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Jesus
As minhas crianças experimentam muitos medos em relação à sua existência mundana e à sua segurança física. Crianças,
neste tempo Eu gostaria de recordar-vos que o vosso corpo é apenas um lugar onde habita temporariamente a vossa alma. No
entanto, a vossa alma fará eternamente parte de vós. Vós não precisareis do vosso corpo por muito tempo, em comparação
com o tempo em que vivereis sem ele. Concentrai-vos e preparai a vossa alma. Se preparais-vos para viajar para uma terra
desconhecida, preparar-vos-íeis em diferentes aspectos. Aprenderíeis por exemplo a falar algumas das línguas, assumindo que
após a vossa chegada, e depois de terdes passado algum tempo, aperfeiçoaríeis o vosso modo de falar. Teríeis algumas
modificações através da moeda que se usa naquela região, no caso de ser ela ser diferente daquela que se usa na vossa terra.
Vós próprios teríeis de familiarizar-vos com os hábitos e com a cultura das pessoas que viviam naquela região, a fim de que
não parecesse estranho para vós, e no mínimo soubésseis fazer algo que era de esperar. Minhas pequenas almas deste mundo
tão perturbado, isto é o que Eu peço para fazerdes agora. Quando começas a sentir medo, deves pensar no Céu. Em vez de
sentires-te assustado, deverás ter em mente quais são as condições que a tua alma deve de ter para fazer a transição da terra
para o Céu.
Inicialmente, precisarás de algumas das línguas. Como Nós falamos no Céu? Falamos de Amor e de Alegria. Falamos de
conhecimentos, de sacrifícios feitos na terra, da divina interconexão entre os diferentes e variados aspectos do universo. Olha
para o Céu e admira as minhas estrelas. Sabias que cada uma tem um propósito na sua posição e na sua vida? Gostarias de
saber o porquê deste caso? Eu não to direi agora. Aprenderás mais tarde. Olharás para o Céu como se tratasse de um riacho.
Aprenderás milhares de coisas acerca daquele riacho e do que está naquele riacho. Aprenderás a sua origem, o seu destino e
tudo o que acontece nele. Já apreciaste um rio? Um lago? Um oceano? Gostarias de experimenta-los de uma forma mais
abrangente? Crianças, isto não é nem a ponta do Céu. Esta é a ponta da ponta do céu, e ainda não acabei. Falar-vos-ei acerca
do céu mais do que fiz no passado, porque quero que compreendas que estás vindo para uma vasta área de amor, de alegria e
de maravilhas. Aqui, não há medo. Oferece-me o teu medo. Cultiva as tuas virtudes. Conversa sobre as almas santas que
viveram antes de ti, incluindo os santos, cujas histórias tu ouviste ou estudaste. Neste sentido, tu não só estarás preparado para
a transição, mas também aguardarás ansiosamente por essa passagem. Rezarás: “Senhor, eu estou preparado. Leva-me,
quando chegar o meu tempo.” Não agarrarás esta vida como um homem, que estando para afogar-se, agarra um barco.
Acharás no céu a confiança para tua alma, e Eu virei e guiarei o resto do teu caminho. Não precisas de te preocupares acerca
de não seres perfeito. Precisas apenas de dirigir-te para o céu. Farás tudo o que é necessário a fim de que aqui te sintas
confortável.
Não tenhas medo, pequena alma do Pai. O teu Jesus vê tudo. Agora, apenas só são necessárias a esperança e a confiança. Eu
amo-te e vejo cuidadosamente cada detalhe da tua vida na terra. Assim que chegue o momento, Eu virei para te levar. Não
permitirei que fiques mais do que o tempo previsto, porque isso não seria justo para ti. Deixa os teus medos e passa o tempo a
pensar no céu. Há uma boa razão, pelo facto de que agora nenhum dos habitantes celestes escolheria regressar à terra.
4 de Maio de 2004
Jesus
Irmãos e irmãs no mundo, por favor permiti-Me preencher o vosso coração com dons celestiais. Não há motivo algum para
que vivais afastados do Meu Reino. Se desejardes, podereis viver a vossa vida na terra em união com a Nossa vida celeste.
Tendes de praticar a fé. Isto é verdade. Mas a fé, como qualquer outra coisa, torna-se num hábito quando se a pratica. Nem
aperceber-vos-eis que as estais exercitando. Isto é o que Eu quero façais agora. Eu assistir-vos-ei, recompensando os vossos
mais íntimos actos de fé com dons sobrenaturais de fé. Nesta perspectiva, apenas precisareis de usar um pequeno pedaço para
começardes a vossa união com o Céu. Que benefícios se podem obter através desta união com o céu? Não tereis mais
privações da paz. Vereis todo a vossa vida como transitória e valiosa. Quer tenhais de sofrer alguma dor ou viver uma
experiência alegre, tudo será o mesmo para vós, uma vez que estais unidos a Mim e ao Céu. Queridas almas, jamais tereis
alguma preferência, porque já superastes esse patamar. Conseguis imaginar isto? Será possível se confiardes em Mim e
começardes a praticar. As almas do céu olham para baixo, em direcção aos seus irmãos e irmãs terrestres, e suspiram por eles.
Eles compreendem que isso é comparável a estar num exílio, sem a visão e a sabedoria divinas. Eles recordam que viver sem
uma certeza era bastante penoso, principalmente quando se vivem tempos sombrios e difíceis. Têm havido destes momentos,
porque a humanidade é atraída para pecado através do egoísmo. Estes tempos sombrios, como os que viveis agora, cria a mais
bela oportunidade para a felicidade e para a santidade. Olhais em redor, e tudo parece sem remédio. O desafio seguinte
consiste em continuar a esperar e permitir que a Minha alegria possa fluir para dissipar as trevas do vosso mundo. Por si só, é
uma oportunidade comparável ao mais sagrado dos actos, ao mais heróico ato de abnegação.
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Se tu és meu amigo, tens provavelmente que sofrer. Não vejas isto como uma coisa má. Vê antes como um tesouro que te
aguarda no céu, porque isso é verdadeiramente a causa desse sofrimento. Os teus sofrimentos, vividos em união comigo,
purificam a tua alma, desprendendo-a da terra, e alinhando-a com o próximo mundo. Os teus sofrimentos, vividos em união
comigo, salvam muitas almas, apesar do facto de ainda não conseguires ver isto. Existem outras coisas que ainda não
consegues ver. Se Eu mostrasse-te tudo, o mérito dos teus sofrimentos seriam reduzidos profundamente. A tua recompensa no
céu será enorme, uma vez que tu estás a sofrer pelos outros. Talvez, não consigas imaginar a tua recompensa. É difícil para
uma pessoa no exílio imaginar o que a sua família preparará para ele quando chegar à sua casa. Deves acreditar que esta
criança não será desapontada. A vida celeste está tão além da terrestre, em termos de alegria e de segurança. Ainda não
compreendes isto. Derramarei em ti um pequeno pedaço dessa luz.
4 de Maio de 2004
Jesus
As Minhas queridas almas devem de fixar o seu olhar em Mim, da mesma forma que o navegante usa a Estrela Polar para
encontrar a sua direcção. Se o vosso olhar está fixo em Mim, estareis sempre navegando em direcção ao céu. Haverá
pequenos desvios no vosso percurso, mas sem grandes oscilações. Agora falo com firmeza, porque estou certo de que não
existe um outro caminho. Se deixardes de olhar para Mim, mesmo que até seja por um pequeno período, afastar-vos-eis do
vosso percurso, como acontece com os ventos deste mundo. Podeis dizer que Eu estou a avisar-vos do perigo. Apenas e só
procuro preservar-vos e confirmar o vosso destino e a vossa jornada, já que o inimigo procura derrubar-vos, a fim de não
conseguirdes atingir o vosso objectivo celeste. Crianças, para a vossa própria salvação, não deveis desviar quem quer que seja.
Eu não forço as almas a escolherem o céu. Isto seria uma imposição, e não uma salvação. Vós deveis escolher-Me. Se Me
escolherdes, então deveis segui-Me. Isto é tudo. É muito simples. Então porque é que Nós temos todos estes problemas?
Dir-vos-ei muito solenemente que muitas almas estão a escolher o lado das trevas. Eles negarão isto, falando de coisas bobas,
como por exemplo do secularismo humano e dos direitos de escolha das pessoas. Eu asseguro-vos que um ser humano não
tem o direito de escolher contra Deus. Esta escolha não vos é autorizada. Portanto, quando uma alma escolhe viver contra
Deus, ela escolhe seguir o inimigo. Repito-vos novamente: Isto é simples. O pai da mentira atrai as almas, mas somente
aquelas almas que dizem “sim” às trevas. Escolhe-Me. Depois segui-Me. Vós não escolher-Me-ias para depois seguires por um
caminho que vos afastaria de Mim. Muitos estão a fazer exactamente isto, porque eles não apreciam os sacrifícios terrestres
que provêm deste Meu percurso. Pequeninas almas, rir-vos-eis do nada desta terra, quando morrerdes no vosso corpo e
nascerdes para a eternidade. Se tendes sacrificado a vossa eternidade, ou a vossa glória celeste, por algumas ninharias deste
mundo, a vossa mágoa e a vossa amargura serão profundas. Isto não é para vós. Fostes escolhidos para o céu. Portanto, Eu
quero que aprendais tudo acerca de Mim, o vosso Redentor, Deus e Pai, e também de todos os santos e servos. Eu quero que
tenhais as respostas quando alguém vos perguntar sobre o porquê de seguires o Filho do carpinteiro.
Deveis dizer-lhes que “Jesus é Amor. No céu, só existe amor. Quero partir para o céu e gozar da eternidade. Eu quero estar
rodeado de felicidade e amor.” Rir-se-ão de ti? Provavelmente sim. Eles riram-se de Mim. Portanto farão o mesmo contigo.
Existe mais algum companheiro com quem prefiras estar do que com Jesus Cristo? Não estarás sozinho durante estes tempos.
Tenho muitos seguidores. Eles estão destinados para trabalharem juntos. O Meu amor fluirá através de cada um desses Meus
seguidores para outros possíveis seguidores. De uma maneira muito especial, todos vós sereis Meus transportadores, a fim de
que sejais capazes de sustentar os vossos irmãos no tempo da tribulação. Não tenhais medo, Servi somente através da
confiança e da verdade. Estais no direcção certa que conduzir-vos-á ao céu.
6 de Maio de 2004
Jesus
Ouvi a minha voz, pequenas almas no mundo. Servi-Me. Eu tenho necessidade de operários que sirvam com pureza e
dedicação. O vosso Deus Todo-Poderoso precisa de vós. Este pensamento deve encher-vos de determinação no vosso serviço.
Os Meus motivos, agora e sempre, têm origem no amor. É no amor que procuro salvar todas as almas. O Meu amor e a Minha
sabedoria não conhecem limites. Vós fostes criados por Mim. Vós sois preciosos para os Meus olhos. Eu amo tudo aquilo que
está em vós. Também amo as vossas fraquezas porque através da superação destes pontos fracos conseguireis alcançar o vosso
lugar no céu. Não criei-vos para o pecado, pequenas almas. Não. Eu não criei-vos para pecardes.
Espero que peques? Sim. Espero que experimentes as tuas fraquezas. Isto não Me surpreende. Quero é que compreendas que
estas acções são pecados. Quero que compreendas que estas acções ofendem o Teu Deus, e que deves adoptar a atitude
apropriada de arrependimento. Não olharei mais para um mundo que ostenta o pecado na cara dos Meus servos, e que utiliza
o pecado para zombar das almas santas. Jamais olharei para estes cenários, porque Mudarei a paisagem. A santidade e a
piedade regressarão. Podes ter a certeza disto. Faço agora referência àquilo que está a acontecer no mundo neste momento, e
àquilo que acontecerá para o purificar, a fim de que tenhamos o regresso da bondade.
Crianças, vós experimentareis as trevas. Tu estás a experimentar agora as trevas, através de uma terrível forma de
desobediência e de rebelião. Isto trouxe uma escuridão sobre o teu mundo, impossibilitando assim o facto de que as almas
cristãs possam ter esperança. Outras trevas estarão para vir. No entanto, estas serão trevas psicológicas. Tu verás tudo isto
com a tua própria visão. Isto foi predito e não surpreenderá alguns de vós, como Eu, por exemplo. Isto tem sido permitido para
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compreender-se o que acontecerá no futuro. Ficai em paz, santas almas, porque estas trevas e o tempo da provação são
permitidos por Mim. Sei o que é bom para as Minhas crianças. Nesse período levarei muitos de vós para o Céu. A vossa
recompensa irá para além das vossas expectativas. Recompensar-te-ei por teres vivido nesse tempo difícil através das maiores e
das mais sublimes graças durante a transição deste mundo para o outro. Estás a ver que não precisas de ter medo. Só deverás
de ter medo se escolheres viver contra a Minha vontade, e continuares rebeldemente a pecar. Arrepende-te. Faz isso hoje. Faz
isso agora.
