da VITÓRIA do AMOR, do BEM, e, no momento certo do julgamento final, 
reconquistando a FAMÍLIA para DEUS.

Este CARISMA derrubou os muros e venceu todas as barreiras, con-
quistando a VIDA DIVINA para vós, dando-vos o direito de acolher toda VIDA e 
todo BEM, o AMOR que SOU em vós!

E que “SE FAÇA”, por ORDEM REAL, do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, em vós e entre vós! Amém!

Que assim seja, na BONDADE do DEUS UNO e TRINO AMOR!

FILHOS HERDEIROS!
É VOSSO PAI derramando todo SEU AMOR sobre vós!
FILHOS QUERIDOS, é muita grandeza que está em vós e entre vós, 

MAJESTADE DIVINA que deseja ser AMADA e ADORADA.
É o PAI, ó FILHOS, o PAI que está em vosso convívio diário, como AMOR 

e VIDA!
EU SOU AMOR, VIDA e ABUNDÂNCIA em vós !
Achegai-vos a MIM e usufruí da MINHA PROVIDÊNCIA em todos os 

sentidos, tanto na vida espiritual como material.
Sede, portanto, UM COMIGO, pois, se estais em UNIDADE COMIGO, 

vós sois puro AMOR e ides prosperar, em medida repleta e transbordante.
Já estais no NOVO TEMPO no qual só o AMOR trabalha como ferra-

menta eficaz e produtiva.
Assim como a árvore dá a flor e logo vem o freto, independente de vossa 

vontade e ação, assim EU “SOU” e “FAÇO” acontecer a VIDA em vós.
Em tudo o que empreendeis, se faz a produtividade e a abundância que 

SOU.
Se acordais ou se repousais, ali estou EU, zelando por tudo o que sois 

e fazeis.
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Agora começais a VIVER.
Já é o TEMPO em que podeis VIVER DEUS e receber do TUDO que 

SOU.
Quero esparzir MINHA LUZ sobre todos vós, para que vivais em clari-

dade total, na VERDADE AB SOLUTA do MEU SER em vós.
MEU convívio convosco, apaixonado, vibrante e pleno de VIDA NOVA, 

vos seduz, vos atrai e vos santifica.
SOMOS UNIDADE e essa realidade vós ainda não conheceis; só agora 

é que ides familiarizar-vos COMIGO, PAI-MÃE, AMIGO, IRMÃO em vós, auxilia-
ndo-vos a viver no BEM e no AMOR.

Buscai-ME, pois, com toda força de vossa alma, livre e feliz. Apaixona-
damente, sem pensar, vivei DEUS! Convivei COMIGO, mansa e calmamente, e 
recebei do que SOU.

Agora começais a VIVER o mistério do DEUS UNO e TRINO AMOR em 
vós e no Mundo, e podeis voar para as alturas.

Passais do estágio de GRAÇA, atual e abundante, para o estágio DI-
VINO, no qual EU SOU, em vós, AMIGO, IRMÃO, PAI-MÃE, COMPANHEIRO, e 
conviveis COMIGO, FACE a face.

Esta é a realidade que por este CARISMA se faz e precisais aceitar.
Podeis ver-ME, no HOJE, e não precisais mais esperar, pois vossa alma 

já está repleta da MINHA PRESENÇA e podeis olhar-ME com toda doçura e sim-
plicidade, contemplar-ME, deliciar-vos COMIGO e descansar em MIM.

Podeis ver-ME com os olhos do ESPÍRITO, andar livremente, ir e vir, 
dentro e fora de vós, pois o AMOR é sempre maior, é sempre VIVO, e nunca se 
acomoda, mas sempre busca, sempre produz, se dá e partilha.

Agora, TUDO o que SOU é possível “SER” em vós, pois SOU EU o 
GOVERNO de todo Universo.

Vós galgais o patamar DIVINO no qual o AMOR vos possui inteiramente, 
e NOSSA UNIDADE TRINITÁRIA é a FORÇA PODEROSA, que vos mantém soli-
damente fixos e unidos a MIM.

JESUS, MEU AMADO FILHO, é o AMOR em vós, AMANDO-ME continu-
amente no PODER do MEU ESPÍRITO SANTO.

