
299-O DEUS DAS ALIANÇAS 
         
1-Eu vim primeiro a vós, através dos Profetas, 
   celebrar convosco a Divina Aliança.  
   Dessa forma aconteceu a caminhada 
   dos profetas rumo à Terra Prometida. 
Foi selada também a Nova Aliança, 
pela Obediência de Meu Filho Jesus,  
que vos Amou até a Morte de Cruz, 
deixando os Sacramentos, sinal de Sua Presença. 

2-Com a vinda, ó Filhos, da Eterna Aliança, 
   a Terra rejubilou de Alegria.  
   Com quanto Amor Eu vos acolho! 
   Se tanto tempo esperei por vós... 
A Aliança com Deus Uno e Trino Amor, 
envolve a Pessoa no seu todo, 
bem como o Governo, a Igreja e a Família, 
e a Natureza que vos rodeia e alimenta. 

3-Fala convosco, Filhos, do Deus das Alianças! 
   Elas foram Minha Proteção e Minha Bênção,  
   vos dando a conhecer todo o Carinho 
   deste Pai amoroso e saudoso de vós. 
A  Aliança Trinitária,  
que é Eterna, está selada com toda humanidade.  
Um só é o Governo. Um só é o Pastor. 
Um só é o Dono. Chegastes ao Novo Tempo! 
Novo Tempo! 



300-CONSTITUIÇÃO 

1-Este é o Tempo da Verdade e da Confiança, 
   No qual o grande feito é o Amor, que se derrama em profusão. 
   A Constituição de um Novo Tempo, em prol de uma Vida Santa, 
   um prodígio assumido no compromisso e no Dom do Pai. 

Uma promessa, uma vida e um Dom, e a Obra do Pai-Amor,  
que se completa, dentro e fora de cada Ser. 
Eis que a Vida ressurge com o Pai. 

2-É Vosso Pai ensinando, e se fazendo conhecer. 
   Prestai atenção e vede, pois agora vos dou 
   um Conhecimento Novo para ingressardes no Novo Tempo, 
   no qual o passado não mais vos convém, Filhos Meus. 
3-Minha Sabedoria é responsável por esse 
   Projeto de Vida, que começa a se fazer 
   em vós a Unidade com a Santíssima Trindade. 
   Sois ricos da Minha Divindade, que tudo providencia. 

301-REMISSÃO  
1-Eu Sou como a oliveira que estende  
   os seus ramos em todas as direções.  
   Assim, Me estendo sobre todo o Universo  
   para o Remir, o lavar e purificar.  

Eis o que fala o Senhor. Eis o que diz o Vosso Mestre.  
     
2-É o tempo, Sim, de Remir todo mal.  
   E tudo o que não é vida precisa ser Remido, 
   perdoado, purificado e transformado em Amor.   
   Elevando ao Pai hinos de louvor.  
3-Sim, o Dom da Remissão, neste Carisma, 
   É o poder extraordinário, de limpeza da alma.  
   Por isso, haveis de exercê-lo com toda força, 
   olhando só para o Deus Uno e Trino Amor. 



302-JUSTIÇA   
1-Que alegria: agora é o Novo Tempo,                                                 
   com o Novo Dono, Deus, Vosso Pai,  
   que conserta tudo na Sua Justiça, 
   e recria tudo o que estava sem Vida. 
     
Essa é a Minha Justiça, que age sobre vós agora. 
Se cumpre sobre vós e “É”. E “Se Faz” eternamente!  
     
2-Abri, sem demora, vossos corações.  
   Deixai-vos inundar pela Sabedoria 
   da Minha Justiça, que é Amor para todos.  
   Pois, fora de Mim, não haverá mais vida.  
3-A Família já optou pelo Bem, 
   pela Verdade e pela Justiça.  
   Agora é só mergulhar nesse Amor  
   que eternamente está entre vós. 

303-CIÊNCIA DIVINA   
1-Na Ciência Divina, Sou Força, pois é de Mim que tudo provém, 
   e por Mim que todas as coisas são perfeitas e cheias de Graça, 
   pois Minha Grandeza transforma, eleva e dignifica toda espécie, 
   dando, assim, continuidade a Minha Imagem e Semelhança.  
     
É Vosso Pai que assim vos fala: É pela Ciência Divina, 
Que começareis a viver o verdadeiro Amor do Pai. 
       
