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Nota sobre esta questão:  
 

Este volume foi processado fielmente ao conteúdo do original alemão acima mencionado para o 

programa de tradução DeepL, ProVersion, que se traduz em 12 idiomas.  

Até agora, os seguintes volumes foram traduzidos com ele:   

 

Status Dezembro de 2020  

 

O Terceiro Testamento  

Do alemão original para os idiomas:  Holandês, polonês, russo, português, luso-brasileiro,. A ser 

seguido por: japonês e chinês 

Estava disponível nos seguintes idiomas até o momento: Alemão, Inglês, Espanhol, Italiano, 

Francês,  

O Livro da Vida Verdadeira 

Do original alemão: Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - os outros 5 volumes já estavam 

disponíveis. 

Outras traduções se seguirão.  

 

É a vontade do Senhor tornar estas obras disponíveis a todas as pessoas gratuitamente. Não é de Sua 

vontade vender este trabalho por dinheiro. Todos os volumes disponíveis podem ser baixados 

gratuitamente em PDF na internet.  

É também a vontade do Senhor de espalhar sua palavra pelo mundo. Isto deve acontecer em conexão 

com o testemunho de meu próprio exemplo espiritualista. Por esta razão, todos os 6 volumes do meu 

exemplo pessoal e espiritualista que foram publicados até agora estão disponíveis em minha página 

inicial para download gratuito em PDF, assim como 5 volumes de poesia em alemão e inglês que são 

baseados no Livro da Vida Verdadeira.  

O Senhor me chamou para Seu serviço em 2017. Registei este histórico nos 6 volumes acima, dando 

a data de cada um deles. Ela contém muitos sonhos, visões, segredos que o Senhor me revelou, 

profecias, previsões dos acontecimentos atuais ao redor do mundo. É um despertar para a humanidade e 

para mim uma fase de purificação e ascensão e retorno ao seio do Pai.  

 

Meu nome, Anna Maria Hosta, é um nome espiritual que o Senhor me revelou em 2017.  

Refém, disse-me o Senhor, tem o seguinte significado:  

Hos... (sobrenome do meu marido) - Hos - t.... (hospedeiro, pão de vida, palavra de Deus) e  

Hos...t...A (A como em meu nome, Anna)  

Meu nome civil não tem importância, pois é a vontade do Senhor que a PALAVRA mova os 

corações e que estes se orientem para a palavra, não para o mensageiro. O mensageiro é apenas o 

portador da PALAVRA e este é o próprio Deus. É a essência de todas as experiências de Deus com os 

seres que Ele criou, e é para sua instrução, a fim de que eles possam estudá-la para purificar-se e 

aperfeiçoar-se, com o objetivo de retornar a Deus e reentrar no seio do Pai.  

 

Anna Maria Hosta 

Cristo pacífico na Terra 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (multilíngüe) 

Email: a.m.hosta@web.de  
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Dedicação 
A Comissão encarregada da compilação desta antologia dedica estes livros em nome do Senhor a 

todos os homens de boa vontade do mundo animados pelo desejo de alcançar a elevação de seu 

espírito por meio do estudo das revelações Divinas e da prática dos ensinamentos do Mestre Divino. 

Qualquer pessoa que sinta dentro de si o desejo de viver os ensinamentos do sexto selo recebido 

nesta Era do Espírito da Verdade deve saborear até a última gota o significado espiritual contido 

nestes livros. Então, de seu coração, brotará uma petição a toda a humanidade, e uma sentença 

soará as cordas mais ternas do coração humano: "Amai-vos uns aos outros". 

Prefácio da edição alemã 
Este livro é uma tradução fiel do primeiro dos doze volumes do "Livro da Verdadeira Vida" do texto 

original em espanhol e dá revelações divinas. Trata-se de nada menos que a Segunda Vinda do Senhor 

como Espírito Santo. Através de instrumentos especialmente escolhidos e preparados por Ele (a palavra 

no texto espanhol é: "portavoz" que significa portador de voz, mediador de palavras, bocal), Cristo 

entregou grandes verdades para nos explicar o sentido de nossa vida terrena, para nos revelar mistérios 

do Espírito que não foram compreendidos ou desconhecidos, e para nos dar consolo, força e diretrizes 

em meio a um caos crescente que traz visitas severas a toda a humanidade com o propósito de sua 

purificação. É a eterna e imutável mensagem de Deus para Seus filhos: na Primeira Era através de Moisés 

e dos profetas, e na Segunda Era através de Jesus e Seus discípulos. Se a mensagem nos parece nova na 

atual Terceira Era, é porque muitos não entenderam  

As palavras do Senhor são explicadas na Primeira e Segunda Era, e porque o Senhor nos dá insights 

espirituais que Ele não podia nos dar naquela época. ("Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos; mas não as 

podeis suportar agora". "João 16:12). 

O livro é dividido em muitos capítulos e cada verso é numerado; isto não só serve para a referência 

exata de uma passagem, mas também deve mostrar já externamente que não é uma leitura leve; ao 

contrário, o conteúdo deve ser lido, estudado e sondado com os sentidos recolhidos e com deliberação. 

Depois disso, porém, o mais importante deve seguir: a execução, a escritura. 

O leitor atento notará que muitos pensamentos e doutrinas espirituais são freqüentemente 

repetidos, embora geralmente em palavras diferentes ou de diferentes pontos de vista. Há várias razões 

para isso: Primeiro, os ensinamentos foram dados no decorrer de muitos anos em dezenas de locais de 

reunião. Em segundo lugar, diferentes mediadores de palavras foram ativos no processo e, dependendo 

da maturidade espiritual do instrumento, a palavra de Deus poderia se tornar conhecida. E finalmente, os 

discursos doutrinários não foram dados em círculos fechados, mas publicamente diante de um simples 

público, para que os recém-chegados pudessem sempre aparecer, razão pela qual o Senhor teve que 

repetir os conceitos básicos para eles em Sua Palavra. 

Hoje não devemos nos ofender com as repetições, mas elas devem nos dar a oportunidade de 

imprimir profundamente os pensamentos divinos dentro de nós. E além disso, as repetições afirmam que 

os ensinamentos vêm de Deus; pois apesar da multidão de lugares em que foram dados e dos muitos 

mediadores da Palavra, a unidade da Palavra é mostrada. 

Seria desastroso para toda a humanidade se ela rejeitasse a mão auxiliadora de Deus com base em 

profecias materialmente mal interpretadas - assim como o povo judeu fez há quase 2000 anos - e 

permanecesse surda à voz de vosso Senhor, que se dirige a todo espírito humano nesta inequivocamente 

genuína e verdadeira palavra de Deus e a chama à reflexão, conversão e espiritualização. A mesma voz 

irá um dia exigir de cada um de nós um relato sobre até que ponto ele cumpriu com suas amorosas 

admoestações e instruções. 

Na obra "Livro da Verdadeira Vida" o tema principal é o espírito, e é por isso que esta palavra é 

encontrada com muita freqüência em várias conexões. O que se entende por "espírito"? - No uso comum 

de hoje e nos dicionários, a palavra "espírito" é aplicada no sentido da capacidade de pensar, ou seja: 

mente, intelecto, idéia, esperteza, etc. - Nos ensinamentos atuais, assim como na Bíblia, a palavra 
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espírito tem um significado diferente, e Jesus deixou claro quando disse: "Deus é espírito, e aqueles que 

o adoram devem adorá-lo em espírito e no 

Adore a verdade" (Joh. 4, 24). O eterno poder original, Deus, é espírito puro, sem forma - o que no 

entanto não exclui que Ele também se revele a Seus filhos em casos especiais na forma humana, como 

pai. A qualidade mais essencial de Deus é o amor, e impulsionado por este amor ele criou outros seres 

espirituais a partir de si mesmo para poder dar-lhes seu amor. Estes espíritos, faíscas do espírito de Deus 

e em uma medida limitada com as mesmas qualidades de Deus, preencheram um espaço infinito até que 

se separaram de Deus por causa de sua arrogância e desobediência e, em seguida, foram colocados em 

um corpo material para poder começar o caminho de volta para casa. A parte essencial do homem, 

portanto, é seu espírito, a centelha do espírito divino dentro dele. Resumidamente resumido, segue 

abaixo: 

O espírito de Deus = amor, sabedoria e poder. 

Espírito humano = a centelha espiritual de Deus no homem. 

Espíritos = espíritos angélicos primordiais assim como seres espirituais humanos, sejam eles ainda no 

corpo material (encarnados) ou fora dele (desencarnados). 

As revelações divinas foram feitas no México em espanhol. Na tradução para o alemão, foi tomado 

muito cuidado para garantir que o significado espiritual fosse reproduzido em todos os casos. Em grande 

parte, o texto original também foi seguido na formação de palavras e sentenças, razão pela qual algumas 

vezes resultaram em expressões e construções de sentenças um tanto incomuns. Apenas em 

relativamente poucos casos foi necessário escolher uma tradução mais livre para encontrar uma forma 

agradável de expressão em alemão, mas o sentido espiritual foi sempre fielmente preservado. 

Breves explicações que parecem necessárias para a compreensão foram acrescentadas como notas 

de rodapé; adições ao texto de acordo com o significado foram colocadas entre parênteses. Notas mais 

longas de rodapé podem ser encontradas como notas no apêndice do livro. 

Os tradutores 

Explicações para uma melhor compreensão das instruções 
I. O retorno de Cristo no espelho das promessas bíblicas. 

O prefácio dos tradutores começa com a frase tersa: "É nada menos que a Segunda Vinda do Senhor 

como Espírito Santo". Muitos leitores esperam uma explicação para esta declaração, que será dada 

abaixo. Desde os primórdios do cristianismo, os crentes têm se preocupado com a Segunda Vinda de 

Cristo, e cada época tem produzido suas próprias idéias sobre ela. Também hoje os crentes têm visões 

diferentes, principalmente confusas, porque não sabem interpretar corretamente as imagens simbólicas 

das passagens bíblicas correspondentes. É necessário, portanto, obter clareza. Para isso, examinemos as 

concepções imprecisas e muitas vezes fantasiosas e as comparemos com as palavras bíblicas relevantes. 

A seguinte opinião é generalizada: de acordo com isto, o Senhor aparecerá diante dos olhos de todos 

os homens nas nuvens do céu, onde todos os olhos O verão ao mesmo tempo; pois Sua Segunda Vinda é 

ser como um relâmpago no céu, iluminando tudo e visível para todos os homens. - Isto pode realmente 

acontecer, e estas idéias correspondem aos anúncios do próprio Jesus, como nos foram transmitidos por 

vários evangelistas? 

Como sabemos, a terra tem uma forma esférica, e só por este motivo esta idéia popular desse evento 

é uma impossibilidade física, uma vez que os habitantes de um mundo esférico têm uma 

fenômeno celestial não pode ser visto simultaneamente em todo o mundo. 

Queremos antes de tudo examinar se uma imagem mais credível deste evento não se torna 

discernível a partir das várias referências bíblicas se traduzirmos as palavras da profecia do imaginário 

simbólico para nossa linguagem atual e assim captarmos o significado espiritual que deve ser expresso. 

Com relação à hora do retorno, o Senhor realmente diz que ninguém conhece o dia e a hora antes do 

evento, exceto o Pai (Matemática 24, 36 + 42); mas Ele deu vários presságios de Sua vinda: falsos Cristos 
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e falsos profetas, guerras, pragas, tempos caros, terremotos, aumento da indelicadeza e tribulações, 

terrores e grandes sinais nos céus, inundações e tempestades severas, a proclamação do evangelho em 

todo o mundo. - Todos estes sinais foram cumpridos e, no entanto, os crentes ainda estão esperando que 

as promessas sejam cumpridas. 

Em uma parábola, o Senhor deu uma indicação ainda mais definitiva do tempo e da maneira de Sua 

vinda novamente. Ele o comparou com a entrada furtiva de um ladrão durante a noite, e acrescentou: . . 

"Porque o Filho do Homem virá a uma hora em que não penseis" (Mat 24,44). Duas coisas estão claras 

nesta parábola: primeiro, que Sua Segunda Vinda não acontecerá como um espetáculo sobrenatural 

celestial, mas em segredo, despercebido pelo mundo e pelo cristianismo como um todo. E, em segundo 

lugar, que o momento de Sua vinda também será diferente do esperado. 

O Senhor reafirma a importância desta parábola para uma correta concepção de Sua volta, referindo-

se novamente a ela em Sua Revelação a João: "Eis que venho como um ladrão. Abençoado seja aquele 

que vigia e mantém suas vestes prontas. .. "(Apoc. 16:15). 

Em uma segunda parábola do sábio e do mau servo é dada até mesmo uma dica se a hora em que as 

pessoas esperam Sua vinda no momento de Seu retorno é definida muito cedo ou muito tarde. Jesus diz 

nesta parábola:... . "Mas se aquele servo malvado disser em seu coração: Meu senhor não virá por muito 

tempo, o senhor do servo virá no dia em que não pensar nisso, e na hora em que não pensar nisso". .. 

"(Matemática. 24, 48 + 50). A partir disto, fica claro que o Senhor virá mais cedo do que os cristãos 

geralmente assumem.  

De que forma esse retorno do Senhor, que acontecerá em silêncio, deve acontecer? - Em Mateus 

lemos: "Porque assim como o raio se apaga do nascer do sol (leste) e brilha até se pôr (oeste), assim será 

também a vinda do Filho do Homem" (Matemática. 27, 27). - Deve ser evidente para todos que este não 

pode ser um relâmpago natural visto com nossos olhos corporais; pois em muito poucos casos o 

relâmpago brilha de leste para oeste, mas desce do céu para a terra: o significado deve, portanto, ser 

diferente. - Como o raio é uma luz brilhante nos céus, e o termo luz é freqüentemente usado na Palavra 

de Deus como um emblema do conhecimento espiritual, é natural interpretar este "raio" como um 

ensinamento revelador de Cristo procedente dos céus espirituais. 

Por que ela tem seu início precisamente no Leste e sua conclusão no Oeste? - A isto o Senhor nos diz 

em Sua nova Palavra que com esta imagem simboliza a totalidade de Seu ensinamento à humanidade, 

que teve seu início no povo de Israel, portanto no Oriente ou Oriente, e deve encontrar sua conclusão 

abrangente no Ocidente, em um país do Hemisfério Ocidental, e agora também a encontrou. (As 

Revelações Espirituais no México) - O símbolo do relâmpago, além disso, tem o significado de que para 

Ele o intervalo de tempo entre os dois momentos de revelação foi apenas um breve momento, que 

passou como um relâmpago no céu. - Para nós, humanos, quase 2000 anos são um longo tempo, para 

Deus apenas um momento de eternidade. 

Os versículos seguintes do Evangelho de Mateus, ao descerem até nós, parecem contradizer esta 

interpretação do retorno de Cristo como uma revelação em palavras, pois diz que "o sol e a lua" 

perderão sua luz, as "estrelas" cairão do céu, o "sinal do Filho do Homem" aparecerá no céu, e então Ele 

mesmo aparecerá "nas nuvens do céu" com grande poder e glória. 

Se se entendesse os termos marcados com aspas no sentido material como é comum, então a terra 

estaria envolta em trevas, no céu noturno as estrelas correriam em confusão ou uma chuva de meteoros 

cairia sobre a terra, neste caos um sinal se tornaria visível no céu, e então o próprio Senhor apareceria 

entre nuvens noturnas para julgar o povo horrorizado. Mas se tomarmos as palavras bíblicas referentes 

ao retorno de Cristo como imagens alegóricas para processos espirituais - como deve ser - elas 

transmitem uma visão completamente diferente. 

Vamos nos limitar a decifrar o termo simbólico, "nuvem". Ocorre várias vezes na Bíblia, mas 

principalmente não no sentido natural. Quando os filhos de Israel passaram pelo deserto, "o Senhor foi 

diante deles de dia em uma coluna de nuvem..." e na entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai, a 

"nuvem" significa a presença espiritual de Deus para Seu povo. Em uma visão de Daniel diz: "Eu vi nesta 
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visão à noite, e eis que veio um nas nuvens do céu, como o Filho do homem, ao Ancião de dias, e foi 

trazido diante dele. Ele lhe deu poder, glória e reino, para que todas as nações, povos e línguas o 

servissem. Seu poder é eterno e não passará, e seu reino não tem fim" (Dan. 7, 13 + 14). Aqui a mesma 

expressão é usada para a aparência espiritual de Cristo como na descrição de Seu retorno no evangelho 

de Mateus; mas quem afirmaria que estas são nuvens materiais e não uma expressão simbólica para a 

aparência espiritual de Cristo? 

O Evangelho de Lucas não fala das "nuvens do céu", mas da "nuvem" e a palavra "céu" está 

completamente ausente: "E então verão o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória" 

(Luk 21, 27). Esta expressão mostra claramente que não se trata de nuvens terrenas no céu, mas que 

uma forma espiritual de revelação deve ser expressa e que o Senhor não aparecerá de forma 

materialmente visível. 

Além disso, a passagem bíblica fala de pessoas vendo "o Filho do Homem". Muitos cristãos 

compreendem isto literalmente e acreditam que verão Jesus com seus olhos materiais enquanto Ele 

flutua do céu. - A aparência física de Jesus, que seria vista com nossos olhos materiais, despertaria ou 

fortaleceria a fé da humanidade nEle? - De forma alguma. Se Cristo descesse do céu, visível com nossos 

olhos físicos, apenas uma pequena porção da humanidade seria capaz de vê-lo. O resto da humanidade, 

praticamente a totalidade, não teria testemunhado este fenômeno e, portanto, o efeito condenatório do 

retorno de Cristo não teria ocorrido em absoluto. Portanto, dependeria novamente de se acreditar nas 

poucas testemunhas oculares ou em suas palavras, em outras palavras, a situação teria surgido 

novamente como há quase 2000 anos atrás. 

Naquela época, Cristo já vivia visivelmente entre os homens, e não se acreditava em seu ensinamento 

- uma pequena minoria, exceto por uma pequena minoria. E se Ele fosse visível aos nossos olhos físicos 

como um ser humano entre nós hoje, Ele seria ainda menos notado do que há 2000 anos atrás, porque 

hoje as pessoas estão muito ocupadas com sua luta por mais prosperidade ou com seus pesados 

problemas de aquisição diária de alimentos, com suas lutas de poder, intrigas e guerras. - E, no entanto, 

as pessoas O verão. Aqueles que são dotados de visão espiritual verão Jesus como os discípulos O viram 

na transfiguração do Monte Tabor. Não como uma prova de Sua presença - eles não precisam de tais 

provas - mas como uma recompensa de sua fé e preparação espiritual. - Os outros sentirão em seu 

íntimo a presença de Cristo em suas novas revelações. Seu espírito lhes testemunha a verdade de Sua 

Palavra. - E ainda outros, a maioria, tremerão em todo o seu ser quando as visitas dolorosas vierem sobre 

eles que devem vir. Então suas consciências lhes deixarão claro que este é o prometido retorno de Cristo 

em Sua inexorável justiça. Esta experiência será muito mais duradoura do que se seus olhos físicos 

tivessem visto "o Filho do Homem".  

Em Lucas, a promessa de Jesus sobre Seu retorno à terra é seguida pela dica: "Mas quando estas 

coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque sua redenção está 

próxima" (Luk 21, 28). A expressão "quando começa a acontecer" indica que não se trata de um "evento 

do fim do mundo" repentino, mas de um processo que dura mais tempo, para o qual as pessoas devem 

olhar para fora. Outra dica de Jesus sobre Seu retorno mostra do que se trata este processo: "Quando o 

Filho do Homem vier, você acha que ele também encontrará fé na terra? (Luk. 18, 8) O tipo de pergunta 

expressa negação e leva à conclusão de que Sua segunda vinda é também sobre a proclamação da 

verdade, Sua doutrina de salvação, e que as pessoas terão novamente a possibilidade de aceitação ou 

rejeição por causa de seu livre arbítrio, e eles - pelo menos no que diz respeito às massas populares e 

seus principais representantes da igreja, ciência e estado - serão a princípio tão incrédulos e rejeitadores 

quanto no tempo de Jesus. 

Na parábola da semente de mostarda (Luk. 13, 18), que simboliza o nascimento do Reino de Deus na 

terra, o Senhor aponta a pequenez da semente, que é o pequeno efeito inicial de Sua palavra no mundo, 

que é jogada no jardim, que significa que ela é enviada do céu para a terra e se torna uma grande árvore 

que dá proteção e sombra a todos os pássaros, ou seja, às pessoas e, portanto, o fundamento do Reino 
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de Deus na terra. O mesmo sentido de crescimento gradual e penetração de Sua Palavra na consciência 

da humanidade é também encontrado na seguinte parábola do fermento. 

Agora resta examinar o que o Apóstolo João, o discípulo favorito de Jesus, tem a dizer sobre nosso 

assunto, que, como prova seu relato evangélico, mais profunda e espiritualmente capturou e transmitiu 

o ensinamento de Seu Mestre. Com Ele o Senhor diz em Seu discurso de despedida a Seus discípulos: "Se 

Me amais, guardai Meus mandamentos". E rezarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 

fique convosco para sempre; o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, 

nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece convosco, e estará em vós; não vos deixarei 

órfãos; venho a vós" (Jo 14, 1518). 

Devido à importância desta promessa para seus seguidores, Jesus volta a ela várias vezes em seu 

grande discurso de despedida: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que Meu Pai enviará em Meu nome, 

Ele vos ensinará todas as coisas e trará à vossa memória tudo o que eu vos disse" (Jo 14,26). Aqui 

aprendemos que este Consolador, ou Espírito da Verdade, é o Espírito Santo de Deus que, "em nome" de 

Cristo, é enviado aos crentes na Terra para ensinar-lhes todas as coisas, e para trazer à lembrança deles 

todos os ensinamentos de Jesus. 

Depois de Jesus ter colocado mais uma vez Seu mandamento de amor no coração dos discípulos e de 

tê-los preparado para as perseguições vindouras, Ele lhes dá a consoladora garantia como uma promessa 

depois dessas perseguições: "Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da 

verdade, que procede do Pai, Ele testemunhará de Mim". E vós também dareis testemunho, porque 

estais comigo desde o princípio" (João 15:26-27). "Mas eu lhes digo a verdade, é bom que eu vá (para o 

Pai)". Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for, eu vo-lo enviarei" (João 16,7). 

Portanto, o pré-requisito para que o Consolador venha como o Espírito da verdade é o retorno de Jesus 

ao Pai. Isto significa que este Espírito de verdade procede do próprio Cristo como a "Palavra" de Deus, e 

que Ele O enviará do trono do Pai, em união com Ele, a Seus fiéis na Terra. Pois Ele foi a grande 

testemunha da verdade de Deus mesmo como homem, e é por isso que Ele confessou diante de Pilatos: 

"Eu sou um rei". Eu nasci para este fim e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da 

verdade ouve Minha voz" (Joh. 18,37). 

"Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora". Mas quando ele, o 

Espírito da verdade, vier, ele o guiará para toda a verdade. Pois ele não falará de si mesmo, mas o que 

ouvir, falará, e o que está por vir, ele vos declarará. Ele me transfigurará, pois pegará o que é meu e o 

proclamará a você. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse: "Ele tomará do meu, e to declarará" 

(Jo. 16, 12-15). 

Com as palavras acima, o Senhor chamou a atenção de Seus discípulos para o fato de que eles ainda 

não são capazes de suportar toda a verdade que Ele tem que livrar do Pai como Seu portador de 

revelação. Portanto, Ele os refere mais uma vez a Sua Palavra de Apocalipse como o Espírito da Verdade, 

que então os apresentará a todas as verdades. Ele proclamará como "A Palavra", assim como na Terra 

somente aquilo que Ele receberá dele em unidade com Deus Pai como verdade e sabedoria divina e que, 

no entanto, não é nada estranho, apenas transmitido, mas que provém de Seu próprio espírito. Ao fazer 

isso, Ele 'transfigurará' sua vida e seus ensinamentos como o Filho do Homem Jesus, trazendo-lhe assim 

luz e clareza, pois esse espírito de conforto e verdade é a própria Palavra do único Espírito Divino, razão 

pela qual Ele também é o 'Espírito Santo'. 

Como podemos ver nas citações anteriores, o Novo Testamento nos dá uma riqueza de referências e 

explicações sobre o "outro Consolador", "o Espírito Santo", o "Espírito da Verdade", que o Pai enviará a 

Seus filhos depois do retorno de Jesus ao Pai. A Bíblia também relata que isto aconteceu quando o 

Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Agora há muitas vezes a opinião entre os crentes de 

que com isso as promessas foram plenamente cumpridas e podem ser consideradas como cumpridas. 

Mas esta visão é correta? - Devemos estar conscientes de que todas as palavras de Jesus, e 

especialmente Suas promessas, não se referiam apenas ao tempo presente ou ao futuro que se lhe 

seguiu imediatamente, mas que seu significado espiritual também é de importância atual para tempos 
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posteriores. A efusão do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, sobre seus posteriores 

colaboradores e companheiros de fé e depois sobre alguns poucos escolhidos foi - apesar de sua grande 

importância - apenas um modesto começo, pois foi um pré-cumprimento do que estava por vir. No 

chamado evento Pentecostal apenas um pequeno círculo foi compreendido; mas o perfeito cumprimento 

deve compreender toda a nação de Israel, como o profeta Joel já profetizou: "E depois disto derramarei 

meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas sonharão sonhos, e vossos jovens terão 

visões". (Joel 3:1) - O que era então o futuro está presente desde 1866. O espírito da verdade está agora 

entre nós. Contudo, quão poucos já estão interiormente preparados e capazes de funcionar plenamente 

no poder do Espírito Santo, ainda que tenham recebido esse Espírito de Verdade neles! "Estas coisas vos 

falei por 'provérbios' (em linguagem figurativa). Mas está chegando o momento em que não mais vos 

falarei por 'provérbios', mas vos proclamarei livremente de Meu Pai" (João 16:25). Assim, o Senhor 

confirma que Sua linguagem é uma linguagem de imagem cheia de símbolos e correspondências 

espirituais de coisas e processos terrenos-materiais a tais de natureza espiritual. Mas chegará o 

momento - e esse só pode ser o momento de Seu retorno como Espírito de conforto, verdade e 

santidade - em que Ele proclamará inconfundivelmente Seu Pai aos seus no mundo da linguagem e dos 

conceitos, então mais desenvolvido, para que o enigma da mente sobre o verdadeiro significado da 

linguagem da imagem tenha um fim de uma vez por todas. Cristãos ansiosos, que vêem em cada 

revelação espiritualmente enviadora um engano, e nomeiam cristãos, que não querem ser perturbados 

em sua indolência espiritual, apontarão as advertências de Jesus contra os falsos Cristos e procurarão 

dissuadir os homens com ela da aceitação desta nova palavra de Deus. Mas estes devem estar cientes de 

que justamente na época dos falsos Cristos e falsos profetas, dos quais houve e ainda há o suficiente, o 

"verdadeiro" Cristo com Sua nova Palavra também é prometido. Uma rejeição não examinada ou 

preconceituosa de tudo o que é novo e não se encaixa nas próprias idéias e interesses deve, portanto, 

inevitavelmente levar à rejeição de Cristo em Sua Segunda Vinda! Portanto, a séria admoestação: Teste 

tudo, mas mantenha o que é bom. 

Como conclusão deste estudo, recordemos a epístola de Cristo em Sua revelação espiritual ao 

apóstolo João, que é dirigida em seu texto às igrejas cristãs na Ásia Menor, mas que em seu verdadeiro 

significado é uma exortação às igrejas cristãs durante sete épocas sucessivas de desenvolvimento. A 

última época é simbolizada pela igreja de Laodicéia, na qual podemos reconhecer as atuais organizações 

eclesiásticas do tipo cristão, congeladas em culto. O Senhor faz dizer: "Eu conheço tuas obras, que não és 

nem frio nem quente. Oh, que você estava frio ou quente! Mas porque és morno, e nem frio nem 

quente, eu te cuspirei da minha boca (Apoc. 3:15 + 16) - Que bela caracterização do nome de hoje e do 

cristianismo habitual! "Tu dizes: sou rico, e estou cheio, e não tenho necessidade de nada; e não sabes 

que és miserável, e miserável, e pobre, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro 

refinado com fogo, para que sejas rico; e vestes brancas, para que te vestisses, e para que a vergonha de 

tua nudez não seja revelada; e unges os teus olhos com pomada de olhos, para que possas ver". (Apoc. 