É essa a AUTORIDADE dentro de cada um de vós, que nun-
ca será vencida e jamais se extinguirá, pois se ergueu dentro de vós 
com toda pujança e vigor, descendo do Céu com toda FORÇA de AMOR,
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SANTÍSSIMA TRINDADE, eternamente em pé dentro de vós, firme, 
MAJESTOSA, SOBERANA e INQUEBRANTÁVEL.

Portanto, FILHOS AMADOS, herdeiros de toda riqueza, daqui para fr-
ente, toda vossa existência, vosso modo de ser, agir e pensar, vai ser outro, em 
consonância COMIGO, de acordo com MEU PROCEDER.

E MINHA VONTADE é que progridais e prossigais em frente, com MINHA 
PRESENÇA REAL em vós, FELIZES, ALEGRES, OTIMISTAS e REALIZADOS.

Em MEU GRANDE AMOR, EU vos gerei e vos fiz à MINHA SEMELHAN-
ÇA, e agora partilhais todas as Bem-Aventuranças que, como PAI-MÃE, quero 
dar-vos sem medida, prodigamente.

Nada fizestes para receber tanta grandeza e tão notável mistério, mas, 
na MINHA gratuidade total, EU SOU o TUDO em vós, e precisareis aprender a 
conviver COMIGO, no vosso dia-a-dia, pois só vos resta esta realidade.

AMAI-ME muito e engrandecei MEU NOME que é SANTO, DEUS ETER-
NO, pelos séculos sem fim,

           EU SOU a PROVIDÊNCIA infinita e tenho riquezas imensas a 
vosso dispor, para dar, e partilhar convosco, sem distinção nem medida. Pensai 
alto! Expandi vossos horizontes e abri vosso coração! Observai MINHA LEI e 
prosperai !

Para MIM, o que conta é o AMOR do vosso coração sincero e confiante.
Não olho outra coisa a não ser vossa fidelidade em AMAR-ME fervoro-

samente.
Todos vós, FILHOS AMIGOS, HERDEIROS MEUS, igualmente recebeis 

do manancial da MINHA PROVIDÊNCIA.
Basta estardes em MEU convívio de AMOR e AMIZADE, CORAÇÕES 

UNIDOS num mesmo pulsar.
SOU a MAJESTADE DIVINA e abençôo-vos e abraço-vos for¬temente.
SOU VOSSO AMIGO, estou em vós e conto convosco em todas as horas !

VOSSO DEUS PAI-MÃE.
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FILHOS QUERIDOS!
AMIGOS MEUS!
Vós todos estais inseridos e mergulhados na MINHA MAJESTADE DIVI-

NA e precisais ser muito dóceis e render-vos ao MEU AMOR, desprendendo-vos 
totalmente do humano ser para desfrutardes da MINHA VIDA REAL, pois agora 
só o DIVINO é que conta neste NOVO TEMPO no qual adentrais com toda confi-
ança e clareza da MINHA PRESENÇA.

Começa a contagem progressiva a partir do ANO SANTO do SENHOR.
É este TEMPO HOJE, quando “SE FAZ” em vós MINHA PRESENÇA de 

SANTIDADE e despertais para VIDA NOVA.
Com toda certeza, o CARISMA vos mereceu esta DÁDIVA e agora, tanto 

no Céu como na Terra, é só VIVER! VIVER! VIVER!
Venho pessoalmente, TRINDADE SANTÍSSIMA, CARNE de vossa 

carne, conviver convosco, em PROVIDÊNCIA de AMOR, mudando vosso viver.
Com MINHA PRESENÇA em vós, na vossa FAMÍLIA, EMPRESA, IGRE-

JA e GOVERNO, tudo passa a ser diferente, pois agora é que ressurgis para a 
VERDADEIRA VIDA que há em MIM.

Vós sois SANTOS, sois AMOR, e tudo EU vos posso dar, pois EU SOU 
ilimitado e desejo demais que sejais plenos em MIM.

Abri-vos para compartilhar de MINHA intimidade, sem nenhum con-
strangimento, pois agora vós já tomais parte em MINHA UNIDADE TRINITÁRIA.