6 de Maio de 2004
Jesus
As Trevas giram em redor dos Meus pequeninos. Muitos sofrem, através de diferentes e variadas formas de medo, porque eles
são alvos do inimigo. Crianças, ouvi-Me. Prestai-me atenção. O homem não pode tocar na tua alma. A tua alma, que é de
origem divina, é a tua propriedade, e é protegida por Mim. Desejo manter-te no nível celestial de excelência durante este
tempo, a fim de que não alimentes medos. Eu também senti medo. Então, o que foi que Eu fiz? Eu orei. Em seguida, os Meus
medos deixaram-Me, e fui capaz de caminhar em direcção à tua redenção. Eu asseguro-te que o Meu auxílio virá em teu
socorro nos momentos em que precisares de Mim. Quando precisares de graças extraordinárias, ter-lhas-ás. Em tudo confia
em Mim. Apesar das dificuldades que possas encontrar, exultarás, acreditando que estou presente na tua vida. Eu desejo
discutir estas dificuldades.
Antes de chegarem as trevas psicológicas, haverá muitas agitações. É verdade que algumas virão do céu. No entanto, outras
virão da maldade do homem. Haverá um tempo em que muitas almas ficarão sem comer. Sim, haverá famintos. Durante este
tempo, haverá comida suficiente. Porém, o inimigo impedirá que ela chegue às outras pessoas. Verás isto acontecer, e então
dirás: “O Nosso Senhor falou deste tempo e nós não o receámos”. Guiarei e conduzir-te-ei com grande especificidade quando
isto acontecer. Então, terás de ser corajoso e proclamar o Meu mundo com mais zelo. Serás o meu mensageiro. Transportarás
esta Luz que não se extinguirá. Não rejeites a Minha luz, como acontece com aqueles que se juntam ao inimigo. Serás um
grande santo, porque os santos que vieram antes de ti ajudar-te-ão. Crianças da Luz, tendes sido protegidos pela mão do
Salvador. Assim, tornar-se-á mais, e cada vez, mais evidente que conduzis a Minha Luz. Vereis uma grande divisão entre os
anjos dessa Luz e as almas que vagueiam rumo às trevas. Não fiqueis angustiados por isto, porque deveis de ver tudo através
da perspectiva celeste.
Este é o momento exacto, ou então não permitiria que isto acontecesse. As trevas atraem muitos. Isto deve de acabar. Rezarás
para que isto acabe. Muitos já o têm feito. Este é o modo pelo qual destruiremos a influência que tem sobre o mundo. Isto
torna-se muito doloroso para ti, no então acredita que serás recompensado. Louva-Me por tudo aquilo que vês. Quando vires a
bondade perseguida e censurada; quando vires a bondade rotulada de maldade; quando vires a bondade punida, agradece-Me
então, pois o momento está a chegar. Foste escolhido para testemunhar este momento. Não desejes estar num outro lugar,
porque Eu escolhi-te cuidadosamente. Tudo correrá bem. O teu Deus assegura-te que tudo correrá bem.
7 de Maio de 2004
Jesus
Neste mundo, os Meus fiéis sofrem de diferentes formas. Se compreenderes que este é um tempo de sofrimento e que este teu
sofrimento é redentor em natureza, não te angustiarás pelo facto de estares a sofrer. Muitos dos Meus pequeninos tornam os
seus sofrimentos mais penosos, uma vez que lamentam e rejeitam esses seus sofrimentos. Não digas para ti próprio: “é
desonesto e injusto que eu sofra.” Diz sempre: “oferecerei os meus sofrimentos a Jesus com o objectivo de que Ele salve mais
almas.” Diz: “sou pecador por natureza, apesar de conhecer e de acreditar em Deus. Por isso, é justo que sofra.” Pequeninos,
Eu sempre perdoei-vos tudo. Muitos de vós têm dificuldade em compreender a profundidade da natureza do Meu perdão, uma
vez que cometeis sempre os mesmos pecados, que já foram confessados anteriormente. Vós sois pecadores e Eu perdo-o os
vossos pecados. No entanto, Eu peço-vos que sofrais, não porque sejais criaturas pecadoras. Peço-vos para sofrerdes porque
muitas das almas com as quais conviveis e trabalhais todos os dias podem ir para o inferno. Se não tiveres estes sofrimentos,
não poderás obter as graças necessárias para converte-las.
Temos pouco tempo. Temos pouco tempo, mesmo que tenhamos em conta o facto de que a noção do tempo terrestre é diferente
da celeste. Muitos de vós vereis estas grandes mudanças. Muitos de vós vereis uma mudança na terra, através da destruição de
uma vasta área que jamais poderá voltar a ser habitada. Não haverá salvamento e reconstrução nesta área. A destruição será
completa. Essas almas deverão consequentemente de ser assistidas. No entanto, isto é apenas um dos acontecimentos que
afectará a humanidade nos dias que precedem à grande escuridão. A terra será sepultada por esta grande escuridão. Contudo
haverão sobreviventes. Serão então eles que reclamarão a terra para Deus.
Devo dizer-te que o céu preparar-se-á para aceitar muitas almas. Todos no céu estarão ocupados, trabalhando para receberem
os pequeninos que tiverem sofrido no mundo. Haverá alegria, tanta alegria, porque é sempre pior antecipar a dificuldade do
que vive-la. Meus pequeninos, o medo cessará. Eu compreendo. É por esta razão que envio estas mensagens. Quero que as
Minhas almas fiéis preparem-se para a grande mudança. Se estás a seguir o teu Jesus, então posso dizer que estarás
preparado. Pequeninos, não acumuleis coisas terrenas. Este não deve ser o procedimento. Tudo é meu. Sê generoso com os
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teus irmãos e com as tuas irmãs que têm menos. Este é o Meu verdadeiro desejo que tenho para contigo. É para teu benefício
que peço-te para dares. Mais tarde, serás tão recompensado. Permanece unido a Mim e tudo correrá bem.
10 de Maio de 2004
Jesus
As Minhas crianças sentem que são vulneráveis. No entanto, hoje asseguro-vos que as almas que seguem-Me são bastante
fortes. Se estais a seguir o céu, não existe motivo algum que justifique o vosso medo. Considerai como o vosso maior medo as
situações que mudam o mundo. Temeis a fome? Queridas almas, Eu tive fome, mais do aquilo que possais imaginar. Pelo
menos, podereis recordar que jejuei durante 40 dias e 40 noites. Eu sei o que é a fome. Digo-vos que se estiverdes jejuando, em
espírito de oração, e ao mesmo tempo a oferecer-Me todo esse sacrifício, elevarei o teu nível de santidade e de espiritualidade
tão rapidamente a fim de conheceres uma tão grande alegria. A fome não é motivo de medo. Novamente digo--vos que virei até
vós no momento em que o vosso corpo deixar de funcionar. Algumas almas morrerão nas situações caracterizadas por
agitações da natureza, como por exemplo: tempestades violentas, ou acontecimentos que descrevi anteriormente, onde a terra
começará a tremer. Um Deus misericordioso procurará assustar as suas crianças? Tu sabes que eu não o farei. Eu não sou
assustador. Simplesmente, quero que compreendas e que estejas preparado. Quando isto acontecer, deverás de agradecer-Me.
Confia em Mim. Nesse momento estarei contigo a fim de aliviar os teus medos e de preparar-te para transitares da terra para o
céu. O teu corpo físico não poderá manter a tua alma por muito mais tempo. Um dia morrerás de alguma coisa. Tu sempre
soubeste isto. Pequenino, a tua alma é tão bela, que não lamentarás o momento em que ela tenha-se libertado do teu corpo.
Serás muito feliz. Por favor, acredita em Mim. Não semeio medo nos Meus pequeninos. Verdadeiramente, olha para o dia em
que virei a ti.
Porque estou a preparar-te, devo informar-te de uma outra situação que alguns de vós irão encontrar. Como tu sabes, existem
almas que não seguem-Me. Estas almas seguem comprometidamente o Meu inimigo. Ele também é teu inimigo e inimigo de
tudo aquilo que é bom, santo e fiel. Estas almas das trevas procuram impor um vazio sem Deus no teu mundo. Elas procuram
remover-Me inteiramente da tua vida e da vida de toda a alma que nos dias hoje ousa caminhar até Mim. Claro que eles não
terão sucesso. Tu sabes disto. No entanto eles tentarão fazê-lo. Isto será desconfortável para alguns dos Meus seguidores. Isto
não é nada de novo. Aliás isto sempre foi assim. Frequentemente, os meus missionários dão as suas vidas somente por esta
razão. Preservarás. Não tenhas medo. Como tem acontecido ao longo da história, impor-se-ão sanções contra aqueles que
sigam o Deus Único e Verdadeiro. De que forma Eu quero que tu experimentes estas coisas? Eu quero que olhes para Mim
como um exemplo. Eu fui como um cordeiro. Portanto, também deverás ser como um cordeiro. Guiar-te-ei em todas as coisas.
Se não Me negares, suportar-te-ei e recompensar-te-ei. A tua fé será o combustível que incendiará e converterá os corações
daqueles que foram enganados. Estes são tempos de mudanças. No entanto, será uma boa mudança. Pequeninas crianças,
não receies a escuridão, porque depois das trevas vem a luz. Estarei sempre convosco. Isso nunca mudará.
10 de Maio de 2004
Jesus
Querida alma, caminha com dignidade. Sê calmo e recolhido. Sê cuidadoso em tudo. Toma as decisões certas. Com a tua
oração, recorre ao Meu conselho. Não quero que os Meus discípulos vivam numa frenética agitação. Não quero que os Meus
discípulos divulguem más notícias a fim de incitarem a histeria. Sim, haverá mudanças. No entanto, estas mudanças são
necessárias. O teu Jesus estará sempre a procurar o melhor para a tua alma, a fim de atingires o mais elevado nível de
santidade. Observarei todas as situações que Me entregues. Adquire constantemente o hábito de entregares-Me em todas as
tuas preocupações. Este hábito estará então tão arraigado que durante os momentos difíceis, esta prática acontecerá
naturalmente.
Quero almas santas e boas que confirmem constantemente o seu cristianismo. Por exemplo, quando elas se confrontarem com
uma situação que não é santa, eu gostaria de ouvi-las a dizerem aos seus companheiros: “Isto não é para nós, porque somos
Cristãos. Em seguida, pequenas almas, gostaria de ver-vos a abandonar aquela situação. Compreendeis o impacto que isto
teria para os outros, se cada cristão procurasse viver dessa forma? Imagina o impacto que seria, se os cristãos começassem a
usar divertimentos de cariz cristão e abdicassem daqueles que são anticristãos? Certamente, que se iniciaria uma mudança
que salvaria um grande número de almas. Devereis de pensar nas vossas crianças. Se as famílias e os pais rejeitarem,
conscientemente, todas as diversões anticristãs, as crianças cresceriam com este hábito e a santidade voltaria a predominar no
mundo. Crianças da luz, deveis de começar imediatamente com este comportamento. Nunca é tarde demais, mesmo que seja
somente para salvar uma alma. Esta acção salvará muitas almas. É verdade, que os tempos difíceis aproximam-se. Contudo,
apesar das evidências indicarem o contrário, os tempos que se avizinham sempre estarão voltados para Mim. Não precisas de
ter a última palavra. Terás a última palavra no céu. Mais concretamente, quando te tornares o santo que Eu quero que te
tornes.
10 de Maio de 2004
Jesus
Queridas crianças, estou a colocar o entendimento nos vossos corações. Estou também a colocar uma calma divina na vossa
alma, a fim de que procedais com paz em todas as coisas. Há trabalho para fazer. Meus discípulos, as almas serão devolvidas
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ao Meu coração. É através de vós que farei isto. A Minha mãe está pronta para assistir-vos em tudo. Rezai agora e sempre.
Oferecei cada tarefa. Por mais humilde que seja, oferecei-Me cada tarefa em espírito de oração, a fim de que se torne num
resgate divino para todas aquelas almas que estão a cair nas trevas do seu mundo. Oferecei-Me todas as tarefas, a fim de que
possa usá-las para providenciar conforto e fortaleza para com aquelas almas santas que estão a ser atacadas pelo inimigo.
Estais a varrer o chão? Estais a conduzir o vosso automóvel? Queridas criancinhas, oferecei-Me todas essas tarefas em
oração. Eu usá-las-ei. Vós viveis para Mim. Oferecei-Me tudo da vossa vida. Poderei realizar a maior das proezas através da
tarefa mais humilde. Tenho mais informações para vós. Contudo, tendes o suficiente para já. O vosso Jesus precisa de almas.
Criancinhas, agora preciso que leveis consolações para aqueles Meus amigos que estão a ajudar-Me. Às vezes fico angustiado.
Da mesma forma como fiquei quando estava no Jardim das Oliveiras. Se te está a acontecer o mesmo, considera que o teu
salvador está a permitir que experimentes alguma da Sua tristeza. Diz-Me: “Jesus, ofereço-Te a minha tristeza como uma
consolação para a Tua tristeza. Queridos pequeninos, deste modo amparais o vosso Salvador. Não consegues imaginar qual
seria a tua recompensa se tivesses esse tipo de actos. Eu busco a unidade com as Minhas almas fiéis. Abre-Me o teu coração, e
habitarei em ti. Em seguida levar-Me-ás verdadeiramente a este mundo.
Parte Dois:
Saudações do Céu I
14 de Maio de 2004
Jesus
O Pai tem dado permissão para que os santos no céu assistam este projecto. Elas ajudarão as almas deste mundo com a sua
sabedoria e experiência. Sei que as Minhas criancinhas estão gratas por este presente. Dai, então, grande louvor e acção de
graças ao Pai por isto.