3:17, 18) - Os cristãos pensam que têm tudo isso e não precisam de mais revelação de Cristo. Mas aos 

Seus olhos eles estão espiritualmente infelizes, miseráveis, cegos e nus, pelo que Ele os aconselha a 

comprar Dele as vestes de ouro e branco das verdades divinas de salvação não adulteradas. 

Eles também devem esfregar os olhos, que estão cegos para a verdade, com uma pomada. - "A quem 

amo, castigo e castigo". Portanto, sede diligentes e arrependei-vos" (Apoc. 3:19). Apesar da severa 

repreensão, o Senhor não rejeita Seus filhos. Ele os ama, especialmente nas grandes provações e 

visitações que se sucederam aos homens e que ainda estão por vir; pois eles devem nos levar ao 

arrependimento e à renovação. 

"Eis que eu estou à porta e bato à porta. Se algum homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei 

para ele e farei o jantar com ele, e ele comigo". (Rev. 3, 20) - Ele não abre a porta, nem obriga seus filhos. 

Mas aqueles que escutam Sua voz, que se ouve de novo, e abrem a porta de seus corações, 

experimentam a conexão mais próxima de espírito a espírito com seu Senhor. 
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Tentamos ajudar os céticos céticos - mas de boa vontade - a compreender o retorno de Cristo. 

Observamos no exposto que Ele não retornará em meio a um evento celestial espetacular, nem 

retornará de forma fisicamente visível. Além disso, percebemos que as grandes multidões não percebem 

Seu retorno porque Ele vem como um ladrão na noite: inesperada e silenciosamente por meios 

espirituais. Portanto, Sua admoestação: vigiem e rezem para que não percam este tempo significativo e 

importante. Não sejam como as cinco virgens tolas da parábola, que permitiram que o óleo que dava luz 

em suas lâmpadas - símbolo de fé, amor e esperança - secasse e, portanto, não puderam encontrar o 

noivo que vinha na escuridão espiritual da meia-noite em alegre reconhecimento e finalmente chegaram 

tarde demais para o casamento. 

II Os Três Vezes e os Sete Selos 
Depois de sua criação espiritual, uma grande parte dos filhos de Deus havia se afastado de seu criador 

por abuso de seu livre arbítrio em desobediência. Assim, eles se condenaram ao eterno afastamento de 

Deus, ou seja, à morte. Mas Deus em seu imenso amor tornou possível que seus filhos retornassem ao 

seu lar espiritual. Mas o caminho era muito longo, difícil e doloroso. É por isso que Ele não os deixou 

sozinhos, mas lhes revelou um poderoso ensinamento, com a ajuda do qual eles poderiam recuperar 

passo a passo o paraíso espiritual perdido. O plano de ensino e educação foi dividido em três grandes 

épocas, que por sua vez estão divididas em sete estágios de desenvolvimento, correspondentes aos Sete 

Selos do Livro da Vida no Apocalipse de João. 

As três vezes 
Primeira vez. 

No início da Primeira Era, Deus ainda podia se comunicar espiritualmente com Seus filhos através de 

alguns escolhidos. Eles ouviram Sua voz espiritual guiando-os. Mas quando esta conexão foi perdida 

como resultado do crescente materialismo de seus filhos, Deus buscou um mediador. Ele equipou um 

homem através do qual pôde se comunicar com seu povo. Moisés foi o instrumento escolhido através do 

qual Ele anunciou os Dez Mandamentos que dariam diretrizes para a vida, primeiro para o povo de Israel 

e depois para o mundo inteiro. Moisés, com os Dez Mandamentos e as instruções detalhadas, simboliza a 

Primeira vez em que Deus se revelou a Seus filhos como o Criador, o único Deus, em Sua implacável 

justiça (Deus, o Pai da Trindade). 

  

Segunda vez. 
Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou Seu Filho unigênito. O Espírito de Deus se tornou homem 

em Jesus e habitou entre os homens. Em Seus ensinamentos Ele revelou o amor Divino, e com Sua vida e 

morte sacrificial Ele deu à humanidade o exemplo perfeito; portanto Ele foi o Mestre Divino que cumpriu 

os Dez Mandamentos da Primeira Era através do amor que encontrou sua mais alta expressão na cruz 

quando Ele se sacrificou pela humanidade. Jesus simboliza a Segunda Era (Deus Filho da Trindade). 

Terceira vez. 
Jesus não pôde revelar tudo durante seu tempo na Terra porque a humanidade ainda não estava 

preparada para isso. Mas Ele anunciou que o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Esta terceira vez 

foi inaugurada por Elijah, cujo Espírito iluminou um instrumento divinamente designado. Foi um homem 

simples chamado Roque Rojas; ele, como João Batista, foi o precursor do Espírito Santo de Deus, o 

Espírito da Verdade, para manifestar-se entre os homens. Em 1866, o Espírito de Elias proclamou através 

de sua Palavra Mediador: "Eu sou Elias, o Profeta da Primeira Era, o da Transfiguração no Monte Tabor; 

preparai-vos...". Aqueles ouvintes que tinham o dom da visão espiritual viram Jesus, Moisés e Elias então 

como os discípulos experimentaram na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Esta é a confirmação 
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das três grandes épocas e que Elias simboliza a Terceira Era na qual o Espírito da Verdade se comunica, 

ou: a Segunda Vinda de Cristo no Espírito (Deus Espírito Santo da Trindade). 

Deus entrega Suas revelações em perfeita ordem: O ensino do amor nos foi dado através de Jesus 

(Segunda Vez) depois que já tínhamos conhecimento suficiente da justiça de Deus (Primeira Vez). E assim 

poderemos receber os ensinamentos da verdade e da sabedoria na medida em que cumprirmos os 

ensinamentos do amor (Terceira vez). 

Os sete selos 
O "Livro da Vida", conhecido do Apocalipse de João com os Sete Selos, contém a história da 

humanidade, como previsto por Deus. Está dividido em sete capítulos principais, cada um com um selo 

especial. Estes selos foram soltos por Cristo para que a luz contida no capítulo particular do Livro da Vida, 

a vontade e o plano educacional de Deus, pudesse funcionar e ser realizada no mundo do homem. Assim, 

a doutrina principal do respectivo estágio espiritual de desenvolvimento da humanidade é simbolizada 

em um evento simbólico por um dos escolhidos de Deus, como guia e modelo desta época e de todos os 

tempos posteriores. - Desde o início da Terceira Era, o "Livro da Vida" foi aberto no sexto selo. 

O Primeiro Selo: O Sacrifício 
O Senhor nos diz em Sua nova Palavra: "O primeiro destes estágios de desenvolvimento espiritual no 

mundo é simbolizado por Abel, o primeiro servo do Pai, que ofereceu seu sacrifício expiatório a Deus. Ele 

é o símbolo do sacrifício. A inveja se levantou contra ele". (U. 161, 54) 

De Gênesis capítulo 4, sabemos que Caim e Abel ofereceram a Deus seu holocausto. O de Abel Deus 

olhou com graciosidade, pois foi dado com um coração inocente e puro. Mas o de Caim Deus rejeitou 

porque Caim não era puro de coração. Isto irritou muito Caim, e por inveja e ódio ele matou seu irmão 

Abel. O profundo significado desta narrativa bíblica, no entanto, é que Abel - além de sua oferta material 

queimada - também ofereceu a Deus o sacrifício espiritual de suas paixões humanas terrenas. Portanto, 

seu coração era inocente e puro. Esta purificação de seu ser é, portanto, o próprio símbolo do sacrifício. 

Em resumo, podemos dizer: o Primeiro Selo significa que devemos sacrificar nossas paixões pecaminosas, 

que o espírito domina a matéria e que, assim, alcançamos a conexão espiritual com nosso Pai Celestial. 

O Segundo Selo: A Fé 
Ela é simbolizada por Noé. O povo não atendeu ao ensinamento do primeiro selo, mas, abusando de 

seu livre arbítrio, se deixou dominar pelas paixões malignas do materialismo. Em Gênesis 6,3 ss lemos: 

"Então disse o Senhor, os homens não serão mais castigados pelo meu Espírito: pois são carne. Vou dar-

lhes ainda cento e vinte anos. . E quando o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e 

que todos os pensamentos e ações de seus corações eram maus para sempre. ...disse ele, eu destruirei 

da face da terra os homens que criei... . Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. . Noé era um 

homem piedoso, sem culpa, e viveu uma vida piedosa em seus dias. . . " 

O povo desprezou o aviso de Deus e não acreditou no prazo estabelecido para que eles consertassem 

seus caminhos. Apenas um acreditava: Noé. O Senhor o escolheu como seu instrumento para recomeçar 

com uma nova humanidade após o Dilúvio. - Foi necessária uma fé forte para cumprir todos os decretos 

de Deus, que também eram extraordinários na época e, portanto, ridicularizados pelos homens. Mas Noé 

confiou em seu Deus e agiu como lhe foi ordenado. A fé foi a arca salvadora para Noé não apenas 

literalmente, mas também espiritualmente, e até hoje a fé é um poder salvador para todo crente. Nem é 

uma coincidência que Abraão, o outro grande herói da fé, tenha vivido durante a própria época do 

Segundo Selo. 

O Terceiro Selo: Força Espiritual 
É simbolizado por Jacob. Deus deu a Jacó o nome espiritual "Israel", que significa "forte". Jacó ou 

Israel encontrou muitas adversidades e perigos em sua vida - com os quais Deus o testou - mas que ele 
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foi capaz de superar através da força espiritual que estava dentro dele. Ele se tornou um símbolo para o 

povo da força espiritual que devemos adquirir a fim de poder suportar com paciência e entregar as 

provas que Deus nos envia. Graças à referida qualidade espiritual, Deus o escolheu para ser o progenitor 

do povo de Israel, na medida em que de seus 12 filhos vieram as 12 tribos. Jeová também foi capaz de 

fazer conhecer uma grande revelação espiritual através dele.  

Do Antigo Testamento conhecemos a história conhecida como a "escada para o céu" (Gênesis 28:10 

ff): Jacó viu em um sonho uma escada de pé sobre a terra e chegando ao céu, e os anjos de Deus subiam 

e desciam-na. No topo da escada estava o Senhor. Em imagens simbólicas, Deus estava assim mostrando 

o desenvolvimento do espírito. Nosso espírito deve tornar-se mais maduro e puro a fim de ascender 

passo a passo. Podemos compreender que não é possível para nosso espírito atingir a pureza necessária 

para subir a escada até estarmos com Deus em uma única vida humana, na primeira tentativa, por assim 

dizer. São necessárias muitas tentativas, muitas incanações, para subir algumas etapas cada vez, de 

acordo com a maturidade que nosso espírito alcançou. Ao fazer isso, o Senhor nos adverte para não 

ficarmos parados na escada, ou seja, para progredirmos constantemente em nosso desenvolvimento 

espiritual, pois, caso contrário, impedimos aqueles que vêm atrás de nós em seu desenvolvimento 

espiritual. - Os anjos de Deus descendo na escada são os espíritos avançados da luz que o Senhor envia 

para baixo para ajudar os ascendentes. Aqui novamente se expressa que Deus não nos deixa sozinhos no 

caminho de casa para Ele, mas nos oferece Sua ajuda.  

A maneira de atingir a qualidade do Terceiro Selo é atender aos ensinamentos dos dois anteriores: 

somente sacrificando as paixões inferiores e pela fé inabalável é que Deus pode fazer com que a centelha 

de espírito que vive em nós se torne uma grande força. 

 

O Quarto Selo A Lei 
É simbolizado por Moisés. Deus o escolheu para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia, e 

através dele Ele deu ao povo os Dez Mandamentos e muitos decretos que tornaram a vontade de Deus 

conhecida da humanidade. Os Dez Mandamentos tornaram-se a base de todas as leis humanas, e se 

tivessem sido obedecidos fielmente, a humanidade teria tomado o bom caminho: o da verdadeira 

adoração a Deus, da justiça, da ordem e do respeito ao próximo. Mas a não observância da lei divina, ou 

seja, a desobediência do homem à vontade de Deus, levou a humanidade à beira do abismo. 

O Quinto Selo: Amor 
Ela é representada por Jesus. Nele, Deus se tornou homem por amor a nós. Sua vida foi um exemplo 

perfeito e seu ensinamento foi uma única glorificação do amor, que encontrou sua maior realização 

quando Ele deu sua vida por nós. É por isso que Ele pôde resumir Seus ensinamentos nas palavras: "Um 

novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos 

ameis uns aos outros" (João 13:34). E de fato, neste novo mandamento do amor está contida toda a lei. 

Sua observância até a última conseqüência trará o Reino de Deus espiritual a esta terra. No futuro, este 

já é o caso, porque o amor é o pré-requisito e o fundamento do reino espiritual. 

  

O Sexto Selo: Sabedoria 
O sexto selo é simbolizado por Elias, o profeta e grande guerreiro do Antigo Testamento, que foi para 

o céu em uma carruagem de fogo depois de terminar sua missão (2 Reis 2:11). Com esta representação 

figurativa, nos é mostrado que o espírito de Elias é o guerreiro de Deus cheio de luz. Este querubim 

Segundo o testemunho de Jesus, o Espírito Santo também foi encarnado em João Batista (Mt 11, 7-

14), que preparou os corações para que Jesus pudesse colocar seus ensinamentos neles. Ele também 

abriu o caminho para o Senhor em nosso tempo em seu retorno espiritual e, como poderoso príncipe 

angélico, transmite a todos os espíritos e mundos a luz do Espírito Santo, a Sabedoria Divina, que brota 

do Sexto Selo ou Capítulo aberto do Livro da Vida, cujos ensinamentos e revelações o próprio Senhor deu 
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a conhecer através de instrumentos escolhidos até o ano de 1950. Mas o tempo do Sexto Selo não 

terminou aí. A luz do Sexto Selo continuará a brilhar sobre a humanidade até que eles tenham 

reconhecido as revelações de Cristo em Sua Segunda Vinda e tenham se espiritualizado. As visitas que 

ocorrem ao mesmo tempo ajudarão neste desenvolvimento para que os espíritos possam receber a 

verdade e a sabedoria de Deus. Desta forma, a humanidade estará preparada para o Sétimo Selo. 

O Sétimo Selo: A Conclusão 
Com o Sétimo Selo o trabalho de redenção é concluído, assim como no sétimo dia - figurativamente 

falando - a criação foi concluída. O Espírito percorreu o longo e doloroso caminho e está novamente em 

íntima comunhão com seu Pai, de Espírito em Espírito. O filho desobediente volta para casa na casa do 

Pai, ele se superou e ao mundo. - O símbolo do Sétimo Selo é o próprio Pai Celestial, que será a meta 

finalmente alcançada neste difícil caminho de desenvolvimento e purificação dos espíritos. O Sétimo Selo 

ainda não foi aberto. Talvez já seja concedido a um ou outro espírito, graças à sua maturidade espiritual, 

experimentar uma pequena antecipação do que o Sétimo Selo trará. Mas para todo Israel e para toda a 

humanidade, gerações terão que ir e vir, muitos anos de provações terão que cair, muitas lágrimas terão 

que purificar os corações, até que o maior momento tenha chegado para todos: o tempo da comunhão 

constante com o Pai. 

  

III. O povo de Israel 
  

Nos ensinamentos, o Senhor fala freqüentemente do "povo de Israel", "Meu povo", ou simplesmente 

"povo". Isto não se refere de forma alguma à nação mexicana em cujo seio se realizaram os comícios. 

Isso significa o Estado de Israel? - A fim de evitar erros, aqui está uma breve explicação sobre a origem do 

nome "Israel", e quem é abordado nas revelações com "povo de Israel". 

O estudioso bíblico está familiarizado com a narrativa do Antigo Testamento segundo a qual Jacó, 

durante uma situação difícil na vida, lutou com um "homem" durante a noite até o amanhecer. "O 

homem" não pôde vencê-lo e finalmente disse: "Você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois lutou 

com Deus e com os homens e sucumbiu". E Deus renovou a Jacó Sua promessa: "A tua semente será 

como o pó da terra, e serás espalhada para a tarde, e para a manhã, e para o norte, e para o sul; e por ti 

e pela tua semente serão abençoadas todas as espécies da terra", - Israel é um nome espiritual e significa 

"forte". Era para ser uma comunidade forte e espiritual que incluísse todo o povo, uma nação numerosa 

e forte de Israel. E Deus deu a Terra Prometida ao povo para viver nela em paz, e para ter o espírito 

Ser capaz de aprofundar a conexão com Ele. No entanto, a condição estava ligada a ele, de acordo 

com o pacto concluído com Deus, que deveria anunciar a todos os povos da Terra a verdadeira adoração 

do único Deus e a verdade de Seus ensinamentos, portanto, ser um povo sacerdotal. 

O Antigo Testamento dá um relato vívido do desenvolvimento do povo de Israel ao longo dos séculos. 

Logo uma divisão se tornou visível dentro dela: por um lado, o pequeno grupo que chamaremos Israel 

Espiritual, porque manteve contato espiritual com Deus e de cujo meio surgiram os sábios líderes do 

povo e os grandes profetas. Por outro lado, a maioria, a quem chamaremos Israel materialista, porque 

usaram as bênçãos divinas de grande sabedoria, perseverança e energia exclusivamente para obter 

poder e riqueza. Esta desobediência ao pacto feito com Deus muitas vezes trouxe severas provações ao 

povo de Israel, que foi sua própria culpa, por sua riqueza, poder e orgulho, praticamente desafiou as 

nações vizinhas a entrar em guerra contra eles. Em tribulação e angústia o povo clamou a seu Deus, mas 

o arrependimento durou apenas até que eles recuperaram a liberdade e entraram na riqueza. 

Durante as muitas provas, a minoria do Israel espiritual viveu sem ser notada, mas cheia de fé e 

esperança no Messias. Portanto, Ele poderia tornar-se homem no meio deles em Jesus, a fim de mais 

uma vez chamar a atenção de seu povo para sua missão espiritual entre as nações e prepará-lo para ela. 

Israel espiritual O seguiu e ficou feliz em ouvir Sua Palavra. A maioria, Israel materialista, quase não se 

deu conta dEle, e a Igreja oficial o rejeitou firmemente. Esperava um homem forte, um guerreiro 
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poderoso, para quebrar o domínio dos romanos e levantar um Israel terreno, glorioso e invencível. Mas o 

Messias foi humilde e professou: "Meu reino não é deste mundo". Tão grande foi sua decepção que o 

condenaram como agitador e blasfemador e o mandaram crucificar. - Assim, ocorreu um evento de 

tremendo significado: a separação visível entre Israel espiritual e materialista.  

Israel espiritual reuniu-se em torno dos apóstolos, e na pequena multidão logo amadureceu o 

conhecimento que o apóstolo Pedro colocou nas palavras: "Agora percebo com verdade que Deus não 

considera a pessoa, mas em todo tipo de pessoas, aquele que O teme e faz o bem, é aceitável para Ele". - 

Portanto, não só os judeus pertencem ao Israel Espiritual, mas de todas as religiões e nações aqueles que 

acreditam e agem de acordo com as palavras de Cristo; pois é uma comunidade espiritual e, portanto, 

não está vinculada às nações. 

O Israel materialista, em seu esforço fanático de expulsar o domínio romano, sofreu uma severa 

derrota marcial e, após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., deixou de ser uma nação, e os judeus 

estavam espalhados por todo o mundo. Um terrível julgamento materialista de Israel causou-se por sua 

desobediência às leis divinas e por sua rejeição do Messias. A profecia de Jesus se cumpriu 

implacavelmente à vista do magnífico templo de Jerusalém: "Em verdade vos digo que não ficará aqui 

uma pedra sobre outra, que não se quebre". E ainda: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e 

apedreja os que te são enviados; quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como uma galinha ajunta suas 

galinhas sob suas asas, e tu não quiseste! Eis que vossa casa vos será deixada desolada". - No decorrer 

dos séculos que se seguiram, era em toda parte uma minoria que não era bem-vinda e sofria opressão, 

humilhação e dificuldades. 

Mas agora, quase 2.000 anos após esses terríveis eventos e a consequente divisão visível entre Israel 

espiritual e materialista, uma mudança de significado inimaginável está ocorrendo novamente. Israel 

espiritual, que como uma minoria pouco notada entre os povos da terra era um grupo fraco e pouco 

influente, está sendo despertado e reunido. Cristo em Seu retorno espiritual fala a "Israel segundo o 

Espírito". Ele agora une todas as "tribos dispersas de Israel" a fim de equipar seu espírito e enviá-lo para a 

batalha até que tenha alcançado a salvação e a espiritualização da raça humana. Os ensinamentos para 

isso são as novas revelações de Cristo coletadas nos 12 volumes do "Livro da Verdadeira Vida". 

Por outro lado, temos o Israel materialista. Longa e dolorosa tem sido sua peregrinação desde que 

expulsou de seu seio Aquele que lhe ofereceu seu Reino como uma nova herança. Mas os tempos de 

maior opressão acabaram; ela se tornou rica, e com dinheiro exerce grande influência. Cresceu forte e 

orgulhoso, e o ramo nacionalista se estabeleceu novamente como uma nação, as antigas tradições 

religiosas despertaram. Ela acredita estar cumprindo as leis de Jeová e Moisés, mas na realidade ainda 

adora o bezerro de ouro. Ela está longe de compreender e cumprir sua missão espiritual. Isto não deve 

ser tomado como uma censura unilateral contra os judeus ou a nação israelita; todas as nações da terra - 

talvez com exceção de pequenas minorias - são materializadas e "dançam ao redor do bezerro de ouro". - 

Se é feita menção especial nesta explicação do Israel materialista, é porque este tratado trata do Israel 

espiritual e materialista, e descobre que este último não cumpre - ainda - sua tarefa ordenada por Deus 

de ser o povo sacerdotal entre as nações da terra. Involuntariamente nos perguntamos: o que 

acontecerá a seguir? - Não devemos esquecer que Deus fez grandes promessas ao povo de Israel, e Ele 

nunca as quebrará. Mas ao fazê-lo, devemos também estar conscientes de que as promessas de bênção 

que Deus fez a Jacó a respeito de sua semente dizem respeito ao espírito, assim como já o último nome 

de Jacó, ou seja, Israel, é um nome espiritual. É um erro pensar que as promessas se referem à matéria, 

ou seja, à tribo do povo, ou ao atual estado de Israel. Se assim fosse, então ainda surgiriam nela profetas 

e mensageiros de Deus. - Mas chegará o momento em que Israel, que agora ainda é materialista, se unirá 

com Israel espiritual e os dois voltarão a formar uma unidade, a única nação de Israel. Mas quando isso 

vai acontecer? - Quando Israel materialista renuncia ao dinheiro, ao poder e ao orgulho, e reconhece as 

novas revelações do Senhor - que provavelmente só serão possíveis após outra visita mais severa - e grita 

com lágrimas de dor: Jesus era o Messias, e Cristo também é para nós "o caminho, a verdade e a vida".  
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Instrução 1  
1 No início dos tempos eu, como Pai, ordenei ao homem que fizesse o bem. Mas os homens se 

afastaram dos mandamentos Divinos e caíram na idolatria e cometeram atos abomináveis contra 
Mim. Os fortes prevaleceram, os fracos foram derrotados e o homem tomou a mulher como sua 
escrava. Assim, tornou-se necessário dar a Moisés os Dez Mandamentos da Lei sobre o Monte Sinai. 
Esta lei continha os mandamentos que deviam governar o povo de Israel. Com eles, ele deveria ser 
informado: Quem matar deverá incorrer no mesmo julgamento. Quem quer que roube deverá pagar a 
seu irmão. Quem faz o mal pagará olho por olho e dente por dente. 

2 A Segunda Era se aproximava, e eu vim morar entre vocês em Jesus, dizendo-lhes em Minha 
Palavra: "Se alguém for atingido na face direita, ofereça também a esquerda". Perdoe seus inimigos". 
E na Terceira vez em que vocês se encontram, vim dizer-lhes: o que fariam se o assassino de seu pai, 
perseguido pela justiça humana, batesse à sua porta e pedisse ajuda? - Dêem-lhe abrigo. Se você agir 
desta maneira, provará que alcançou o desenvolvimento espiritual que lhe permitirá cumprir a Lei 
Divina de seu Pai Celestial que lhe ordena: Amai-vos uns aos outros; reavivai os espíritos mortos para 
a vida da graça, pois cada espírito será curado. 

3 Hoje venho falar ao seu espírito e revelar-lhe o conteúdo dos Sete Selos, o livro de sua história, 
profecia, revelação e justiça. 

4 Sou eu que vim dizer-lhes que agora vocês estão vivendo no tempo que pertence ao Sexto Selo. 
5 O ano de 1866 marca o início desta época de luz. Enviei Elias para levantar o véu do mistério e 

para inaugurar o tempo da Minha manifestação como Espírito Santo entre a humanidade. Elias 
iluminou um homem indicado por Mim, para que ele pudesse ser o arauto. Foi aquele escolhido, 
chamado Roque Rojas, que ouviu de espírito em espírito a voz do Profeta, que o mandou em Meu 
Nome chamar e reunir seus irmãos*, porque uma Revelação Divina estava pronta para iluminar os 
destinos da humanidade. Roque Rojas, gentil e humilde como um cordeiro, obedeceu à voz espiritual 
e respondeu: "Seja feita a vontade de meu Senhor por mim".  
Veja a Nota 1 no Anexo 

6 Roque Rojas reuniu um grupo de homens e mulheres cheios de fé e boa vontade, e ali, no seio de 
suas primeiras assembléias, Elias se revelou através da mente do mensageiro, dizendo: "Eu sou o 
Profeta Elias, o da Transfiguração no Monte Tabor". Ele deu os primeiros ensinamentos a seus 
primeiros discípulos, ao mesmo tempo anunciando-lhes a era da espiritualização e profetizando que 
logo o raio do Mestre Divino viria a se comunicar com seu povo. 

7 Um dia, quando o humilde lugar de reunião de Roque Rojas estava cheio de seguidores que 
acreditavam na palavra deste homem, Elias desceu para iluminar a mente de seu bocal, e inspirado 
por Mim, ele ungiu sete desses crentes para representar ou simbolizar os Sete Selos. 

8 Mais tarde, quando chegou o momento prometido de Minha manifestação, descobri que, 
daqueles sete escolhidos, apenas um estava observando em antecipação à chegada do Cônjuge puro, 
e que o coração era o de Damiana Oviedo, a virgem cuja mente foi a primeira a receber a luz do Raio 
Divino como recompensa por sua perseverança e sua preparação. 