Descontraídos, confiantes, e com toda simplicidade, achegai-vos a MIM, 
conversai COMIGO, dialogai, perguntai e EU, VOSSO DEUS PAI-MÃE, AMIGO-
AMIGA, vos respondo, aconselho e encaminho. Perguntai! Perguntai muito, pois, 
como criancinhas, precisais aprender a conviver COMIGO neste TEMPO NOVO, 
com tudo livre e aberto, no qual o BEM é o ÚNICO DONO.

Na origem, EU vos gerei para serdes AMOR, mas só agora, pelo CA-
RISMA, alcançais o DOM e conseguis acolher-ME e “estar” em MIM.

Vede, pois, com quanta alegria EU vos recebo em MEUS BRAÇOS sed-
entos de vos ABRAÇAR. Quanto esperei por este momento! E quanto desejei es-
tar convosco e poder tocar-vos novamente! Como é bom ser VOSSO PAI, AMIGO 
e COMPANHEIRO!
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E com quanta efusão de LUZ vou derramar sobre vós a MINHA 
PROVIDÊNCIA de AMOR, agora que chegastes e estais em MIM, em UNIDADE 
PERFEITA.

Integralmente EU “ME FAÇO” PRESENÇA em vós.
É muito AMOR! É muito AMOR que chega a vós gratuitamente, porque 

se completou o CARISMA e urge que assim seja.
É o NOVO TEMPO que se inicia o TEMPO da VIDA, o TEMPO do AMOR, 

o TEMPO do PAI. AMOR-PESSOA em vós.
Comuniquei-ME convosco e ME fiz entender por vós, FILHOS QUERI-

DOS!
Agora é só VIVER!
Abençôo-vos com toda ternura.

VOSSO DEUS PAI-MÃE

                           

AMADOS FILHOS!
Estamos unidos eternamente.
FILINHOS, no MEU AMOR, AMAI, AMAI, AMAI!
E, junto com as almas daqueles que vivem que viveram e que ainda 

viverão neste Mundo, GLORIFICAI-ME e ENALTECEI-ME! Compreendei MEU 
AMOR que é UNIVERSAL.

MEU CORAÇÃO se abrasa de AMOR por vós ao perceber vos¬sa sin-
ceridade, a vossa boa vontade.

EU vos AMO, AMO, AMO! EU repito: no MEU AMOR, AMAI, AMAI, AMAI !
Junto de MINHA ALMA e MEU CORAÇÃO, AMAI! Abrasai-vos de AMOR 

por MIM!
AMAI, e o que mais deveis desejar é AMAR, AMAR com rodas as forças 

de vossa alma, que agora está VIVA em MIM, pois vós submergis neste oceano 
de AMOR que EU SOU em vós.

FILHOS QUERIDOS, como é bom estarmos unidos, alma a ALMA, cora-
ção a CORAÇÃO, numa UNIDADE PERFEITA.
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Como é bom NOS deliciarmos neste aconchego eterno, neste vai-vem 
de eternidade, EU em vós e vós em MIM, perfeitamente entrosados, sem nada 
mais que possa impedir-ME de vos AMAR e SER AMADO por vós.

AMAR é VIVER DEUS! VIVER em DEUS!
E é só o que mais vos resta agora: esse debruçar-vos em MEU COLO, 

tal qual criancinha a descansar, com toda confiança e serenidade. É a eternidade, 
j á aqui, agora, que passais a VIVER.

FILHOS, daqui para frente, vai ser esse eterno partilhar, vós em MIM e 
EU em vós, tranqüilamente, no sossego e na PAZ.

Cada dia mais, vós haveis de conhecer-ME melhor, dispensando algum 
momento para engrandecer NOSSA AMIZADE, que começa a fluir naturalmente.

FILHOS QUERIDOS! 
-Aia-lá! 
-Shaia-lá! 
-Caia-lá! Maia-lá!

Expando MEUS SENTIMENTOS de ALEGRIA e PRAZER de “ESTAR” 
em vós!

AMADOS FILHOS, como é deliciosa essa NOSSA AMIZADE, essa fusão 
de AMOR e partilha, neste ENCONTRO de alma no Paraíso que criei para vós.