Santa Teresa, a Pequena Flor
Saudações queridos irmão e irmãs. Eu, Teresa, envio-vos estas palavras de encorajamento. Sou uma grande advogada de todos
vós. Enquanto estive na terra, fiz questão de estar, em tudo, à disposição do Senhor. Todos os dias, acordava e oferecia-lhe a
minha vontade, a fim de que as minhas tarefas pudessem ser usadas pelo céu. Deves começar também a fazer isto. Se muitas
almas na terra começassem a fazer este ato em cada manhã, Jesus teria muitas graças disponíveis para as almas. Irmãos e
irmãs, não receeis as mudanças que se estão a aproximar. Estou no céu, e asseguro-vos que é aqui que vós quereis também
viver. O mundo é tão passageiro e tão difícil. No mundo, estamos constantemente a ser afastados para longe de Jesus. Eu
tentei, arduamente, manter-me unida à vontade de Deus. No entanto isto requer actos heróicos de desapego. Pequeninos,
deveis de ser alegres. Olhai para mim como um exemplo e também como uma ajuda. Olha para a minha vida. Não fiz nada de
especial, em ralação a questões mundanas. No entanto, o Senhor permitiu que ajudasse milhares e milhares de almas. Quero
ajudar-te. Pede a minha intercessão e recebê-la-ás. Quando lês as palavras de Jesus e de Maria deves de compreender que eles
sabem o que dizem. Na terra, as palavras não criam o mesmo compromisso. Frequentemente, as palavras que são
pronunciadas em vosso redor, apresentam um significado muito leve. Quando Jesus fala, Ele fá-lo com veracidade. Quando a
nossa mãe celestial faz uma promessa, ela cumpre. Estou a dizer-te para confiares nas suas promessas. Se ela diz que olhará
para a tuas necessidades, podes ter a certeza de que ela o fará. Se Jesus diz que guiar-te-á em tudo, podes acreditar que Ele o
fará. Não tenhas medo. Agradece a Deus por todas as Suas graças e sê aquela Sua criança que está disposta a cooperar com
ele em cada momento de cada dia. Eu ajudar-te-ei.
14 de Maio de 2004
Jesus
Crianças da terra, é importante que vós compreendais que não estais sofrendo sozinhos. É também importante que
compreendais que vós tendes muitas armas à vossa disposição. Uma dessas armas que deve ser utilizada é a intercessão dos
santos que travaram estas batalhas antes de vós. Queridas criancinhas, vede que não existe nada de novo no vosso mundo,
uma vez que essas batalhas que enfrentarás já foram enfrentadas no passado. Os santos derrotaram o inimigo por várias
vezes. Tu também o derrotarás. Não tenhas medo. Serve apenas.
São João da Cruz
Saudações a todas as almas que há muito tempo estão unidas ao Salvador. Faz muito tempo que estais unidos ao Senhor? Eu
sofreria com bastante dor, se separa-se-me de Jesus. Eu caminhei na terra com uma dor física no meu coração. Sabia que
algum dia Ele viria até mim. No entanto, por causa da vossa missão terrestre, isto torna-se, para já, difícil de compreender.
Este tempo está a passar, e cada dia conduz-te para mais perto do teu último dia, até que o teu tempo na terra termine.
Queridos irmãos e irmãs, digo isto para consolar-vos, porque sei que é difícil e que assim podereis desanimar. Quando
desanimardes, começai a pensar em tudo aquilo que vós sabeis que é verdadeiro. Permiti-me que vos conte de uma tentação
que perturbava a minha missão. Quando desanimava, sentia muitas dificuldades durante a oração. Isto é comum, sabendo
assim que não me devia alarmar por tal ocorrência. Contudo, mesmo sabendo disto, comecei-me a afastar da oração. Vede que
somos frequentemente agraciados com diversas consolações espirituais. No entanto, quando elas nos são retiradas, supomos
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incorrectamente que a nossa oração não está a funcionar; que Deus não nos está a ouvir, ou que elas não deixaram de ter
validade para com Ele. Assim, em vez de redobrar os meus esforços, com a finalidade de agradecer a Deus por esse desafio
espiritual, procurei rezar cada vez menos. Lendo isto, podereis imaginar o que aconteceu. Senti-me cada vez mais desanimado.
Assim, isto impossibilitou que Jesus me pudesse fortalecer, uma vez que tornei-me indisponível para Ele. Consequentemente,
entrava numa crise de Fé. Mudaria um único dia da minha vida terrestre? Não. Esta não é a questão. A questão aqui é que eu
poderia ter feito melhor em relação a essa situação. Não me desviaria de Jesus, certamente. Porém, isto fez com que pudesse
servir na alegria. Claro que continuei a servir, mas acrescentei pesos na cruz que transportava por Cristo. Queridas almas da
terra, quero poupar-vos desse erro. Portanto, estou a encorajar-vos a serdes disciplinados nas vossas vidas de oração. Quando
sentirdes uma pequena consolação, quero dizer-vos que isto deve-se ao facto de que Jesus está a tratar-vos como um adulto
espiritual que não necessita de reforço constante. A vossa confiança impulsionar-vos-á em todos os vossos dias, possibilitando
assim que sirvais em fé. Rezai mais, se sentirdes que estais a vacilar.
Compreendei que, quando o nosso Senhor ainda está a alimentar a vossa alma, Ele nega-vos as consolações. Directamente,
não experimentais isto. O fruto desta nutrição será evidente no vosso trabalho. Vereis o Espírito Santo a fluir através de vós.
Compreendeis? Outros serão abençoados através da vossa obediência. No entanto, Jesus mais vos recompensará quando
chegardes ao céu.
Eu, João, amo-vos. Sou apenas um entre muitos que procuram assistir-vos. Quando estais a ter problemas na vossa vida
contemplativa, deveis pedir-me que vos ajude. Intercederei por vós e pedirei a Deus para enviar-vos uma coragem e uma força
revigoradoras. Queridas almas, não desvaneçais na vossa oração. Jesus ouvir-vos-á, mesmo que não sintais a Sua presença.
Todos nós ouvimos as vossas orações. Nós ajudamos-vos, nos casos em que algum de nós possa fazê-lo. Todos no céu ouvimos
as vossas petições. Assim, não pareis de suplicar nos dias em que a vossa fé enfraqueça. Fazê-lo, seria semelhante a derrubar
as velas dos vossos barcos, e em seguida a resguardar-vos no convés. É claro que no convés não podereis sentir o vento. Isto é
ridículo, não é verdade? É ridículo pensar que o vento parou de soprar e de guiar o vosso barco, pelo simples facto de o não
sentirdes na vossa cara. Riríeis desse tal marinheiro. Sinceramente, acho também que esse marinheiro jamais chegaria ao seu
destino. O vento continuará a soprar, independentemente de que o marinheiro esteja em cima, ou em baixo, do convés. Desta
forma, o seu pequeno veleiro percorrerá o seu trajecto, mesmo que o seu navegante lá não esteja.
Queridos irmãos e irmãs, as vossas almas são as mesmas. As vossas orações serão as velas e o Espírito do vosso Deus será o
vento. Se não estais a sentir consolações na oração, talvez estejais a passar algum tempo no convés. Não vos inquieteis, porque
o Espírito está a soprar, a fim de conduzir o vosso barco até à margem celeste. Agradece a Deus quando não recebes
consolações. Orai ao vosso Deus em todas as ocasiões. Eu estou aqui, com Deus. Dou-vos a minha palavra de amor de que
alegrar-vos-eis por cada serviço que Lhe ofereçais, enquanto estais a servir na terra. Por favor, pedi-Me ajuda. Deus deu a
alguns de vós um grande poder de intercessão durante este tempo. Estamos ansiosos por usar estas graças. Observamos cada
uma das vossas missões, e assim compreendemos como elas influenciarão o Reino. Sabemos mais do que aquilo que pensais.
Pedi-nos ajuda todos os dias e não desapontar-vos-eis. O nosso Deus deseja que trabalhemos juntos.
18 de Maio de 2004
Jesus
Novamente, encorajo as minhas crianças a lerem e a estudarem as vidas dos santos que viveram antes de vós. Neste sentido,
vereis que não fostes as únicas almas a lidarem com os desafios que agora viveis. Assim, se pedires a intercessão de um santo,
particularmente ao santo que enfrentou lutas semelhantes às tuas, sentir-te-ás mais confortável.
Santa Gertrudes
Saudações aos meus irmãos e irmãs. Jesus permitiu-me que falasse convosco. Estou grato por esta oportunidade. Eu,
juntamente com todos aqueles que estão no céu, observamos cuidadosamente os acontecimentos da vossa terra. Por vezes,
maravilho-me com a distância existente entre a santidade e a vida das almas que estão ainda vivas. Maravilho-me porque não
compreendo como muitas vivem sem Deus. Vejo, igualmente, uma profunda infelicidade na terra, devido ao facto de as almas
viverem sem Deus. É muito triste ter de observar tudo isto. Particularmente, lamento pelas criancinhas, que deveriam de viver
a sua infância em alegria, e aqueles que sentem confusão e desespero. Como bem sabeis, Deus não desejou que o Seu mundo
fosse assim.
Eu, Gertrudes, tive muitas batalhas espirituais. Isto é o que mais quero partilhar convosco. Podes consentir que lutei bastante.
A minha natureza não estava adaptada à santidade. Por isso era rebelde. Isto foi bom, porque assim pude subjugar as minhas
inclinações egoístas. Porque é que isto seria tão bom? Bem, porque pude dar uma grande glória aqui no céu. A minha
recompensa é qualitativamente proporcional ao esforço que dispensei a Deus. Sabia da existência de Deus, e da Sua bondade.
Depois disto, tudo aconteceu tão naturalmente. Assim, Sabendo que Deus existia e que era muito bom, não tive outra
alternativa senão a de segui-Lo. Esta luta aconteceu na terra! Não contarei aqui todos os pormenores. Propriamente, achei
tudo isto muito confuso, decidindo assim não participar em muitas das lutas acerca das coisas que ultimamente eram
indiferentes em termos de santidade e de espiritualidade. Irmãos e irmãs, não percais muito tempo. Observo o vosso mundo e
vejo muitas e muitas conversas e muito pouco amor. Não repetirei nada mais acerca do amor, embora quisesse fazê-lo, a fim
de não maçar os leitores. No entanto, digo-vos honestamente que o amor é a palavra que, no vosso mundo, vale a pena repetir
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em alta voz. Há muito pouco amor no mundo, Porque são muito poucos aqueles que amam verdadeiramente Deus. Deus é a
fonte de todo o amor e põe muito amor no coração dos Seus seguidores. Mas são poucos aqueles que o seguem, uma vez que
não aceitam o amor que Ele lhes dá. Pobres almas tão mal amadas. Aqui no céu, amamos todas as almas, principalmente
aquelas que são repudiadas na terra pelas outras pessoas. Queridas almas mal-amadas e solitárias, por um pouco mais de
tempo, deveis de tornar-vos mais corajosas. Não acreditareis o quanto sereis amadas aqui no céu. Vejo as vossas caras
cobertas de alegria, e isso torna-me feliz. Sim, amar-vos-ei em tudo. Estou na companhia de muitos que vos farão tão felizes.
Assim introduzir-vos-emos no mundo celeste, ao qual chamareis de lar.
Jesus pediu-me para partilhar-vos os meus pensamentos. Tenho tantos, que devendo assim de os priorizar. Chamo à atenção
daquelas almas que não estão a seguir Cristo. Queridos pequeninos, estais a caminhar em direcção a uma maior infelicidade.
Por favor, tomai cuidado e servi Jesus. Ele é todo misericordioso. Não queirais seguir as trevas. Acreditai em mim. Isto não
conduzir-vos-á a um lugar onde sereis felizes. Tu serás somente feliz no céu. Prometo-te. Logo em breve, estarás em casa. Darvos-emos as boas-vindas, e tomaremos conta de vós, a fim de que com isso possais também cuidar dos outros. Somos uma
família. Vós também fazeis parte desta família. Deus, o nosso Pai, quer-nos ter a todos no céu. Nós, os santos, estamos então a
resgatar cuidadosamente as almas. Sim, este tempo é excepcional. No entanto, só precisais de seguir-nos. Pedi-me ajuda. Sou
Gertrudes, e estive longe da perfeição. Se estais longe da perfeição, serei o vosso guia. Tenho uma grande compaixão por
aqueles que estão a lutar. Aliás todos nós lutamos. Não sejais tímidos. O céu e a terra estão tão juntinhos durante este tempo,
que acabareis, muitas vezes, por sentir a nossa presença. Queremos ajudar-vos. Sede felizes como nós todos somos, e
conseguireis experimentar uma imensa alegria. Meus irmãos e irmãs, devo dizer-vos que o céu é muito divertido.
Frequentemente, ouço alguns de vós a conversarem mundanamente sobre o céu. Eu somente rio. Valha-me Deus. Se o céu
fosse tão triste, nós não incentivar-vos-íamos a vir para cá. Agora, tentai verdadeiramente seguir Jesus. Nós ajudar-vos-emos.
19 de Maio de 2004
Jesus
Vedes que os vossos irmãos e irmãs do céu estão ansiosos por auxiliar-vos. Tanto no céu como na terra, desejo que todos vós
trabalheis juntos. Também deveis de recordar-vos que as orações das almas no purgatório auxiliar-vos-ão. Pequeninos, não
vos esqueçais destas almas porque elas assim recordar-vos-ão e orarão incessantemente por vós. Quero que ouçais agora as
palavras de uma alma que é tão pouco conhecida na vossa terra. Contudo, ela tem no céu um grande poder de intercessão.