9 Damiana Oviedo representou o Sexto Selo. Isto foi mais uma prova de que a luz do sexto selo é a 
que ilumina esta era. 

10 Na Segunda Era eu encontrei o ventre de uma mulher, um ventre materno, e na Era atual eu 
descansei no coração puro e casto de Damiana Oviedo. Seu ventre virgem era como o de uma mãe 
para o povo de Israel, e através de sua mediação eu preparei os líderes*, os "portadores da voz" e os 
"trabalhadores"**. Eu a fiz chegar ao limiar da velhice e lhe disse: Vós que vos elevastes como uma 
fonte de amor e acendestes uma tocha de fé nos corações, descansai agora. 
* Líderes comunitários 

** Baseado na parábola de Jesus sobre os "trabalhadores da vinha 
11 Ela me pediu para permitir que ela viesse em espírito para trabalhar, porque ela vigiava Minha Lei 

com zelo e não queria que ela fosse profanada; e eu lhe concedi isto. 
12 Ao mesmo tempo, eu lhe dei outra tarefa, dizendo-lhe: Damiana, não é minha vontade que as 

águas turvas se misturem com as águas cristalinas. Esteja à direita dos líderes para que a tocha da fé 
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possa crescer neles diariamente. Deleite-se e atualize-se neste povo do lugar onde você está. Eis as 
multidões que te amam e me conheceram. Eles seguem a trilha que lhes deixou. Eis que a tocha ainda 
arde. O Mestre disse: aquele que semeia amor colhe amor; aquele que semeia luz colhe luz. Tens 
lutado para preparar as mentes dos porta-vozes* e para purificar os caminhos dos meus escolhidos; 
eis que esta é a tua semente. 
como um organismo intermediário 

13 Em verdade vos digo, pessoal: Damiana é a virgem pura que veio na Terceira Era como 
representante de Maria para dar ternura e carinho a vocês. benditas são as virgens que seguem esta 
trilha, pois eu as banharei com Minha graça. E é Meu Divino desejo transformar todos vocês que são 
Meus filhos em Meus discípulos, pois o momento de Minha partida está se aproximando e eu quero 
deixá-los como mestres entre a humanidade. 

14 Caminhe com um passo firme para que você possa alcançar o objetivo de seu caminho e ser o 
forte da terra através de sua humildade e ajuda. 

15 As pessoas materialistas desta época também me chamaram de Eu. Minha voz encontrou neles 
ressonância espiritual, e o Mestre deu a paz em abundância; somente, embora eu esteja com eles, 
eles não Me receberiam e quiseram semear de outra forma. 

16 Neste momento, eu os recebo e lhes dou Meu Ser e Minha Luz, que vocês tanto esperavam. Não 
condene seus irmãos que estão fora do caminho da verdade, pois você não sabe se amanhã você 
também vai se desviar para outros caminhos. Eu o impeço de se desviar e lhe dou leite e mel. 

17 Hoje venho dizer-lhes mais uma vez Minha palavra, para recordar-lhes os ensinamentos do 
passado. Mas não venho para lembrar-vos da Sagrada Comunhão na forma em que Jesus a simbolizou 
na Segunda Era com o pão e o vinho da terra. O tempo já passou quando lhe ofereceram pão material 
como substituto de Minha Palavra. Hoje Minha Palavra é o pão, e seu significado divino é o vinho 
sagrado que eu lhes ofereço espiritualmente a cada momento. 

18 Aproxime-se, aproxime-se, esta é a Minha Vontade. Dê a verdade àquele que se alimenta dos 
escombros. Traga o descrente até Mim e deixe a discórdia e a desunião desaparecerem, para que o 
Pão da Vida Eterna possa alcançar todos os Meus filhos, pois o Meu Amor veio em seu socorro 
quando você estava prestes a cair. Como uma linha de vida na tempestade, Meu Espírito, cheio de 
misericórdia, salva você. 

19 Sempre que você pensava que estava abandonado na hora do julgamento, eu o deixava sentir 
minha presença para fortalecer sua fé. 

20 Então seus lábios estavam em silêncio, já prontos para blasfemar, reprovando-Me: "Senhor, por 
que permites que meus próprios irmãos me magoem, quando dizes que Eu sou o Eleito"? 

21 Ó crianças pequenas, que ainda não decidiram ser meus discípulos, embora eu tenha dito: 
Bendito aquele que está aflito e se mostra forte no julgamento, perdoando seu irmão e abençoando 
Meu nome; pois de seu ser virá luz, que se converterá em Minha Doutrina até mesmo aquele que a 
negou. 

22 Toda boa ação encontra sua recompensa, que não é recebida na Terra, mas no futuro. Mas 
quantos gostariam de desfrutar desta felicidade aqui na Terra, sem saber que aquele que nada faz por 
sua vida espiritual ficará sem mérito quando entrar nela, e então seu arrependimento será grande. 

23 Pouco a pouco Minha Doutrina fará os homens entenderem a essência ou o sentido da vida; 
então este pequeno curso na Terra será usado para o bem do espírito. Somente para isso é necessário 
que vocês se perdoem uns aos outros, para que luz e paz possam brotar entre os homens. 

24 Mas se mesmo vocês, meus discípulos, não dão o exemplo destas virtudes neste tempo, em 
quem a humanidade ainda pode ter esperança? 

25 Esteja ciente de que isto é o que Ele diz a você que deu Seu sangue e Sua vida por você, e que 
amou e perdoou uma multidão, mesmo julgando, condenando e matando-o. 

26 Mas a verdade que é a vida, que é o amor, é imortal, e eis que aqui ela está de novo entre vós na 
manifestação do Meu Espírito através da mente do homem. Minha Palavra deste tempo repete para 
vocês essa lição: "Amai-vos uns aos outros como o Mestre ama seus discípulos". Explicarei também 
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que todo mistério pode ser iluminado e que o livro que vos deixei como testamento, e que os homens 
mais tarde esconderam ou fecharam, pode ser aberto novamente diante de vós.* 

27 O Apocalipse de João, que foi freqüentemente contestado e parcialmente rejeitado por causa de seu conteúdo 
difícil de entender, é plenamente confirmado e explicado pelo Senhor em seu significado. 

28 Muitos véus devem ser alugados em separado. Minha palavra é uma espada de luz que destrói a 
escuridão. 

29 O conhecimento oculto virá à luz, e ensinamentos desconhecidos serão revelados a você. Muitos 
mistérios serão desvendados; no entanto, estas revelações que você não encontrará nos livros do 
mundo, mas nesta Minha Palavra. 

30 Todos que querem ser filhos da luz na verdade, reverentemente sondam as profundezas de 
Minha Palavra, e ali ele reconhecerá seu Mestre, que espera por ele para ensiná-lo. 

31 Na verdade, na verdade, não serão os ensinamentos dos homens que trarão paz ao mundo e 
salvarão esta humanidade do abismo. 

32 Eis as religiões que se negam umas às outras e dizem proclamar Minha Doutrina. 
33 Portanto, todos aqueles que são chamados a serem Meus emissários, Meus novos discípulos 

neste tempo, serão purificados e purificados para que sejam dignos de levar esta Boa Nova a seus 
irmãos. 

34 Na Segunda Era houve doze discípulos que espalharam Minha Doutrina pelo mundo. Na Terceira 
Era haverá doze mil de cada "tribo de Israel" que tornarão Minha Doutrina da verdade e do amor 
conhecida de toda a humanidade. 

35 Onde estão esses cento e quarenta e quatro mil? - Elijah está no processo de reuni-los, quer uns 
estejam no espiritual e outros encarnados. Todos eles estarão espiritualmente unidos nesta Obra 
Divina. 

36 Vocês verão grandes eventos, muitos dos quais os surpreenderão; mas eu lhes darei a luz com 
meus ensinamentos para que nunca fiquem em confusão. Estude Minha Palavra, que lhe infundirá 
amor por seu Pai e por seus irmãos. Não é necessário pertencer aos cento e quarenta e quatro mil 
para poder servir ao Pai ou para se chamar discípulos do Mestre. Aqueles que pertencem a este 
número são aqueles cuja tarefa é ser pioneiros e protetores de Meu Trabalho. 

37 Hoje eu venho em espírito. Na Segunda Era, eu era visível aos olhos dos homens porque me 
tornei homem. 

38 Muitos, quando me viram, perguntaram: "Quem é Aquele que fala em nome de Deus"? E outros 
lhes disseram: "É o filho de Maria e José, o carpinteiro; é o galileu". Então eles gozaram de Jesus. 

39 Mas o Filho do Carpinteiro fez com que aqueles que tinham sido cegos desde o nascimento 
contemplassem a luz e, no meio dela, o rosto de Jesus que os tinha curado. Quando sentiram o 
milagre da carícia do Mestre, prostraram-se a Seus pés e gritaram no alto de suas vozes que O tinham 
reconhecido como o Salvador prometido. 

40 Alarmados, os incrédulos se perguntavam então: Como era possível que este homem simples, 
que eles conheciam como um entre muitos, pudesse realizar milagres tão grandes? 

41 Hoje venho em Espírito, e os homens não podem mais me chamar de Filho do Carpinteiro; mas, 
na verdade, eu lhes digo que, mesmo naqueles tempos, eles não se justificavam em Me chamar assim. 
Estava escrito que uma virgem conceberia, e que em seu ventre "A Palavra" se tornaria carne. José, o 
chefe da família, era apenas um anjo da guarda na vida da virgem e da criança, visível aos olhos dos 
homens; Maria, por outro lado, era a encarnação do amor materno de Deus e da mãe de Jesus, que 
era a parte humana de Cristo. 

42 Com ensinamentos simples, pouco a pouco farei você entender as revelações que você chama de 
segredos e que não são. Ensinar-lhes-ei a rezar para que nas horas de provações vocês possam elevar 
seus pensamentos a seu Pai.  

43 Em todos os momentos você foi ensinado a rezar. 
44 Moisés fez você rezar* durante a última noite que você passou no Egito e durante toda a sua 

passagem pelo deserto.  
Significa todos aqueles que estavam encarnados entre o povo de Israel na época de Moisés. 
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45 Na Segunda Era eu vos ensinei o Pai Nosso para que, inspirados por ele, vos voltásseis para vosso 
Pai em vossas necessidades e apresentardes sempre a promessa de Seu Reino vindouro; para que 
viésseis a Ele com um pedido de perdão e, ao fazê-lo, consulteis vossa consciência sobre se vós 
mesmos já perdoastes vossos devedores da mesma maneira. 

46 Agora eu vos ensino a oração espiritual, que brota não dos lábios, mas do mais profundo de vosso 
espírito, e que me fala com humildade e confiança: "Senhor, seja feita em nós a Vossa vontade". 

47 Eu o ensinei a curar. Jesus era o bálsamo, Ele era saúde; Sua palavra curou aquele que a ouviu; 
Sua mão trouxe saúde àquele que Ele tocou; Seu olhar comunicou infinito consolo àquele que a 
recebeu; até mesmo Sua saia, quando tocada na fé, restaurou a paz àqueles oprimidos pela amargura 
e sofrimento que a Ele vieram; e até mesmo Seu sangue, quando pingou no rosto do centurião, 
restaurou a visão perdida aos seus olhos. 

48 Somente o Amor e a misericórdia, que é uma filha deste amor, pode realizar tais milagres. Com 
eles, você pode curar.  

49 Sinta-me muito próximo de você; eu lhe dou provas disso nos momentos difíceis de sua vida. Era 
meu desejo que vocês preparassem de seus corações minha morada, a fim de sentir minha presença 
nela. 

50 Como você não pode me sentir, embora eu esteja dentro de você? Alguns Me vêem na natureza, 
outros Me sentem apenas além de toda matéria, mas na verdade eu lhes digo que estou em tudo e 
em todos os lugares. Por que você sempre Me procura fora de você, quando eu também estou dentro 
de você? 

51 Quando eu lhe disse quem eu era, você não ouviu nem entendeu a voz que lhe falou, e quando 
me viu, não sabia para quem estava olhando. Esta foi a prova de sua falta de sensibilidade espiritual. 

52 Mas finalmente você vem a Mim para que eu possa ensiná-lo e não apenas apontar suas 
imperfeições. Você carrega em seu espírito seu passado como um fardo de expiação. 
Ver Nota 2 no Anexo 

53 Em seguida, retiro seu fardo e o deixo descansar, retiro sua tristeza e lhe ofereço comida que 
acenderá a luz da esperança em seu coração. 

54 Quantos corações endurecidos pelas provações da vida se sentiram superados pela doçura de 
Minha Palavra. Eles sentem que encontram conforto, tornam-se saudáveis e despertam para uma 
nova vida. Assim acontece que aqueles que Me seguem atribuem ao Meu poder e amor o que 
receberam, e seu espírito não pode mais se separar de Mim, porque seu coração está cheio de 
gratidão e amor, e eles não trocariam o branco puro de seu manto espiritual pelas vestes reais do 
monarca mais rico. 

55 Mas há aqueles que permanecem comigo e que, embora recebam Minha Palavra como uma 
corrente de água cristalina, conservam suas más inclinações. Entre eles estão aqueles que agem como 
o invejoso Caim; quando vêem que sua oferta é menos agradável ao Senhor do que a do humilde que 
age como o justo Abel, seus corações ardem de raiva e inveja, e desembainham a espada de dois 
gumes que possuem com a língua para ferir dolorosamente seus irmãos. Depois de deixá-los 
chorando de dor ou matando-os, eles vêm ao Meu Santuário, levantam seus pensamentos para Mim e 
dizem com hipocrisia que Me amam. 

56 No entanto, não afasto de mim aquelas crianças pequenas cujas mentes e corações estão 
endurecidos; submeto-as a grandes provações e as faço sentir completamente Minha Palavra. Se se 
submeterem, venceram; se se rebelarem, devem se desviar de novo e esperar por outra 
oportunidade. 

57 Sobre tudo isso, falo a vocês para que se tornem Meus bons discípulos e tenham sucesso em 
possuir a verdadeira sabedoria. 

58 Nunca se deve vangloriar de seu conhecimento, porque o mistério do Pai só é revelado àquele 
que bate à sua porta com humildade. 

59 Se os homens da ciência que conduzem e mudam seu mundo fossem inspirados pelo amor e pela 
bondade, eles já teriam descoberto o quanto eu tenho reservado para a ciência deste tempo em 
termos de conhecimento, e não apenas esta parte muito pequena na qual eles presumem tanto. 



 

21 

60 Salomão foi chamado de sábio porque seus julgamentos, conselhos e ditos foram marcados pela 
sabedoria; sua fama se espalhou além das fronteiras de seu reino e alcançou outras terras. 

61 Mas este homem, embora um rei, ajoelhou-se humildemente diante de seu Senhor e pediu 
sabedoria, força e proteção, porque reconheceu que era apenas Meu servo e, diante de Mim, colocou 
seu cetro e sua coroa. Se todos os estudiosos, todos os cientistas agissem da mesma maneira - quão 
grande seria sua sabedoria, quantos ensinamentos ainda desconhecidos até agora ainda lhes seriam 
revelados a partir de Meu tesouro secreto de conhecimento! 

62 Você, humilde no material, já recebeu muito conhecimento que nem os doutores nem os 
cientistas lhe revelaram. 

63 O mistério da "ressurreição da carne" foi esclarecido pela revelação da reencarnação do espírito. 
Hoje você sabe que o significado desta lei de amor e justiça é que o espírito se aperfeiçoa, que nunca 
se perde porque sempre encontrará uma porta aberta como uma oportunidade para sua salvação 
oferecida pelo Pai. 

64 Meu julgamento sobre cada espírito por causa desta lei é perfeito e inexorável. 
65 Só eu sei como julgá-lo, porque todo destino é incompreensível para os homens. Portanto, 

ninguém é exposto ou traído aos outros. 
66 Depois que os espíritos se perderam em seus pecados, depois de tantas lutas e vicissitudes, e 

depois de longas andanças, eles virão a Mim cheios de sabedoria por causa de suas experiências, 
purificados pela dor, elevados por seus méritos, cansados da longa peregrinação, mas simples e 
alegres como crianças. 

67 Povo, considerem o tempo à sua frente, e escutem a Minha Palavra, pois é "O Caminho". 
Conheça e cumpra sua tarefa, e suporte seus sofrimentos com paciência, pois não há caminho livre de 
espinhos para alcançar o cume da perfeição. 

68 A luz de Minha Palavra unirá os homens nesta Terceira Era. Minha verdade brilhará em cada 
mente, fazendo com que as diferenças de credos e cultos desapareçam. 

69 Enquanto hoje alguns Me amam em Jeová e negam Cristo, outros Me amam em Cristo e não 
conhecem Jeová; enquanto alguns reconhecem Minha existência como Espírito Santo, outros brigam 
e se dividem sobre Minha Trindade. 

70 E agora pergunto a esta humanidade e àqueles que a conduzem espiritualmente: Por que vocês 
se distanciam uns dos outros, quando todos vocês professam o verdadeiro Deus? Se você me ama em 
Jeová, você está na verdade. Se você me ama por Cristo - Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você 
me ama como o Espírito Santo, você se aproxima da luz. Você tem um só Deus, um só Pai. Não 
existem três Pessoas Divinas em Deus, mas apenas um Espírito Divino, que se revelou à humanidade 
durante três diferentes estágios de evolução. Ao penetrar nesta profundidade, esta última, em sua 
infantilidade, acreditava ver três Pessoas onde só existe um Espírito Divino. Portanto, quando ouvir o 
nome Jeová, pense em Deus como Pai e Juiz. Se você pensa em Cristo, reconheça Nele Deus como 
Mestre, como Amor; e se você procura sondar a origem do Espírito Santo, saiba que Ele não é outro 
senão Deus, quando Ele revela Sua imensa sabedoria para os discípulos mais avançados. 

71 Se eu tivesse encontrado a humanidade dos primeiros tempos tão espiritualmente desenvolvida 
como é hoje, eu teria me revelado a ela como Pai, como Mestre e como Espírito Santo; então os 
homens não teriam visto três Divindades onde existe apenas uma. Mas eles não foram capazes de 
interpretar meus ensinamentos corretamente, e teriam ficado confusos, e teriam permanecido longe 
do meu caminho, continuando a criar deuses acessíveis e pequenos de acordo com suas idéias. 

72 Quando as pessoas perceberem e aceitarem esta verdade, lamentarão ter se julgado mal por 
causa de um erro que teriam evitado com um pouco de amor. 

73 Aprenda a Lei, ame o que é bom, deixe o amor e a misericórdia se tornarem ação, conceda a seu 
espírito a liberdade sagrada de se elevar à sua pátria e você me amará. Você quer um exemplo 
perfeito de como você deve agir e como você deve ser constituído para chegar até Mim? - Tomai 
Jesus como vosso modelo, amai-me Nele, buscai-me através Dele, vinde a Mim em Seus passos 
Divinos; mas não me ameis em Sua forma corporal ou à Sua imagem, nem mesmo substituais ritos ou 
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formas externas pela prática de Seus ensinamentos, caso contrário, permanecereis eternamente em 
vossas diferenças, em vossa inimizade e fanatismo. 

74 Amai-me em Jesus, mas em Seu Espírito, em Sua Doutrina, e cumprireis a lei eterna; pois em 
Cristo está unida a justiça, o amor e a sabedoria em uma só, pela qual dei a conhecer à humanidade a 
existência e a onipotência de Meu Espírito. 

75 Se Cristo é amor, você pode acreditar que Ele é independente de Jeová, já que eu sou amor? 
76 Se o Espírito Santo é Sabedoria, você acredita que esse Espírito existe independentemente de 

Cristo, já que eu sou Sabedoria? Você acha que "A Palavra" e o Espírito Santo são duas coisas 
diferentes? 

77 Basta conhecer apenas algo da Palavra que Jesus ensinou à humanidade para compreender que 
só um Deus existiu e será eternamente um só. Por isso eu disse através Dele: "Aquele que conhece o 
Filho conhece o Pai, porque Ele está em Mim e eu estou Nele". Mais tarde, quando Ele anunciou que 
voltaria ao homem em outro tempo, Ele não apenas disse: "Eu voltarei", mas prometeu enviar o 
Espírito Santo, o Espírito do Consolador, o Espírito da Verdade. 

78 Por que Cristo deve separar-se do Espírito Santo? Ele não poderia trazer com Ele em Seu Espírito 
a verdade, a luz e o conforto? 

79 Quão pouco os homens penetraram em Minha verdade, e quão confusos se tornaram nesse 
pouco que penetraram! Eles acreditam ter alcançado as verdades mais profundas; mas enquanto 
usarem a verdade para enganar, para matar, para destruir a paz e para julgar mal uns aos outros, tudo 
isso é o oposto do que a Minha Palavra ensina, os homens não podem dizer que se intrometem no 
caminho da verdade. 

80 A todos vocês envio Minha mensagem neste tempo, uma mensagem prometida à humanidade 
através da boca de Jesus quando Ele habitou entre os homens. 

81 Sei que, a princípio, esta Doutrina será mantida em baixa estima, porque foi entregue através de 
criaturas simples e pecadores, como são meus comunicadores da Palavra. Mas a verdade contida 
nesta revelação prevalecerá, e esta Doutrina será ouvida, pois na sua essência está presente o Espírito 
Santo, o Consolador, e a verdade prometida. 

82 Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 2  
1 Eis que aqui estou novamente entre vós nesta hora em que vosso espírito me escuta e me 

agradece. 

2 Cada vez que um novo ano começa, a humanidade atrai novas esperanças, embora existam 

aqueles que sentem medo. Por que você teme a vida e o tempo? Eles permanecem sempre os mesmos; 

é você quem passa por eles. Hoje vocês são crianças e amanhã serão adultos; hoje estão na Terra, 

amanhã não estarão mais; hoje nasceram, amanhã morrerão. 

3 Você vive na consumação dos tempos. Seu espírito já não está mais sujeito à vida material; ele 

entrou na eternidade. Vocês são átomos de Minha Divindade. Eu sou eterno. Eu sempre fui. O Espírito 

Divino nunca envelhece. Sou imutável e imperecível, o início e o fim, o Alfa e o Ômega. De Mim vocês 

surgiram e, portanto, voltarão para Mim. 

4 Certamente, cada novo ano é um mistério para os homens, mas na verdade eu lhes digo que é 

um novo passo que vocês têm que dar no caminho de sua evolução. 

5 Não temam o futuro porque não o conhecem; não o vêem envolto em escuridão. Lembre-se que 

eu sou tempo e eternidade; pense que estou no futuro. 

6 Vós, meu povo, sabeis algo do que está no futuro, porque eu o revelo a vós e tendes entre vós 

profetas que penetram no futuro de acordo com minha vontade e vos dão testemunho dele. 

7 Você não tem o direito de duvidar; você não é um cego que deve ter medo de tropeçar no 

caminho. 

8 Para todos os homens, eu fiz caminhos para que eles pudessem encontrar a paz. Tenho marcado 

caminhos para eles, para que Me encontrem em toda a Minha verdade. 

9 Ó humanidade, estou tão perto de você, e você não me sente! 

10 Eu lhes dei o segredo da paz, que é o amor recíproco. 

11 Chegará a hora em que a paz será tão desejada pelos homens que eles a buscarão por todos os 

meios: nas religiões, na ciência e nas várias doutrinas. Os crentes e aqueles que se dizem ateus e 

pensadores livres se moverão todos para o mesmo ponto em busca desta paz e, quando a alcançarem, 

Me enfrentarão. 

12 Preste atenção, você que escuta minha palavra neste momento, mas logo não a ouvirá mais. Não 

será neste ano que esta revelação terminará, mas somente na época que Minha Vontade determinou, ou 

seja, 1950. 

13 Que aqueles que me escutaram por muito tempo se lembrem que eu lhes disse: Minha Palavra 

descerá do topo da montanha e vocês estarão ao pé dela para recebê-la. 

14 Desde o primeiro "bocal" cuja mente eu usei para esta manifestação, eu lhes disse que esta 

manifestação divina, que começou em 1866, terminaria em 1950, e que depois daquele ano vocês não 

ficariam órfãos, porque minha presença seria sentida ainda mais fortemente se vocês soubessem como 

se preparar. 

15 Hoje é o primeiro dia de 1941, portanto vocês ouvirão Minha Palavra por mais dez anos, tempo 

suficiente para que muitos de seus irmãos conheçam esta Doutrina, para muitos que não acreditaram vir 

a acreditar, e para muitos que não foram obedientes para seguir em frente e cumprir Minhas ordens. 

16 Minha humilde e gentil palavra será um deleite para o doente e como orvalho e fragrância para 

todo espírito. Esta palavra, que tantos rejeitaram e que tantos profanaram para seu prazer, parecerá 

uma carícia para todos. 

17 Não pense que seu país será o único a receber Meus benefícios espirituais. Não, desde o início eu 

possuo a herança para cada nação desta terra. 

18 Minha verdade entrará novamente em todas as habitações, assim como Jesus entrou nos 

templos dedicados ao culto a Deus e espantou os sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei com Sua 

palavra. 
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19 Quem vai me tomar como exemplo neste momento? Quem são aqueles que não temem a 

humanidade? - Aqueles que dão testemunho da verdade através de suas obras. Em verdade eu lhes digo: 

Aquele que fala a verdade, como seu próprio Mestre, não deve temer a morte. 

20 Já faz muito tempo que esta palavra deveria ter ressoado dentro dos templos e das igrejas, e que 

seu eco deveria ter alcançado os poderosos da terra. Mas é necessário que os seus portadores se 

purifiquem e se aperfeiçoem para serem mensageiros dignos da mesma. Veja como o tempo passou sem 

que você tenha feito esta preparação sua própria. 

21 Não lhe peço um sacrifício; quero apenas que suas ações sejam espontâneas e que seu amor seja 

verdadeiro. No entanto, não se esqueça do exemplo de obediência e submissão de Abraão quando o Pai 

lhe pediu a vida de Isaac, o filho amado. 

Quem das pessoas da época atual, daqueles que Me amam, me daria tal prova de obediência, amor e 

fé? 

22 Meus apóstolos proclamaram Minha verdade, e quando os homens os condenaram, não fugiram 

da morte. 

23 Aquele que vive na verdade não deve temer nada. 

24 Seu caminho, Meu povo, está repleto de belos exemplos. 

25 A luz do Sexto Candeeiro traz luz para as pessoas desta época; mas os cinco selos, que já 

faleceram, também deixaram sua luz nos espíritos. 

26 Quando você chegou a essa luz radiante, uns em espírito e outros em corpo, você perguntou o 

que foi chamado a fazer. Então você ouviu aquela voz falando para você: Eu sou o Cordeiro que se 

sacrificou por amor a você, e vim para iluminar seu espírito para que vocês possam se amar e vir a Mim. 
* como um espírito sem corpo material. 

27 Neste tempo eu venho no Espírito. Minha luz desce sobre os homens como línguas de fogo, para 

que eles possam falar de Minha Lei em todas as línguas. 

28 Cento e quarenta e quatro mil espíritos encarnados e desencarnados abrirão o caminho durante 

este tempo. Eles serão precursores, profetas e mensageiros. São aqueles marcados por mim que devem 

preceder os exércitos. 

29 A estes marcados foi revelado o nome da tribo à qual pertenciam na Primeira Era, para que 

soubessem que tinham feito um pacto com seu Deus naquela época e que tinham estado no caminho do 

Senhor por muito tempo. Mas no tempo presente, todo nome tribal desapareceu, porque não é o Senhor 

que traça limites para separar as pessoas umas das outras. 

30 Em 1950, quando meu raio descer pela última vez através do porta-voz, todos estarão 

preparados para os tempos vindouros. Mas até esse momento, continuarei a lhes ensinar. Antes disso, 

no entanto, coloque seu pesar sobre Mim e descanse. Então, quando sua dor tiver diminuído e suas 

lágrimas tiverem secado, levante seu espírito para que Meu ensinamento esteja nelas. 

31 Não quero ver nenhum dos meus discípulos com fome ou sede; quero ver vocês saciados porque 

comeram e beberam o pão e o vinho do Meu amor. Somente desta forma você pode fazer trabalhos 

entre a humanidade que sejam dignos de Mim. Não esqueça que a cada dia que passa se aproxima o 

momento de Minha partida, e que aquele que não aproveitar este tempo de instrução se sentirá mais 

tarde órfão. 

32 Não foi por acaso que o levou a esta manifestação. Minha voz o chamou em seus caminhos e o 

conduziu até aqui. Agora você sabe que veio a conhecer a tarefa que tem que cumprir na Terra. 

Em Minha palavra você aprendeu qual é sua origem e seu objetivo. Foi-lhe revelado que você é parte 

de um povo que recebeu o maná do Espírito em três épocas. 

33 Se você investigar espiritualmente tudo o que aconteceu entre o povo de Israel nas duas 

primeiras vezes, você perceberá que a mesma coisa aconteceu entre vocês no tempo presente. 