EU moro em vós e morais em MIM e podeis desfrutar tranqüilos do 
TUDO que SOU e vos dou.

Agora temos todo direito de descansar serenos, pois a VITÓRIA FINAL 
foi NOSSA!

Podemos vibrar cantar, bailar e nos deliciar com NOSSO CONVÍVIO 
sem fim.

Estais nas MINHAS MORADAS ETERNAS e, já em VIDA, gozais de 
toda PAZ, ALEGRIA e CONFORTO que SOU.

FILHOS HERDEIROS, que bom EU poder falar-vos e vós ME ouvirdes 
e ME  entenderdes !

SOMOS UNIDADE de AMOR e só EU vos basta; não precisais de mais 
nada.

SOU VOSSO ALIMENTO e EU “ME FAÇO” COMUNHÃO de VIDA com 
toda humanidade.
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Portanto, apenas AMAI, AMAI, AMAI de coração aberto! AMAI-ME mais 
que tudo, sempre, sem vos cansar, pois é a HORA propícia, o TEMPO VERDA-
DEIRO e SOLENE para se fazer toda VIDA de DEUS em vós.

Sede UM COMIGO e com vossos IRMÃOS!
Esse é o AMOR UNIVERSAL que acontece, o NOVO estágio de alma 

no qual adentrais.
Estando em PERFEITO AMOR COMIGO, MEU AMOR UNO e TRINO 

extravasa para todos os IRMÃOS e, assim, atingis o Universo inteiro.
É o NOVO modo de “SER”, o NOVO modo de VIVER; é a FELICIDADE 

total em MIM, junto com todos os Anjos e Santos.
Junto com a Corte Celeste, agora podeis respirar o oxigênio poro da 

NOSSA AMIZADE, sem competição nem distinção alguma.
É só cantar, dançar e bailar, na certeza do dever cumprido, na ALEGRIA 

da MISSÃO coroada de êxito.
AMIGOS ! Posso chamar-vos assim: AMIGOS QUERIDOS! FILHOS 

AMADOS, em MEU AMADO FILHO JESUS e no MEU ESPÍRITO SANTO, per-
manecei no MEU AMOR e na MINHA UNIDADE!

-Aia-la! Shaia -lá!
Com muita ALEGRIA e com muita VIDA que SOU e que EU vos dou, 

todos vós juntos, com as almas do Universo, dos que viveram, que vivem e dos 
que ainda viverão, podeis acolher MINHA UNIDADE, SANTÍSSIMA TRINDADE, 
no Céu e na Terra!

Agradecei muito e vivei esta FELICIDADE a partir do TEMPO HOJE, 
dóceis e obedientes ao MEU GOVERNO TRINITÁRIO de AMOR, BONDADE e 
VIDA, que desce do Céu à Terra.

O DÍZIMO é vosso sustento, é a COMUNHÃO do AMOR, a PRESENÇA 
SANTA do DEUS PAI-MÃE em vós, na vossa FAMÍLIA, EMPRESA e GOVERNO.

É o DÍZIMO que vos afirma, alimenta e conduz na MINHA UNIDADE.
Acolhei de coração aberto a MINHA LEI e VIVEI!
Estais na ÁRVORE da VIDA, a partir do qual DEUS UNO e TRINO AMOR 

TUDO PROVÊ para vós.
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SOU ALIMENTO de AMOR em vós.
Permanecei COMIGO, VOSSO DEUS PAI-MÃE, AMIGO! A vós, toda 

VIDA! VIVEI!

FILHOS QUERIDOS!
SOU o DEUS de todos os tempos, sem limites nem fronteiras.
HOJE, EU ME apresento a vós com um NOVO TEMPO, igual a outro 

tempo, do qual j á nem lembro mais.
SOU o SEMPRE VIVO, ao alcance de todos, pois “’ESTOU”no ar, no 

mar, e, através da VIDA, em tudo podeis ver-ME e encontrar-ME. EU VIVO em 
vós, cumulando-vos de BÊNÇÃOS.

Aproximei-ME de vós, juntando-vos com MINHA FORÇA, dando-ME a 
conhecer a vós e permitindo que vos familiarizásseis COMIGO.