Santa Dymphna
Almas terrestres, desejo ajudar-vos. Muitos de vós estão tristes e desencorajados. Esquecestes-vos de que também sois
criancinhas de Deus e que fazeis parte de uma herança. Estais a dispensar pouco tempo, realmente pouco tempo, neste
trabalho. Lembrai-vos que voltareis a esta casa e que herdareis também esta maravilhosa herança. A vossa pátria é a terra
mais bela e mais vasta. Aí passareis o resto do vosso tempo, a eternidade, junto das almas que amam-vos. Sentireis uma alegria
e segurança total, recordando-vos de que servistes o vosso Deus da melhor forma possível, enquanto estáveis na terra. Não
preocupar-vos-eis pelos pecados que cometestes enquanto estáveis na terra. Jamais voltareis a pensar neles. A vossa maior
alegria consistirá em ajudar os outros. Assim compreendereis completamente as dificuldades dos outros. Isto é como eu penso.
Eu quero ajudar os outros. Sou o tipo de pessoa que está bastante interessado nos afazeres do meu irmão, e da minha irmã.
Deveis de vir a mim nos casos em sintais tristeza ou medo. Pedi-me que reze por vós. Jesus ama-nos muito. Quando vierdes
para o céu, estareis em constante contacto com Ele. Enquanto eu falo com Ele, digo-lhe: “Jesus, deves de ajudar esta alma,
por causa deste determinado problema. Querido Jesus, suplico-te que ofereceis muitos e muitos auxílios a esta alma.” Meus
queridos irmão e irmãs, não somos tímidos quando suplicamos a Jesus. Jamais intimidaremos em pedir, enquanto não
conseguirmos alcançar-vos aquilo que pretendeis. Em alguns casos, isto levará um pouco de tempo. No entanto, não
desencorajaremos. Temos tempo de sobra e muita persistência. Se estais preocupados com uma alma que está a travar uma
forte batalha, vinde até mim e pedi-me que ajude essa alma. Juntos, vós e eu, suplicaremos a Jesus pela Sua misericórdia. Não
pararemos, enquanto não virmos que a angústia deixou essa alma.
Pequenos irmãos e irmãs, sozinhos jamais podereis carregar as vossas cruzes. Isto seria muito para vós. Devo dizer-vos que
nós tornámo-nos santos, porque permitimos que Jesus carrega-se a nossa cruz. Desta forma, pudemos fazer actos heróicos,
uma vez que não tentávamos fazê-los por nós próprios. Simplesmente os entregávamos a Jesus, permitindo que assim
continuássemos alegremente a nossa caminhada, apesar de em muitos casos não sentirmos inicialmente essa alegria. Agora,
peço-vos que confieis em Jesus, porque somente podereis carregar a vossa cruz se confiardes total e completamente na Sua
bondade. Ajudar-vos-ei! Serei a santa que intercederá por vós, a fim de que possais neste tempo oferecer a Jesus essas cruzes
pesadas. Quando tudo parece sombrio e ao mesmo tempo estais com medo, deveis de vir a mim e dizer: “Dymphna, dá-me
rapidamente mais confiança.” Prometo que começarei imediatamente a trabalhar no céu. Jesus olha sempre para os pedidos
daqueles que estão à procura de obter uma maior confiança na Sua pessoa. Desta forma, a tua cruz tornar-se-á mais leve. É
assim que nós podemos trabalhar na própria cruz.
Meus queridos irmãos e irmãs deste mundo, não haverá nada que impossibilite a nossa ajuda. As almas pensam que o céu se
fechou para eles, devido aos seus pecados. Que disparate!... Todos nós pecámos. Queridas almas, isto é um erro! Quando
cometeis um grave pecado, deveis de virar-vos para o céu e pedir, em seguida, por assistência. Voltai-vos para nós, os santos, e
recebereis todo o tipo de ajuda. Durante este tempo, o inimigo está bastante activo na vossa terra. Portanto, Jesus decidiu que
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também nós, os eleitos do céu, devemos de estar bastante activos. Isto dá-nos bastante alegria, porque não existe nada de mais
satisfatório do que assegura-vos todas estas graças. Chamai por nós frequentemente. Que isto torne-se no vosso hábito diário.
O céu e a terra estão unidos durante este tempo. Lutaremos em cada batalha ao vosso lado.
20 de Maio de 2004
Apóstolo Santo André
Meus irmãos e minhas irmãs na terra, tenho muita coisa para dizer-vos durante este tempo. Inicialmente, gostaria de dizer-vos
que toda a atenção está focalizada em vós e nas batalhais que neste preciso momento estais a travar. Neste dia, todos nós, que
estamos céu, caminharemos ao vosso lado. Neste tempo, Deus está a tornar-vos tudo tão claro. É importante que isto aconteça,
porque o vosso tempo é tão agitado como outrora foi o meu. Uma nova e regenerada Igreja emergirá devida a toda esta
agitação. Certamente, que Deus sempre triunfará. É bom que se recorde isto. Principalmente, agora que viveis no tempo das
trevas. É sobre isto que desejarei falar-vos.
Porque viveis no tempo das trevas, podereis ter dificuldade em imaginar um mundo onde a Igreja conduz a maioria daqueles
que verdadeiramente desejam servir a Deus. Irmãos e irmãs, este é o vosso destino. Por fim, vereis uma igreja triunfante,
apesar dos pedregulhos que encontrareis no vosso caminho. Quando estive na terra, sabia que Deus triunfaria sobre o mal.
Acreditei com todo o meu coração nesse triunfo, quando isso foi-me dito. Contudo, experimentei na minha humanidade
momentos em que as forças do mal quase submergiram a minha crença. Gritai para o céu, quando estiverdes a enfrentar uma
situação que parece irremediável, e ao mesmo tempo faça oscilar a vossa fé. Aguardaremos por todos os vossos pedidos. Todos
nós estaremos convosco. Entraremos em acção, a fim de alcançarmos para vós todas a graças de coragem e de fortaleza. Não
penseis que deveis de percorrer sozinhos o vosso caminho.
É necessária ter-se muita coragem para combater-se o bom combate. A minha vida é um testemunho desta afirmação. Por isso,
compreendo os momentos em que por vezes a vossa coragem se esgota. Revoltando-me contra a minha humanidade, clamava
por Deus quando sentia esta cobardia e, ao mesmo tempo, pensava em ceder à fraqueza moral. Suplicava-lhe que desse-me
uma pequena amostra daquela coragem que Ele demonstrou no Calvário. Queridos irmãos e irmãs, sabeis o que acontecia?
Era inundado com força e coragem. Tornava-me calmo, perspicaz. Toda a sabedoria enchia o meu ser. Alguns maravilhavamse na minha presença. Isto é o resultado de ter confiado em Jesus e nas Suas graças, e não nas minhas próprias capacidades.
Sem Ele, somos um nada. Somos um brinquedo nas mãos do inimigo. Jamais permitais que o vosso orgulho espiritual
subjugue uma completa submissão ao Salvador.
Almas da terra, eu sou vosso irmão. Eu experimentei vários sofrimentos pela Igreja. Muitos de nós derramaram sangue pela
Igreja. Nos dias de hoje, isto é mal-entendido. Ou seja, pensa-se que é desagradável oferecer as nossas vidas por esta
convicção. Os ataques contra a Igreja de Deus são constantes. Claro que este é o caminho por onde o inimigo vagueia. No
entanto, nunca houve um tempo como o de hoje, onde são constantes os ataques ao coração da Igreja de Deus. Irmãos e
irmãs, isto não é uma coragem moral.
Eu sou André e amo-vos ternamente a todos. Estou bastante determinado em assistir-vos. Deus permite-mo fazer. Deveis de
defender a vossa Igreja. Ajudar-vos-ei. Chamai por mim e, em seguida, perguntai-me como deveis de comportar-vos perante
um determinado ataque. Responder-vos-ei. Assegurar-vos-ei a coragem necessária que provem do trono celeste.
Posteriormente, lutarei ao vosso lado. Estarei convosco, quando vacilardes. Chamarei por Jesus, a fim de assegurar-vos uma
coragem adicional e uma sabedoria. Durante este tempo, Eu, André, defenderei convosco a Igreja de Deus. Usai-me. Não vos
arrependereis se usardes a minha ajuda.
21 de Maio de 2004
São Barnabé
Eu, Barnabé, envio as minhas maiores saudações afectuosas a todos aqueles que procuram seguir a vontade de Deus. Às vezes
torna-se um pouco difícil a aceitação da Sua vontade, porque frequentemente isto requerer-vos a prática de sacrifícios. Nós, as
almas no Céu, recordamo-nos vivamente da dificuldade que tínhamos em praticar estes sacrifícios. Fomos chamados a fazêlos por Cristo. Olhando para trás, devo confessar que esses sacrifícios que ofereci por Cristo, permitiram-me alcançar uma
grande alegria aqui no céu. Isto assemelha-se, por exemplo, ao facto de fazermos agora alguma coisa, e de saborearmos os
seus resultados num tempo posterior. Dar-vos-á mais prazer desfrutar das vossas actividades do tempo presente num tempo
futuro. Espero que esteja a ser claro em relação a isto que vos estou a dizer, porque, por aquilo que vejo das vossas lutas
diárias, confirmo que muitos de vós ainda têm problemas no que concerne à avareza, ao materialismo e à gula. Tendes
dificuldade de aceitar a ideia de que estes vícios, e os prazeres a eles associados, podem levar-vos à perdição. Digo-vos ainda
que isto é um fardo para a vossa condição. Reparai que eu nunca usei destas coisas quando me propus servir Deus. Sereis
libertados se procurardes viver sem elas. Isto não quer dizer que não devais de usar roupas ou abandonar os vossos lares. Não
estou a dizer para fazerdes isto. Estou a alertar-vos para que vos afasteis das coisas mundanas. Para isso deveis de dar-lhes
menos importância. Deveis de comer somente o suficiente. Sim, deveis de evitar comer em demasia, porque isto afectar-vos-á
negativamente. A comida e a bebida afasta-vos de Deus, uma vez que estais a prestar mais atenção ao vosso corpo do que à
vossa alma.
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Tentai experimentar isto: Rezai num dia em que comais e bebais até saciardes-vos completamente. A seguir, rezai num outro
dia em que comeis e bebeis somente aquilo que é necessário para manter em funcionamento o vosso corpo. No terceiro dia,
comparai a experiência da oração desses dois dias. Tenho a certeza absoluta que pensareis que experimentastes Deus de uma
forma mais profunda no dia em que comestes de uma forma mais moderada. Irmãos e irmãs, isto não quer dizer que sejais
melhores rezadores nos momentos em que sentis mais fome. Isto acontece porque Deus é capaz de comunicar, com a vossa
alma nos momentos em que não estejais mais saciados de comida e de bebida. Se vos apegardes cuidadosamente às coisas
deste mundo, certamente que não conseguireis tomar conta das coisas do céu. Eu falo a verdade a fim de ajudar-vos. Como
vejo a terra e todos os seus habitantes sei que este acontecimento é um grande obstáculo para muitos.
Por favor, prestai muita atenção às palavras de alguém que viveu antes de vós. Eu somente quero ajudar-vos. Nós
asseguramos-vos que participaremos nas vossas batalhas. Prometo-vos isto. Se quiserdes mudar os vossos hábitos em relação à
comida, bebida, ou materialismo, deveis de gritar por mim. Ajudar-vos-ei. Simplesmente pedi-me que obtenha as graças de que
tanto precisais, que eu fá-lo-ei. Serei o vosso guia. Trabalharemos juntos, se eventualmente precisais de melhorar ou
desenvolver uma determinada área da vossa vida. Sinto o amor mais terno por vós. Jesus pretende que vos guie e que vos ame.
O problema poderá estar nas vossas preocupações materiais. Devemos portanto rectificar isto a fim de que Jesus possa
inundar-vos com as maiores graças espirituais. Almas, chamai-me. Estou aqui.
22 de Maio de 2004
Santa Ana
Saudações a todas as almas da terra. Estou agradecida pela oportunidade de poder enviar-vos palavras de encorajamento. Isto
é possível através da grande misericórdia de Deus Pai. Portanto, dai-Lhe graças por isto, e por todas as graças que Ele já
derramou sobre vós.
Durante o tempo em que vivi na terra, estava consciente das graças que fluíam através do céu. Como mãe de Maria, a jóia
mais bonita do reino de Deus, não foi difícil de manter esta consciência, face às graças de Deus. Mesmo na sua infância,
foram muitas as graças que fluíram através da minha pequena Maria. Isto é a verdade. Foi desde o início que Maria permitiu
que Deus derramasse muitas graças. A pureza permite isso.
Crianças do mundo, deveis de readquirir a pureza de Deus. A pureza deve opor-se às brincadeiras impuras. A pureza é
incompatível com este tipo de coisas. Nos dias de hoje, as crianças de Deus estão cercadas de imoralidades. Uma vez
acostumadas a presenciar estas imoralidades, acabam por desaprovar a sua total objecção. Seria útil para a vossa alma e para
o desenvolvimento das virtudes, começardes a rejeitar tudo aquilo que contém a impureza. Certamente que, em alguns casos, o
vosso entretimento deverá de mudar. No entanto, criancinhas, aproveitai esse vosso tempo para dedicardes-vos à oração e ao
conhecimento da vontade de Jesus para convosco. Permanecei em silêncio, a fim de serdes consolados e pacificados. Se
passardes muito tempo com entretenimentos, que são incompatíveis com o céu, caminhareis sozinhos, e acabareis por afastarvos completamente de Jesus e da Sua santa vontade. Por fim, vivereis nas trevas, porque a vossa mente estava entretida com
coisas que não dão glória a Deus.