34 A vida desse povo, sua história, é uma lição, uma parábola para toda a humanidade. É um livro de 

texto cuja lei eu lhe revelei no Monte Sinai. 
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35 Hoje esse livro abre diante de seu espírito, e você vê novos ensinamentos brotando dele, porque 

o que você não entendeu naqueles tempos você só aprende a entender hoje. 

36 Seu espírito pode palpitar às portas do além no desejo de sabedoria, sua capacidade espiritual lhe 

permite aproximar-se mais do Mestre para que Ele possa lhe dar os novos ensinamentos que sua 

tesouraria secreta guarda. 

37 Meu povo, quando o vejo caminhando nos caminhos do mundo, arrastando consigo correntes de 

labuta e imperfeições, envio-lhe meu amor para ajudá-lo ao longo do caminho da evolução. 

38 Você caminha por um deserto, e no meio dele eu deixo crescer palmeiras para que você encontre 

sombra e refresco. 

39 Da rocha estéril de seu coração eu fiz brotar uma fonte inesgotável, para que você possa beber e 

nunca mais ter sede. 

40 Hoje, eu não lhes darei campos no mundo para cultivar. Você encontrará seus campos nos 

corações. Alguns acabam de começar a semear, outros estão terminando sua semeadura. 

41 Os pais não devem usar a desculpa de que, a fim de cumprir suas obrigações familiares, eles não 

podem também pensar em fazer o bem para os outros. 

42 Que os homens não me digam que eles se sentem incapazes de ensinar Minha Lei. A todos vocês 

eu digo que em seu caminho de vida há abundantes oportunidades para espalhar minha semente sem 

desperdiçar seu tempo e negligenciar seus deveres. 

43 Sirva-me, e eu o servirei. 

44 Não fique decepcionado se você semear amor no coração de seus filhos ou de seus irmãos e 

colher ingratidão. Você sabe o que Jesus semeou no mundo e o que Ele colheu. Mas Ele lhe disse que a 

colheita não é nesta terra, mas somente no céu quando chegar o momento. 

Vocês também, Meus discípulos, devem tomar como exemplo a paciência do Mestre. Não procure 

recompensas ou remuneração nesta terra, mas espere a hora de sua bem-aventurança no futuro. 

45 Lembre-se que desci para julgar suas obras e revelar seus méritos e deméritos. Derramo minha 

graça sobre cada espírito, submetendo-o a julgamento e pedindo-lhe: Por que vocês não têm colheita 

para me mostrar hoje, já que voltaram à terra na perfeição dos tempos, quando possuíam Minha Lei 

desde o início dos tempos, e eu lhes cobrei que vigiassem* as nações para convertê-las a Minha 

Doutrina? 
* Isto inclui: prontidão espiritual para ajudar na forma de intercessão, exemplo e proclamação da verdade divina. 

46 Nesta era eu vim em espírito, exigindo de vocês o cumprimento dos mandamentos que lhes 

deixei na Segunda Era, quando morava entre vocês. Busco em seus espíritos o eco de Minhas palavras, e 

em seus caminhos o traço de Minhas pegadas, e não as encontro. Você já praticou e ensinou o amor? - 

Apesar de tudo, você pode reparar suas transgressões e recuperar o tempo perdido, pois estou lhe 

dando uma nova oportunidade. Ao fazer isso, vocês devem trabalhar não somente para vocês mesmos, 

mas também para seus irmãos que, nos próximos dias de paz, devem vir para se unirem a Mim de uma 

maneira mais perfeita. 

47 Você tem em Mim um Mestre incansável e um Pai perfeito que o ama e o repreende. O que você 

faria se eu lhe concedesse benefícios apenas para o estrito cumprimento de Minha Lei? 

48 Quando vos falo desta maneira, chorais interiormente por vossas transgressões e buscais uma 

oferta agradável: colocais diante de Mim as crianças benditas e me pedis que perdoe vossos pecados em 

nome de sua inocência. A isto eu lhe respondo: Se você souber cultivar seus corações e mantê-los em 

virtude, eu aceitarei sua oferta. 

49 Não vos julgarei com severidade; antes disso, vos prepararei em tempo hábil para a elevação de 

vosso espírito, para que possais trabalhar e alimentar-vos com Minha Palavra. Enquanto isso, vocês serão 

testemunhas de grandes aflições nas quais os elementos são desencadeados; muitos povos serão 

açoitados por violentos redemoinhos e só obterão perdão por intercessão do amor materno de Deus na 

forma de Maria. 
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50 Buscando sinais e provas Divinas, vocês verão as multidões chegarem a esta nação e eu as 

receberei, apagando de suas mentes toda falsa interpretação de Minha Palavra, e lhes mostrarei a 

verdade. Então, eles se curvarão ao Meu amor. 

51 Você tem Maria, sua terna Mãe, que aguarda sua obediência. Ela sabe que Meu Espírito se 

entristece com as imperfeições dos homens, e se aproxima de você para incutir bondade em você, 

lutando para levá-lo a alcançar a paz perfeita. 

52 À medida que a humanidade se purifica e chora durante este tempo, vocês estarão preparados 

por Minha Palavra para trazer consolo e paz aos corações. O sofrimento será como um cadinho no qual o 

espírito se purificará para se tornar digno de vir até Mim. Todos receberam Minha força, e nas maiores 

provações eles avançarão. 

53 Recebo seu cumprimento de um ano, pois recebi o de todas as Minhas criaturas. Abençoo suas 

boas intenções e deixo em você todas as sementes que não foram bem cultivadas, para que você possa 

continuar a torná-las frutíferas até a perfeição. Saiba o que é agradável para mim para que você possa 

sempre viver de acordo com Minha Lei. 

54 Não viole a Lei; não fale Meu nome, a menos que esteja preparado. Tornai-vos dignos, para que 

sejais reconhecidos e vosso exemplo possa convidar vossos irmãos a Me seguirem, e eu posso dizer a 

eles: Sejam bem-vindos, discípulos, que humildemente vêm a estes lugares de encontro, como ovelhas 

que vêm ao seu aprisco, liderados pela voz de seu Pastor. 

55 Aquele que anda neste caminho, vestido de boa vontade, nunca se sentirá cansado. 

56 Se houver repercussões neste caminho, eu lhe dei armas para sua defesa: não armas de 

assassinato para ferir seus irmãos, mas orações, através das quais você é forte e invencível. 

57 Eu sou seu objetivo e, portanto, todos vocês retornarão a Mim quando cumprirem Minha lei. Mas 

vocês mesmos devem contribuir para progredir no caminho de seu desenvolvimento. 

58 Faça de minha palavra sua, pois ela é sua herança. Conheça o poder que repousa nele. Aquele 

que a possuir poderá salvar uma terra em meio a uma visita. 

59 Está escrito: "A terra tremerá de ponta a ponta", e é necessário que naqueles dias de escuridão 

haja homens cheios de fé, que possam ser como tochas para iluminar o caminho dos outros. 

60 Não quero que este povo, que despertei no presente, volte a afundar no sono, pois, caso 

contrário, as dores e dores cheias de dor da humanidade os abalarão. E quando então se levanta de 

cabeça para trazer conforto a seus vizinhos, descobrirá que eles não estão mais na Terra, mas já estão no 

além. 

61 Quem de vocês, ouvindo as vozes de confusão, medo e dor do povo, vai querer virar-lhes as 

costas e sair do caminho sem confiar no 

Poder que a prática de Minha Doutrina lhe dá para fazer algo por eles? Você não acredita em Minha 

palavra, quando lhe disse que na hora do julgamento serei eu quem falará através de seus lábios e 

revelará Seu poder em suas obras? 

62 Aquele que duvida será tão impotente e necessitado de ajuda quanto aquele que não tem nada a 

dar àquele que pede. 

63 Esta é a terceira vez, quando seu espírito tem uma premonição que deve receber do Pai os dons e 

poderes indispensáveis para elevar-se acima do domínio do materialismo e da corrupção. Mas, em 

verdade vos digo, estes dons têm descansado em seu espírito desde o início. 

64 Alguns vieram até Mim enfraquecidos pela doença, e outros para exigir de Mim provas para que 

pudessem acreditar em Minha Presença. Os primeiros reconheceram que sua purificação era necessária 

para vir até Mim purificado. Estes estão a caminho de Me seguir. 

65 Estes últimos foram embora novamente quando receberam o que procuravam, sem dar 

importância à minha palavra e sem sequer suspeitar onde e com quem haviam estado. 

66 Outros novamente, que vieram na certeza de encontrar apenas bens materiais desta maneira, se 

sentiram desapontados diante deste banquete de alimento espiritual e partiram novamente em busca de 
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melhores caminhos. Para estes será muito tempo até que se dê conta de que o reino do espírito não é 

deste mundo. 

67 Mas eu recebo tudo. Não houve ninguém que tenha batido às minhas portas sem que elas 

tenham sido abertas para ele. Digo-lhe isto porque alguém também buscará a entrada em sua porta, e 

serei eu quem baterá humildemente, como fazem os necessitados. 

68 Você me diz: "Mestre, como é possível que Você apareça à nossa porta como o necessitado"? 

Mas eu lhes digo: Não se maravilhe, e não pense que seja impossível, eu virei escondido no coração dos 

pobres, dos doentes, dos derrotados e dos tristes, para bater à porta de sua misericórdia. Eis o que eu 

lhes digo: Torne-se teimoso em sua mente e espírito, para que você possa se beneficiar do ensinamento 

que lhe trouxe. 

69 Este é o momento em que você aprenderá a praticar, explicar e viver Minha Doutrina que você 

recebe hoje nestas salas de reunião; e amanhã você se empenhará em difundi-la entre a humanidade. 

70 Em Minha Palavra falo a todos os Meus filhos, estejam eles presentes ou não a esta 

manifestação, já tenham estado na Terra ou ainda estejam por vir. Cada um deve aceitar o que lhe diz 

respeito. 

71 Neste tempo, esta Doutrina será a luz que conduzirá a humanidade ao caminho da verdade; pois 

os homens fecharam os olhos para esta luz. No entanto, em verdade vos digo que os cegos não podem 

conduzir os cegos sem tropeçar ou cair no abismo. 

72 O espírito da verdade está em cada um de Meus ensinamentos. Usem este tempo de Minhas 

manifestações, vigiem ciosamente sobre Minha palavra e nunca se privem desta herança. 

73 Meu amor vencerá a dureza de seu coração. Como naquela Segunda Era, a porta da salvação está 

aberta. Venha, e através dela trilhe o caminho que levará seu espírito à Terra Prometida. 

74 Nenhuma folha da árvore se move sem a Minha Vontade. - Quando eu me fiz conhecido a vocês, 

foi porque esta era a Minha Vontade, e no fundo dela repousam intenções muito grandes com cada um 

de vocês e com o universo inteiro. 

75 Os homens estão se purificando neste momento através de grande sofrimento; mas desta 

humanidade, tão pecaminosa hoje, surgirão amanhã as gerações que estarão em comunhão com Minha 

Divindade de espírito a espírito. 

76 Aqueles que vivem esse tempo vão se maravilhar com a grandeza do Meu trabalho e com o 

cumprimento da Minha palavra. Então eles verão como as crianças ensinarão, instruirão e 

testemunharão de Mim com verdadeira espiritualidade, como os jovens e os adultos deixarão para trás 

os prazeres e diversões do mundo para se dedicarem à prática de Minha Doutrina, declarando que o 

tempo em que eles vivem é o anunciado pelos profetas. 

77 Mas aqueles que ouvem Minha Palavra hoje e são preguiçosos ou descrentes sentirão vergonha 

diante destes exemplos. 

78 Estes não ouvirão Minha Palavra através de um portador de voz humana, que é pecador e 

imperfeito, mas ouvirão a voz de seu Senhor em sua consciência. 

79 Vocês, meus ouvintes, estavam destinados a me ouvir neste caminho de entendimento, que é 

muito alto, mas não é o mais perfeito. Dez anos ainda estão à sua disposição. Use-os para que amanhã 

você não precise chorar pelo tempo perdido, pois para você, Meu povo, um tempo de maior 

desenvolvimento espiritual amanhecerá mais tarde. 

80 Se você não guardar Minha Palavra agora, mais tarde, quando esta manifestação não existir mais, 

você virá a estes lugares de oração com dor em seus corações para pedir a seu Pai que fale com você e 

que Ele possa querer se comunicar novamente através da mente humana; mas você não O ouvirá 

novamente. Você então olhará para meus antigos mediadores de palavras que permanecerão mudos 

para esta manifestação e só lhe dirão para se elevar espiritualmente. 

81 É minha vontade que vocês não profanem minha ordem. Não quero, quando você chegar a Mim, 

ter que lhe dizer: "Parta de Mim, eu não o conheço", e depois ter um pesado fardo de reparação 

permanece em seu espírito. 
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82 Falo-lhe de ensinamentos espirituais que estão dentro do seu reino de conhecimento, e ainda há 

quem duvide da minha palavra. E se eu lhe falasse sobre Manifestações Divinas ou lhe descrevesse a 

eternidade? Então você me diria: "Do que você está nos falando, Padre, nós não entendemos nada 

disso". 

83 Confio a vocês Meus novos profetas que farão algo 

Ter uma visão do além. Eles testemunharão a você estes ensinamentos espirituais e lhe anunciarão 

eventos que ainda estão por vir. 

84 Aqui está meu ensinamento, discípulos, não o prolongo para que vocês não se cansem e tenho 

que repeti-lo em outra ocasião. Mas se vocês desejam se beneficiar de Meus ensinamentos, renovem-se 

e ponham um fim a toda maldade e vício. 

85 Então vocês verão como o egoísmo, a hipocrisia, a vaidade e o materialismo deixarão 

imperceptivelmente seus corações e, em vez disso, começarão a praticar a verdadeira caridade, que não 

espera nenhuma recompensa. 

86 Você ficará ofendido e se perguntará sobre isso, o 

Você não terá devolvido a bofetada, como já fez em tempos passados. Então, cheio de ação de graças a 

seu Mestre, você se levantará e me dirá: "Senhor, só Tu nos ensinas estas lições e nos fazes fortes nestas 

provas". 

87 Eu sou a videira e vocês são os ramos; portanto, dêem os mesmos frutos que eu dei a vocês. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 3  
1 Eis aqui o pão da vida eterna; há muito não o tendes comido. 

2 Há muito tempo você esperou por Mim, e quando mal pensava nisso, uma luz brilhava no 

firmamento. Quando você perguntou de onde veio e o que significava, foi-lhe dito: É Elias quem vem 

para preparar a humanidade e torná-la digna de união com o Mestre. 

3 Como o pastor que reúne suas ovelhas e as conta, procurando apressadamente aqueles que se 

desviaram para apresentar o número completo a seu amo, assim Elias o amou, o conduziu e o fez sentir o 

calor do estábulo. 

4 Quando o vi assim preparado, ofereci-lhe Meu Pão, no qual você se alimentará para sempre. 

5 Aquele que comeu deste pão em verdade desfrutou e banqueteou-se em Minha paz. 

6 Este alimento, que é Minha Palavra Divina, vem, da boca de um ser humano como outra 

manifestação de que Deus habita na verdade na consciência do homem. 

7 Por que eu deveria negar-lhes a felicidade de Me sentirem dentro de vocês mesmos? 

8 Aquele que preza a paz e a pureza em seu coração me sente dentro dele, embora eu esteja em 

todos os espíritos, por muito que tenham pecado. Aquele que foi nunca perecerá, e aquele que vive me 

carrega dentro dele, porque eu sou a Vida. 

9 Há laços entre Deus e Suas criaturas que nunca podem ser quebrados. Mas se os homens se 

sentem separados de seu Pai celestial, é por causa de sua falta de espiritualização ou de sua falta de fé. 

10 Nem a morte, nem a falta de amor podem destruir o vínculo que o une a Mim. 

11 Ninguém pode escapar de Minha presença. Não há lugar de morada ou qualquer lugar onde você 

possa se esconder de Mim, pois Eu estou com você onde quer que você vá, e você está em Mim onde 

quer que você esteja. 

12 Não se contente em saber disso. Você deve me sentir para que eu possa me manifestar em seus 

trabalhos. 

13 Considere: Se eu estou em você, para onde você me trouxe quando você pecou? 

14 Digo-lhe isto porque devo remover as cinzas que jazem em seu coração até encontrar uma 

centelha de luz nele. 

15 Eu lhe dou forças para suportar o julgamento. 

16 Vejo seus parentes dilacerando seus corações e submetendo-os a provações. Para alguns foram 

seus pais, e para outros seus filhos, quem mais os impediu de me seguir. 

17 Muitos vieram a este comício em lágrimas, sabendo que teriam que deixar suas casas em 

hostilidade para Me ouvir, e ainda assim insistiram em Me ouvir. 

18 Quantas lágrimas, quantas orações, quanta paciência na esperança de que eles reconheçam esta 

verdade! 

19 Há aqueles que, buscando a liberdade de ouvir Minhas Palavras, foram forçados a se separar de 

suas casas; aqueles que tiveram que deixar suas casas mais próximas para evitar serem marcados por 

pais e amigos; aqueles que perderam seus empregos, foram ridicularizados e chamados de feiticeiros; e 

há alguns a quem foi negado o pão. 

20 como não devo recebê-lo com ternura, como não devo derramar meu bálsamo curativo em suas 

feridas quando você sofre tanto para me seguir! 

Contudo, nunca reclame de ninguém, não acuse nenhum de seus irmãos. Deixe sua causa comigo, 

que lhe diz em verdade: aqueles que mais lhe fizeram mal serão os que mais contritos e humildes em seu 

desejo de cura e perdão virão a mim. Estes me dirão então: "Senhor, perdoa-me, como feri o coração do 

meu filho". Outro dirá: "Senhor, eu fui desdenhoso de meu cônjuge porque ele Te seguiu". Eu o castiguei 

separando-me de sua cama e dormindo em outro quarto; pois o condenei com um coração escuro". 

Eles Me pedirão perdão, confessarão suas faltas e reconhecerão que muitas vezes receberam 

benefícios daqueles a quem julgaram mal. Então eu lhes direi: Enquanto você pensava em como tornar a 
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vida o mais difícil possível para esses Meus trabalhadores, eles estavam "observando" por você em 

silêncio e solidão. 

Mas, em verdade vos digo, discípulos, vocês obtiveram Meu perdão. Mas você também os perdoa de 

seus corações? 

21 Jesus lhe ensinou, desde aquela época, o perdão perfeito que nasce do amor. Hoje eu venho em 

espírito, mas Minha Doutrina é a mesma. 

22 Alegre-se de que através do Mestre você possui o exemplo perfeito. Em verdade vos digo, vocês 

não tiveram nenhum exemplo antes ou depois de Jesus como aquele que Ele lhes deu. 

23 O Mestre seria perfeito se o discípulo o ultrapassasse em sabedoria? - Não. 

24 Seu espírito se tornará muito grande, mas nunca maior do que o de seu Senhor. Quanto maior for 

sua ascensão espiritual, tanto maior e mais alto você contemplará seu Deus. 

25 O homem altivo sempre cairá no final, derrubado por suas próprias obras, porque, acreditando 

que estava lutando por si mesmo, ele estava realmente lutando contra si mesmo. 

26 O orgulho é a causa de muitos males e sofrimentos entre as criaturas de Deus. 

27 Quanta miséria e quanta escuridão o primeiro desobediente deixou em seus rastros desde que se 

rebelou contra Minha Lei! Desde então, o mal tem existido como um poder invisível. Permiti que a 

persistência deste poder apenas os submetesse a testes e, através de vocês mesmos, eu o erradicarei. 

28 Mas não culpe, portanto, um ser em particular que personifica este poder por suas falhas e 

quedas. Lembre-se de que contra toda tentação há virtude em seu espírito para combater o mal. 

29 Entenda e estude cuidadosamente o tempo em que você vive. Eu lhes anunciei na Segunda Era 

que voltaria, e lhes disse quais seriam os sinais da Minha vinda. Quero que a humanidade reconheça que 

estes sinais já apareceram. 

30 Se eu lhe disse que viria novamente, foi porque tinha algo mais para lhe dizer e não podia revelá-

lo naquele momento porque você não o teria compreendido. 

31 Hoje eu venho em espírito, e digo de verdade: Alguns pensam que nas primeiras vezes eu estava 

mais próximo de vocês do que estou hoje. Eles estão enganados, pois a cada vez que eu me aproximo 

mais de você. 

Lembre-se que na Primeira Era eu me estabeleci em uma montanha e de lá enviei a você Minha Lei 

esculpida em pedra. Na Segunda Era eu deixei as alturas das montanhas e desci aos seus vales, tornando-

me homem para viver entre vocês. E no tempo presente, para estar ainda mais perto de você, fiz de seu 

coração Minha morada, a fim de me fazer conhecido lá e falar com os homens de dentro dele. 

32 Alguns duvidam, apesar de ouvirem estes ensinamentos; e destes duvidadores, alguns virão a 

acreditar e outros permanecerão em sua descrença. Mas chegará o ano 1950, e que frieza sentirão então 

em seus espíritos, como se verão fustigados por tempestades como furacões, pois então grandes 

sofrimentos e visitações surgirão entre a humanidade! 

33 Após minha partida em 1950, a terra tremerá e o pranto dos homens subirá ao céu.* Tudo isso se 

assemelhará à escuridão e ao furacão que escureceu Jerusalém no dia em que o Filho de Deus morreu. 
* Ver Nota 3 no Anexo 

34 Para muitos, este será um tempo de ressurreição. Os espíritos que caíram na escuridão se 

elevarão para uma vida de luz. 

35 Desta vez foi profetizado. Está escrito que eu voltaria. No entanto, eis que, ao ouvir Minha 

Doutrina da boca do homem, muitos duvidaram e me negaram. Outros não deram a mínima importância 

à Minha manifestação. 

36 Diante da insensibilidade e endurecimento dos homens à Minha palavra, tive que realizar aqueles 

trabalhos que vocês chamam de milagres, a fim de despertar alguns para a fé e atrair a atenção de 

outros. 

37 Hoje um e amanhã outro, eles se reuniram gradualmente em torno de Minha Palavra; estes eu os 

marquei simbolicamente em suas testas. É o sinal Divino que eles carregam em seu espírito, e mais tarde 

eu os chamei de "operários em meus campos". 
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38 Estes não precisarão dos livros de ciência, nem de filosofias, nem de doutrinas de fé para ensinar. 

A luz do Meu Espírito Santo iluminará suas mentes, e seu único livro será Minha Palavra. 

39 Abençoados sejam aqueles que confiaram e permaneceram comigo, pois experimentaram um 

grande refrescamento através do concerto divino de Meus ensinamentos. 

40 Ser filhos de Deus é o que o faz digno desta graça, porque seus méritos ainda são escassos. Eu 

não olhei suas manchas porque havia um manto que as escondia. Mas a quem pertence este manto 

misericordioso? - Maria, sua mãe amorosa, que vela incansavelmente por cada um de seus filhos. 

41 Foi-lhe concedido viver nesta Terceira Vez na Terra, que será a da perfeição, e que Elias 

inaugurou manifestando seu espírito através da mediação de uma mente humana, indicando-lhe minha 

manifestação ocorrendo na mesma forma. 

42 Mas o tempo de preparação através de mediadores humanos está chegando ao fim. Logo Minha 

Palavra não será mais ouvida nestas salas de reunião, e aqueles que não souberam como mantê-la em 

seus corações se sentirão órfãos. Alguns, pensando que seu Senhor está longe, correrão mais tarde atrás 

das religiões para Me encontrar. 

43 Aqueles, por outro lado, que fizeram de meus princípios divinos os seus, serão os fortes da 

Terceira Era, porque verão claramente seu caminho diante deles. 

44 Chamei esta era de Era da Luz; agora vejam, meus filhos, como as nações estão ansiosas para 

travar guerras cruéis e fratricidas. 

45 Vocês que foram chamados por Mim de filhos da luz - rezem por seus irmãos "vigiem" as nações 

para que esta luz chegue a seu espírito e eles tomem o caminho de Minha lei amanhã. 
46 Quando as pessoas serão verdadeiros discípulos de Cristo? Sempre vos ensinei, através de Jesus, 

obediência, humildade e bondade amorosa. Este é o caminho. 

47 Anunciei a vocês a chegada de grandes multidões que virão de outros países da Terra. Em 

aparência, razões materiais os trarão para sua nação, mas em essência isso acontecerá para que eles 

possam receber a Boa Nova da Palavra que lhes dei neste tempo. 

48 Mas pense seriamente nesta tarefa: o que você vai transmitir, ensinar ou testemunhar se você 

não se preparar ou preparar seus filhos? 

49 Lembre-se de sua responsabilidade para que possa aumentar seu zelo em penetrar Minha 

Palavra, e para que quando chegar a hora de baterem à sua porta, você possa estar pronto para oferecer 

o alimento divino através de seus pensamentos, palavras e obras. 

50 Tenha fé, entregando-se a Mim, e falarei pela sua boca. 

51 Saiba também que para os pais de famílias que sabem como se levantar e espiritualizar suas vidas 

nascem crianças como trazer saúde e força em seus corpos e uma mensagem de sabedoria em seus 

espíritos. 

52 Nesta casa de oração onde você se reúne para Me ouvir, você encontrará conforto para seu 

sofrimento e coragem para suportar as visitas que devem vir. Mas seu espírito também, à medida que se 

eleva, me mostra o grão que ele traz aos poucos através de seu trabalho. 

53 Em verdade vos digo que o espírito nunca se sentirá cansado enquanto trabalhar em meus 

campos; portanto, não haverá descanso para ele no túmulo. Mesmo após a decadência de sua matéria, 

ela continuará a trabalhar para seu maior desenvolvimento e sua perfeição. 

54 Se Minha Palavra iluminou o caminho de sua luta espiritual na Terra, você encontrará uma luz 

ainda mais brilhante no além à medida que continuar sua jornada em direção ao seu Criador. 

55 Minha luz divina brilha por todo o universo. 

56 Obedeçam a Minha Lei, mas deixem sua obediência brotar da compreensão do amor sem limites 

do Pai por vocês. Escute-Me e reze, mas não saia pelo mundo até que se sinta forte, caso contrário não 

será capaz de resistir aos furacões e aos redemoinhos. 

57 Eu lhe mostro e preparo o caminho para você, para que você nunca o deixe. Em verdade eu lhes 

digo: Aquele que semeia bondade em Meu nome, que é misericórdia, amor e paz, caminha no Meu 

caminho e encontrará a salvação. 
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58 A única penitência que lhe peço é superar o egoísmo para que possa servir ao próximo com 

sinceridade e boa vontade. 

59 Estudem com atenção esta palavra que lhes dou através da mediação de muitos porta-vozes, já 

que cada um deles tem seu próprio dom. Não despreze aquele que lhe parece inábil, pois quantos, após 

o fim desta manifestação no final de 1950, desejarão Me ouvir novamente, mesmo que seja através 

daquele que não os satisfez. 

60 Mas eu lhes concedo a graça de que Minha Palavra será preservada por escrito através daqueles 

que designei e preparei para esta tarefa, para que amanhã não se sintam como o órfão que perdeu sua 

herança. 

Então, quando as multidões e "os últimos" vierem a você, você apresentará a eles o livro de Meus 

ensinamentos como o testemunho mais fiel e verdadeiro daquilo que lhe falei. Pois ainda lhe falta muito 

para ser como um verdadeiro livro e exemplo em suas vidas e palavras. 

61 Este livro despertará muitos espíritos adormecidos, e seus dons ocultos se desdobrarão. A sua 

leitura inspirará e equipará as próximas gerações, conduzindo-as passo a passo à união espiritual com a 

Minha Divindade. 

62 Meus trabalhadores, refresquem-se com o pensamento de que eu escolhi vocês pecadores para 

transformá-los em Meus instrumentos e para salvar outros que estão perdidos. 

Você pode cansar-se ou cansar-se de trazer paz, alívio ou alegria para aqueles que sofrem com a falta 

desses bens? 

Nunca procure o terreno baldio ou a solidão de sua câmara para evitar que as lamentações cheguem 

a você. Perceba que este é um momento crucial para cada espírito e você deve enfrentar a dor. 