De ora em diante, SOMOS AMIGOS, dando-ME a conhecer ainda mais 
a vós, pois de antigo para amigo não existem segredos e, sim, total confiança.

Desejo que a PAZ permaneça convosco e que ela faça parte de vos-
sas vidas e que o AMOR em ABUNDÂNCIA esteja em vós para que, UNIDOS, 
sejamos UM.

Que em vós haja VIDA PLENA e em tudo o que tocardes ali esteja a 
MINHA FORÇA e MEU PODER.

EU ME DOU a vós, pois “EXISTO” em cada ser com toda inten¬sidade 
e em vós EU ME abro para o Mundo e “ME FAÇO” argila, pós, vento, água, luz, 
transformando e renovando tudo, a cada instante, deixando tudo novo, desde a 
origem, dando-ME em alimento e chegando com a VIDA ao íntimo de cada ser.

SOU o DEUS-ALIMENTO e dou-ME a vós em tudo o que é e transmite 
VIDA.

Tenho em MEU CORAÇÃO o maior tesouro que é o AMOR, alimentan-
do-vos com TUDO que SOU.

Assim, EU “ME FAÇO”ALIMENTO na planta, no ar, no perfu¬me de uma 
flor, no diálogo, no pulsar de vosso coração, no descanso do vosso espírito, en-
fim, em tudo o que imaginais, podeis encontrar-ME.
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Não há nada mais rico e mais belo do que este TEMPO que recebe da 
FONTE TRINITÁRIA o seu sustento.

O Mundo agora conhece o VERDADEIRO DEUS e tem um contato ín-
timo COMIGO, como PAI-MÃE, podendo dialogar, amar e ser amado.

Uno-ME a vós em AMOR, fazendo-ME íntimo com tudo o que vos          
ofereço.

Tanto para MIM, como para vós, nada mais importa a não ser esta união 
entre o Céu e a Terra, pois dela resulta a VIDA PLENA, feita unicamente para os 
FILHOS de DEUS.

BÊNÇÃO e PAZ!

         

FILHOS AMIGOS !
É o DEUS da VIDA que vos fala e vos conscientiza de toda VERDADE 

deste NOVO TEMPO.
SOU PAI e, por isso, vos presenteei com este CARISMA rico em todas 

as dimensões, cuja expansão é sem limites.
Este CARISMA é a intensidade da VIDA sobre todo Universo.
Não há nada mais SANTO nem mais SUBLIME, pois é o ENCONTRO 

UNO e TRINO na face da Terra.
Tudo se consolidou no PAI, no FILHO e no ESPÍRITO SANTO.
O Céu, a Terra e a Corte Celeste são “UM” no mesmo AMOR UNO e 

TRINO.
Esse é o NOVO TEMPO, a manifestação da MINHA UNIDADE em todos 

os sentidos.
O AMOR UNO e TRINO é a FORÇA e o PODER da vossa existência e 

permanece GLORIOSO, em pé, altaneiro para sempre.
MINHA AUTORIDADE de PAI é acatada e bem-quista e se faz sentir por 

toda parte.
Nunca oscilará e jamais será vencida.
O CARISMA revela-se como ponto fundamental de um fato que chegou 

ao fim, para dar licença a um novo fato, um acontecimento comple¬tamente dis-
tinto de tudo o que já se viu.
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É a semente que brota; é a retomada, um renascer no AMOR do PAI.
Desde o princípio, não houve um humano ser que conhecesse esse 

AMOR que agora se derrama sobre vós.
Somente o UNO e TRINO, TRÊS VEZES SANTO, dele tinha todo            

conhecimento.
Por isso é grande demais este abrir de um NOVO TEMPO, que é um 

pisar seguro no AMOR do PAI.
EU ME pus diante de vós e “ME FAÇO” em vosso meio e já é grande 

a NOSSA AMIZADE, pois já estais bem familiarizados COMIGO, manifestando 
toda confiança em vosso coração.

Por isso quero, com toda MINHA AUTORIDADE, desconsiderar o pas-
sado e dar-vos a SABEDORIA de um NOVO TEMPO, no qual não mais haveis 
de chorar porque, no AMOR, só precisais AMAR, sem dor nem sofrimento algum.