2-A vossa Alma é um potencial, com suas raízes na Criação, 
   pois viestes do Poder, da Palavra, da Ciência e do Amor. 
   Aos Meus Olhos e Pai, cada alma é única e inconfundível. 
   É o Dom se fazendo verdadeiro dentro da alma de cada ser. 

3-É da Ciência de Deus que os Filhos têm sede e buscam encontrar, 
   em fontes contrárias e absurdas, a solução para seus problemas. 
   É do Carisma que parte toda a Sabedoria infinita do Pai. 
   É dessa Fonte que o Homem precisa, sempre, abastecer-se. 



304-TUDO ESTÁ NA LUZ 

Tudo está na Luz que Sou. Tudo é Meu, e no Meu Amor, 
não tendes mais nada que fazer, Filhos Meus.  
Apenas “Ser” em Mim. 
1-Tendes um Dono que zela por vós, 
   vosso físico, psiquismo, espírito e alma, 
   que se une em Mim, e tudo se tranquiliza, 
   providenciando a Vida, Saúde e Santidade.  
2-Sou o Deus Uno e Trino Amor,  
   a Saúde Total em vosso ser Físico. 
   Agora é Meu Espírito no vosso Espírito.  
   Assim, voltais à Amizade com, Vosso Pai. 
3-Vosso Psiquismo sente os Meus Sentimentos, 
   ricos de Paz, Ternura e Gratidão. 
   A vossa Alma, habitada pelo meu Amor, 
   exulta de Vida e Alegria!  

305-MINHA OBRA: O CARISMA   

1-Revisto o Mundo com a Minha Obra, o Carisma. 
   Encontro-Me estampado em cada rosto, em cada ser, 
   dentro e fora, em cima e em baixo de Toda Terra, 
   nas profundezas do oceano, na imensidão da atmosfera..  
Através do Carisma, Me fiz em vosso meio,  
e conquistei o que se perdera ao Longo do Caminho. 
Eu vos conquistei, Meus Filhos, dando-vos a esperança, 
e a certeza da Vida Nova.  
 2-Olhando o Universo, tão lindo que fiz para vós, 
    só encontrais motivo para sempre Me Amar. . 
    Enfim, em tudo o que vedes e o que não vedes, 
    no perfume das flores, e no sabor dos alimentos. 
3-Eu Vim em meio ao que Me pertence. 
   Precisei de vós, tanto quanto vós de Mim. 
   Tudo está próximo. O Carisma se completa. 
   Em Mim, Tudo é agradável, Fonte de Amor Eterno. 



306-COM O VOSSO DÍZIMO 
1-Agora sim, chegais ao Novo Tempo, 
   e, com vosso Dízimo, vos Registrais em Mim, 
   como Imagem e Semelhança Minha, 
   Santíssima Trindade, o Bem, o Sumo Bem!. 
Famílias Amigas, vosso Dízimo Sou Eu, 
Vosso Deus Pai-Mãe, agindo sem cessar. 
Vem de Mim toda Energia de Vida 
que impulsiona vosso Viver. 
2-O vosso Dízimo Me dá esse direito 
   de poder realizar em vossas vidas.  
   E, por Ele, Eu Me Comprometo 
   Agraciar-Vos com Tudo o que Sou. 
3-Com o vosso Dízimo, Celebrado no Carisma, 
   Eu Tomei posse de Minha Criação. 
   Hoje, estou de pé, no Centro do Universo, 
   vos Governando, como Dono Absoluto. 

307-A SALVAÇÃO 
1-Sou o Deus da Alegria, da Felicidade, da Coragem, da Vida, 
   da Luz, da Liberdade, da Paz e Providência! 
   Sou o Deus da Salvação, Doação e Partilha.       
   Sou o Deus da Justiça, Misericórdia e Perdão. 

A Salvação é para todos, a mesma Graça, o mesmo Dom, 
sem distinção, o mesmo Amor. Sou o Deus do Amor! 

2-Confiai em Mim, obedecendo-Me sem restrições, 
   pois é através Mim que vem a Salvação. 
   Não poderia o Mundo ter visto maior riqueza 
   do que a compaixão de um Deus Pai-Amor! 

3-Concluo a Salvação através do Meu Espírito Santo, 
   neste Santo Carisma, pela Ação do Dízimo,  
   resgata a Família, e reconduz todos os Filhos 
   de volta para Mim, Vosso Deus Pai-Mãe. 



308-TORRE 
1-Qual Torre edificada em Mim, que se ergue até o Céu, 
   assim estais, em Perfeito Equilíbrio em vosso Ser, Filhos Meus. 
   E nesta Hora decisiva na qual o Amor se derrama       
   sobre vós, em Vida, Saúde e Santidade, e assim é Acolhido. 