Em breve, de acordo com minha vontade, vocês plantarão "árvores" em diferentes áreas - foi assim 

que eu chamei os locais de encontro e as casas de oração em Minha palavra. Preparem-se para isso e 

permitam que o mundo espiritual se manifeste entre vocês de forma abrangente, para que possam ter a 

interpretação correta de Meus ensinamentos. 

63 Curto é o tempo que ainda lhe resta para ouvir estes mensageiros de Minha Divindade. O ano de 

1950 não está longe, e que progresso em Meu Trabalho vocês têm que me mostrar? reconhecer que os 

despertei da mais profunda letargia para que não fossem como as virgens da parábola que tiveram suas 

lâmpadas apagadas. Se você estiver dormindo quando ouvir a última palavra de seu Senhor, haverá para 

você um despertar rude. 

64 Preste atenção àqueles que chegam cansados das caminhadas. Alguns vêm com a consciência 

tranquila, enquanto outros vêm com remorso. 

65 Todos vocês vêm aqui porque se sentiram atraídos pelo rumor de que estou falando à 

humanidade; e ao ouvirem esta palavra, ouvem o Pai dizer-lhes: Aqui estou entre os homens para lhes 

fazer ouvir meus ensinamentos e para cumprir uma promessa. 

66 Aqui está uma nova oportunidade de ouvir o Mestre e receber Seus ensinamentos. Eu lembro a 

cada um de seus dons e o informo de sua tarefa. Aquele que se mostrar firme e forte no Meu caminho, 

logo conhecerá Meu reino. 

67 Ninguém será capaz de tirar a luz daquele que vela por ela com zelo e a faz brilhar por sua 

virtude. 

68 Vocês são transitórios nesta existência terrena, e como estudantes desta doutrina espiritual, 

vocês devem entender isto. Recebo-vos a todos com perfeito amor, e com esse amor vos julgo. Quão 

diferente é o julgamento de vosso Senhor do julgamento dos homens! 

69 Dos cento e quarenta e quatro mil marcados por Mim, uma parte ouvirá Minha Palavra através 

destes porta-vozes para o cumprimento de uma tarefa espiritual, outra parte receberá Minhas ordens 

espiritualmente, apoiada pelo dom da intuição, e outra, que está no além, cumprirá sua missão para com 

a humanidade de uma forma espiritual. 

70 Minha luz deve brilhar em todos os lugares da Terra. 



U 3 

33 

71 Alguns perguntam ao Mestre quando serão esses eventos. Em verdade, eu lhe digo que neste 

ponto também depende de sua vontade e de sua perseverança. 

72 Aqueles que não acordam enquanto estão no corpo são retirados da terra para que seu espírito 

se livre de tudo o que o prende ou o impede de reconhecer meu trabalho. 

73 Muitas vezes eu lhe disse: não espere por tempos melhores para trabalhar, porque você não sabe 

se os que virão não serão ainda mais difíceis. 

74 Cumprir sua tarefa para que eu não tenha que chamá-lo mais tarde para prestar contas de muitos 

erros que a humanidade comete. 

75 Alguns me dizem: "Pai, espere um pouco mais por mim". 

Prestai atenção ao que vos digo: posso esperar muito tempo pelo retorno do Filho, pois sou a Eternidade; 

mas lembrai-vos de que vos enviei para ganhar isto por vós mesmos; enviei-vos para ganhar isto por vós 

mesmos 

76 Outros me dizem: "Senhor, é melhor você me tirar deste mundo, porque eu não aguento mais"! 

77 Quando você vai viver em harmonia com seu destino, quando vai entender que muitos de seus 

sofrimentos são uma expiação por meio da qual você se livra de um pesado fardo de imperfeições? 

Somente a compreensão e a rendição podem lhe trazer paz. 

78 Quão lentamente você perambulou pelo caminho do conhecimento do espírito! 

79 Muitos séculos de revelações e experiências vividas por vocês, e ainda os encontro como crianças 

frágeis quando os vejo incapazes de responder a uma pergunta, ou quando vocês se mostram incapazes 

de avançar nas provações que se encontram em seu caminho de vida. 

80 Quero que todos vocês se tornem Meus discípulos, que todos vocês consigam desistir daquilo 

que os tem impedido de enfrentar a verdade. 

81 Pense sempre de forma espiritual para que você não tenha dificuldade de entender Minha 

Palavra. Esqueça que foi você quem não podia imaginar que Deus era invisível, e que quando você 

pensou em Mim, você imediatamente formou em sua mente a figura de um ser humano de proporções 

gigantescas, um Ser que tinha uma forma, mas que não podia ser visto e que estava sempre escondido 

atrás de um véu espesso de mistério. 

82 Quando me tornei homem em Jesus, não foi para fazer você entender que Deus tem forma 

humana, mas para tornar-me visível e audível para aqueles que eram cegos e surdos a tudo o que é 

divino. 

Em verdade vos digo que, se o corpo de Jesus tivesse sido a forma de Jeová, ele não teria sangrado, 

nem morrido. Era um corpo perfeito, mas humano e sensível, para que a humanidade pudesse vê-lo e 

ouvir a voz de seu Pai Celestial através dele. 

83 Sempre que sua concepção do Divino esteve longe da realidade, eu vim em seu auxílio para 

destruir fantasias e irrealidades e para fazer você tomar o verdadeiro caminho. 

84 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Minha Doutrina não é sobre a morte. Quando falo 

freqüentemente da existência do reino espiritual, é porque há vida e felicidade eterna como uma 

promessa para seu espírito, e não para que você anseie pela morte e deteste essa vida. 

85 Minha palavra neste momento lhe fala sobre a vida espiritual, e isso porque em seu 

desenvolvimento você já chegou àquele capítulo do livro da vida que mostra os segredos não revelados 

ao espírito. 

86 Como o homem possui espírito, é natural que ele lhe revele algumas características de seu ser; 

mas eu já lhes disse que enquanto a influência da matéria não se submeter ao domínio e aos impulsos do 

espírito, o homem será capaz de penetrar muito pouco em si mesmo para contemplar sua luz interior e 

ouvir sua voz espiritual. 

87 Quando você consegue ter um momento de coleta e reflexão, você inconscientemente entra em 

contato com o espiritual e tem o sentimento para o eterno e para o fato de que algo desta eternidade 

vive e se agita em seu ser. Assim foi também quando o homem descobriu, nas primeiras vezes, que 

carregava um ser em si mesmo, uma beingness, que não era deste mundo, mas pertencia a outro avião. 
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Isto não o assustou em nada, mas pelo contrário o encheu de esperança, porque viu que sua vida não se 

limitava à curta existência nesta terra. Ele adivinhou que, quando se desprendesse de seu corpo, seu 

espírito subiria a um mundo onde experimentaria uma felicidade como a que não encontrou neste 

mundo, uma justa satisfação por seu alto ideal. 

88 Vim à Terra para confirmar com Minha Doutrina todas essas inspirações; e aos sonhadores de um 

mundo de sabedoria, amor e justiça, no qual não há lágrimas, nem miséria, nem discórdia, dediquei Meu 

Sermão da Montanha, para que perseverassem em sua esperança. 

89 Com que bondade e amor os primeiros mestres do cristianismo ensinaram à humanidade. A força 

de sua palavra foi fundada na veracidade de suas obras, através da qual eles se converteram e 

convidaram à espiritualização. 

90 Eu os chamo de mestres porque eles ensinaram de acordo com o meu exemplo. Se alguém mais 

tarde quisesse ensinar sob compulsão da fé sem entender o significado de Minha Doutrina, ele não era 

um mestre. Se ele usou o poder para privar seus irmãos da liberdade de pensamento, fé e julgamento, 

ele não estava me usando como modelo, mas estava realmente impedindo os espíritos de penetrarem 

no significado de Minhas revelações. 

91 Eu lhes digo: Sempre que Meu nome e Minha Doutrina foram usados para subjugar os povos ou 

para instilar medo, e através deste medo as pessoas foram forçadas a acreditar, o objetivo perseguido 

não era um objetivo espiritual, mas um objetivo que estava atrás do poder terreno. Quão diferente era a 

intenção do Mestre quando Ele lhe deu Sua palavra e seu exemplo, que você pode resumir naquela frase: 

"Meu reino não é deste mundo". 

92 Venha para Minha barcaça, pois ela nunca virá de cabeça para baixo. Mas não duvide, como fez 

Pedro, quando pensou que o Mestre estava dormindo; pois de outra forma não seria mais a Minha voz, 

mas a dor, falando-lhe: ó tu de pouca fé! 

Minha paz esteja com vocês! 



 

35 

Instrução 4  
1 Cada vez que você ouve Minha palavra, você sente que está deixando sua dor comigo. Mas 

porque é que cada vez que você volta para Mim, seu coração se mostra de novo até a borda com 

cheio de amargura? 

2 É hora de você aprender a manter minha paz. 

3 Desta vez é para preparação, e em todos os lugares, em aldeias, cidades e distritos, "árvores" 

crescem para dar aos vagabundos sua sombra espiritual. 

4 Estes vagabundos são as multidões que passam por esta manifestação; quando estes ouvem 

Minha Palavra dizendo-lhes que em outros momentos já encontraram sombra sob a folhagem da Árvore 

da Vida, eles percebem profundamente que não sabiam como usar o tempo para se aproximarem da 

Terra Prometida. 

5 Quem dentre vós me rejeitará novamente, como fez em tempos passados, quando sente que 

está diante de uma nova oportunidade de salvação? Quem evitará seu dever e ignorará a voz de sua 

consciência? Quem continuará a satisfazer seus sonhos materialistas depois de ter sido despertado por 

essa voz? 

6 Vosso espírito tremeu quando, apesar de vossa inquietação, ouvistes o Pai dizer que vos ama, 

que vos perdoa e vos ajuda a renovar-vos para que possais vir a Ele. 

7 Vocês se renderam ao amor divino, e alegremente se dispuseram a procurar os doentes, para que 

eles se apressassem na presença do Mestre e encontrassem cura para suas aflições com Ele. 

8 Aqui está a árvore que oferece seus frutos espirituais aos homens. 

9 Eu sou a Árvore da Vida Eterna. Lembre-se de Cristo na cruz. Ele era como uma árvore cujos 

braços, como galhos, estavam amorosamente estendidos para dar sombra à humanidade. Suas palavras 

que desceram lentamente sobre aquela multidão, e Seu Sangue que caiu gota a gota, foram como frutos 

que saíram da árvore divina. 

10 O ano 1950 está próximo, quando ouvirão esta palavra pela última vez, que é um fruto celestial 

para vocês. Então, a árvore, o fruto e a sombra estarão em seu espírito. 

11 Aqueles que naquela época ainda são materialistas e fanáticos por minha palavra tentarão me 

conter e me pedirão que ainda fale com eles por um tempo nesta forma; mas isto não poderá ser porque 

eu anunciei minha vontade a vocês e ela está escrita. 

12 Os "rouxinóis" que entregaram Minha Palavra ficarão em silêncio por esta manifestação, e eu 

recompensarei sua obediência com o dom da Palavra e a inspiração. 

13 Você ainda não sabe o que eu tenho reservado para esses tempos em Meus altos decretos. Já 

hoje lhes digo que, nesses tempos abençoados, espero de todos vocês o cumprimento de Minha vontade 

e que sejam obedientes e gentis como ovelhas. 

14 No entanto, não é minha vontade que vocês julguem uns aos outros. Será Minha justiça perfeita 

que julgará cada um de Meus filhos. 

15 Ouçam-me, meu povo, não me deixem apenas falar no vazio. Você ainda tem tempo para pensar 

e aprender. 

16 Que ninguém pretenda agir de acordo com sua vontade, embora o homem tenha a oportunidade 

de fazê-lo temporariamente; pois a justiça do Senhor o alcançará e então somente isso acontecerá que 

lhe é destinado. 

17 Preparem-se, profetas da Terceira Era, para que avisem as multidões e para que não sejam 

enganados pelos falsos Cristos e pelas falsas proclamações. 

18 Não duvide destas minhas palavras só porque eu as transmito a você através de um portador de 

voz simples e sem instrução. 

19 Levante-se e proclame estes ensinamentos a todos, pois resta muito pouco tempo. 

20 Uma única palavra de luz será suficiente para manter seus irmãos acordados. 
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21 Substituir as falhas por boas qualidades será a nobre aspiração dos espiritualistas do futuro, 

daqueles que devem construir um reino superior sobre as ruínas da vida humana. 

22 Serão as gerações do futuro que construirão este mundo de moral mais elevada, conhecimento 

mais profundo e maior espiritualidade. Mas vocês do presente também podem fazer muito. Com um 

pouco de boa vontade você removerá as ruínas, os escombros de um passado cheio de aberrações e 

ignomínias, de modo que somente a luz de uma longa e dolorosa experiência permaneça. Eu o 

abençoarei e o farei ver um lampejo de luz daquele reino de paz que vocês construirão juntos se se 

esforçarem para levar um bom modo de vida, para que seu pensamento se preocupe com as virtudes e 

seus lábios sejam um instrumento confiável de verdade e inspiração que germinam em seu espírito. 

23 Embora seus pés toquem a terra, não permita que suas aspirações sejam mantidas por ela. 

Coloque sua mira sempre mais alta, sem esquecer de dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é 

seu. 

24 Minha palavra é destinada a todos, mas nem todos a recebem da mesma forma. Muitos a ouvem 

com indiferença, mas há também aqueles que não poderiam mais viver sem o prazer de Me ouvir. Entre 

estes também vi aquele que vem sem ter tomado alimento material, e que, ouvindo Minha Palavra, 

esqueceu suas necessidades e privações, e quando saiu da sala de reuniões, sentiu-se tão cheio de força 

e esperança, paz e consolo, que começou a murmurar: "Na verdade, não é só de pão que o homem vive, 

mas de cada palavra que vem de Deus". 

25 Só eu vejo o que cada coração tem sem que ninguém o saiba. Encontro ovelhas tristes, sedentas, 

doentes ou cansadas; criaturas sem amor e sem lar, que no entanto, quando Me ouvem, dizem: "Fico 

feliz quando escuto o Divino Mestre, porque então todos os meus cuidados evaporam e meu coração 

transborda de luz e alegria". 

26 Outros, porém, afundam na letargia e não deixam que seus corações sejam amolecidos como nos 

primeiros dias em que ouviram a voz de seu Senhor. 

Mas como continuar o ensino enquanto uns escutam e outros não, enquanto alguns me sentirem e 

outros ficarem dormentes? 

27 Discípulos, ide dentro de vós mesmos, escutai-me e sentei-me como antes. Lembre-se de como 

você confessou que esta Palavra é sua vida e a luz de seu destino. Não se esqueça que eu lhe digo hoje: o 

que você precisa lhe será dado em tempo hábil. 

28 Despeje óleo novamente em suas lâmpadas, para que a chama da fé e do conhecimento possa 

brilhar novamente. 

29 Não durma, acorde e ore, pois o Mestre pode surpreendê-lo quando Ele entra em sua casa como 

costumava fazer naqueles dias de exaltação espiritual, quando você sentia Minha presença a cada passo. 

Você verá então como sua vida será novamente iluminada por aquela luz que deixou de iluminá-lo 

sem que você tenha consciência disso, e lhe devolverá a confiança de um futuro cheio de abundância e 

sabedoria. 

30 confia-me todos os teus pensamentos; oferece-me teu coração; cada amargura e sofrimento 

serão como flores que recebo; flores de dor, amargura e decepção, mas finalmente flores porque 

testemunham a purificação e emitem uma fragrância que se eleva a Mim. 

31 Imergi-vos em silêncio, ó espíritos que recebem Minha luz, enquanto vosso coração lamenta sua 

dor para Mim. Deixe suas lágrimas comigo e leve meu bálsamo de cura para eles. 

32 O Pai, o Ser Supremo, fixou seus olhos em você. Não se mostrem derrotados ou impotentes 

diante Dele, pois quando Ele os criou, Ele lhes deu Sua força. 

33 Se seus sofrimentos são severos, Sua misericórdia é maior. Fazei méritos de fé e amor, e não 

duvideis que Ele vos trará para sempre para o reino de Sua bondade e sabedoria. 

34 Pessoas, confiem em Mim, e quando suas forças falharem, dêem-Me o fardo de sua cruz 

enquanto você tira novas forças. 

35 Entenda que este mundo é uma fonte purificadora, e que seu espírito brilhará como luz no 

espaço quando o deixar para retornar ao seu verdadeiro lar. Lembrem-se que eu lhes disse: "Aquele que 
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Me procura, Me encontra; aquele que procura, Me encontra". - Você Me procurou e agora está diante 

de Mim. 

36 Mas há também aqueles que Me procuram e ainda não Me encontram porque o fazem onde eu 

não posso estar. Estes então até começam a duvidar de minha existência sem saber que estão muito 

próximos de Mim, que estou dentro de mim mesmo. 

37 Eles não me encontram em seus próprios corações, porque são como templos fechados. A paz e a 

luz que está dentro deles permaneceu escondida. 

Mas existe o verdadeiro santuário onde eu moro, esperando que você entre para falar-lhe de 

revelações profundas e explicar-lhe o "porquê" de muitos mistérios. Quando você entrou, você sabe de 

onde veio e para onde o destino o está levando, e se surpreende de ter Me encontrado onde antes você 

não tinha visto nada. 

Mas aquele que não conhece este santuário constrói seu templo no material, ergue um altar nele e 

coloca sobre ele um deus que ele fez com as mãos. Somente com o passar do tempo, e depois de ter se 

convencido da imperfeição de seu culto, ele desperta e parte em busca do Deus espiritual, o Deus da 

verdade, o único Deus, porque aquele que ele idealizou não podia lhe dar nada, já que ele não tinha vida. 

38 Foi Deus quem deu vida ao homem, quem o criou; e não é o homem quem pode criar deuses e 

dar-lhes vida. 

39 Ao ouvir esta palavra pouco a pouco, você se aproxima do entendimento. Então, quando esta 

iluminação encher completamente seu espírito, você me dirá: "Senhor, o milagre aconteceu". 

40 Assim, vocês entenderão quais são as obras que estou fazendo no espírito neste momento. 

41 Sua espiritualização não precisará dos milagres e provas da Primeira e Segunda Vez para acreditar 

em Mim. 

42 Hoje você verá o maná celestial descer em forma espiritual. Você verá águas de arrependimento 

brotando das rochas que são os corações dos grandes pecadores. Você verá aqueles que estão mortos na 

fé e na virtude ressuscitados para a vida, aqueles que estão doentes com enfermidades morais 

purificadas, e aqueles que estão cegos para a verdade abrindo os olhos para contemplar Meu esplendor. 

43 Se na Segunda Era Meu nascimento como homem foi um milagre, e Minha ressurreição espiritual 

após Minha morte corporal outro milagre - em verdade vos digo - então Minha manifestação neste 

tempo por meio de uma mente humana é um milagre espiritual. 

44 Minhas profecias serão cumpridas neste tempo até o último. Deixo-vos meus três testamentos 

que formam um só. 

45 Aqueles que já conheceram o Pai antes como amor, sacrifício e perdão devem conhecê-lo 

perfeitamente neste momento, para que possam amá-lo e adorá-lo em vez de temer Sua retidão. 

46 Se na Primeira Era você aderisse à Lei, era por medo que a Justiça Divina o castigasse; por isso eu 

lhe enviei Minha Palavra, para que você soubesse que Deus é Amor. 

47 Hoje minha luz chega até você para que não se perca e você possa chegar ao fim do caminho em 

lealdade contra minha lei. 

48 Há muito tempo que servistes o mundo, e ele vos recompensou mal. Mas quando foi dito a você 

que o homem deveria ser servo do mundo? Você não sabe, ou não se lembra, que lhe foi dito: "Subjugar 

a terra"? Quantas vezes você já teve que vir antes de mim como o filho pródigo! 

49 É meu desejo que vocês venham a Mim cheios de mérito, virtude e humildade. 

50 Encontrei-o coberto de lepra espiritual e curei-o por minha mera vontade. Quero que você cure 

seus irmãos da mesma maneira, sem sentir repugnância por seus pecados. Então serão suas obras que 

testemunharão que me ama, e não seus lábios que o proclamam sem que o coração o sinta. 

51 Não se deve agir como os fariseus que se gabaram na sinagoga de serem dignos diante de Deus e 

que se mostraram caridosos nas ruas abertas. 

52 Guarde meus ensinamentos para estudá-los em profundidade, pois o dia se aproxima quando 

você não mais ouvirá esta palavra através da mente do portador da voz, e então aqueles que 

aprenderam e compreenderam serão fortes como soldados invencíveis. 
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53 Se você estiver preparado, falará inspirado por Mim e, desta maneira simples, ensinará a 

humanidade. Enquanto alguns de Meus novos discípulos terão que procurar o povo, outros terão que 

esperar que seus irmãos venham para ouvir o Meu ensinamento deles. 

54 Pessoal, explique Minha palavra e Meu ensinamento também para as crianças. Lembre-se de que 

meu ensino não pára na idade ou no sexo, pois é para o espírito. 

55 Dar Minha Doutrina às crianças, simplificando-a e trazendo-a ao alcance de sua compreensão. 

Mas nunca esqueça que a melhor maneira de explicar meus ensinamentos é através da virtude de sua 

vida, na qual eles verão suas obras de caridade, paciência, humildade e espiritualização. Esta será a 

melhor forma de ensino. 

56 Conte-lhes sobre Jesus, conte-lhes sobre Maria e todos aqueles homens e mulheres que 

trouxeram uma mensagem de luz para o mundo. Desta forma, você lhes mostrará o caminho até Mim. 

57 Diga-lhes que no dia de descanso seu espírito entra em Meu Santuário para me glorificar. Por seis 

dias você se dedica a seus deveres e inclinações humanas, depois descansar um dia, e dele dedicar alguns 

momentos de contemplação e adoração a seu Senhor. 

58 Lá você Me encontrará esperando por você, sempre esperando sua oração, que é a língua em que 

você me fala de suas preocupações, seu amor, ou Me dá graças. 

59 Vocês entraram em Meu santuário formado pelas multidões ansiosas para ouvir Minha Palavra 

Divina. Em verdade vos digo, eu vos inundei de ensinamentos. Esta palavra se tornará uma semente fértil 

em seu espírito, para que vocês possam se transformar em Meus trabalhadores. 

60 Vocês vêm com corações agradecidos; pois antes de eu lhes dizer que tinham que espalhar 

caridade ativa, eu lhes concedi um milagre restaurando-lhes a saúde, a paz ou algum outro bem perdido. 

61 Hoje, em sua gratidão, você me diz: "Mestre, o que posso fazer para retribuir tanto amor"? Em 

seguida, mostro-lhes os vastos "campos" para que vocês possam limpar as urtigas e as rochas e semear 

as sementes do amor, da paz e da misericórdia. 

62 Antes de enviá-los, eu os encho de força e fé, para que não vacilem nem percam a coragem na 

batalha. Muitas vezes você verá seu trigo subir e crescer entre cardos e espinhos, e lá você o tenderá até 

o momento da colheita, e então separará o trigo do joio. 

63 Quanto mais sofrimento lhe custar cultivar os campos, maior será seu amor por eles e sua 

satisfação quando você os vir florescer. 

64 Na verdade, eu lhes digo: Este trigo espiritual, que você cultiva sob meus ensinamentos, será pão 

de vida eterna para seus descendentes para além da sétima geração. 

65 Não se cansem de me ouvir, ó discípulos, que estão unidos na alegria. Eu falo ao seu espírito 

através desses lábios impuros dos homens, através dos quais eu me manifesto. No entanto, em verdade 

vos digo: Minha Palavra não está manchada por esta impureza, ela alcança vosso espírito puro. 

66 Estude Minha Doutrina para que você possa entender o que é o campo, a semente, a água e os 

implementos do campo, e que você possa saber qual é a maneira perfeita de preparar, semear, regar e 

cuidar do solo. 

67 O agricultor que trabalha desta forma saberá distinguir os frutos bons dos maus. 

68 Veja quantos já partiram, pensando que já podiam semear, e em vez deste trigo semearam 

sementes estranhas, o que lhes deu espinhos quando amadureceu. 

69 Quero que o Operário da Terceira Era esteja no lugar. É por isso que envio o chamado às grandes 

multidões, para que, entre elas, as pessoas que me seguirão neste tempo, possam definir quem deve 

seguir-me. 

70 Assim, gradualmente, enquanto eu dou uma lição após a outra, o tempo se aproxima quando 

você deve assumir plenamente sua tarefa. 

71 Em suas andanças você encontrará campos que foram semeados em outros tempos, e que só 

aguardam irrigação e cuidados. Estes são os espíritos em quem está aquela semente de fé que eles 

receberam desde o tempo dos profetas e Meus apóstolos. 
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72 Alguns carregam dentro deles a semente da Primeira Era, outros a da Primeira e Segunda Era, e 

vocês colocarão dentro deles a semente que eu lhes dei nesta Terceira Era, uma vez que vocês possuem 

a semente da Terceira Era, e é por isso que eu os chamo de Trinitários. 

73 Esta é a vida e o trabalho que o espera. Por que você teme a luta quando eu estou lhe dando 

tudo? Por que vejo lágrimas nos olhos de alguns de meus trabalhadores, embora a parte mais difícil da 

luta ainda não tenha começado? 

Quero que vocês acreditem que estou perto de vocês, que seus dons espirituais são uma realidade, 

que lhes concederei tudo o que me pedirem nos momentos de provação, nos momentos críticos para sua 

perfeição espiritual. Não quero mais ver você de mente pequena. 

74 A maioria deles, esquecendo seu espírito, vem pedir pão, cura ou trabalho para o corpo, e em 

todos eles eu faço um milagre, porque estes também serão testemunhos que acenderão a fé e a 

esperança no coração de seus irmãos amanhã. 

Mas não me peça tão pouco. Aquilo que lhe parece tanto, logo estará terminado. Prefiro pedir-me 

benefícios eternos, bens espirituais. Dar-lhe-ei então o que pertence ao mundo como um acréscimo. 

75 Eu tenho mais a lhe dar do que você pode me pedir. Portanto, não se resignem a tão pouco. 

76 Posso transformar corações em fontes de caridade inesgotável, posso preencher a mente com 

inspiração e os lábios com a palavra. Posso dar-lhe o dom da cura e a autoridade para dissolver as trevas 

e derrotar o mal. 

77 Aquele que procura tais coisas experimentará como os poderes saem dele que foram 

inconscientemente em seu espírito. Quem fechará suas portas àquele que bate, embora ele possua dons 

tão grandes? Que caminhos podem parecer acidentados e longos para aquele que gosta de Minha força? 

Que tempo poderia parecer impiedoso para ele, quando ele pode ter poder até mesmo sobre os 

elementos? 

78 Ó discípulos, sua maior tarefa será a atividade do amor! Muitas vezes você o fará em segredo, 

sem se gabar, sem deixar a mão esquerda saber o que a mão direita fez. Mas haverá ocasiões em que sua 

atividade de amor será vista por seus semelhantes, para que eles possam aprender a participar dela. 

79 Não se preocupe com a recompensa! Eu sou o Pai que recompensa com justiça as obras de Seus 

filhos, sem esquecer uma única. 

80 Eu lhe disse que se você der um copo de água com amor verdadeiro, ele não ficará sem 

recompensa. 

81 Abençoados sejam aqueles que me dizem quando chegam a mim: "Senhor, não espero nada 

como recompensa por minhas obras; a existência e o conhecimento de que sou Teu filho é suficiente 

para mim, e já é minha recompensa. 

Mente cheia de felicidade". 

Eu lhes digo: Você vem chorando porque perdeu seu caminho, sua saúde e as chaves do seu trabalho. 

Só então você se lembrará de seu Pai Celestial. 

82 Bem, aqui estou eu entre vocês. Você está com o Mestre, e a razão que o trouxe aqui não é 

importante. 