Estou diante de vós, não para julgar-vos, mas para dar-vos a MI¬NHA 
MÃO de PAI AMIGO, para atravessar convosco esse velho tempo, dando-vos 
completa PAZ, e para vos introduzir no interior do MEU CORAÇÃO onde encon-
trais todo AMOR, MANSIDÃO e TERNURA de um TEMPO de LUZ.

O vosso viver, daqui para frente, passa estar voltado apenas para o 
BEM, para o servir e doar, pois extinguem-se totalmente a divisão, a ganância, a 
avareza, a competição e o poderio.

E que não mais existam essas trevas em vós e no meio de vós ! Em MIM, 
sois “UM”, por isso haveis de viver a plenitude do MEU AMOR, não podendo mais 
viver do vosso jeito conforme estáveis acostumados.

Haveis de mudar, radicalmente, vosso modo de ser e agir e a con¬vivência 
entre vós precisa ser de FILHOS do mesmo PAI.

Tomai consciência, pois que em MIM não sois inimigos uns dos outros, 
mas IRMÃOS e como tal haveis de vos comportar, vivendo o MEU AMOR TRINI-
TÁRIO, tanto em vossa FAMÍLIA como em vosso TRA¬BALHO e na SOCIEDADE.

Que vossas EMPRESA sejam verdadeiras FAMÍLIAS na FAMÍLIA TRINI-
TÁRIA, todos de mãos dadas, segurando a MINHA MÃO.

Em todas as situações, optai sempre por viver o MEU AMOR.
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E não vai ser difícil para vós distinguirdes entre uma atitude e outra, 
definirdes as decisões e realizardes vossos negócios, pois é a MINHA AUTORI-
DADE que está em vós e vos ajuda e impulsiona para frente, para o BEM.

Não é saudável viverdes, à vossa maneira, olhando somente para o 
mundo material.

A VIDA que vos ofereço é muito bonita e gostosa, de alta estima e de 
coração aberto e disposto a partilhar.

Por isso, partilhemos NOSSA AMIZADE e aliviai-vos, permanecendo em 
MIM e acolhendo o AMOR que EU vos ofereço, pois estou totalmente compro-
metido convosco como PAI, IRMÃO, AMIGO e FAMÍLIA.

Se estiverdes em MIM, estareis em harmonia com todo Universo.
Portanto, acordai-vos o quanto antes, pois podeis ser surpreendidos se 

não amardes conforme DEUS.
EU vos alerto e vos peço: desconsiderai e ponde de lado o vosso poderio 

humano, pois de ora em diante somente o MEU PODER DOMINA todo Universo.
Abençoa-vos o PAI e AMIGO! Permanecei na MINHA UNIDADE! Amém!

FILHOS QUERIDOS!
Quero dirigir-vos MEUS ensinamentos com todo AMOR de PAI. É impor-

tante que se abra a linha universal da estrutura da Igreja e que “SE FAÇA” uma 
com a estrutura FAMÍLIA, cada qual em seu sentido único, unindo-se em uma 
mesma linha e chegando, em seu sentido único, diante do PAI.

Balança toda estrutura familiar e se rompe o véu negro da manipula-
dora estrutura de todo clero. A UNIDADE entre ambas se conclui com MINHA 
PRESENÇA TRINITÁRIA, derrubando todo o iníquo e manipulando o governo 
religioso, transferindo, assim, o GOVERNO des¬sas INSTITUIÇÕES ao VERDA-
DEIRO e DEFINITIVO DONO.

Agora é de MIM que partem todo COMANDO e todo PODER.
Não mais a estrutura governamental arcaica e moribunda, mas “SIM” à 

VIDA que consiste de ora em diante em VERDADES que
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procedem diretamente de MEU PODER e GOVERNO ABSOLUTO e SANTO.
Não mais palavras, mas “AÇÃO’’, unificando o corpo humano ao DIVINO 

PODER Celestial.
Peço licença para manifestar-ME através de vós, pois sei que tenho o 

lugar merecido por MIM neste recinto NOVO dentro de vós, face a FACE, olho no 
OLHO, onde tudo ME pertence e tudo provém de MIM.