Fazei isto, a fim de vos orientardes. Quando estiverdes entretidos com algo, procurai, simultaneamente, chamar e lembrar-vos,
que Jesus está sentado ao vosso lado. Em seguida, perguntai a vós próprios se este tipo de brincadeira agrada a Jesus. Se não
lhe agrada, certamente que essa brincadeira não é adequada para vós. Pais, eu fui mãe, e assim pude compreender que a
paternidade é algo sério, no que concerne ao tempo de formação dos vossos filhos. Deveis de proibir as vossas crianças de
participarem em brincadeiras inapropriadas. Para tal, devereis de por em prática aquele exercício de que vos falei. Perguntai a
Jesus se uma determinada coisa é apropriada para os vossos filhos. Ele responder-vos-á. Posteriormente, deveis de repreendelos, nos casos em que seja necessário fazê-lo.
Pais, não tenhais medo da raiva dos vossos filhos. Deus enfrenta quotidianamente a vossa raiva, uma vez que pretendeis
continuamente impor os vossos caprichos face à Sua vontade. Deus sabe o que é melhor para vós. Ele actua segundo a Sua
vontade. Ele não receia que fiqueis furiosos. Como pais, deveis de aceitar este desafio, porque no mundo de Deus, existem
muitas espaços onde as almas são confortadas através de entretenimentos impuros. Os vestidos e as conversas são alguns
exemplos. Para regressardes à pureza deveis de reprovar tais comportamentos. Deus enviou-me, a fim de ajudar-vos, porque
ser-vos-á muito mais penoso, no caso de pretenderdes actuar sozinhos.
Eu, Ana, amamentei e amei o ser humano mais puro de sempre. Maria, que é vossa e minha mãe por decreto celeste, assistirvos-á, a fim de restaurar a pureza nos vossos lares e nas vossas famílias. Eu também vos ajudarei. Deveis de chamar-me
regularmente, para que interceda por vós. Através disto, obtereis as graças que precisais para determinar o que é impuro, e
como remover tal situação do vosso lar e da vossa vida. Deveis de acreditar que já vi de tudo, e que não tenho medo do mais
perverso ato impuro. Chamai-me. Ajudar-vos-ei. Pequena alma, ao removermos a impureza da tua vida, ficarás totalmente
preenchida com os mais bonitos pensamentos do céu. A tua alma ficará em paz. A tua família tornar-se-á no refúgio de paz
que Deus pretendia que fosse. Quanto mais removeres a impureza da tua vida, tanto mais sensível ficarás para a combater.
Isto é bom porque então opor-te-ás a tudo aquilo que é impuro. Por favor, sê diligente enquanto à forma de como te vestes.
Uma mulher pecará se se veste de uma forma provocante, pois este ato encoraja os outros a contemplarem o seu pecado. Por
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favor usai o mesmo procedimento. Quando vos vestirdes, olhai para as vossas roupas e interrogai-vos: “Jesus gosta da forma
como eu me visto?” Pequeninos, se não gosta, deveis de mudar as vossas roupas e vestir algo mais discreto, com a finalidade
de comunicardes aos outros que sois discípulos de Jesus.
Eu sou Ana e desejo ajudar-vos a restaurar a pureza no mundo. Tenho seguido no vosso mundo o progresso da impureza. Não
vos julgo, pois isto somente compete a Deus. No entanto, peço-vos no mínimo que ouçais as minhas palavras. Pequenas
crianças de Deus, haverá um preço bem alto a pagar por causa da impureza. Comensuravelmente, haverá uma grande
recompensa para todos aqueles que permanecerem puros durante este tempo.
Posso parecer severa. No entanto, sou mãe. E uma mãe é severa quando avista algum tipo de perigo para com os seus próprios
filhos, ou para com os filhos dos outros. Sou a mais devota serva de Maria, a minha filha terrestre e a minha mãe celestial.
Ela preocupasse com cada um de vós. Com ela, ajudar-vos-ei nesta importante área da vossa vida.
Parte Três:
Jesus, o Redentor II

24 de Maio de 2004
Jesus
Uso esta oportunidade para alertar os Meus irmãos e as Minhas irmãs sobre os eventos que se sucederão no mundo. Assim,
como eu predisse estes acontecimentos, não ficarás medroso quando eles se sucederem. A mão de Deus estará presente.
Hoje, gostaria de falar da dissensão da Minha única e verdadeira igreja. Haverá um grande tempo de desobediência, quando
muitos se afastarem da Minha igreja. Isto acarretará mais dificuldades para o Santo Padre, que procura manter a unidade
através de ditames. Nesse tempo as almas rebeldes frequentemente culparão alguém pela sua desobediência. Crianças, muitos
de vós assistirão a estes eventos. Vereis grandes divisões. Não tenhais medo pelo facto de ficardes sem pastor. Eu sou o vosso
pastor. No tempo da confusão deveis de permanecer fiéis à Minha Igreja e aos líderes que permaneçam fiéis ao Meu Vigário.
Fui Eu que escolhi esse vigário. É muito simples. Se Me seguirdes, não sereis enganados. Não vos importuneis com aquilo que
os outros possam discutir sobre o seu mundo conturbado. Não precisais de discutir. Só precisais de louvar o Pai e de seguir o
caminho que vos propus. Conseguis compreender qual é a importância de converter as almas antes desta grande confusão? Se
uma alma já está a seguir-Me, deverá contudo de permanecer fiel face aos desafios desta sua viagem. Durante este tempo, esta
experiência espiritual providenciará as maiores consolações à Minhas crianças. Amo-vos profundamente. Eu conheço-vos tão
bem. Providenciarei tudo aquilo que necessitais para o vosso discernimento espiritual.
A Minha Igreja já está a lutar contra uma grande rebelião. Assemelham-se a muitas mãos que tentam-na afunda-la no
esquecimento. Isto jamais acontecerá. Aqueles que procedem desta forma, não só se revoltam contra a Minha Igreja, mas
também contra Mim. Estes serão tratados em conformidade. Tem cuidado, se tu és um daqueles que decidiu estar contra a
Minha Igreja, e assim contra a Minha pessoa. Asseguro-te que não terás êxito, caso pretendas destruir na terra a Minha
Igreja. Aliás, digo-te que pagarás um alto preço por todas estas tuas acções. Afasta-te deste caminho que te conduz à perdição.
O homem deverá de estar sempre em alerta, a fim de evitar a armadilha do orgulho, que poderá seduzi-la a afastar-se de Mim.
Uma vez iniciado o percurso deste caminho, torna-se difícil para o homem afastar-se dele, devido à natureza deste pecado. Por
favor, deves de servir a Minha Igreja, no caso de teres sido chamado a servi-la. Deves de liderar a Minha Igreja, no caso de
teres sido chamado a lidera-la. Filhos de Deus, rezai incessantemente, a fim de não serdes tentados nesta área. Muitos de vós
não estão suficientemente armados para lutarem contra esta armadilha. Deveis de adorar-Me no Sacramento da Eucaristia.
Lá, responderei às vossas questões. Hoje, aviso solenemente os padre. Se algum de vós ousar afastar alguma alma da Minha
Igreja, seja pelas vossas palavras ou exemplo, respondereis plenamente por cada uma no dia do vosso julgamento.
24 de Maio de 2004
Jesus
Pequenas almas do Reino, ficai em alerta sob a Minha orientação. Encontrareis esta orientação em muitas áreas da vossa
vida. Mas principalmente, encontrá-la-eis através da tranquilidade da vossa alma. Quotidianamente, devereis de viver algum
do vosso tempo em profundo silêncio. Como anteriormente disse, o mundo contesta o silêncio. Assim, ele fará de tudo para que
não consigais permanecer recolhidos. Pequeninos, deveis de ser diligentes acerca disto, a fim de que Eu possa guiar-vos, e vós
Me possais seguir. Para Me seguirdes, Eu deverei conduzir-vos. Se não estais metódica e quotidianamente a seguir a Minha
voz, sereis vulneravelmente guiados pelos ventos do mundo. Através do silêncio, passai comigo algum do vosso tempo. Com
isto, podereis ouvir a Minha voz. Se sois daquele tipo de almas que procuram constantemente a minha orientação, jamais
sereis desapontados. Eu nunca vos abandonarei.
Agora, partilharei convosco algo que Me preocupa. Existem muitos que clamam serem meus seguidores. Alguns seguem-Me.
Mas outros não. Eles seguem os seus próprios caprichos, através de uma máscara de obediência. Esta obediência, que não é
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genuína, mas que consiste num autêntico disfarce, deve-se ao facto de eles terem rejeitado a Minha Igreja, pelo simples motivo
de acharem-se mais sapientes do que aquele que Eu escolhi para representar-Me. Crianças de Deus, vós sois responsáveis.
Achais que Eu cometi um erro quando decidi que o actual homem tornasse-se no Meu vigário terrestre? Bem, então devereis
de assumir isso quando entrardes no Meu Reino. Será um tempo apropriado para conversarmos sobre estes presumíveis erros.
Até lá, peço-vos que sejais respeitantes, obedientes e apoiantes deste homem, o vosso Papa.
Os padres, em particular, não seguem-Me quando persuadem os outros a duvidarem do Santo Padre. As almas sentem que os
padres têm mais sabedoria do que as outras pessoas. Se um padre me segue, saberá que isto, de que estou agora a falar, é
verdade. No entanto alguns padres não obedecem e não respeitam o líder da Minha Igreja, sobretudo quando não concordam
com alguns aspectos da sua liderança. Queridas almas, o verdadeiro espírito de Deus não se manifesta através cinismo. Assim,
quando virdes cinismo, podeis ter a firme certeza que não estou presente e não oriento essa conversação. Isto aumentará no
vosso mundo. Diante estes pecados, devereis de estar sempre em alerta. Gostaria que respondêsseis firmemente face ao
cinismo.
Deveis de direccionar-Me todas aquelas almas que criticam a Minha Igreja. Eles não devem de espalhar a desunião entre os
Meus seguidores. Se eles trouxerem-Me em oração as suas preocupações, dar-lhes-ei aquela luz que permite-lhes
compreender, exactamente, o que se está sucedendo. Asseguro-vos que não abandono a Minha Igreja. Asseguro-vos também
que todos aqueles que criticam constantemente os seus líderes, fazem-no com pouca fé. Jamais permitiria que desmantelassem
aquilo que Pedro iniciou para Mim. Ou seja, seria o mesmo que abandona-la a uma pobre humanidade.
Defendei a Igreja. Não tolereis que a Minha Igreja seja injustamente ridicularizada e caluniada. Os padres que pecam
constantemente contra Mim, são aqueles que desobedecem e criam desunião na Minha Igreja. Rezai por eles e permanecei
agora na defesa da Minha Igreja. Ajudar-vos-ei e mostrar-vos-ei como quero que respondais aos ataques dos quais sois
testemunhas. Deveis de fortalecer-vos na oração e compreender que isto é uma batalha espiritual. Estarei e permanecerei
convosco.
26 de Maio de 2004
Jesus
Hoje, falo como o Cristo Ressuscitado às Minhas criancinhas. As Minhas chagas já não emitem o sangue do Meu corpo, não
obstante elas ainda permanecerem. Queridas almas, é através destas chagas que afastei-vos das trevas. Não desperdiceis este
sacrifício. Gostaria que todos vós reservásseis um momento dos vossos dias para meditar a Minha paixão. Através dela sereis
salvos. Ela é a pedra angular da vossa fé. A Igreja centra-se neste ato redentor. Crianças do céu, estudai a Minha Paixão.
Jamais completareis a escola da “Paixão”, porque há sempre algo mais a aprender. Infundirei graças e sabedoria a todos
aqueles que dispensarem uma parte do seu dia no estudo deste propósito. Deveis de fazer a Via Sacra. Deveis de contemplar os
Mistérios Dolorosos do Santo Rosário. Deveis de sentar-vos em silêncio e contemplar um crucifixo. Ou simplesmente, deveis
de fechar os vossos olhos e pedir-Me que aceite a vossa companhia. Lembrai-vos que na Santa Missa, podeis diariamente
experimentar a Minha Paixão. Crianças, jamais vos abandonarei. Não vos deixarei agora. Tende também a certeza de que
nunca Me deixareis. Gostaria ainda de falar-vos acerca de uma outra armadilha que pode fazer tropeçar os Meus seguidores.
Deveis de libertar-vos das influências do inimigo. Sei que isto poderá ser difícil. No entanto, não será impossível se
permanecerdes fieis na direcção que Eu propus a todos os cristãos. Durante este tempo, existem muitos sem qualquer
orientação. Isto acontece porque muitos estão perdidos. Contudo, as almas não estão a buscar a Minha orientação, mas sim a
do Meu inimigo. Eles fazem isto sob a forma de estratégias de auto aperfeiçoamento, que transformam a sua alma no seu
próprio deus. Queridos filhos, se desejais progredir e crescer na santidade, e Eu quero que o façais, deveis de por em práticas
as estratégias que vos mencionei, e não a versão do inimigo da auto-suficiência. Estai vigilantes.