83 Ouça meus ensinamentos! Alguns são para os discípulos, mas há outros para as crianças. 

84 Não tenha vergonha de estar entre irmãos e irmãs que são avançados em Meus ensinamentos, e 

dos quais você procura esconder sua ignorância. Eles vieram exatamente como você fez. 

85 Vocês que vêm aqui e por aqui, aprendam a lição divina para que possam ter algo a oferecer 

àqueles que vêm depois de vocês. 

86 Ninguém se surpreende que eu tenha procurado meus novos discípulos entre as escórias, 

renovando-os com Minha Palavra para enviá-los mais tarde à humanidade com uma mensagem de 

renovação, vida e luz para seus irmãos. 

87 Entre os pecados, imperfeições e impurezas deste povo, a luz do Meu Espírito se revelou neste 

tempo. Assim, vim lutando para conquistar estas trevas, até que trago a luz para brilhar. 
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88 Bem-aventurados todos aqueles que fecharam os olhos para tão grande imperfeição humana e se 

elevaram acima de tão grande miséria, que souberam encontrar Minha Presença em Minha nova 

manifestação. 

89 Este povo inculto e pecador será cada vez mais polido e purificado porque é tarefa deles deixar 

meu trabalho espiritual ser revelado com maior perfeição de geração em geração. 

90 Não seja mais o que você era ontem. Deixe os cultos que já não existem, os maus hábitos, e lute 

para melhorar seu espírito. 

91 Eu os surpreendi exatamente na época que foi anunciada por Jesus e pelos profetas como minha 

nova vinda. 

Agora que Minha promessa está sendo cumprida, você vê o pecado no auge da depravação, vê a 

ambição humana e o ódio se manifestando nas guerras, como conseqüências da escuridão que envolve o 

espírito dos homens neste momento. 

92 Mas eis que, quando as trevas eram mais impenetráveis, um raio divino desceu para rasgá-lo e, 

tornando-se uma palavra humana, para dizer aos homens: "Amai-vos uns aos outros". 

93 Vigiem e orem, e não se julguem, para que eu não vos diga novamente: "Deixai que aquele que 

estiver sem pecado entre vós atire a primeira pedra". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 5  
1 Este é um momento de alegria para o Espírito Divino, porque o povo de Israel se reuniu diante da 

arca da Nova Aliança. 

2 Eu vim de novo para deixá-los Meu rastro, e vocês o seguiram. Eu os alimentei e os adornei com 

Minha graça. 

3 Este é um dia que Elijah preparou e esperava ansiosamente; chegou o momento em que seu 

espírito se regozija. Puro Elias mostra suas ovelhas, pois ele as havia banhado anteriormente na fonte da 

graça, que é o arrependimento, a renovação e a elevação. O número daqueles que o Pastor me mostra 

hoje é pequeno, é apenas o começo na tomada de forma do Meu povo, mas eu quero que "o primeiro" 

esteja unido para que eles possam dar um bom exemplo ao "último". 

4 Não quero que você venha a mim com a cabeça curvada e cheia de vergonha, como o filho 

pródigo. Quero que você considere a casa de seu Pai como sua própria casa. 

5 A campainha toca, a hora chegou, as multidões se aproximam. A ovelha adormecida despertará, 

pois Elias se aproxima para preparar o espírito das crianças, dos jovens e dos adultos, para receber a luz 

de Minha Palavra e para prepará-los para a união com Meu Espírito. 

6 As multidões ouviram Meu chamado e vieram desejando Minha palavra, que é para elas como 

chegar à Terra Prometida. Ansiosos para ouvir Minha voz, que é paz e consolo, eles vêm porque as 

aflições, os medos e as dores fazem seu caminho doloroso. Eles são aqueles que trazem petições ao invés 

de uma oferta. Alguns me apresentam suas doenças, outros seu desemprego, e ainda outros a pobreza e 

as lágrimas. A todos eles eu darei presentes adicionais e os farei compreender que o espírito vem antes 

do corpo. Hoje eles ainda são Meus filhinhos, mas como resultado destas bênçãos eles Me seguirão até 

que finalmente se tornem Meus discípulos. 

7 Eu lhe dou minha força para que você não seja derrotado pelas tentações que muito o aguardam 

neste caminho. Quero que o amor, a ajuda e a harmonia reine entre vocês. É minha vontade que a 

humanidade Me busque com seu espírito neste tempo do Sexto Selo. 

8 Quero elevá-lo a Mim mesmo. Se por isto me tornei homem na Segunda Era e dei Minha Vida por 

você, agora que me comunico através da mente humana, eu lhe darei Meu Ser Divino. Mas não vou 

deixá-lo dormir em sua realização enquanto carrego a cruz sobre minhas costas. Vou instruí-lo a carregar 

sobre seus ombros a parte que pertence a cada um. O caminho será reconhecido por você, é marcado 

com vestígios de sangue e sacrifício. Se você deseja um caminho semeado de flores e cheio de prazeres, 

ele não o levará ao topo da montanha onde sua jornada de vida encontrará seu ápice. 

9 Eu vos chamei "o povo mariano" porque sabeis amar e reconhecer a Mãe Divina e vir a ela como 

a criança que pede ternura ou como o pecador que procura intercessão. 

10 A presença de Maria no mundo é a prova do Meu amor pela humanidade. Sua pureza é um 

milagre celestial que foi revelado a você. De mim ela desceu à terra para se tornar uma mulher, e para 

que em seu ventre germinasse a semente divina, o corpo de Jesus através de quem "A Palavra" falaria. 

Neste momento, ela se revela de novo. 

11 O amor de Maria será como uma arca celestial para você. Você se reunirá ao redor dela enquanto 

as crianças se reúnem ao redor de sua mãe. Ouçam sua doce palavra e não deixem que ela encontre seus 

corações endurecidos; vão dentro de vocês e sintam arrependimento para que a luz dela possa penetrar 

em vocês e vocês possam sentir sua ternura. Quando assim estiver preparado, prometa perante seu 

Deus, perante Maria e perante Elias, que formará um só corpo e uma só vontade; prometa pela Arca do 

Novo Pacto que lutará incansavelmente para arrancar de seus corações o egoísmo, o ódio e o fanatismo. 

Na verdade, se você cumprir sua promessa, o tempo de purificação que você experimenta na dor 

passará. 

12 Meu povo, se até as rochas sentem o julgamento de Minha Palavra, como você não deveria sentir 

isso? Se mesmo à Minha voz a terra treme e as águas se movem, como seu espírito não deve ser 

abalado, já que é a criatura mais elevada da criação? 
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13 O Mestre virá incansavelmente para ensinar e comunicar Sua bondade a você com os mais belos 

ensinamentos. 

14 Tente discernir o significado inerente à Arca do Novo Pacto, pois o tempo de batalha se aproxima. 

Se Jesus falou da cruz: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem", e você foi perdoado por 

sua ignorância, hoje Minha vontade é que você contemple Minha luz, para que você não mais quebre a 

Lei. 

15 O tempo está próximo de quando aqueles que vocês chamam de estrangeiros virão em busca da 

Minha palavra, e quando as novas gerações crescerão com maior espiritualidade. Logo vocês verão entre 

vocês pessoas de cores e línguas diferentes que Me escutarão com amor e se transformarão em Meus 

discípulos; pois Minha Palavra terá que ecoar até os confins da terra. Então, quando tiverem sido 

ensinados, eles retornarão a suas pátrias e levarão esta mensagem com eles. 

16 Discípulos, vocês que escutam com alegria a Minha palavra porque seu espírito conseguiu elevar-

se: onde vocês entraram espiritualmente é o santuário, o templo do Espírito Santo. Vocês se prepararam 

com humildade, vocês se consideram irmãos e irmãs, vocês se amam em Minha Divindade e obtiveram 

esta graça. 

17 Sejam apóstolos desta Causa, para trabalhar pela restauração de tudo o que eu estabeleci e vocês 

profanaram. Não seja fraco, pois qualquer um que tenha a marca Divina será invencível. Se você deseja 

manter esta graça para sempre, não se desvie para os caminhos do pântano. Não entre mais na floresta 

escura, caso contrário o Pastor Divino o encontrará lamentando como ovelhas perdidas. 

18 Trabalhem, todos vocês, na construção deste santuário, pois nenhum mérito permanecerá 

desconhecido diante de Mim. Minha palavra lhe ensinará, sua consciência o guiará e sua intuição lhe dirá 

em que momento e em que lugar você deve dar expressão a Minha palavra e fazer o bem. 

19 Procure os "campos" para semear, e cultive-os removendo as rochas. Faça os campos estéreis 

férteis, pois espero grandes frutos de seu trabalho. Assim, haverá alegria tanto em quem dá quanto em 

quem recebe. Eu os chamo de Meus soldados e os abençôo. 

20 A trombeta segurada pelo anjo do Sexto Selo foi ouvida, e seu voto, que você fez espiritualmente 

diante de Mim, permanece escrito no Livro da Vida. 

21 Trabalhe, pois a recompensa o aguarda quando tiver terminado seu trabalho. 

22 Vocês são os trabalhadores que receberam Minha semente no Três Vezes. Mas são também 

aqueles que caíram na letargia quando viram seus campos dourados pelo trigo, e que permitem que a 

minhoca roa a raiz das plantas, fazendo seus frutos surdos. 

23 Lembre-se de suas lutas nos Primeiros Vezes, suas infidelidades, suas quedas. É por isso que o 

encontro disperso e enfraquecido neste tempo. Lembrem-se que eu lhes anunciei que viria novamente 

para reuní-los; e eis que aqui estou. Como Mestre, não vim para olhar para suas desgraças ou seus 

insultos. Vim para perdoar-vos, para consagrar-vos e para dar-vos mais uma vez minha sabedoria. 

24 Este é o novo convênio que você está fazendo com Minha Divindade. Esta Revelação é a Arca do 

Novo Convênio. Se você deseja seguir seu caminho sem nunca mais se desviar, vá e conforte os tristes, 

"unte" os doentes,* salve os perdidos, guie os cegos e dê comida a quem tem fome de justiça, 

compreensão e paz. Abram espaço para aqueles que estão doentes de corpo ou espírito; deixem-nos vir 

a Mim, e eu lhes darei o bálsamo curativo; mas não lhes direi que seu pecado é a causa de sua dor. 
* Significa não apenas a aplicação de um remédio, mas principalmente a imposição de mãos com a oração. 

25 Quando eu tiver chegado ao tabernáculo dos pobres, eu também chegarei à morada dos 

poderosos. Em verdade vos digo, em ambos encontrei inimizade fratricida, e nestes campos semearei a 

semente da paz. 

26 Eu lhe dou esta instrução, que inclui lei e justiça, para que ao seguir seu Mestre você possa trazer 

paz onde há inimizade, e caridade onde reina o egoísmo. Na vida de seus irmãos, sejam como estrelas 

que iluminam seu caminho. 

27 Nunca falsifiquem meus ensinamentos. Apresente meu trabalho como um livro que contém 

apenas pureza, e quando você tiver terminado sua viagem, eu o receberei. Não olharei as manchas em 
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seu espírito, e lhe darei Meu Divino Beijo, que será a maior recompensa quando você chegar à Terra 

Prometida. Pois eu lhe dei um punhado de sementes neste tempo, para que você possa aprender a 

semear em campos frutíferos, e multiplicá-las ali. 

28 Eu vos ensinei a não colher o fruto antes de seu tempo, mas deixá-lo na planta até que esteja 

maduro. 

29 Você não sabe quantos séculos levou para você ser chamado por Mim novamente e se tornar 

trabalhador em Meus campos. Você perambulou pelas ruas do mundo até que Meu amor o buscou da 

grande multidão. 

30 Hoje eu o adornei e lhe fiz conhecer sua herança. 

31 Ninguém tem mais vontade de ser como o filho pródigo, porque cada retorno será mais doloroso. 

32 Não permitam que o egoísmo entre novamente em seu coração e mantenham esta herança 

somente para vocês mesmos. 

33 Não vivam separados espiritualmente e apenas com a aparência unida; porque de fato podem 

enganar os homens, mas não podem mentir para mim. 

34 Se você souber rezar, não se desviará, porque além de Elias, o Pastor Espiritual que cuida de você 

e o guia, há também seus irmãos, aqueles que coloquei diante de você na Terra para aconselhá-lo e 

corrigi-lo. 

35 Esforçar-se para a união de todas as congregações e que a mesma possa ser a bandeira da paz, da 

unidade e da boa vontade. Nunca haverá armas fratricidas em suas mãos. As armas que eu lhe dei são 

feitas de amor. 

36 Atualmente você está aprendendo como "ungir" os doentes, e como reanimar aquele que está 

morto para a vida de graça. Aos poucos você também está aprendendo a lutar e a espalhar Minha 

Doutrina; mas há aqueles que, mesmo assim, ainda buscam riquezas, esplendor externo e honras, 

porque não sabem com quanta dor estas manchas são limpas. 

37 Quão grande é o presente confiado ao Mediador da Palavra! Que corrente de sabedoria, amor e 

conforto flui através de sua mente e sobre seus lábios! Ele é o "mediador" entre Deus e os homens, para 

que eles me ouçam. A vaidade ou o orgulho não devem nidificar neles, pois se isso acontecesse, eles 

cairiam em tentação. Seu exemplo deve ser o da mansidão, simplicidade e ajuda, para que possam 

desfrutar da plenitude da inspiração Divina. Entretanto, haverá entre eles aqueles que se sentem como 

reis, procuram seus servos e se cercam de bajuladores. Mas será que as pessoas poderão acreditar 

neles? Serão eles capazes de elevar "homens mortos" à vida de graça e dar conforto aos corações aflitos? 

- Não, eles só provocarão zombaria, que não será para eles, mas para Minha Doutrina. 

38 Sua tarefa é ensinar. Mas se você não aprender de Mim, o que pode ensinar? 

39 Eu vos amo a todos igualmente; tanto aquele que Me ama e segue diligentemente Minha Lei, 

como aquele que a falsifica ou viola. Estes últimos eu afligirei e corrigirei, e no final eles serão Meus bons 

trabalhadores. 

40 Eu o ajudarei a cumprir o voto que você fez antes da arca do Novo Pacto, e isto será quando você 

tiver terminado a tarefa que trouxe com você para o mundo. 

41 Todo o tempo eu me faço sentir em você para que você viva vigilante e sua mente e seu coração 

permaneçam sempre receptivos às instruções espirituais. 

42 As multidões virão de acordo com a passagem do tempo, e o olhar do "último" se tornará cada 

vez mais penetrante para julgar a natureza de Minha Palavra e sua preparação. 

43 Purificai-vos! Sem renovação não se pode dar bons frutos. A luz do Meu Espírito Santo está em 

sua consciência, para que suas obras possam ser o testemunho de Minha verdade. 

44 Use os anos, séculos, idades, para chegar mais perto de Mim. 

45 Digo-lhe isto porque o vejo indiferente a Minha Doutrina; por outro lado, quando você sente que 

a morte se aproxima, você chora porque quer cumprir e recapturar o tempo perdido. 

46 Não tenha medo de escalar a montanha. Você sabe que eu o espero em suas alturas. 
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47 Subi o Calvário em Jesus, sabendo que a Cruz me esperava em seu cume, e permaneci corajoso; 

não se esqueça deste meu ensinamento! 

48 Eu me sirvo de você para me revelar à humanidade; através de sua boca eu falo Minha Palavra 

celestial. Mas se os homens duvidarem quando o ouvirem, não será por causa de seu conteúdo, mas por 

causa de suas imperfeições. 

49 Eu vos ensino, por meio da oração e do pensamento, a se colocarem em espírito em qualquer 

lugar para onde quiserem enviar ajuda. Você também deve ir fisicamente para trazer Minha Doutrina 

para as diferentes áreas. 

50 Devo valer-me de todo o seu ser. 

51 Para formar este povo, tive de amolecer os corações de pedra atrás dos quais você esconde seu 

espírito, e foi a minha palavra de amor que o conquistou. Mais tarde eu lhes dei armas - estes são meus 

ensinamentos - para que em sua luta vocês superem os obstáculos, e lhes fiz entender que é necessário 

praticar Minha Doutrina na pureza e ensinar Minha Lei sem alterações, para que vocês possam se 

chamar de filhos de Israel. 

52 O que você me pergunta e o que você me responde é feito em silêncio, na parte mais íntima do 

seu coração. Os anos acabaram quando permiti que cada um de meus discípulos se levantasse 

fisicamente diante de seus irmãos para discutir Minha palavra e responder Minhas perguntas. 

53 Como você pode dar tempo para apagar as memórias e tirar minha palavra de sua memória? 

54 Minha instrução suaviza você como um cinzel fino, pois a vida com suas vicissitudes e provações 

o prepara. 

55 Nos momentos amargos e difíceis de sua vida, console-se com o pensamento de que Minha sábia 

e perfeita lei julga todas as coisas. 

56 Eu tenho estado em sua dor para que você possa Me procurar através dela. Eu o afligi com a 

pobreza para que você possa aprender a pedir, a ser humilde e a compreender os outros. 

57 Eu retive até mesmo o pão cotidiano para mostrar que quem permanece confiante é como os 

pássaros que não se preocupam com o amanhã; eles vêem o amanhecer nascer como um símbolo de 

Minha Presença, e ao despertar, a primeira coisa que eles fazem é enviar seus trills como uma oração de 

ação de graças e prova de sua confiança. 

58 Eu me fiz sentir no mais amado de vocês para testá-los, para que o espírito possa se tornar forte 

e com essa força possa sustentar seu corpo nas grandes provas desta vida. 

59 Grande é a rebeldia da humanidade, e cada homem carrega uma pedra em seu coração; mas a 

todos eu virei com a carícia espiritual de minha palavra. 

60 Entre as imensas multidões há aqueles em abundância que não se abalariam ao ver Jesus 

pregado de novo no bosque e sangrando até a morte. Eles estão ainda menos comovidos pelos gritos de 

dor e pelos rios de sangue que irrompem de seus vizinhos nestas horas de provação para a humanidade. 

61 Nada mais toca as pessoas. Eles vêem tudo superficialmente e não pensam em nada. 

62 É necessário que a luz de Minha palavra chegue aos espíritos para que eles despertem para a 

verdade, para o amor e para a misericórdia. Então, eles entenderão a causa de tanto sofrimento. 

63 Todos vocês devem entender que preparei um lugar para cada um de vocês na eternidade, e esse 

lugar não é neste mundo. 

64 Você está cumprindo um mandamento do Pai em seu caminho de vida, aquele que diz: "Crescei e 

multiplicai-vos". Mas agora é hora de seu espírito preparar seu retorno a Mim. 

65 Muitos ensinamentos que lhe darei e os deixarei escritos neste momento, pois logo você não me 

ouvirá mais nesta forma. Depois disso, vocês se equiparão, e Minha luz virá diretamente ao seu espírito. 

Este será o momento em que vocês se levantarão como os verdadeiros discípulos do Espírito Santo. 

66 vós pensastes que o dom da profecia, da palavra e da inspiração tinha sido prerrogativa dos 

justos e dos santos; neste tempo eu vos tirei este erro dizendo aos párias: vós também podeis ser Meus 

profetas, Meus emissários e Meus discípulos. 
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67 Quando a humanidade o despreza por causa de sua escassez material, eu o convido a ir à Minha 

mesa para que você se sinta amado por Mim. - Com o que vocês retribuirão o amor que tenho por vocês, 

meu povo? Com sua fidelidade ou com ingratidão? 

68 Não fique satisfeito com o primeiro sucesso, lute por mais e mais, pois estou esperando o trem 

equipado para enviá-los para o amplo terreno com esta Boa Nova. 

69 Você tem medo de deixar para trás seu pai, seu cônjuge, seus filhos? Você está preocupado em 

deixar o que lhe pertence na Terra? Quem quiser ser Meu discípulo deve se lembrar de Meus apóstolos 

da Segunda Era, e depois tomá-los como exemplo. 

70 Abençoado seja aquele a quem a morte corporal surpreende na proclamação de Minha Doutrina, 

pois a luz em seu espírito será muito grande. 

71 Esteja sempre preparado, pois nesta hora até os anjos não sabem. 

72 Este Livro Divino, que é Minha Palavra, irá aperfeiçoar os espíritos. Antes dele não haverá nem 

velho, nem adulto, nem criança, mas apenas discípulos. 

73 Leia este livro e entenda-o, pois ele lhe dará grandes lições. Vocês são aqueles que não se 

cansaram de ouvir Minha palavra, que eu lhes dei através da mediação daqueles que chamei de 

"rouxinóis". 

74 Quantas vezes você já se sentiu fraco em seu caminho, e ao simplesmente lembrar de algumas de 

Minhas palavras você recuperou forças. 

75 Hoje, quando se deparam com uma provação, procuram o contato direto com Minha Divindade 

por meio da oração espiritual e lutam dentro de vocês para limpar suas mentes, para que possam 

receber a graça que imploram do Pai. 

76 O que vocês me confessam, só eu sei. E o confidente que você possui em Mim jamais dará a 

conhecer suas transgressões, muito menos o acusará. Ensino-lhe de novo a perdoar. 

77 Faça as visitas como lições e faça uso de Meus ensinamentos. O tempo passa rapidamente. 

Aqueles que vieram para cá quando crianças são agora jovens; aqueles que iniciaram este curso na 

juventude atingiram a maturidade, e aqueles que o iniciaram na meia-idade transformaram-se em 

homens velhos. 

78 Quem quer que fosse capaz de se reunir interiormente para ouvir Minha Palavra, ele a absorveu. 

Mas quem, enquanto ouvia, deixava seus pensamentos vaguear por coisas que não pertencem a Minha 

Obra, seu espírito estava sem instrução quando partiu, e seu coração estava vazio. 

79 Perceba que eu o chamei não apenas para agraciá-lo, mas que desta forma você deve assumir um 

compromisso com seu Mestre e seus irmãos e irmãs para repassar parte do muito que você recebeu. 

80 Não vou informá-lo de meu trabalho enquanto você estiver sujo. O que você poderia dar a seus 

irmãos desta maneira? 

81 Preparem-se, pois juntos vocês terão que proteger o que lhes confiei. Você não sente gratidão 

por seu Pai que, como juiz supremo, lhe dá a oportunidade de lavar suas manchas praticando o amor ao 

invés de fazê-lo através da dor? 

82 Se você chama isso de arrependimento, eu lhe digo que é o único arrependimento que aceito de 

você. O dia chegará para você quando rejeitar o que é inútil e mau para fazer o que é bom e permitido, 

ao invés de um sacrifício, será um verdadeiro prazer para você, não só espiritualmente, mas também 

humanamente. 

83 Estou no processo de pavimentação das estradas para que meus emissários possam viajar nelas 

para as diversas províncias e nações. 

84 Minha palavra durante este tempo deu frutos nos últimos anos, pois os pontos de encontro se 

multiplicaram e as multidões cresceram. 

85 Você se sente muito constrangido para abordar a execução de uma missão tão delicada. Mas na 

verdade vos digo, meus incontáveis ensinamentos e inspirações colocarão em seus lábios o dom da 

palavra. Entretanto, para que vocês possam obter o cumprimento desta promessa, é necessário que 
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tenham confiança em Mim e em vocês mesmos. Aquele que possui esta confiança e cumpre Minha Lei, 

não se vanglorie de seus dons, pois de outra forma sua palavra não terá o essencial. 

86 Por que Minha Palavra foi ao coração de pessoas de todos os tipos? - Por causa de sua 

humildade, pureza e simplicidade. 

87 Meu povo, ensine as crianças a rezar pela humanidade; sua oração inocente e pura flutuará até 

Mim como a fragrância das flores e também encontrará seu caminho para tais corações que sofrem. 

88 Prepare as crianças, mostre-lhes o caminho para dominar as emboscadas, então amanhã elas 

estarão um passo à frente de vocês. Pois você não seria tão tímido em falar deste Trabalho se 

entendesse Minha Palavra, se já reconhecesse a essência de cada um dos pensamentos que tomam 

forma através dos vários mediadores da Palavra através da qual Eu me manifesto, e se você soubesse o 

valor de um único de Meus ensinamentos. Você se sentiria capaz de chegar a um campo de batalha para 

que esses homens pudessem ouvir o conteúdo de um de meus ensinamentos. 

89 Em verdade vos digo, vocês os veriam chorando, uns com remorso e outros com esperança. Por 

que você não é tão afetado às vezes? - Ó corações duros, que se acostumaram à carícia da Minha 

Palavra! Você adormeceu, contente por ter alcançado a paz e o consolo, sem pensar que há muitos que 

não têm nem mesmo uma migalha deste pão que você desperdiça. 

90 Você não se regozijaria ao ver o efeito que a palavra de conforto do Mestre produziria em muitos 

corações. 

91 Ó crianças pequenas! Quando você finalmente vai crescer em espírito? Quando você estará 

pronto para dominar as fraquezas de seu corpo? Eu sou Aquele que atravessa o deserto, proclamando 

Minha Palavra Divina e procurando os errantes perdidos. Mas eu quero que os homens aprendam a 

transmitir o que recebem de Mim. Portanto, eu lhes digo, meu povo, que se preparem para difundir a 

caridade e fazer com que estes ensinamentos cheguem aos confins da terra. Preparem-se para fazê-los 

chegar a todas as nações, buscando homens das mais diversas maneiras. 

92 Esta é a melhor água que você pode oferecer àqueles que têm sede de amor e de verdade. 

93 Vocês ainda não começaram a trabalhar, pois estão escondendo os tesouros espirituais que lhes 

confiei, enquanto os homens estão perecendo em outras nações porque não puderam receber esta 

mensagem. São multidões de homens que caminham sem direção, vagabundos que carecem de água e 

luz. 

94 Se você não se dispuser, meu povo, para que lhe servirá seu conhecimento? Que coisa boa e útil 

você pretende fazer para sua vida futura, aquela que o espera no mundo espiritual? 

95 Tenham piedade de vocês mesmos! Ninguém sabe quando chegará o momento em que seu 

espírito se separará da matéria. Ninguém sabe se no dia seguinte seus olhos ainda estarão abertos para a 

Luz. Todos vocês pertencem ao único Proprietário de tudo o que foi criado e não sabem quando serão 

chamados para fora. 

96 Considerai que nem os cabelos de vossa cabeça vos pertencem, nem o pó sobre o qual pisais; que 

vós mesmos não vos pertenceis, que não tendes necessidade de bens perecíveis, já que nem mesmo 

vosso reino é deste mundo. 

97 Espiritualizem-se, e possuirão tudo com justiça e com medida, enquanto precisarem. Então, 

quando chegar o momento de renunciar a esta vida, você se levantará cheio de luz para tomar posse 

daquilo que é seu no outro mundo. 

98 Todo meu trabalho espiritual ao longo dos tempos teve o objetivo de estabelecer na eternidade 

um reino de felicidade e luz para todos os meus filhos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 6  
1 Abençoados sejam vocês que ouvem o ensinamento do Mestre, pois Meu ensinamento é a 

semente que vocês passarão para as gerações vindouras. Você é o filho primogênito que prepara o 

caminho com seu exemplo para seus irmãos e irmãs mais novos. 

2 esta é a terceira vez que Meu Divino Espírito derrama sobre toda carne e sobre todo espírito, em 

cumprimento da profecia que vos dei, de que todo olho Me contemplaria 

3 Em verdade vos digo: se vocês se conectarem com Minha Divindade de espírito a espírito, vocês 

Me verão, pois estou desenvolvendo sua visão espiritual. 

4 Vocês são os herdeiros de Meu Reino. O Pai lhe deu o fruto da árvore da vida, para que você 

fique satisfeito e mais tarde cultive sua semente. 

5 O Senhor era dono das terras e as deu a Seus filhos, que são vocês, chamando-os de "operários 

em Sua propriedade". 