E posso, de ora em diante, revelar-ME constantemente, pois estais mad-
uros em MIM.

FILHOS QUERIDOS, a estrutura religiosa criada pelo homem chega a 
seu fim e começa o TEMPO esperado há milênios.

É o TEMPO em que manifesto MINHA REDENÇÃO e a MINHA MAJES-
TADE faz parte de todo Universo.

É a hora do fim e do COMEÇO do NOVO vindo de um mistério único, 
vivenciado pelo MEU SANTO PODER TRINITÁRIO.

A porta do NOVO TEMPO se rompe em sintonia com a canção celestial 
da potestade DIVINA.

FILHOS QUERIDOS, afirmo-vos que concluí a ETERNA ALIANÇA con-
vosco.

Fiz entre o Céu e a Terra a MINHA VONTADE, criando, assim, um camin-
ho aberto por onde todos chegarão.

Neste NOVO TEMPO, colhi e recolhi vidas para um mistério de profun-
didade, vidas ceifadas em gesto de dor, para assim purificar-se o que se encon-
trava perdido.

É um gesto de AMOR que se confunde entre dor e lágrimas, VIDA que 
desabrocha, chegando ao Paraíso, criando uma AMIZADE fecunda entre o hu-
mano e o DIVINO.

O Mundo se enche de AFETO, pois DEUS se dá em AMOR na humani-
dade.

SOMOS UNIDADE de VIDA NOVA em todos os sentidos; ca¬minhemos, 
pois, no mesmo passo. Como FORÇA e PODER, jorra em vós a MINHA PRE-
SENÇA, e como tal brilha em vós o MEU AMOR. SOU o SABER de todos os 
tempos e jamais vacilei.

Não vos deixo confusos, mas conservo todos vós ligados a MIM, con-
hecedores que sois desta FORÇA maior que vos conduz para frente.

Bendito o coração que sabe AMAR, pois dele provém toda SA-
BEDORIA e todo BEM! Bendita a alma cujo AMOR se dedica ao SE-
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-NHOR, pois terá a MINHA recompensa e a MINHA MAJESTADE em plenitude. 
Abri, portanto, vosso coração e vossa alma, pois já está convosco o MAJES-
TOSO e SANTO SENHOR!

SOU o PAI, ÚNICO que tem PODER para dar ORDENS e mudar as es-
truturas no Céu e na Terra. SOU o maior mistério para vós e estou a revelar-ME 
a vós em um conhecimento NOVO de AMOR e VIDA PLENA.

Nada há maior que o PAI em SEU AMOR e tudo deixa de existir para que 
somente o SEU AMOR possa nascer e “SER” em todo Universo.

Nada supera a grandeza deste momento, quando o próprio PAI vem 
“’SEDAR” em AMOR para harmonizar toda criatura, toda espécie, tudo o que de 
MIM provém, pois foi com o mesmo AMOR que, sob o COMANDO de MINHA 
SABEDORIA, criei e revesti o Mundo com todo cuidado e carinho.

Nele vos coloquei, feitos à MINHA SEMELHANÇA e IMAGEM, para 
AMAR, AMAR, AMAR! Este é o pedido mais importante que vos faço e precisais 
cumpri-lo se quiserdes viver: AMAI, AMAI muito! Tudo deixou de existir, pois tudo 
foi um meio, uma caminhada, um caminho. Agora, só vos resta o AMOR.

Só tendes a trilhar uma linha, e nesta só encontrareis a LEI do PAI: o 
AMOR.

Não mais o sacrifício, a miséria, a dor, a morte, mas a LEI da VIDA, a 
LEI que gera constante LUZ e que dá direito ao Mundo de viver, na integridade, 
a intimidade com o PAI.

Abriu-se o único caminho, a linha reta que vos permite chegar ao contato 
íntimo COMIGO, e não há mais nada a fazer a não ser AMAR-ME em profundi-
dade, ficar em constante diálogo COMIGO, pois assim encontrareis repouso para 
vossa alma.

Desde agora, podeis ter a certeza de que a humanidade está salva, pois 
ela já está madura, vivenciando MINHA UNIDADE PERFEITA e alimentando-se 
de MEU AMOR.