Padres, no que concerne a este assunto, deveis de direccionar espiritualmente as almas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não
podeis colocar no Meu lugar falsos deuses. Digo-vos solenemente que as almas serão punidas por terem gasto o seu tempo
com brinquedos do inimigo. A vossa alma pertence-Me. Arriscareis bastante, no caso de pretenderdes colocar-vos acima de
Mim. Queridas almas, pretendeis melhorar? Recomendo-vos isto. Deveis de assemelhar-vos mais a Mim. E quem é que se
assemelha a Mim? Os Meus santos e seguidores. Estais confusos acerca de quem Me está a seguir? Procurai a bondade, a
alegria serena e a paciência estável. Acima de tudo, cuidai daqueles que colocam Jesus Cristo sob todas as coisas ou
circunstâncias. Essas almas seguem-Me. Todavia, há muitos que falam do Meu nome, mas que ao mesmo tempo carregam
muitos ressentimentos e espalham ódio e inimizade. Esta alma não está vivendo a Verdade. Não vos deixarei duvidosos. Guiarvos-ei em tudo. Contudo, digo-vos novamente que deveis de permanecer vigilantes e não passar muito tempo com o Meu
inimigo.
27 de Maio de 2004
Jesus
Criancinhas do mundo, advirto-vos que não desejo ver o mundo mergulhado nas trevas. Estou a permitir que os Meus anjos
controlem o Mundo, a fim de evitar que as almas se distraiam nas suas tarefas mundanas e, consequentemente, se afastem do
seu Deus. Quando uma alma se prepara para morrer, não deverá de se preocupar com as coisas mundanas, mas somente com
as coisas celestes. O homem não pensa no próximo mundo, porque encontra-se iludido. As almas que seguem este mundo
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concentram-se exclusivamente nelas próprias. Elas dão uma constante e total consideração a elas próprias. Isto, certamente,
cessará. Quando os céus se abrirem, lançando punições e advertências, o homem será forçado a olhar para os céus. Queridos,
Eu não sou vingativo. Apenas procuro justiça e o fim das trevas. Fostes informados acerca das trevas que cobrirão a terra.
Antes que chegue esse tempo, haverá no céu indícios que confirmarão a chegada deste período. A lua resplandecerá uma cor
vermelha, que será bastante visível. Os homens procurarão explicar cientificamente este acontecimento. Sabereis que isto se
trata de um aviso. Quando virdes isto, preparai-vos para o tempo das trevas, porque ele estará iminente.
Para preparardes-vos deveis de permanecer recolhidos em oração. Tende em consideração o céu e a transição da terra para o
céu. Temos falado muito sobre tudo isto. Por isso não tenhais medo. Jamais vos abandonarei. Estarei convosco em cada
momento. Permanecei em estado de graça, a fim de que as Minhas graças fluam livremente para vós. Reconciliai-vos com
todos os vossos entes queridos. Lançai fora os vossos rancores. Sereis informados, no caso em que Eu pretenda que vos
prepareis de um modo prático e concreto. Verei tudo.
Queridos, dou-vos estas palavras porque muitos de vós testemunharão estes eventos. Este é um tempo de graça. Estas palavras
são uma porção daquelas graças que foram reservadas para este tempo. Estais também a beneficiar das graças que foram
obtidas pelas almas que partiram antes de vós. Dai graças a Deus por todos estes benefícios, porque com estas graças salvarse-ão muitas almas.
Chamo-vos também à atenção para o seguinte: ao ouvirdes estas palavras, preparareis as vossas almas em conformidade.
Sabeis igualmente que não permanecereis eternamente na terra. Sempre soubestes disto. Simplesmente, desejo informar-vos
que vivereis num tempo controverso. Ou seja, num tempo que acarretará muitas mudanças. Se estais a seguir-Me, não tereis
medo. Acolhereis estas mudanças, uma vez que sereis vós a acabar com esta escuridão. Apenas os Meus servos leais
reconhecerão a dimensão desta escuridão e a dimensão do Meu desapontamento e da Minha revolta. Ficai em paz. Continuai
a rezar porque as vossas orações mudarão a sequência dos eventos na terra. Muitas almas evitam a sua condenação eterna,
através da oração das pessoas justas. Como sereis recompensados, Meus queridos seguidores... Como sereis enaltecidos... É
mais fácil ser santo, se vos comportardes de um modo mais santo. No entanto, se vos comportardes mal, ser-vos-á mais difícil.
O vosso Deus agradece por cada sacrifício que ofereçais ao céu.
28 de Maio de 2004
Jesus
Criancinhas deste mundo, ouvi por favor a Minha voz. Eu falo-vos não apenas através destas palavras, mas também
directamente à vossa alma. Eu falo-vos através da boca dos profetas, e também através das graças que fluem através da hóstia
consagrada. Seguidores de Deus, ouvi a Minha voz. Apelo a todos os homens bons deste tempo. Quando escutais as Minhas
palavras, deveis de interpretá-las através do coração. Só assim é que modificareis a vossa vida e, consequentemente, seguireis
o Salvador. Eu morri por vós. Fostes redimidos. Por isso, no céu tendes direito à vossa herança. Não abdicais deste vosso
direito por causa do vosso pecado. O pecado de nada vos servirá. Quando tentais olhar através da escuridão, não conseguis
identificar nenhuma coisa, porque não vedes nada. No entanto, quando olhais através da perspectiva celeste, uma visão
gloriosa abrir-se-á diante de vós. Toda a eternidade não é suficiente para explorardes e desfrutardes daquilo que encontrareis
no reino celeste. Homens de boa vontade, olhai para Mim. Em verdade vos pergunto: Que fareis então? Se escolherdes o céu,
e certamente que o deveis escolher, deveis quotidianamente seguir-Me, com um abandono total da vossa parte. Não espereis
pelo amanhã, porque a vossa vida terrestre poderá terminar nesse amanhã. Não quero que nesse amanhã estejais e,
simultaneamente, apanhe-vos comprometidos com as trevas. Não quero que isso vos aconteça.
Durante o tempo, em que a terra experimentará a escuridão física, haverá um grande terror entre aqueles que não conhecem
a Luz. Para onde é que eles poderão fugir? Atrás de quem é que eles correrão? Eles reconhecerão o facto de terem aceitado o
espírito do mal, uma vez que ao longo das suas vidas familiarizaram-se com estes espíritos. Isto não consolá-los-á, porque os
espíritos das trevas são desagradáveis. Não digo-vos mais. Aqueles, que de entre vós, conhecem estes espíritos, deverão por si
mesmos imaginar o resto. Achais que o vosso Jesus é frio? Parece-vos severo?
Almas, se me escutardes nos vossos corações, sabereis que tenho um grande amor no Meu coração por cada criatura da terra.
No entanto, o vosso Senhor, não é tolo. Somente um Ser tolo é que ignorar o Seu inimigo e os danos que ele próprio causa às
Suas criancinhas. Suplico-vos e imploro-vos que venhais até Mim. Se não regressardes, respeitarei a vossa decisão.
Para as almas que conhecem a Luz, digo-lhes claramente que também haverá medos. Ninguém sabe o que acontecerá neste
tempo. Ninguém estará preparado para esta experiência. Estarei com todas as almas que conhecem a Luz. As Minhas graças
fluirão em cada uma dessas almas, num fluxo contínuo de consolo e orientação. A Nossa unidade consistirá e manter-se-á
através da oração. Qualquer pessoa que siga Jesus será confortada. Aceitarei qualquer pessoa que faça um ato de contrição
pelos seus pecados. Se alguém se arrepender, receberá a Minha luz e orientação. Em primeiro lugar, eu sou um Deus de
misericórdia. Contudo, sou também um Deus de justiça. A Minha justiça, ofertada com a misericórdia, fluirá para o mundo.
Seguidores de Jesus, sede alegres. As vossas orações serão atendidas, e sereis livres.
29 de Maio de 2004
Jesus
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Almas do mundo, prestai atenção. O vosso Jesus regressará. O processo do Meu regresso já começou. Contudo ainda existirão
tempos difíceis. Todos aqueles que vêm com os olhos do céu estes acontecimentos, saberão quando isto se sucederá. Isto trarvos-á para mais perto de Mim. No entanto, todos aqueles que se focam nas coisas mundanas, deverão de padecer. Lembrai-vos
da única Verdade. Por isso é que morrereis num certo dia. Independentemente daquilo que transpareça entre o dia de hoje e o
dia de amanhã, enfrentareis o mesmo fim. Ultimamente, deveis de abandonar tudo aquilo que outrora adquiristes. Somente as
tuas obras boas ou más é que permanecerão. Jogai fora as coisas mundanas. Eu quero que as Minhas criancinhas vivam na
simplicidade. Focai a vossa atenção na função que tendes para com este Reino. Certamente que a achareis. Instruí-vos sobre a
forma de como deveis de proceder futuramente. Orai e encontrar-Me-eis. Não quero assustar-vos com estas advertências. Se
ficastes assustados, provavelmente isto é um sinal de que ainda receais perder os vossos bens materiais. Quotidianamente,
deveis de prestar muita atenção à Minha vontade. Meus queridos, o vosso Jesus está convosco agora e para sempre.
Partilharei convosco mais alguma informação, a fim de que no futuro possais reconhecer estes tempos difíceis. Aparecerá um
falso salvador, quando a lua ficar avermelhada. Ou seja, depois de sucederem-se todas aquelas mudanças na terra. Ele
proclamará que vem do Céu. No entanto, asseguro-vos solenemente que Eu não sou este homem. Ele virá da parte do inimigo.
Ele será um falso Messias. Muitos o seguirão, porque simplesmente não quererão sofrer. Vós, Minhas crianças, não deveis de
o seguir. Não fiqueis confusos diante da sua presença. Não tenhais medo algum. Porém, alguns de vós, que ouvirão a Minha
voz, saberão que este homem afasta as almas do céu.
Conhecer-Me-eis se vos recolherdes em oração. Sabereis como Eu falo, penso e respondo perante as dificuldades da vossa
vida. Também sabereis identificar aquilo que é incompatível com a Minha pessoa. Sabereis identificar aquilo que jamais
falaria, pensaria e responderia. Vós também sabeis que jamais vos darei poder algum, a fim de preservar-vos e livrar-vos do
orgulho.
Criancinhas, tende cuidado. Este homem, ao invés de Mim, não falará, não pensará e não solucionará as dificuldades da vida
humana. Sabeis que Eu não sou arrogante. No entanto, este homem será arrogante. Mandaria Eu um homem arrogante para
solucionar os vossos problemas? Digo-vos que não. Jamais o faria. Não tenhais medo disto. Ao longo da história houve muitas
pessoas que procuraram afastar as almas de Mim. Isto não voltará a acontecer. Os Meus seguidores estão preparadíssimos
para suportarem todos os testes com fé e com amor. Queridos, tudo está bem. Tereis à vossa disposição todos os seres celestes.
Eles acompanhar-vos-ão em todas as vossas dificuldades. Eu, Jesus Cristo, asseguro-Vos hoje que tudo correrá bem.
Parte Quatro:
Saudações do Céu II
31 de Maio de 2004
São Francisco de Assis
Envio as melhores saudações aos Meus irmãos e irmãs da terra. Louvo a Deus por ter-me concedido a oportunidade de falar
convosco. Principalmente, num tempo em que muitas almas lutam, a fim de darem um sentido à sua existência. Jesus, que
partilhou a nossa humanidade, compreende que as almas na terra precisam de um encorajamento. Por isso é que ele permitiu
esta comunicação. Irmãos e irmãs, permanecei alegres em cada dia da vossa vida. Olho em redor do Reino Celeste, e sei que
um dia vivereis aqui comigo. Fico extremamente feliz, só de pensar nisto. Quero partilhar-vos estes pensamentos de alegria,
independentemente de tudo aquilo que possais estar a viver. Quero que compreendais o que vos espera no futuro. Queridas
almas, se não tivesse servido Jesus durante a minha vida terrestre, não estaria aqui. Jamais lamentei-me por ter servido Jesus.
Todos os momentos em que não servi Jesus, consistem portanto naquilo que eu gostaria de lamentar-me, se é que no Céu eu
possa lamentar-Me.
Quero passar o meu tempo a falar-vos sobre Jesus e o grande amor que Ele tem por cada um de Vós. Quando O conhecerdes,
ficareis preenchidos com a humildade e a felicidade. Direis: “É claro que este é Jesus! Por causa dele é que o meu coração
estava sempre inquieto na terra!” Ele é sempre paciente e ama-nos a todos. Deveis de compreender que Jesus tem sentimentos.
Se Ele não os tivesse, não daria certamente à humanidade a capacidade de sentir dor e sofrimento. Jesus deseja ardentemente
o vosso amor. Ao amá-Lo, permitis-Lhe que Ele vos ame ainda mais. Quando deixardes de vez a terra, compreendereis isto que
vos estou a dizer. No mínimo, se quereis-vos oferecer a Jesus, peço-vos que já na terra imagineis isto. Foi isto o que eu fiz. Lia
as Escrituras e dizia: “Senhor, o que é que desejas comunicar-me?” Ele sempre respondia através das belas passagens da
Sagradas Escrituras. Ele fará o mesmo convosco. Responder-vos-á através das Sagradas Escrituras. O Seu espírito fluirá
através das Suas palavras. Criancinhas, as palavras das Escrituras vêm do Céu. Não vos deixais enganar. Jesus não permite
erros no Seu Evangelho. O Seu espírito não enganar-vos-á. Frequentemente, a humanidade julga Jesus através das suas
opiniões mundanas. No entanto, asseguro-vos que não está correto este modo de julgar. Sorrio enquanto digo isto! A nossa
visão é muito limitada enquanto permanecemos na terra. É difícil de compreender a grandiosidade do plano celeste, ou a
grandiosidade da bondade de Deus, mesmo através de uma contemplação extasiada. Mas nós devemos de tenta-lo, não
devemos? Passai o tempo a contemplar o céu. Olhai para as coisas que Deus criou e dai-lhe uma constante acção de graças.