6 Aqueles que compreenderam sua tarefa e souberam trabalhar os campos se refrescaram e me 

mostraram sua satisfação; aqueles que imaginaram o caminho adornado de flores perfumadas e 

acreditaram que a árvore não precisava de cuidados e atenção para dar frutos, mostram-se hoje 

exaustos. Eles encontraram tanta miséria, pecado e dor em sua jornada pela vida que se sentiram 

incapazes de iluminar a cruz de seus irmãos. Assim que começaram o dia de trabalho, eles se sentiram 

exaustos. Eles se dedicaram à tarefa de curar os doentes e se tornaram eles mesmos doentes. 

7 Mas o Mestre ainda está entre seus discípulos para dar-lhes novos ensinamentos e para ajudá-los 

a se levantarem. Eu lhes digo: Pede-me, e eu te darei, pois eu sou teu Pai. 

8 Meu ensinamento, cheio de amor e paciência, o transformará em ovelhas gentis que seguem de 

bom grado a voz de seu pastor. 

9 Não esqueça que na Arca do Novo Pacto você jurou cumprir os mandamentos de Minha Lei. 

10 sim, discípulos, vossa tarefa é a de paz e união; tendes de reconstruir Meu Templo porque, 

através de vós, tenho Minha Palavra, Minhas profecias e Meus mandamentos para legar à humanidade; 

tendes de reconstruir Meu Templo porque, através de vós, tenho Minha Palavra, Minhas profecias e 

Meus mandamentos para legar à humanidade 

11 Eu também lhes digo: Por que vocês ousam agir contra Minha vontade ou distorcê-la, quando são 

os herdeiros do Pai? Você não acha que ao fazer isso você aumenta sua carga de expiação? - Aí você tem 

a razão de suas doenças e traços do destino! 

12 Como eu o fiz "primeiro", não se torne "último". Tome seu lugar e mantenha esta graça até o 

final da estrada. 

13 Não se dividam, formem uma só família, só assim poderão ser fortes. 

14 Não se orgulhe, lembre-se que seus campos são pequenos e sua semente ainda é limitada. Seja 

sempre humilde, e você será grande diante do Pai. 

15 Aqueles que foram fracos ontem serão os fortes de amanhã, aquele amanhã que você deve 

desejar, que será como o amanhecer de um novo dia cujo sol iluminará seu espírito. Então vocês serão 

ajudantes uns dos outros para ajudar a carregar o fardo da cruz. 

16 Não considere Meu trabalho como um fardo e não diga que o cumprimento da bela tarefa de 

amar o Pai e seus semelhantes é difícil para seu espírito. O que é realmente pesado é a cruz da sua 

própria maldade e da dos outros, pela qual você deve chorar, sangrar e até mesmo morrer. Ingratidão, 

falta de compreensão, egoísmo e calúnia recairão sobre você como um fardo se você lhes der abrigo. 

17 Para o homem indisciplinado, o cumprimento de Minha lei pode parecer duro e difícil porque é 

perfeita e não favorece nem a maldade nem a falsidade. Para o obediente, porém, a Lei é sua defesa, seu 

apoio e sua salvação. 

18 Eu o advirto de tudo e o preparo para que você saiba como divulgar meus ensinamentos com 

verdadeira sinceridade. 
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19 Estou iluminando os portadores de minha voz para que Meu raio, transformado em uma palavra 

humana, mas cheia de essência celestial, possa descer sobre eles para nutrir, purificar e curar as 

multidões. Em breve o número de portadores de Minha voz aumentará; homens e mulheres falarão 

muito e, através deles, revelarei a vocês grandes ensinamentos. 

20 Eu falo com você e cuido de você. Não durma como fizeram os discípulos da Segunda Era 

enquanto Jesus orava no jardim das Oliveiras, pois, caso contrário, os inimigos o surpreenderão. 

21 Reze unido a seu Mestre, para que sua oração lhe dê coragem e para que você não se desespere 

com os alarmes. 

22 Alguns duvidam de Minha presença, mesmo quando recebem Minha manifestação através de sua 

mente. Isto porque, julgando sua vida, suas palavras e até mesmo seus pensamentos, ele se considera 

indigno e impuro, e acredita que minha presença nele é impossível. Em verdade vos digo: Impuros e 

pecadores todos eles são, através dos quais eu me comunico; mas vejo seu esforço persistente para 

tornarem-se cada vez mais dignos de transmitir Minha Palavra Divina, e Minha força e Minha luz estão 

com eles. 

23 Este povo, que no tempo presente deveria parecer um homem em plena juventude, veio como 

um homem velho na presença de Seu Pai. Ela vem cansada espiritualmente de sua longa peregrinação, 

curvada pelo peso de sua carga, murcha e desapontada. Mas para ajudá-la em seu caminho, abri um 

livro, o Livro da Vida, no qual descobrirá o segredo da paz eterna, da juventude eterna, da saúde e da 

alegria. 

24 Em Minhas terras vocês recuperarão a força que perderam, ó Meus trabalhadores! 

25 Minha Palavra sempre vos aconselha bondade e virtude: que não faleis mal de vossos 

semelhantes e assim os exponhais à vergonha; que não olheis com desprezo para aqueles que sofrem de 

doenças que chamais contagiosas; que não favoreceis guerras; que não tendes ocupação vergonhosa que 

destrua a moral e favoreça o vício; que não amaldiçoeis nada criado, não tireis nada estrangeiro sem a 

permissão do proprietário, nem espalheis a superstição. Visitarás os doentes, perdoarás aqueles que te 

ofendem, protegerás a virtude e serás um bom exemplo; e amar-me-ás e aos teus semelhantes, pois 

nestes dois mandamentos se resume toda a lei. 

26 Aprenda minha lição e ensine-a através de suas ações. Se você não aprender, como vai pregar 

Minha Doutrina? E se você não sentir o que aprendeu, como vai ensinar como bons apóstolos? 

27 Digam-me, pessoal: O que vocês realmente pesquisaram a fundo e colocaram em prática até 

agora? Minha palavra é clara e simples, mas você ainda não entendeu como interpretá-la. Mas eu vos 

esclareço e vos guio no caminho da luz. Não abandone este caminho, nem volte atrás; nem vá apressado. 

28 Por amor a vocês, vim para ensiná-los e anseio que venham a Mim e, como os anjos, enviem sua 

canção: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade". 

29 Também quero ouvir de você uma palavra de arrependimento, sua confissão honesta, para 

confortá-lo e aconselhá-lo como pai e para ser seu melhor amigo. 

30 Hoje vocês ainda não sabem tudo o que eu lhes revelarei durante este período. Passo a passo, 

vou ensiná-los. Minha Doutrina, que é conhecida apenas por uma parte da humanidade, desdobrará seu 

esplendor quando chegar o momento. 

31 Não tenho chamado estudiosos ou filósofos para me ajudar com sua compreensão. Escolhi os 

humildes para fazer deles os portadores de Minha Palavra, por meio dos quais Meu Espírito lhes dá esta 

manifestação, e Ele se alegra quando vê que vocês Me reconhecem. 

32 A fonte do Meu amor está transbordando: você vai me receber? Eu estou na essência de Minha 

Palavra. Unir sua canção com a dos anjos e me louvar. Tudo o que você pedir em favor de seu progresso 

espiritual, eu lhe concederei. 

33 Ouvis a Palavra do Pai, Meu olhar penetra em vossos corações e em alguns vejo a dureza da 

rocha e a frieza do mármore; mas faço brotar água das rochas e Meu amor e ternura vos dará o calor de 

que vosso espírito necessita 
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34 Eu formei seu corpo de matéria e lhe dei Meu Sopro Divino. Dotei-vos de uma consciência para 

que vivais no conhecimento de Meu Ser, e de tempos em tempos vos dei ensinamentos cheios de 

sabedoria que elevam vosso espírito. Na Segunda Era eu semeei em vocês minha semente de amor, e 

hoje venho para alimentá-la. No final dos tempos, todos vocês estarão comigo, como eu estive com 

vocês. 

35 Eu "suavizei" vocês ao longo do caminho porque desejo que sejam puros e virtuosos para que 

possam se tornar Meus bons discípulos. 

36 Vivei vigilante e em oração, e todo sofrimento será suportável; não cairás em tentação, e sentirás 

que - perto de ti - Meu Espírito como Pai te protege. Seja forte nas provas. Lembre-se que na Segunda 

Era, quando o cálice de amargura foi entregue a Ele e Ele previu a dor que O esperava, Jesus disse: "Se 

for possível, tire este cálice de Mim; mas não a Minha vontade, mas a Tua seja feita". Você que também 

sofre e suporta na terra - você não fará o mesmo com Ele? Você não irá segui-lo? 

37 Por que hoje, ao falar com você como o Espírito do Consolador, você tem menos medo do que 

quando falei com você como Juiz na primeira vez, e como Mestre na segunda vez, embora eu tenha 

falado com você como o mesmo Espírito nas três vezes? Talvez porque eu falo com você com gentileza? 

38 Eu vos ensinei na Segunda Era, e hoje vos ofereço o mesmo alimento de Minha Palavra; pois sois 

Meus discípulos, e quero que vos alimenteis de Mim. Ressuscita à vida de graça e aproveita este tempo 

presente no qual estou te ensinando. Mais tarde, quando você tiver recebido tudo o que tenho 

reservado para você, solicitarei de você um relato de suas obras neste momento e em todos os 

momentos. Pois quando vim à Terra para me tornar homem, vocês falaram comigo e receberam Meus 

ensinamentos, como fazem hoje. Mas enquanto naquele tempo alguns de vocês acreditavam, outros 

duvidavam, e aquele tempo de graça, aquela oportunidade para o progresso de seu espírito passou. 

Contudo, o Pai dá a Seus filhos novos ensinamentos e provações para seu avanço espiritual; e nesse 

tempo eu lhes dou outro ensinamento, para que vocês possam olhar mais de perto a terra prometida. 

39 Falei com você através da mediação de vários porta-vozes, e como eles são imperfeitos como 

seres humanos, você tem duvidado. Mas na verdade, digo-lhes, faço uso deles, pois os conheço e os 

preparei durante séculos para apresentá-los a vocês neste tempo como intérpretes da Minha palavra. 

40 Eu os procurei porque meu amor por vocês é muito grande. Para cada criatura eu projetei um 

destino de expiação no qual a amorosa justiça do Pai é refletida. Apesar de seus erros, estou lhes 

revelando sua missão entre a humanidade, mas é necessário que vocês pensem cuidadosamente e 

provem ser dignos dela. Lembrem-se que me manifesto a vocês não somente em palavras, mas também 

em inspiração e revelação através de sonhos e visões. 

41 Meu povo: Você ainda não se aperfeiçoou, mas estará comigo quando tiver se purificado através 

de seus méritos. Se você se acha ignorante hoje, eu o esclarecerei, e você falará com os homens e os 

surpreenderá. Quando você estiver preparado, seu desejo será colaborar comigo no trabalho de salvação 

da humanidade. 

42 Eu lhes ensino a verdade e lhes mostro o caminho, para que vocês possam se preparar e Me 

imitar com suas orações e trabalhos, lembrando Meu exemplo na Segunda Era. Todas as ações de sua 

vida devem conter amor e verdade, para que através delas você possa dar testemunho de Mim. Lembre-

se que nem todos que falam Meu nome Me amam, nem todos que falam Meu nome Me adoram. 

Somente aqueles que cumprem Minha Lei dão testemunho de Mim. 

43 Agora estou lhe dando outra oportunidade de subir a escada de sua perfeição; e você sabe qual é 

o segredo da ascensão? - Amor, sinceridade, pureza de coração e boas obras. Portanto, eu lhe disse: 

Limpe o recipiente dentro e fora. Observem como as virgens sábias de Minha parábola; mantenham suas 

lâmpadas acesas; falem com convicção de Minha Doutrina, e não tenham medo nem vergonha de serem 

Meus discípulos. Pois se Me negarem hoje, amanhã sentirão dor ao se convencerem de Minha verdade. 

44 Se você não Me conhece por Minha palavra, conheça-Me pelos milagres que tenho feito entre 

vocês. O que prometi a vocês através da mediação do Porta-Voz, eu cumpri em seu caminho de vida. Por 
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que muitos negam Minhas manifestações como Espírito Divino, embora vocês vivam no tempo do 

Espírito Santo? 

45 Se você me pedisse provas destas revelações, eu as daria a você. Mas se eu fosse colocá-lo à 

prova, o que você faria? - Você se sentiria fraco e pequeno. 

46 Quero ver em vocês a fé professada pelos doentes que vieram a Mim na Segunda Era; a do 

paralítico, do cego e da mulher incurável. Quero me sentir amado como Pai, desejado como Médico, e 

ouvido como Mestre. 

47 Desta vez eu não vim para ser sacrificado como na Segunda Era. Meu Espírito só se derramará em 

luz, em essência, sobre todos os Meus filhos para salvá-los. Uma vez que você tenha chegado mais alto 

no caminho de sua evolução, você formará um único Espírito de bem, de paz, para interceder por todos 

os seus irmãos. 

48 Unam seu amor com a intercessão de sua mãe espiritual, pois o cetro da justiça já chegou muito 

perto do povo. 

49 Faça obras de amor e dê a seus irmãos como eu dei a você. 

50 Pense em Minhas palavras e sinta-se responsável por suas tarefas. - Por que às vezes você 

esquece que eu vim cheio de amor para perdoar suas falhas e dar a você a oportunidade de começar 

uma nova vida? Por que você cai na rotina diária, embora eu esteja trabalhando em você para que você 

possa avançar no caminho do desenvolvimento onde você descobrirá novos e vastos horizontes e um 

estímulo infinito para o espírito. 

51 Não se comovam somente no momento em que ouvirem Minha palavra. Não chore por suas 

transgressões sem sentir profundamente, e não faça falsas resoluções de correção que muito em breve 

você quebrará. Vigiai e sede fortes, para que possais permanecer firmes em vossas resoluções, e quando 

jurardes consertar vossos caminhos, fazei-o com firmeza, e depois vinde a Mim cheio de alegria, para me 

dizer: "Pai, eu cumpri vossos mandamentos, eu vos obedeci, e trouxe glória a Vosso nome". 

52 Este é o tempo anunciado em que tive que falar à humanidade, e quero que vocês, em 

cumprimento de Minhas profecias, com esta palavra que lhes dei, compilem volumes de livros, fazendo 

mais tarde trechos e análises dos mesmos, e trazendo-os à atenção de seus irmãos. Vocês querem 

assumir esta tarefa? Eu lhe dou o tempo para cumprir as tarefas que lhe dei em Meu Trabalho e fora 

dele. Trabalho, e paz e alegria estarão em seu espírito. Ajam sem se tornarem arrogantes, sem se 

isolarem em um círculo de egoísmo. Seja um apoio e um exemplo para seus irmãos e irmãs materiais e 

espirituais. Sua missão não se limita a trabalhar para os seres encarnados, mas você também deve ajudar 

aqueles que não estão mais encarnados, aquelas criaturas que precisam de amor e ajuda, das quais 

muito poucos pensam. Não se contente em acreditar e reconhecer minha manifestação neste momento; 

é necessário que você aplique a Doutrina na qual eu lhe instruo. 

53 Não permitir que as crianças se afastem do caminho por falta de instrução. Considere que suas 

mentes desenvolvidas podem tropeçar nas pedras do caminho errado, embora estivessem preparadas 

para realizar grandes tarefas. 

54 Uma parábola 

No meio de um jardim florido estava um velho venerável, que olhava seu trabalho com alegria. Uma 

fonte, da qual brotou água cristalina, regou o jardim bem cuidado. O velho queria compartilhar seus 

frutos com os outros e, portanto, convidou os transeuntes a desfrutar de seus bens. 

55 E assim um homem doente, um leproso, veio até ele. O velho olhou para ele com amor, recebeu-

o e perguntou-lhe qual era o seu desejo. O vagabundo disse-lhe: "Não se aproxime de mim, pois sou um 

leproso". Mas o velho, sem sentir repugnância, induziu-o a entrar, deu-lhe abrigo em sua casa e 

alimentou-o sem lhe perguntar a causa de seu mal. O leproso limpou seu corpo sob os cuidados do velho 

e lhe disse, cheio de gratidão: "Ficarei contigo, pois tu me restituíste a saúde". Eu te ajudarei a cultivar 

teus campos". 
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56 Depois disso, uma mulher veio àquele lugar com o desespero escrito em seu rosto, e o velho lhe 

perguntou: "O que há de errado com você?". E ela respondeu, chorando: "Não posso esconder meu 

passo errado". Eu quebrei meu casamento e fui expulso de minha casa; meus filhinhos foram 

abandonados". O velho lhe disse: "Não cometa mais adultério, ame e honre seu cônjuge, e enquanto 

você retorna a sua casa, beba desta água cristalina e se purifique". Mas a mulher respondeu: "Eu não 

posso voltar, mas deixe que seu chamado também chegue a minha casa; e eu permanecerei a seu 

serviço". 

57 Os dias passaram, e os pequenos que tinham ficado sozinhos estavam em busca do bom velho, 

porque sabiam que ele dispensava benefícios; e ele lhes disse: "O que vocês procuram? Eles 

responderam: "Ficamos sozinhos em casa, nossos pais nos abandonaram, e vamos até vocês em busca de 

pão e abrigo, sabendo que os encontraremos com vocês". O velho lhes disse: "Entrem, seus pais estão 

comigo, descansem e se unam a eles". 

58 Todos reunidos naquela abençoada empresa recuperaram a paz, o perdão e a reconciliação 

prevaleceram, e voltaram à vida cotidiana. O pai renovado, limpo de sua lepra, mais uma vez abrigou sua 

esposa sob seu teto e deu calor a seus filhos pequenos. Ela, arrependida e pura, foi útero para o marido e 

berço para seus filhos. Os pequenos, que pensavam ter perdido seus pais para sempre, agradeceram ao 

velho por tê-los restaurado e tornado possível que sua casa fosse restaurada.  

(fim da parábola) 

59 Na verdade, eu lhes digo: Se você Me procura em suas maiores dificuldades, sempre encontrará a 

solução para elas. 

60 Eu sou o Ancião dos Dias. Venha até mim. Eu não afasto ninguém, mas uso suas provas para 

purificá-lo e aproximá-lo de Mim. Venham todos, reconquistar a paz e a saúde. Beba da fonte cristalina e 

melhore. Pois eu sou o Livro da Vida e o apresentei a outra página para que você possa estudá-lo e 

crescer forte em Meus ensinamentos. Você quer continuar neste caminho? - Aprender Minha Lei e 

cumprir cada um de Meus mandamentos. Não causem amargura a vosso Pai, não me façam sofrer. 

Lembre-se de que Meu sacrifício continua; através de sua dúvida e falta de compreensão você me 

crucifica a cada momento. 

61 A vocês, homens, concedi uma herança, uma herança, uma herança, uma mulher a vocês 

confiada para amar e cuidar. E ainda assim, seu companheiro veio a Mim lamentando e chorando diante 

de Mim por causa de sua falta de compreensão. Eu lhe disse que você é forte, que você foi criado à 

Minha imagem e semelhança. Entretanto, eu não lhe disse para humilhar a mulher e fazer dela sua 

escrava. Eu te fiz forte para que você possa me representar em sua casa: forte em virtude, em talento, e 

te dei a mulher como complemento em sua vida terrena como companheira, para que no amor mútuo 

você possa encontrar a força para enfrentar as provações e mudar os destinos. 

62 Hoje eu os convido a Meu Reino para salvá-los; mas vocês devem trabalhar e ganhar mérito para 

subir mais alto no caminho da luz que lhes marquei. Aguardo-vos ansiosamente; vinde, e sereis recebidos 

como crianças obedientes, e um banquete estará nos céus. 

63 Por que você sente cansaço em seu espírito, embora eu lhe dê forças a cada momento? Não se 

distanciem de Mim, mesmo que haja fadiga ou frieza que a humanidade tenha deixado em vocês. Eu sou 

a Ressurreição e a Vida; se você confiar em Mim, recuperará força e alegria. Se você precisar de apoio, 

apoie-se em Elijah, seu Pastor, e ele lhe dará apoio. Se você anseia por conforto e ternura, refugie-se em 

Maria, sua Mãe Celestial, e sinta sua carícia e seu poder curativo. Compreenda seu amor; ela sente sua 

dor e está ao seu lado em seu sofrimento. Como é grande o sofrimento dela quando você se desvia e 

caminha como um cego depois de ter visto esta luz. 

64 A dor inundou o coração da humanidade. Hoje se cumpre aquela profecia que diz: "Os pais 

renegarão seus filhos, e eles seus pais". Entre irmãos, haverá confusão e ódio". Você também vê como os 

lares são lugares de discórdia e de contenda. Mas eu vos restrinjo desta maneira, e vos digo que joguem 

fora as armas de destruição, e não se matem uns aos outros, que fujam do caos, que venham até Mim, e 

que me sigam no trabalho de restauração. 
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65 Pergunto a vocês: Você não recebeu conforto e força em Minha Palavra? Você não ficou 

profundamente emocionado com a minha presença? - Sim, discípulos, se "a carne" não confessa isto, o 

espírito Me reconhece, Me agradece, e descobre a essência do Meu amor no fundo desta Palavra. Eu não 

prometi a vocês na Segunda Era que voltaria como o Espírito da Verdade? Veja como eu cumpri tudo o 

que lhe ofereci. 

66 Estudem, discípulos, para ensinar aqueles que virão depois de vocês. Filósofos e cientistas o 

procurarão, e eu falarei com eles através de sua mediação, provando-lhes mais uma vez que usei os 

pobres e os simples. Levantem-se, trabalhadores, e semeiem os campos que preparei para vocês, pois 

muito em breve eu virei como mordomo e juiz para exigir de vocês a colheita da semente que lhes dei. 

67 Vesti-vos com Minha graça para que vos torneis humildes mestres de vossos irmãos e cureis os 

doentes. Receba aqueles que vêm aqui em busca de luz, e seja leve para todos. Aconselhem e convertam 

os pecadores, mas não se vanglorie de que vocês são Meus discípulos. Se vocês sentem a dor de seus 

irmãos e sabem como consolá-los, se amam na verdade e dão uma ajuda desinteressada sem se darem a 

conhecer, então vocês podem se chamar Meus discípulos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 7  
1 Àqueles que ainda não compreendem Minha manifestação, eu digo: Este homem através do qual 

Eu me manifesto é um homem como você, e esta cadeira que você vê no canto da sala de reunião, na 

qual repousa o porta-voz de Minha Palavra, não é o trono do Senhor. 

2 O trono que busco com você é seu coração e nele me assentarei se ele souber Me adorar sem 

idolatria ou fanatismo. 

3 Você é tão fraco e tão inclinado à idolatria que, sem perceber, você Me adora nos corpos pelos 

quais me comunico, e você olha para estes lugares como se fossem sagrados. Mas quando você não mais 

Me tiver nesta forma, você entenderá que estes bocais não foram o meio mais sublime para a Minha 

manifestação. Quando o Raio Divino, em vez de descer sobre a mente humana, se instalar em seu 

espírito devidamente preparado, você terá realmente alcançado a união perfeita; pois nisso não haverá 

erro nem obscuridade se misturando com a luz de seu Mestre. 

4 O homem estava destinado desde a eternidade a unir-se ao Meu Espírito sob muitas formas, e 

esta, que você tem agora por meio da mente humana, é uma delas. 

5 Se você encontrar imperfeição nesta palavra, atribua-a ao entendimento através do qual eu me 

comunico, tendo em mente que escolhi estes porta-vozes entre os simples, os ignorantes e os incultos, 

para que Minha manifestação através deles possa surpreendê-lo. Mas se você penetrar no significado 

mais profundo de Minha Doutrina, não se torne juiz de Meus porta-vozes, pois só eu sou responsável por 

julgá-los, Quem fala com eles a cada momento através da consciência. Portanto, não meça com sua 

bitola, pois com esta mesma bitola você será medido. 

6 Aqueles que foram chamados a ser Meus trabalhadores sentem que seus corações os estão 

comovendo para me ouvir e para continuar a entrar nesses lugares de oração e de caridade ativa. 

7 Àqueles que suspeitam que pertencem aos eleitos desta Terceira Era, e àqueles que já estão nas 

fileiras de Meus trabalhadores, eu digo: Mantenham Meus Mandamentos, ponderem Minhas Exortações 

e esclareçam Minhas Palavras para que vocês possam ser soldados fortes que não serão derrotados por 

julgamentos. 

8 Todos vocês devem saber que com o final do ano 1950 eu deixarei de falar com vocês nesta 

forma, e que é necessário que isto aconteça para que vocês possam Me sentir em plenitude entre vocês 

ao Me oferecerem uma perfeita adoração de espírito a espírito. 

9 Com estes ensinamentos que estou lhe dando, estou lhe aproximando do momento que lhe 

estou anunciando, para que você possa compreender gradualmente a mudança que ocorrerá em você 

depois de 1950. 

10 Naquele momento você deve estar forte e preparado se quiser se submeter à minha vontade e 

progredir em seu desenvolvimento espiritual. 

11 Você deve estar vigilante, pois a cada momento virá a tentação de tentar alguns para continuar 

indefinidamente uma etapa de desenvolvimento cujo fim foi indicado por Mim, e outros para dizer, por 

falta de preparação e vaidade excessiva, que no espiritual eles ouvem Minha Palavra Divina. Mas já hoje 

eu os advirto, e quero que saibam que então não falo com palavras humanas, mas com inspirações, com 

idéias e pensamentos. 

12 A fim de dar-lhes meus ensinamentos com palavras humanas, eu me comuniquei através da 

mente humana; mas na união de espírito a espírito, nem vós falareis a Mim nem vosso Pai a vós com 

palavras materiais. 

13 Se vocês não se prepararem, vozes indistintas chegarão a seus ouvidos, confundindo-os, e mais 

tarde confundirão seus irmãos com eles. Estou tornando-os vigilantes para que, uma vez terminadas 

estas proclamações, não tentem recebê-las de novo, pois não serão espíritos de luz que se fazem 

conhecidos, mas seres confusos que querem destruir o que vocês construíram antes. 

14 Por outro lado, aquele que sabe se preparar, aquele que, em vez de querer se sobressair, procura 

se fazer útil, aquele que, em vez de apressar os acontecimentos, espera com paciência, ouvirá 



U 7 

54 

claramente Meu ensinamento, que alcançará seu espírito através dos dons que há nele, que são os da 

inspiração, da intuição, da previsão, através da oração, da visão espiritual e dos sonhos proféticos. 

15 Estou preparando vocês, Meu povo, para que não profanem Minha Lei por ignorância. Estou 

abrindo seus olhos para a luz da verdade, para que você possa compreender a imensa responsabilidade 

que pesa sobre você e, ao mesmo tempo, possa compreender quão infinitamente delicada é a tarefa que 

lhe confiei dentro desta Obra. 

16 Quero que vossa obediência vos torne dignos de Minha proteção e não vos exponhais, com 

vossos erros, vossa falta de compreensão e vossa desobediência, ao perigo de que seja a justiça dos 

homens a deter vossos passos na terra. 

17 Em verdade vos digo que quem não cumprir minha Lei que existe em sua consciência não virá até 

Mim; mas também vos digo que seria triste se vocês tivessem feito grandes esforços para semear, e 

quando chega a hora da colheita, vocês ficam desapontados com sua colheita porque percebem que 

tudo o que fizeram foi pelo vosso corpo e nada visava a perfeição de vosso espírito. 

18 Meu povo, não choreis quando Me ouvirdes falar assim; não penseis que sou injusto quando vos 

faço exigências, e não atribuais estas palavras à dureza de coração do porta-voz. Sei que tenho motivos 

para adverti-lo e mantê-lo vigilante. 

19 Vou deixá-los entre a humanidade para salvar muitos que caminham na escuridão porque não 

conseguem ver a luz da verdade. Mas vocês acreditam que um cego pode liderar outros cegos, se não 

obtiverem a preparação, devem ser dignos de se chamarem Meus discípulos? 

20 Na verdade, eu lhes digo que somente ele pode falar de virtude quem a exerceu à sua maneira e 

é capaz de senti-la. 