Abençôo-vos com todo MEU AMOR!
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FILHOS QUERIDOS!
Estou a falar-vos bem de perto sobre os últimos acontecimentos que 

englobam o início deste NOVO TEMPO.
Já não estais mais sozinhos, mas EU mesmo estou à vossa frente a 

conduzir-vos.
Não podeis por vós mesmos imaginar a grandeza deste TEMPO. O Céu 

é um espaço aberto, é um Universo novo para vós.
A vida vos é tirada e vos é dada em um equilíbrio, vivenciado pelo AMOR 

do PAI.
É a RESSURREIÇÃO ETERNA de um CORPO NOVO, banhado pelo 

DOM de UNIDADE na LUZ de DEUS.
É na DIGNIDADE do PAI que repousais e em SUA magnífica mansão 

colocais a VIDA PLENA em SUA DIVINDADE.
Acende-se assim para vós a plenitude eterna, pois sois eternos e estais 

em permanência contínua no AMOR do PAI.
SOU EU o VOSSO PAI e ME proponho a dar-vos esse saber, pois sois 

simples e não sabeis desses mistérios.
Este NOVO TEMPO vos revela os mistérios mais profundos, os mais 

belos e santos desígnios do PAI, pois deles não tendes ainda conhecimento.
São novos e cheios de VIDA, pois a morte foi vencida e já existe mais.
Quando partir, deixando este corpo para trás, encontrareis no SENHOR 

a benevolência de um CORPO NOVO criado na esplêndida ima¬gem de DIVINA 
GRAÇA, pois dele parte uma VIDA NOVA e ETERNA.

É um deixar e renascer em um mesmo momento, no qual entra em vós 
a intervenção celeste.

Este é o jeito simples criado pelo PAI, dando-SE em plenitude para res-
gatar a SUA SABEDORIA, a SUA CÉLULA DELICADA que permaneceu sob SUA 
PROTEÇÃO, pois a VIDA é pertença do PAI.

SOU,  ao vosso lado, PROTEÇÃO e AMIZADE.

DEUS PAI-MÃE
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FILHOS QUERIDOS
SOU o PAI e quero manifestar-ME à FILHA GERTRUDES.
FILHA AMADA, EU sei que seu coração está em partícula, mas venho 

em AMOR manifestar-me a ti, aconchegando-te em MEU peito.
EU bem sei quão é difícil, para ti, veres partir os teus AMIGOS queridos.
Mas EU te assisto em cada momento de tua vida, consolando-te em 

MEU CORAÇÃO, carregando-te em MEUS BRAÇOS, para que possas continuar 
a MISSÃO que EU te incumbi.

Dei a ti uma dura MISSÃO, mas talvez a mais forte e a mais bela: a 
chave de um mistério, um caminho inigualável que suscita, em todo Universo, a 
REAL VIDA, a VERDADEIRA VIDA.

Para isso, dei a ti, como a MEU FILHO JESUS, AMIGOS e DISCÍPU-
LOS, e EU os acolho, um a um, na MINHA GLÓRIA.

Sinto a dor em teu coração, vejo nos teus olhos a lágrima inconsolável, 
mas em teu coração está a certeza e o AMOR de um ETERNO ABRAÇO, o único 
entre o Céu e a Terra.

Dou a ti toda MINHA PAZ, enxugando as lágrimas e acolhendo todo so-
frimento no MEU MANTO de DIVINO AMOR.

Querida FILHA, acaricio-te e acalento-te em MEU SEIO, pois em ti en-
contrei sustentação do MEU PLANO de AMOR.

Assim, tu és parte de MIM, um tesouro intocável que depositei junto ao 
MEU desejo de PAI.

Diante de MIM, como uma coroa magnífica, estão os que já parti¬ram 
dessa vida e se fizeram “UM” COMIGO na VIDA PLENA. Esta imensa coroa co-
bre o Universo, e todos, de mãos dadas, constroem um MUNDO NOVO.

ABENÇÔO-te com todo CARINHO de PAI-MÃE e AMIGO.

DOU a ti o MEU AMOR