Louvai-O! Pequeninas almas, considerai as nuvens. Como voareis sobre essas nuvens quando atingirdes o Reino Celeste.
Cada nuvem é um desenho concebido por cada artista do céu. Gostaríeis de desenhar uma nuvem e depois observa-la a flutuar
sobre o céu. Criancinhas, isto não será nada para uma alma do céu. No céu, é-nos dada a maior das oportunidades.
13

Eu, Francisco, sou um santo da alegria celeste, porque permiti que Jesus flui-se a Sua alegria sob mim, enquanto sofria na
terra. Deveis também de fazer o mesmo. Prestai pouca atenção aos vossos desconfortos terrestres. Alguém poderá afastar-vos
do Céu? Não é provável que isto aconteça. Somente se vos aprisionarem. No entanto, numa cela existem muitas oportunidades
para dar-se glória a Deus. São tantas que não consigo enumerá-las. Dai graças a Deus, se sois prisioneiros do vosso corpo, de
uma doença ou até mesmo de um presídio. Vede isto através da perspectiva celeste. Se o fizerdes, podereis oferecer este
sacrifício a Jesus. Oferecei-Lhe esta grande oportunidade enquanto permaneceis aprisionados durante a vossa vida terrena.
Voarás com muita mais liberdade até à costa celestial. Ajudar-vos-ei a compreender que a vossa alma é livre, mesmo estando
doente ou aprisionado. Se caminhardes comigo, servindo Deus em cada dia através da meditação das Sagradas Escrituras,
nada vos poderá roubar a alegria. Eu sou a alma que irradia uma alegria libertadora. Vinde a mim, se não sentis alegria em
cada circunstância da vossa vida. Mostrar-vos-ei como deveis de agir. Eu, Francisco, amo-vos e aplaudo todos os vossos
esforços. Estou ao vosso inteiro dispor. Chamai frequentemente por mim.
1 de Junho de 2004
Santa Joana D’Arc
Envio as minhas melhores saudações a todas as almas da terra. Aqui no Céu vemos todos os eventos do mundo, uma vez que
sois nossos irmãos e irmãs, e ainda não estais seguramente em casa. Olhamos, com bastante consideração, para as vossas
dificuldades, particularmente neste tempo de grande desobediência. Boas e fiéis almas, acolhei no vosso coração as minhas
palavras e as palavras dos meus queridos colegas triunfantes que procuram consolar-vos e ajudar-vos.
Brevemente o vosso tempo terrestre acabará. Independentemente da sua extensão, ele é um piscar de olhos em comparação
com a eternidade. Quando estava na terra via o tempo a passar tão rapidamente. Isto foi uma misericórdia concedida por
Deus, porque desejava veloz e ardentemente estar com Ele. Tive dúvidas, como todos nós temos, mas o que eu queria era que o
meu exílio terrestre acabasse. Podeis discordar. Podeis ter medo de fazer a transição da terra para o céu. Muitos vivenciam
este medo. Não sois os únicos a senti-lo. Quero dizer-vos para não terdes medo, especialmente porque estais a seguir Jesus.
Perante uma perspectiva terrestre, alguns diriam que eu morri de uma forma terrível. Permiti-me que partilhe a minha
experiência, a fim de que conheçais a verdade.
Eu morri com a maior das alegrias. Sabia que Jesus viria buscar-me. Sabia perfeitamente disso. Sabia-o porque recebi
aparições e promessas extraordinárias? Não!... Sabia que ele viria buscar-me porque ele outrora o havia dito. Lede as
Sagradas Escrituras e de seguida meditai no vosso coração sobre cada uma das Suas promessas. Ele está a preparar um lugar
para vós. Achais que Ele se esqueceria de salvar-vos, já que criou no céu uma bela e perfeita morada para cada um de vós?
Irmãos e irmãs, por favor, confiai em Jesus. É impossível viver sem uma plena confiança Nele. O vosso problema reside no
facto de não confiardes suficientemente Nele. Agradar-me-ia bastante que as pessoas confiassem inteiramente em Jesus,
porque, caso o façam, jamais sentirão medo. Quero que confieis em Jesus, mais e cada vez mais. Começai hoje com este
propósito. Eu, Joana, ajudar-vos-ei a pô-lo em prática.
Quando confiais em Jesus, os vossos medos dissipam-se. Quando confiais em Jesus, caminhais em direcção ao céu. Quando
confiais em Jesus, podeis identificar os blasfemadores e os heréticos, e assim condenar as suas falsas doutrinas. Então, o
conforto que dais-Lhe será tão grande, que obtereis a permissão de representa-lo em várias ocasiões. Desta forma, não receias
e não tenhais medo, quando chegar o momento em que deveis de partir deste mundo. Somente confiai. Olhareis em redor.
Fixar-vos-eis na terra. Posteriormente olhareis para tudo o quanto fizeste por Ele. Depois direis: “Finalmente acabou!...
Estou pronto para partir…”. Não interessa se até hoje fizestes poucas, ou muitas coisas por Jesus. No entanto, a partir de
hoje, deveis de assumir uma servidão cega e muito séria.
Talvez estejais ansiosos de servi-Lo. Contudo, não entendeis o que Ele vos pede. Deveis de recolher-vos silenciosamente em
oração e perguntar-Lhe o que Ele quer que vós façais. Posteriormente caminhai confiantemente em cada dia. Uma vez que
perguntastes-Lhe, Ele revelar-vos-á a Sua Santa Vontade, ditando-vos assim como deveis de proceder e comportar nos
momentos em que Ele precisa de vós. Podeis não saber o que Ele quer de vós, no que concerne aos próximos dois anos, dois
meses, ou dois dias. No entanto, sabereis o que Ele vos pede para o dia de hoje. Somente deveis de preocupar-vos com isto.
Podeis abandonar as tarefas presentes, e avançar para as tarefas do próximo ano? Permanecei no dia presente, onde Ele
colocou-vos, e servi-O.
Eu, Joana, quero ajudar-vos a compreender a Sua vontade. Quando estiverdes inseguros, deveis de chamar-me. Dizei então
isto: “Joana, tu que deste maior ênfase à vontade de Jesus, mostra-me o que Ele pede-me!...”. Somente deveis de dizer isto.
Seguidamente, procurarei obter-vos o dom do discernimento, a fim de possais entender o que é que o Senhor quer que façais
para os Seu Reino. Amo-vos a todos. Admiro a vossa coragem… Jesus Cristo encheu-me completamente com a Sua coragem,
permitindo-me que desse um grande valor a todos aqueles que serviam comigo. Podeis fazer o mesmo. Somente precisais de
vontade para o fazer. Jesus providenciará o resto… Irmãos e irmãs, vinde até mim. Ajudar-vos-ei!...
2 de Junho de 2004
Santo Padre Pio
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Queridas almas, saudações do céu. Sou o Santo Padre Pio de Pietrelcina. Falo-vos com muita paz, amor e encorajamento.
Completei os meus dias na terra. No entanto, jamais esquecerei os meus amigos que ainda lutam contra o pecado, que neste
tempo flui livremente pelo mundo. Pelo contrário, penso continuamente em vós e intercedo pelas almas sem cessar. Queridos
irmãos e irmãs, continuai a pedir o meu auxílio. Estarei sempre em alerta para com as vossas petições e dificuldades. Durante
o meu tempo na terra, sempre tive o maior dos amores pela vontade de Jesus Cristo face à minha vida. Procurei abraçar a Sua
vontade em todas as coisas, incluindo também as mais pequenas. Houve tempos em que Jesus permitia-me descansar.
Honestamente digo-vos que ficava desapontado com esta Sua permissão. O meu único conforto provinha do seguinte: sabia
que sofria para consolar Jesus, e que assim salvaria as almas dos meus irmãos. Eu experimentei a alegria no sofrimento,
porque foquei-me completamente nestes dois aspectos. Como eu gostava deste sofrimento, por várias vezes interrogava-me, a
fim de saber se este sofrimento se podia apelidar de sofrimento. No entanto, deixai-me clarificar e dizer-vos o seguinte: Eu
apreciava este sofrimento não na minha humanidade, mas sim na minha espiritualidade. Este sofrimento era abençoado, e
consistia no melhor dos presentes concedido por Jesus Cristo, meu Deus e meu tudo. Ele foi muito generoso comigo. Foi com
ele que alcancei a tranquilidade da minha vocação. Enfim, foi com ele que alcancei grandes coisas na terra. Não deveis de
olhar para a minha vida e dizer. “Jamais poderei ser como ele!” Em contrapartida, deveis de olhar para a minha vida e dizer:
“Deus não pede-me para ser como o Padre Pio. Deus pede-me para que eu seja eu mesmo. É isso o que me pede… Como Deus
quer que eu sirva?”. Depois deveis de rezar com todo o vosso coração, e dizer “sim” a este Deus, que ama-vos com toda a
ternura e que precisa urgentemente da vossa servidão.
Porque é que ele precisa urgentemente de cada um de vós? Porque é que Deus, infinito bem, se rebaixaria ao ponto de pedir
ajuda às criaturas que por Ele foram criadas? Ele fá-lo porque Ele é sábio… Ou seja, Ele quer-vos como Seus colaboradores
no resgate de muitas almas. Pequenas almas, Ele está a dar-vos os meios necessários a fim de obterdes a glória celeste. Com
isso começareis a reparar os pecados que são cometidos na terra. Para Ele, isto é de inestimável valor. Estais a dizer para vós
próprios: “Não sei de que é que este homem está a falar!” Bem, honestamente digo-vos que para servir a Deus, não será
necessário compreender o Seu pensamento. No entanto, não deixeis de servi-Lo, enquanto meditais nisto. Servi-O agora!
Servi-O completamente! Eu sou o santo da servidão, uma vez que disse “sim” a tudo. Eu procurava assim aumentar o meu
sofrimento e o meu sacrifício. Desejava oferecer-Lhe mais do que aquilo que Ele me pedia. Eu amava-O muito porque sentia
dolorosamente toda aquela falta de amor que Ele viveu na terra. Tentei somente compensa-lo.
Novamente digo-vos: Não fostes chamados para serdes “eu próprio”. Fostes chamados para serdes vós próprios. Ajudar-vos-ei
a dardes o vosso melhor. Para conseguirmos fazer isto, precisareis certamente de grandes graças. Digo-vos que tendes de pedir
estas graças, uma vez que elas estão completamente disponíveis para vós. Elas estão aqui no céu todas amontoadas. Somente
aguarda-se que as peçais. Iniciai firmemente esta decisão. Eu, Padre Pio, seleccionarei as graças que vos enviarei do céu.
Conheço-vos muito bem. Tenho-vos observado através da corte celestial. Seleccionarei cuidadosamente as graças que Jesus
quer dar-vos. Derramarei essas graças sobre a vossa alma. É a partir daí que o vosso processo de purificação iniciará. Jesus
ficará satisfeito comigo e eu ficarei satisfeito convosco. Não esqueçais que Jesus deseja dar-vos estas graças. Somente sou o
carteiro, que deve de cumprir com as suas ordens. Somente devo de receber esta encomenda de graças, para depois entregarvo-las. Amo a minha profissão e amo-vos.
Devo dizer-vos que o amor de Jesus é tão grande, que jamais conseguirei descreve-lo. Ainda sou um aprendiz nesta matéria.
Um dia vireis ao pé de nós. Quando cá estiverdes direis: “Meu Deus, agradeço-vos porque servi-vos, na medida do possível.
Pedi-me que obtenha-vos muitas graças. Tratarei de obter as graças de que tanto precisais. Olharei para Jesus e direi: “Por
favor, podeis enviar esta graça a esta alma?”. Ele consentirá o meu pedido. Ele dirá “sim” a este meu pedido, porque ama-me
incondicionalmente, e porque trabalhei para Ele enquanto estive na terra. Um dia, com a ajuda de Deus, intercedereis no céu
pelas almas que estão na terra. Vinde até mim. Pedi a minha ajuda, a fim de que interceda por vós junto deste Deus
misericordioso. Envio-vos as minhas melhores saudações e todas as bênçãos celestiais que estão ao meu dispor.
Não esqueçais de Maria, a nossa mãe do Céu. Ela é a vossa grande advogada durante este tempo. Ela ama-vos. Ela é a flor do
Céu. Ela extravasa alegria e felicidade. Da minha parte, por agora é tudo. Estarei disponível para vós e desejo-vos ajudar. Não
desperdiceis a minha oferta.