A enorme Torre de Deus, que liga o Céu e a Terra, está erguida! 

2-Como uma Torre imensa, do alto dos Céus, Me derramo 
   em luzes que são fragmentos do infinito que posso esparzir sobre     
   vós, reavivando a comunicação Comigo, Vosso Deus e Pai, 
   transformando todo Tempo Presente em Vida e Abundância. 
3-Sou a sublime e forte Torre que jamais será vencida. 
   Eu Sou a Verdade, Sou a Vida e o Amor em vós. 
   Acolhei-me, ó filhos queridos, meu coração se abre para vos       
   receber. Há muito tempo, desejo esta União convosco. 

309-SOU NOVO TEMPO 
1-Sou a Vida, a existência de cada ser. 
   O Novo tempo que se apresenta a vós. 
   O Amor do Uno e Trino Deus vos Acolhe, 
   vos sustenta, no Novo Tempo, de Paz, Amor. 
     
Vibrai e Cantai, Filhos Amados Meus! 
Venho anunciar o início do Novo Tempo, 
Onde a Graça se faz Plena em vós. 
       
2-Neste Tempo, só o que conta é o Amor. 
   Ele é a Força que vos anima e conduz, 
   vos eleva e capacita a viver cada momento, 
   Amigos do Deus Uno e Trino Amor. 

3-Sede dóceis, habitantes do Novo Tempo. 
   Da criança ao adulto, brota a Vida, 
   que produz infinitamente frutos de Bem. 
   É a Paz, a Minha Paz, que flui para vós. 



310-ESTADO DE ALMA EM DEUS 
1-Chegastes à Eternidade, o Estado da Alma,  
   no Deus Uno e Trino Amor. 
   A vossa alma esteve inquieta desde a Criação, 
   esperando a Hora de Me encontrar. 
      
Completou-se sobre vós o auxílio do Céu. 
Concluiu-se o que haveria de ser, o Estado de Alma em Deus. 
       
2-Eu não preciso mais pedir que permaneçais em Mim, 
   pois esta realidade, é natural 
   ao Estado de Alma, Filhos, a que chegastes.  
   Estamos, Sim! De Mãos dadas. 
3-Este Novo Tempo de que falo, é um Estado de Alma, 
   que vos torna capazes de Me acolher. 
   Hoje, vos abraça a Fonte Trinitária de Amor, Geradora de Luz. 

311-RECEBEI MEU ESPÍRITO TRINITÁRIO 
1-Eu Sou Vosso Deus e Pai, que prevaleço em tudo. 
   Agora o Mundo todo está repleto de Minha Luz, 
   do Meu Amor e da Minha Paz, e nada mais tem importância, 
   a não ser a Minha Presença, Filhos, entre vós. 
     
Venho encher-vos do Meu Espírito Santo, 
em  um mundo que precisa ter Confiança Total em Mim, 
soerguendo vossa cabeça, livrando vosso espírito, 
de tudo o que ofusca a Minha Luz Divina. 
       
2-Cumulei os corações de Minhas Bênçãos e Graças. 
   Fechei vossas feridas e lancei sobre vós,  
   com toda Força e Poder, o Meu Espírito Santo,  
   para vos libertar e apagar todas as mágoas. 
3-Alegrai-vos em Mim, porque toda vida se agrega 
   no Amor deste Deus, que vos Amou primeiro. 
   Acolhei-Me! É chegada a hora. Sopro sobre vós a Minha Vida. 
   Recebei, Sim, Filhos, Meu Espírito Trinitário! 



312-TUDO RESSURGE  
   
1-Tudo ressurge, dentro e fora de vós e tudo é Alegria, Felicidade e   
   Paz, com Minha Presença em vós o desabrochar desta Nova Vida  
   em Meu Amor. 
  
A cada dia ressuscitais, mais e mais, para a vivência em Mim. 
       
2-Com Minha Presença, na vossa Família, Empresa, Igreja e no  
   Governo, pois é agora que ressurgis para a Vida Verdadeira que  
   há em Mim. 

3-Completa-se o tempo e se extingue família sem-vida,  
   sem-esperança,  
   e Ressurge a Família Nova, Realizada no Seio Trinitário.. 

313-QUE MARAVILHA VOSSA OBEDIÊNCIA   

Que maravilha vossa obediência em olhar só para Mim, 
nosso convívio, juntos, passo a passo, Eu em vós e vós em Mim. 

1-Filhos Amigos, produzi, multiplicai Todo Bem, 
   de Mãos Dadas Comigo, vosso Pai, na Obediência à Minha Lei! 
    
2-É pela vossa Docilidade e Obediência a Mim  
   que o Universo passa a Viver uma Vida Santa, plena de Luz. 

3-E toda Sociedade é eleita para ajudar-se mutuamente, 
   em Obediência ao meu Governo Santo, um servindo o outro, 
   por Amor. 



314-AVE, CHEIA DE GRAÇA   
   
Ave Maria! Cheia de Graça! Cada um de vós é cheio de Graça! 
E, assim como Maria, sois Plenificados de Meu Amor! 

1-Sois valorosos soldados, servos fiéis com os quais 
   posso contar, hoje e sempre como o foi Maria. 
    
2-Filhos viveis o Tempo Novo, Tempo de Graças sobre Graça,  
   tal qual Maria em Luz e Vida, Plena em Mim. 

3-E, agora, com a mãe Maria, os braços do Pai vos abraçam, 
   neste encontro eterno dos filhos com vosso Pai. 

315-É A FAMÍLIA TRINITÁRIA 
     
1-As Famílias de ontem, do hoje e do amanhã, 
   estão com suas raízes firmadas em Mim. 
   Sendo assim, a Família pode Organizar, 
   Planejar e Administrar seus empreendimentos 
   com muito sucesso, pois Sou Eu, agindo 
   e deixando fluir Minha Providência sobre vós.   
     
É a Família Trinitária na Família Humana. 
Quanto Eu esperei por esta Nossa Convivência! 
Só por este Carisma, o Presente para vós. 
O Amor, que é Minha Presença em Vossa Família! 
       
2-Vivei bem o Hoje, o Momento Presente, 
   sem preocupar-se com o Dia de amanhã, 
   pois a Mim Ele pertence. Sei o que precisais 
   e Providencio para vós, Filhos Meus. 
   Minha Sabedoria é a vossa Luz Forte 
   sobre vossos projetos, da Família e da Empresa 



316-DINHEIRO 
     
1-Todo o Dinheiro do universo em Mim está Abençoado e sai de    
   Minhas Mãos para Vós, como Amor que Dignifica o vosso Trabalho  
   e  Abençoa a Família, com a Paz, que Sou Eu. 
  
O Dinheiro está em Minhas Mãos, e quero que todos tenham  
o necessário, sim, para  o bem viver. 
Com o vosso ser e agir, na Empresa, no Trabalho e no Dinheiro. 
Só Amai! Só Amai! 
      
2-Vossos negócios e realizações no uso do vosso Dinheiro serão   
   Prazer. Sucesso, Felicidade e Prosperidade e, no Meu Amor,  
   semear e colher. 

317-VEM DO ALTO A SOLUÇÃO   

1-A Solução vem do Alto. Vem do Pai.  É do Coração do Pai que  
   sairá. Sim, todo o socorro necessário para a salvação dos Filhos  
   Meus. 
        
2-É no Saber do Espírito do Pai que o homem acorrerá para   
   encontrar a Solução definitiva e certa para as suas angústias. 
  
3-Quem tem confiança absoluta na Trindade não teme, mas goza de  
   paz. Nela estando, não existe problema, apenas Soluções para  
   tudo. 
  
4-É na Misericórdia do Pai que se encontra a esperança, a Solução. 
   Famílias, o Carisma chegou para vós. Se faz a Vitória do Bem 
   



318-AGORA, O QUE CONTA É  O AMOR   
   

1-Vosso olhar é Meu Olhar; vosso sentir, Meu Sentir; 
   Vosso falar é Minha Voz; vossos passos são Meus,  
   e caminho convosco, no vosso vai e vem. 
   Meu Amor vos sustenta a cada amanhecer!..  

Agora o que conta é o Amor que nos une,  
o mesmo bater dos nossos Corações.  
     

2-E no vosso silêncio, sinto vosso coração  
   abrasar-se de Amor por Mim, vosso Pai 
   querendo ser todo Amor, e vosso Pai vos compreende. 
   Tenho estado convosco, Filhos noite e dia. 

3-Só em Mim, encontrais Alegria e Paz. 
   Somente em Mim repousa o sentido da Vida. 
   Sede Amor! Muito Amor! E desejai só o Bem! 
   Neste Novo Tempo, só o que conta é o Amor.  
  
  