3 de Junho de 2004
Santa Ana, uma santa desconhecida
Queridas crianças da terra, as saudações do céu fluem até vós. Incessantemente, agradeço a Deus por conceder-vos esta tão
grande e poderosa graça. Raramente, Ele permite-nos comunicar convosco através deste meio. Sou Maria. Para vós, sou uma
santa desconhecida. No céu existem muitas como eu. Somos almas que não foram chamadas a liderar multidões. Fomos
chamadas para servir Deus através das actividades domésticas dos nossos lares, como esposas e como mães. Queridas mães,
aviso-vos do seguinte. Independentemente de tudo o resto, deveis de colocar os vossos filhos em primeiro plano. O mundo
impele-vos a abandonar os vossos lares e os vossos filhos. Por favor, resisti a isto. Será muito difícil para os vossos filhos, não
terem-vos como o seu suporte. Se estais obrigadas a trabalhar, para garantir o sustento da vossa família, deveis então de
passar todos os vossos tempos livres a fazer companhia aos vossos filhos. São tentações todas aquelas actividades que forçamvos a abandonarem os vossos lares nos vossos tempos livres. Resisti a isto. Eu sempre coloquei a minha vocação de mulher e
de mãe acima de tudo o resto. Foi por isto que alcancei o céu. Foi através disto que agora posso falar-vos. Sou a santa que
ajuda-vos a abraçar a vossa vocação maternal. Chamai-me, sempre que exista um conflito na vossa maternidade ou no vosso
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matrimónio. Irei imediatamente ao trono celeste, a fim de interceder e alcançar as graças de que tanto precisais. Partilharei
com Deus todas as dificuldades que vivi, e como o mundo me atraiu. Verdadeiramente, não pararei até que tenhais alcançado
aquilo de que precisais para tomardes conta dos vossos maridos e filhos.
Queridos maridos e pais, deveis de ter S. José como a vossa referência. Ele é o vosso guia. Ele tem no Céu a maior das glórias.
Ele é gentil e bondoso. Sempre que fala, fá-lo com muita sabedoria. Pais, guardai as suas palavras cuidadosamente, porque
podeis ofender aqueles que estão sob a vossa protecção, sem que vos apercebais de tal ocorrência. Deveis de olhar para trás e
ver se fostes feridos pelos vossos pais. Assim, deveis evitar de cometer os mesmos erros. Por breves instantes pensais nas boas
coisas que o vosso pai vos fez. Deveis de imitar estes comportamentos e atitudes. Jesus responsabilizar-vos-á da formação que
destes aos vossos filhos. Hoje em dia, muitos pais pensam que este trabalho compete à mãe. Queridos homens de Deus, a vossa
mulher deve de ter um parceiro nesta empreitada. Não a sobrecarregueis nem a desencorajeis. Sempre que possível, deveis de
assumir a vossa responsabilidade nestas tarefas. A formação dos vossos filhos estará sempre em primeiro lugar. Jesus precisa
de cristãos comprometidos, a fim de prosseguir com a sua causa. Ele conta convosco a fim de salvarem-se mais almas. Com
tudo isto que estou a partilhar convosco, peço-vos, portanto, para não pensardes que estais sozinhos na formação dos vossos
filhos. Sede humildes e deixai que os vossos amigos celestes guiem a vossa paternidade. Tive muitos filhos. Amei-os a todos
carinhosamente. Quando os meus filhos nasceram, tive de colocar de parte todos os meus desejos e vontades pessoais.
Somente focavam-me nas suas necessidades. Fique amargurada ou ressentida? Claro que não fiquei. Compreendi que os
meus filhos precisavam de atenção. Assim, tive que limitar todas as minhas distracções externas, que me impedissem de me
comportar desta forma. No entanto, não sugiro que as mães não devam de tratar delas próprias. Claro que vós sabeis que
tendes de tratar de vós mesmas. Neste tempo, Jesus vê que muitos pais não estão a receber os filhos que Ele lhes envia. Ele
deseja que esta vossa atitude mude rapidamente. Respondereis por tais incidências. Chamai por mim, a fim de guiar-vos em
todos os assuntos que envolvem a vossa preciosa família. Ajudar-vos-ei.
4 de Junho de 2004
Santa Filomena
Saudações a todos os meus amigos celestes. Considero como amigos todos aqueles que estão ainda na terra, uma vez que todos
nós somos filhos do criador. Nós fazemos parte da família de Deus. Assim, os membros de uma família devem de ajudar todos
os outros membros em todas as suas necessidades. Queridos irmãos e irmãs, quero ajudar-vos.
Sou Filomena e sofri muito pela fé. Compreendo o que é o sofrimento. Compreendo também que procurais cumprir as
vontades e os desejos mundanos, a fim de escapardes da perseguição. No entanto, alerto-vos que este não é o nosso caminho.
Como soldados de Cristo, jamais devemos de temer a batalha com o mundo. Sobreviveremos pela fé. Asseguro-vos,
companheiros das almas sofredoras, que quando chegardes ao céu, celebrareis todos os sacrifícios que fizestes pelo nome de
Jesus Cristo.
Viveis num tempo de revolta. Por isso, deveis de erguer-vos. Olhai para Jesus e dizei-lhe: “Jesus, eis-me aqui. Estou à vossa
espera. Transportarei a bandeira do céu onde queres que a leve.” A tua oferta não será rejeitada, porque Jesus precisa
daqueles que estão a segui-lo.
Nunca temeis a reacção do inimigo. O inimigo atrapalha-vos ferozmente quando servis Jesus. Ultimamente o inimigo deixou
de ter esse poder. Não vos perturbeis com a fúria do inimigo. O bem sempre triunfará.
Vedes que falo em termos de batalha. Irmãos e irmãs, falo-vos assim, porque as almas que estão na terra deverão de travar
uma grande batalha. As do céu também travarão uma batalha. Pensais que estamos localizados remotamente. No entanto,
aviso-vos que isto não é verdade. Não nos encontramos limitados no espaço. Podemos estar convosco. Nós podemos observarvos em qualquer lugar. Contudo, vos ainda não podeis observar-vos. Certamente, que a nossa presença não vos é visível. Mas
acreditai que estais rodeados de presenças celestiais. Passamos a maior parte do nosso tempo a proteger-vos. Chamai-nos por
nós em qualquer circunstância.
Sempre que estiverdes com um problema pensai num santo. Prestai muita atenção a este aviso. Muitas vezes um santo quer
ajudar um alma que tem um problema particular. Assim, esse santo apresentar-se-á a essa alma. Nós fazemos isto de muitas e
diversas formas, como por exemplo: Levamos-vos um cartão, enviamos-vos um livro, ou colocamos-vos num sítio onde podeis
encontra-nos. Dizei: “Olá querido santo! É um prazer conhecer-te! Como podes assistir-me?” Nós dir-vos-emos como
podemos ajudar-vos, apesar das limitações que existem na nossa comunicação. Ou seja, estas limitações devem-se ao fato de
algumas almas terrestres não possuírem uma fé viva. Nós estamos convosco. Vós não nos vedes, porque ainda viveis na terra.
Ver-nos-eis, se seguirdes Deus. Isto é uma certeza. Nós podemos assistir-vos. Como recompensa pelo nosso serviço, Deus
permite-nos usar do Seu divino poder. Nós queremos ajudar-vos. Entregai-nos constantemente as vossas causas. Deveis de
falar connosco e pedir pela nossa ajuda.
Deixai que os relacionamentos, que tendes com os vossos amigos celestiais, sejam idênticos aos relacionamentos que
mantendes com os vossos amigos terrestres. É verdade, isto que estou a dizer-vos. Nós ajudar-vos-emos a crescerdes no
relacionamento que tendes com Deus. Assim, podereis agir através da perspectiva celeste, e não através da perspectiva
terrestre.
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Viveis num profundo sonambulismo, quando não prestais atenção a Jesus e a Maria, aos anjos, ou a nós santos. Estamos
constantemente a dizer-vos: “OUVI-NOS. NÓS ESTAMOS AQUI.” No entanto, vocês passam por nós e pensam tristemente
que ninguém ouve as vossas orações. Agora, estou a brincar convosco. Por isso, não fiqueis ofendidos. Ride comigo, por favor.
Em verdade vos digo: mantende uma fé viva e aprendei a confiar em nós. Jamais vos abandonaremos. Por vezes pedis-nos
ajuda em determinadas coisas. No entanto, Jesus diz-nos que esse vosso pedido afasta-vos da Sua divina vontade. Nesse caso,
tentaremos compensar-vos, dando-vos uma outra graça, ou uma outra alegria. Amamos-vos muito. Ficamos muito alegres
pelas vossas conquistas espirituais. Estamos sempre empenhados neste vosso caminho, que vos conduzirá ao céu. Quanto mais
próximos estiverdes de nós, mais podemos ajudar-vos. Queridas almas, começai agora. Olhai para o céu. Em seguida, dizei a
Deus que estais seriamente dispostos a começar bem o vosso dia. Depois dizei-me: “Filomena, conduz-me em direcção ao
céu.” Estarei lá. Junto venceremos.
5 de Junho de 2004
São Tomé, Apostolo
Saudações a todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Quando vivi na terra, também fui um Seu seguidor. Por causa disso,
tive o benefício da retrospectiva. Suspeito que muitos de vós pensem que falar-vos-ei de fé. Sim, é verdade. Falar-vos-ei de fé.
Na terra, mantive uma fé viva. Isto é verdade. No entanto, enquanto seguis Jesus, vivereis tempos em que não conseguireis
acreditar em coisas inconcebíveis. Isto deve-se à limitação do raciocínio humano. Nesses momentos deveis de olhar para o céu
e dizer durante todo o dia estas simples palavras: “Jesus, eu confio em Vós.” Haverão momentos em que a vossa fé vacilará.
Queridos seguidores, isto é perfeitamente normal. Durante o vosso serviço, deveis de confrontar as vossas dúvidas. No entanto,
não quero, de modo algum, que isto atrapalhe o vosso serviço. Em qualquer eventualidade, chamai-me sempre. Consolar-vosei e confortar-vos-ei. Dirigir-me-ei ao trono celeste e orarei por vós, até que o momento da tribulação cesse.
Amei Jesus, carinhosamente. Ele foi o Homem mais delicado e bondoso. Ao lerdes as Sagradas Escrituras, provavelmente já
chegastes também a esta conclusão. Os Seus olhos reflectem toda a santidade. As pessoas olhavam para Ele, porque sabiam
que era especial. Ele ostentou a maior das dignidades. Devo dizer-vos que não conseguis suportar estar longe dele. Quando
morrerdes, pensareis séria e constantemente acerca da vossa reconciliação com Ele. Pensareis igualmente sobre aquilo que
partilhareis com Ele, quando estiverdes na Sua presença. Ele era tudo para nós.
Agora imaginai como nos sentíamos quando Ele foi crucificado. De alguma forma, digo-vos que não foi só Ele que partiu.
Todos nós ficamos literalmente doentes. Honestamente, digo-vos que isto foi muito trágico. Aliás foi a coisa mais trágica que
eu presenciei durante a minha vida terrestre. Fiquei completamente despojado. Bem, quando alguma coisa terrível acontece,
temos a tendência de pretender negar o ocorrido. Muitas vezes dizemos para nós próprios: “Talvez isto não tenha acontecido.”
Claro que sabeis que isto aconteceu. No entanto, uma parte de vós pretende não acreditar naquilo que verdadeiramente
aconteceu. Eu sou um homem muito prático. Quando conheceres-me pessoalmente, pensarás o mesmo. Ao relerdes as minhas
palavras, vereis que a minha primeira foi intervenção foi muito prática. No entanto, quando um homem prático é confrontado
com um evento místico, como o da ressurreição, todo o seu ser transforma-se. Alguns de vós podem também ser assim.
Talvez sejais bons cristãos. No entanto, podeis ainda não compreender uma revelação privada. Podeis interrogar-vos, a fim de
compreenderdes como Jesus poderia confiar uma tarefa tão importante a um humano. Sorrio, quando lembro-vos que também
nós fomos humanos. Jesus também confiou-nos a criação e o desenvolvimento da Igreja primitiva. Esta foi uma grande tarefa.
Quando acreditei na Ressurreição de Jesus, jamais voltei a duvidar do Seu misticismo. Como poderia voltar a duvidar, após ter
visto tudo aquilo que Jesus fez por nós? Queridos companheiros, podeis não acreditar nisto. Contudo, acreditai que eu tinha
uma fé inabalável.
Eu sou o santo que ajudar-vos-á a dissipar as vossas dúvidas. Deveis de chamar-me frequentemente. Chamai-me, sempre que
estiverdes receosos. Socorrer-vos-ei, uma vez que compreendo a dor e a angústia, que surgem quando pretendeis servir. Lutai
para acreditar nisto que vos digo. Acreditai que vos amo profundamente. Queridas almas, acreditai que os vossos tempos estão
a mudar. Este é um tempo de misericórdia. Dai graças a Deus pela Sua infinita misericórdia. A unidade, existente entre o céu
e a terra, faz também parte desta Sua misericórdia. Estais a ser preparados para integrar esta unidade. Estamos convosco em
cada momento da vossa vida. Vós tendes muitos amigos aqui no céu. Usai-os.
Eu, Tomás, comprometo-me a caminhar convosco, sempre que tiverdes dúvidas e receios, a fim de o vosso serviço para com o
Reino Celeste não ser afectado. Através dessas situações, obtereis as graças e as recompensas mais poderosas, porque é mais
difícil de servir o Reino, quando se está na tribulação. Concentrai-vos somente em servir a Deus. Servi. Esta é a vossa máxima.
Deus pode fazer grandes coisas nas almas que se dispõem a escuta-lo. Agora, o vosso irmão em Cristo, Tomás, deu-vos um
aviso. Envio-vos também graças do céu. Neste preciso momento, estou a pedir a Jesus que fortaleça a vossa fé. Eu sempre
intercederei por vós. Chamai-me frequentemente. Eu ajudar-vos-ei.
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