21 Observe e ore, Meu povo, para que o senso de responsabilidade desperte em você e você possa 

ouvir a voz da consciência a cada passo; para que você possa sentir que entrou no tempo de luz em que 

seu espírito deve despertar e estar atento aos Meus mandamentos. As gerações vindouras o 

considerarão afortunado quando souberem que você foi escolhido para formar os fundamentos de uma 

nova humanidade, para ser o arauto de Minha Doutrina da Terceira Era. 

22 Todos vocês sentiram a dor durante este tempo, e seu coração, tocado em suas cordas mais 

sensíveis, voltou para Mim depois que a dor diminuiu e resolveu Me seguir. Uma única de minhas 

palavras é suficiente para que você perceba que sou eu que falo com você nesta forma. A fome de 

ternura e de amor que você me mostrou diminuiu, e você só deseja manter Minha graça. Mas muitos 

não saberão interpretar minhas manifestações, que dou à humanidade no momento de muitas formas, 

nem entenderão minha palavra, e esta ignorância será como uma venda diante de seus olhos, o que os 

impede de ver minha verdade. 

23 Se você quiser Me encontrar, procure-Me em silêncio, na humildade de seu templo interior, e lá 

você estará em comunhão com Meu Espírito e me sentirei amado e adorado por você. 

24 Não faça uma imagem de Mim, nem procure olhar para Mim em nenhum objeto. Não construa 

com ostentação o lugar de reunião que você dedica a Minha adoração; onde quer que você esteja, você 

pode elevar seu espírito. Se você quiser se reunir, basta um simples quarto para você se reunir, e se você 

tiver erguido o verdadeiro santuário para Mim em seu coração, você deve ensinar seus irmãos a erguê-lo 

também. 

25 Você me mostra sua pobreza e me diz que não tem bens na terra; mas lembre-se que eu lhe dei 

paz, amor, elevação espiritual, que são um tesouro maior. Seja o forte, o sábio Israel, e se você se sentir 

inspirado pelo Meu Espírito, fale de Mim a seus irmãos, cure os doentes, fortaleça os fracos, proteja os 

indefesos; nestas atividades você experimentará as riquezas que repousam em seu espírito e se sentirá 

feliz. 

26 Os "últimos" darão grandes passos neste caminho, e você deve preparar o caminho para eles 

hoje. Quando esse momento chegar, agradeça-Me e testemunhe a seus irmãos que Minha Palavra foi 

cumprida. Não detenha ninguém em seu progresso espiritual, pois é minha vontade que esta 

humanidade evolua em pouco tempo. 
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27 Recebo sua realização, grande ou pequena. Eu lhe dou minha força e lhe consolo em seus 

sofrimentos; suas lágrimas são a melhor irrigação que você dá a suas sementes. Como uma mãe é 

consumida pela tristeza e derrama suas lágrimas em silêncio por causa da falta de compreensão de seus 

filhos, assim você deve observar e sofrer por aqueles que eu deixei aos seus cuidados, para que eu possa 

lhe dizer: Abençoados sejam os Meus servos. Abençoados sejam os semeadores da semente perfeita. 

28 Eu os recebo, Wanderers. Eu os recebo, semeadores. Você se afasta gradualmente dos costumes 

inúteis para seguir seu Senhor, sabendo que a recompensa de sua luta não está na terra. Vocês se 

rendem às vicissitudes da vida. Seja abençoado. - Você não me pediu comida deliciosa, você se 

contentou com um pedaço duro de pão seco. Seja abençoado, pois você deu provas de que não está 

atrás de algo terreno, mas mostrou que está seguindo cada vez mais as pegadas de Jesus de Nazaré. 

29 As provas não os assustaram e, na verdade, eu lhes digo: Eu coloquei uma cruz sobre cada um de 

vocês; todas as suas dores, tudo o que os homens roubaram de vocês, sua falta, o sofrimento que todos 

vocês e cada um carregam em seus corações, esta é a sua cruz. Com paciência você a suportou, e sua 

mansidão é digna de uma recompensa.  

30 Quem só busca o que pertence ao mundo, não o mantém comigo. Os bens da terra que você 

alcança com seu trabalho material, mas os bens do espírito que você alcança somente através da 

preparação e realização espiritual. 

31 Eu sou seu Mestre e lhe digo: Como você já carrega sua cruz com paciência, não a deixe na 

metade do caminho. Aquele que quer estar inteiro levará sua cruz até o fim da jornada da vida. Aquele 

que não se submeter a ela tornará sua cruz ainda mais pesada, e isso lhe parecerá insuportável. 

32 Se você quer que seu cumprimento em Minha Doutrina seja meritório, carregue seus sofrimentos 

com paciência; e no caso daquele que me diz: "Mestre, não carrego nenhuma cruz comigo", vejo que ele 

carrega apenas uma carga de falta de rendição; mas esta não é a Minha vontade. 

33 O que você tem para me mostrar? Qual é a semente que você cuidou? Quais são os campos que 

você cultivou e tornou frutíferos através de sua realização? Ainda não chegou o momento de aperfeiçoar 

as sementes, mas não vou desencorajá-los. Eu o ensino para que você possa atingir a maior elevação. 

Não esqueça que, de acordo com sua semeadura, será a colheita. Se o trigo que você semeia for surdo, 

você não colherá nada. Se você semear pouco, você colherá pouco. Portanto, dediquem-se à sua 

semeadura, e ganharão uma recompensa para o futuro. A fruta madura estará no meu celeiro. Deixo as 

"Sete Orelhas de Milho" para você cultivar. Vou exigir o fruto do primeiro, o fruto do segundo, e assim 

até o último, e quando todos forem de bom gosto, a colheita será perfeita. Mas o que são essas espigas 

de milho de que vos falo, amados discípulos? - Elas são as sete virtudes do espírito. 

34 Fortaleça-se! O bálsamo esteve com você, e eu dei minha luz ao seu espírito. Os homens virão 

procurá-lo, mas eu lhes darei provas através de sua mediação. Ai daquele que não está preparado, pois 

eles duvidarão dele e do Mestre. Eu o torno forte para o momento do julgamento, mas por que você fica 

surpreso quando chega a hora? Minha palavra não foi profética? Portanto, eu lhes digo: preparem-se, 

meu povo, pois vocês encontrarão o lobo faminto em seu caminho, que quer apanhá-los de surpresa 

com roupas de carneiro. Mas se você estiver vigilante, deverá expô-lo e derrotá-lo com suas armas de 

amor. 

35 Os homens vão procurar seus erros para corrompê-lo. Assim como eles sondaram o Mestre na 

Segunda Era, eles farão o mesmo com você. Mas eu o acordo, o preparo e lhe dou intuição. 

36 Em regiões próximas e distantes, você espalhará Minha Palavra. Novos trabalhadores serão 

equipados para que a árvore não fique sozinha depois de 1950. 

37 Não temam os homens, pois na verdade eu lhes digo: Falarei através de sua boca, testemunharei 

através de você a Minha Palavra, e o eco dela chegará aos confins da terra, aos grandes, aos pequenos, 

aos governantes, aos cientistas, e aos teólogos. 

38 A humanidade verá em você os mensageiros do Espírito Santo. Você deve transformar a 

imperfeição em perfeição. Que sua palavra seja doce, cheia de ternura, então através dela os doentes 

receberão saúde, e aquele que se desviou do caminho se arrependerá de seus erros e voltará para Mim. 
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39 Hoje vocês são Meus discípulos, amanhã vocês se transformarão em mestres para dar um bom 

exemplo à humanidade. Ver-vos-ei chegar à fonte do amor e da sabedoria, com o coração cheio de 

alegria, e vos direi: vinde e saciai vossa sede; e então, quando tiverdes bebido e se levantado para Mim, 

vereis Mim apontando-vos os caminhos do mundo onde as multidões sedentas estão esperando por 

vossa vinda. 

40 Filhos da luz e da paz que o pai lhes chama, mas vocês devem justificar este nome através de suas 

obras. Somente desta forma você poderá falar de Mim. Ai daquele que está cheio de vaidade, pois sente 

que foi inundado de dons, ou que permite que o egoísmo tome posse de seu coração; pois sua queda 

não demorará muito em vir e seria muito dolorosa. 

41 A fruta que lhe dei para compartilhar com seus irmãos e irmãs tem um sabor que você não pode 

confundir nem mudar se não quiser que seu trabalho seja infrutífero. Não é de minha vontade que você 

trombeta que me ama. Quero que você deixe gradualmente um traço de amor, misericórdia e fé com 

suas obras. 

42 Sempre que vocês se levantarem e proclamarem que são Meus escolhidos, aqueles que estão 

mais próximos de Mim e Me servem melhor, eu os porei à prova, como fiz com Meus apóstolos no Mar 

da Galileia. Então você saberá se Me ama na verdade e se sua fé é firme. Aquele que quer me seguir 

deve ser humilde. 

43 Obediência a Minha Lei significa humildade em seu espírito; aquele que é obediente está envolto 

em Minha graça, enquanto aquele que caminha de acordo com sua própria vontade, pensando que tem 

sua herança com ele, na verdade se privou de seus dons. 

44 Dia após dia estou lhe ensinando, equipando-o para a batalha, porque em breve não falarei mais 

com você nesta forma, e é necessário que você seja forte para enfrentar as provas. Fiquem comigo, 

aprendam a Me carregar em seus corações, e nas horas de provação vocês Me verão fazer milagres 

através de sua mediação. 

45 Entendam, todos vocês, o que eu queria dizer a vocês para que não pensem que é impossível 

carregar Minha Doutrina dentro de vocês. 

46 Interprete minhas palavras corretamente para que você possa dar mais um passo no caminho de 

sua perfeição espiritual. 

47 Você seria capaz de deixar tudo para Me seguir, como aqueles que Me seguiram de perto na 

Segunda Era? Ou você vai procurar imitar o filho pródigo de Minha parábola, que deixou a casa de seu 

pai para ir para outras terras e desperdiçar a herança que lhe foi dada? 

48 Você permanece pensativo e não ousa me responder; mas não tenha medo, pois se eu o chamei, 

é porque sei que você me ama e me seguirá até o fim do caminho. 

49 Se o que você teme é a perda de sua vida ou o sofrimento de sacrifícios de sangue, eu lhe digo 

mesmo agora que você não enfrentará essas provações em sua luta espiritual. A terra já se tornou fértil 

desde a Segunda Era com o sangue do Mestre e de seus discípulos. 

50 Seu mérito será que você cumprirá a lei espiritual sem descuidar de seus deveres para com a vida 

material. 

51 Não exijo a mesma renúncia de todos, nem todos são capazes de fazer o mesmo sacrifício. 

Naqueles tempos, meus discípulos tinham que se dedicar completamente à Obra que lhes confiei, e para 

isso era necessário que abandonassem pais, filhos, cônjuge, e tudo o que possuíam no mundo. Por outro 

lado, quando ensinei às multidões, mostrei-lhes que era essencial "dar a Deus o que é de Deus e ao 

Imperador o que é do Imperador", a fim de cumprir a vida que o Criador deu. 

52 Que a humanidade estava materializada e ao mesmo tempo pouco desenvolvida; por isso eu 

disse às multidões: "O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que vem de Deus". 

53 Você também é uma humanidade materialista, mas ao mesmo tempo evoluiu, mais capaz de dar 

ao seu espírito o que ele precisa e à sua vida humana o que ele requer. 

54 Vocês não são recém-chegados a Minha Doutrina, pois se fossem, eu deveria ter-lhes dado a Lei 

esculpida em pedra, como eu fiz na Primeira Era. No entanto, como falo a vocês sobre a espiritualização 
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e lhes revelo os mistérios que não foram mostrados aos homens naqueles tempos, é um sinal de que 

vocês já foram Meus discípulos em tempos passados. Veja, é por isso que às vezes eu lhe digo que eles e 

você são iguais. 

55 Uma parábola 

Em um país distante, viveu um pai com um de seus filhos, a quem ele amava muito. 

56 O filho adoeceu, e quando o pai viu que sua vida estava em perigo, levou-o a uma colina onde 

havia um velho que dirigia os destinos daquele país, e quando chegou aos seus pés disse assim ao velho: 

"Meu filho está doente, e meu maior desejo é que ele possa encontrar a recuperação; pois se ele 

morresse eu também morreria de dor". 

57 "Seu filho ficará bem e voltará para casa cheio de vida e vigor", respondeu-lhe o velho; e ao 

pronunciar estas palavras, ele tocou o homem doente e ficou bom. 

58 (14) Ao voltar para casa, o pai viu seu filho com boa saúde e vigor. (22) O tempo passou e aquele 

filho se sentiu forte e se tornou arrogante; ele se desviou e consumiu frutos venenosos que adoeceram 

seu corpo e sua mente. Ele julgava mal seu pai e seu coração só estimava os sentimentos de ódio e 

destruição. 

59 Quando seu pai o viu perdido naquele abismo de maldade, ele foi ao monte e disse ao velho: 

"Venerável velho, meu filho se desviou, o que o levou ao abismo". 

60 "Por que choras", disse-lhe o velhote. 

61 "Eu choro ao ver a depravação do meu filho. Esperei que seu espírito fosse tirado deste mundo, 

mas esse momento não chega, e não posso mais suportar sua maldade". 

O velho lhe respondeu: "Você pediu que ele vivesse, e ele permaneceu vivo". Estava na hora de sua 
jornada de vida na Terra ter chegado ao fim. Mas agora perceba que você deve aprender a pedir 
corretamente e se submeter à Minha vontade".  

(fim da parábola) 
 
62 Amado Israel: Eu estou sempre apenas em minhas decisões. Por que você às vezes quer interferir 

com Meus altos conselhos? Você não sabe que aqueles que partem para o mundo espiritual entram na 

verdadeira vida? Não se oponha a eles; pelo contrário, ajude-os para que possam partir com seu 

consentimento, e que seu passo deste mundo para o outro possa ser cheio de compostura e 

compreensão espiritual. 

63 Buscai-me como Pai, conhecei Meu amor, Minha sabedoria e Minha justiça; vinde a Mim nos 

passos da oração, da fé e das boas obras. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 8  
1 A luz do Meu Espírito Santo desce sobre vocês, mas por que vocês Me representam na forma de 

uma pomba? Essas imagens e símbolos não devem mais ser adorados por Meus novos discípulos. 

2 Entendam Minha Doutrina, povo: Naquela Segunda Era, no batismo de Jesus, Meu Espírito Santo 

se manifestou na forma de pomba, pois esta ave em seu vôo se assemelha ao trabalho do Espírito, sua 

brancura fala de pureza e em seu olhar suave e suave é um reflexo de inocência. - Como se poderia 

tornar o Divino compreensível para aquelas pessoas sem instrução se não se utilizassem as figuras dos 

seres que lhes eram conhecidos no mundo? 

3 Cristo, que fala a você neste momento, foi representado por um cordeiro, e até mesmo João me 

viu desta maneira em sua visão profética. Tudo isso se deve ao fato de que, se você Me procura em cada 

uma de minhas obras, sempre encontrará em toda a criação uma imagem do Autor da vida. 

4 Em Meu Apocalipse através de Jesus, eu vos anunciei a vinda do Espírito Santo, e os homens 

acreditavam que era uma Divindade que, não reconhecida por eles, estava em Deus, sem poder 

entender que quando eu falava do Espírito Santo, eu vos falava do único Deus que estava preparando o 

tempo em que Ele se comunicaria espiritualmente aos homens através da mente humana. 

5 com estes ensinamentos eu vos confio a espada da luz e da verdade para que possais lutar com 

ela na batalha que tantas vezes vos anunciei; mas vos digo novamente que estas armas que vos confio 

consistem em amor e justiça, perdão e misericórdia para com vossos irmãos. 

6 Restam apenas alguns anos para lhe dar Minha Doutrina nesta forma. Guarde meus 

ensinamentos, pois no final de 1950 estas manifestações terminarão, e é necessário que você se torne 

forte em humildade e obediência para que possa sobreviver a todas as provas. 

7 Não pense que você lutará apenas na esfera espiritual; não, meu povo: a luta que virá ocorrerá 

em todas as esferas, para que o que se desviou possa retornar ao seu curso, o que ficou parado possa 

começar de novo a se desenvolver, e o que ficou manchado possa alcançar sua purificação. 

8 Então você verá os próprios fundamentos das instituições humanas abalados, os elementos da 

natureza postos em movimento violento, causando estragos e testando a fé da humanidade. 

9 Tudo isso acontecerá de acordo com 1950, e se você permanecer fiel a esta lei, você sobreviverá 

a todos os destinos mutáveis em boa saúde; mas se você se tornar desobediente, afastando-se do que eu 

lhe ordenei, então eu já lhe digo hoje: você será exposto aos julgamentos e libertará elementos, e estes 

não obedecerão mais a suas ordens. 

10 Não quero esta dor para meu povo que ensinei durante tanto tempo; quero sua paz para que nas 

horas do julgamento possam trazer uma palavra de luz e consolo para os atormentados. 

11 Quem não anseia por ser iluminado pelo Espírito Santo neste momento? 

12 Em verdade, em verdade, eu lhes digo, se vocês souberem como se preparar, as manifestações 

serão grandes que verão depois de 1950. 

13 Quando, na Segunda Era, me fiz visível aos Meus discípulos pela última vez entre as nuvens, 

houve tristeza neles quando desapareci de sua vista, porque se sentiram abandonados naquele 

momento; mas depois ouviram a voz do anjo mensageiro do Senhor, que lhes disse: "Homens da Galiléia, 

o que estão procurando? Este Jesus, a quem vocês viram subir aos céus hoje, vocês verão descer da 

mesma maneira". 

14 Então eles entenderam que quando o Mestre retornasse ao povo, Ele o faria espiritualmente. 

15 Alguns dias após minha crucificação, quando meus discípulos estavam reunidos ao redor de 

Maria, eu os fiz sentir minha presença, simbolizada na visão espiritual de uma pomba. Naquela hora 

abençoada, ninguém ousava se mover nem dizer uma palavra. Havia um verdadeiro arrebatamento na 

contemplação daquela imagem espiritual, e os corações batiam com força e confiança, sabendo que o 

Mestre, que aparentemente se afastara deles, estaria sempre presente com eles em espírito. 

16 Discípulos, reflitam profundamente sobre estes ensinamentos e deixem que Minha graça seja 

eficaz em vocês como era naqueles tempos. 
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17 Hoje desço a vocês em luz radiante, como apareci a Meus discípulos na Segunda Era, quando 

estava com eles em espírito antes de Minha Ascensão, para fortalecê-los e libertá-los de sua 

consternação devido aos eventos que haviam testemunhado. Na mesma glória vos digo: Eternamente 

meu sacrifício se repete, uma e outra vez me levanto dos mortos e derramo minha luz sobre vós para 

que possais começar o trabalho do dia e realizar tudo o que vos ensinei. 

18 Trabalhai em vós mesmos para que vejais os bens espirituais que descem de meu reino, que eu 

quero conceder-vos. 

19 O banquete está preparado, o cordeiro foi sacrificado e a comida rica está pronta. Juntem-se a 

mim, discípulos, e alimentem-se. Abro o Livro da Sabedoria, para que vocês possam ler a lição apropriada 

para este dia. Venha até Mim e leve a comida que lhe ofereço, pois, em resumo, é o tempo de graça que 

lhe concedo. 

20 Por que você se maravilha com Minha palavra, que lhe dou através de um bocal humano, já que 

em todos os momentos tenho usado homens para falar com você e orientá-lo? Quando cheguei a vocês 

na Segunda Era, tornei-me humano para que vocês seguissem Meus passos à vista de Minhas Obras. 

Vocês me viram nascer, crescer, lutar e sofrer. Era necessário que a humanidade conhecesse Meu amor e 

Meu poder para que Meu exemplo fosse indelével em todos os Meus filhos. É por isso que, quando você 

se lembra destes eventos, você chora e sente remorso, porque eu não tenho sido totalmente conhecido 

nem amado pela humanidade. Mesmo agora, na Terceira Era, dou-lhes outro ensinamento, que é 

explicar-lhes meu trabalho passado e prepará-los para o novo tempo em que viverão. 

21 Quero que vocês, amanhã, quando não me ouvirem mais nesta forma, estejam à altura do meu 

exemplo e permaneçam como mestres da humanidade. Quem serão aqueles que irão salvar a 

humanidade quando ela estiver no meio do caos? Quem me representará na Terceira Era e dará 

testemunho de mim? Quem serão aqueles que impedirão o avanço dos elementos de destruição quando 

eles se soltarem no mundo? Quem irá imitar Meus apóstolos e espalhar Minha Doutrina? - São vocês que 

estou preparando com Minha Palavra, com dons de cura e força, para que vocês possam ser médicos, 

emissários e confortadores, pois a humanidade chorará muito antes e depois de Minha partida. Os 

tempos que virão oferecerão as leveduras mais amargas do copo, e naqueles dias Meu Espírito provocará 

vibrações em todas as mentes que iluminarão todas as criaturas para remover a confusão prevalecente. 

Naqueles tempos, a tristeza unirá todos os espíritos, e estes buscarão a luz e o caminho que me conduz a 

Mim. 

22 Você vai seguir Minha vontade de guiar aqueles que vêm em busca de Mim? - Você me diz que 

esta é sua intenção e me pede ajuda para superar todos os obstáculos que se interpõem em seu 

caminho. Sim, meus filhos, eu lhes disse que estou pronto para ajudá-los, pois sem esta força vocês não 

poderiam fazer nada. Vocês são fracos, pobres e ignorantes, mas estou fazendo de vocês herdeiros de 

um reino de verdadeira grandeza, e nada vou guardar em meu tesouro secreto; tudo o que lhes pertence 

como Meus filhos lhes darei, e lhes cobrarei que distribuam esta riqueza entre seus irmãos e irmãs. 

23 Falo-vos de união, de harmonia e compreensão, porque quero que a Casa de Israel seja uma arca 

de salvação, uma fonte de paz e de consolo para todos os errantes cansados. Eu os chamei de fortes, e 

isto será através do poder das virtudes que coloquei dentro de vocês. Lembre-se de que em todas as 

suas lutas eu vou diante de você e lhe deixo minha marca. Entenda que em seu espírito não pode haver 

paz nem alegria enquanto você não estiver unido. Quero ver vocês livres de todo sofrimento, pois já 

estão perto do fim de sua expiação, vocês estão diante dos portões da Terra Prometida, na qual entrarão 

vitoriosos e inteiros, pois esta é a Minha Vontade. 

24 Não quero que você se torne fanático através de Minha palavra ou que dê forma a uma nova 

idolatria. Não exijo o sacrifício de suas vidas, nem que ofereçam as flores e os frutos de seus jardins, pois 

eles são Meu trabalho, e não têm nenhum mérito em me dar. Não é minha vontade que vocês façam 

imagens com suas próprias mãos e as adorem depois, nem que construam uma segunda Torre de Babel 

cheia de vaidade e arrogância. O que desejo como um presente de vocês é um santuário que chega até 
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Mim, formado a partir de suas obras de amor, de orações e palavras que brotam de seus corações, e que 

vocês concedam em Meu nome aos espíritos famintos de verdade. Este é o "serviço" que peço a vocês. 

25 Você está sujeito à lei da evolução, esta é a razão de suas reencarnações. Somente meu espírito 

não precisa evoluir: Eu sou imutável. 

26 Desde o início, eu lhe mostrei a escada na qual os espíritos devem subir para chegar até Mim. 

Hoje você não sabe em que nível de ser você está, mas quando você descarta sua concha, você saberá 

seu grau de evolução. Não pare, pois você seria um obstáculo para aqueles que vêm atrás de você. 

27 Estejam unidos em espírito, mesmo que habitem níveis diferentes, e um dia estarão unidos no 

sétimo nível, o mais alto, e desfrutem do Meu amor. 

28 Vocês, homens que estão na moda à Minha imagem e semelhança, escutem-Me. Não parta 

amanhã para falar desta Doutrina, se você não tiver uma boa semente com você, se você não souber o 

que é submissão humilde e fizer o oposto do que Minha Lei ordena. Aconselho-o hoje, que amanhã você 

não tropece no caminho. 

29 Cuidareis da mulher que vos dou como esposa, a acarinhareis, e nela vossa semente dará frutos. 

Não quero que você fale de verdade e retidão enquanto desfolha as rosas e depois as abandona, pois 

você profanará Minha Lei. Tenha respeito tanto pelo que é seu quanto pelo que pertence aos outros. 

Seja justo e promova a paz na Terra. Chegará o momento em que você estará preparado para falar de 

obediência incondicional, de amor e perdão. 

30 Abençoado seja aquele que se humilha na terra, pois eu o perdoarei. Abençoado seja aquele que 

é caluniado, pois eu testemunharei sua inocência. Bem-aventurado aquele que me dá testemunho, pois 

eu o abençoarei. E aquele que for mal julgado por causa da prática do meu ensino, eu o reconhecerei. 

31 Quem entre vocês não sentiu Minha presença e foi alimentado por Minha Palavra? "Pedi, e ser-

vos-á dado". - Se no passado você Me procurou nas estrelas e nas coisas materiais, hoje Me procura com 

seu espírito no Infinito. Aproxime-se de mim pelo amor, pela obediência, e você terá paz. 

32 Amai-me e não idolatrem esses porta-vozes através dos quais eu me faço conhecido. Amo minha 

palavra e minhas obras, elas estão além do humano. Estes bocais são apenas Meus instrumentos e não 

são superiores a você, mas são iguais a você. 

33 Sacie sua sede em Minha fonte inesgotável, para que você não tenha mais sede. Não quero que 

meus filhos continuem a sofrer fome ou sede. É por isso que me aproximo de você e lhe trago o Pão da 

Vida Eterna, para que você não sinta por um momento a falta de bens espirituais. Eu, por outro lado, 

tenho sede de seu amor, de sua paz, e você me negou a água de sua compreensão. Até hoje, vocês não 

saciaram a sede ardente de reconhecimento de Minha Lei, que vocês me devem como crianças. 

Entretanto, continuarei esperando por você, pois minha paciência é inesgotável. Venha até Mim e eu 

prometo que não lhe faltará Minha proteção, pois se você souber Me amar hoje, um dia você virá até 

Mim e finalmente Me entenderá. 

34 Viva e leve tudo o que criei para o seu bem-estar na Terra, para que a paz não se afaste de você. 

Não afrouxar na luta, para que você possa alcançar sua salvação espiritual. 

35 Quando o espírito está preparado, não há noite para ele, nem fadiga, nem sono; em atividade ele 

ganha sua força, e cada prova é uma oportunidade preciosa para que ele prove sua força e resistência. 

Outros espíritos, embora fracos, sabem como Me buscar na hora do julgamento; sua fé e confiança os 

fazem passar. - Quero que você seja humilde e obediente, para que possa ser guiado por sua consciência, 

que é a centelha Divina que guia seu espírito. 

36 O que você me pede e para quem você chora? Você me diz que só eu posso lhe dar o que você 

precisa. Abençoados sois vós, pois, que Me procurais e Me pedis humildemente por vossos amados 

parentes e por aqueles que amais ternamente e por cujo progresso espiritual vos preocupais, sem que 

eles se relacionem convosco pelo sangue. Você me pergunta por aqueles que estão na prisão e 

cumprindo uma pena, e por aqueles que também estão presos como inocentes. Você reza pelos doentes 

que sofrem longe de suas casas. Este desejo surge dentro de você porque você começa a amar e, nesta 
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sensação, você encontra cada vez mais o êxtase supremo. Deixem-se inspirar pelo amor para realizar 

todos os seus trabalhos, então eles terão conteúdo espiritual. 

37 Quando você rezar, procure-Me no Infinito além de todas as coisas terrenas. Faça contato 

comigo, e quando você retornar ao seu mundo, todas as dúvidas serão dissipadas, não haverá obstáculos 

no caminho, e você se sentirá cheio da Minha sabedoria. 

38 Eu vos dei este tempo para que possais usá-lo para estudar Meus ensinamentos, para que possais 

mergulhar em Minha Palavra, afastados dos prazeres do mundo. Hoje vocês Me têm muito perto de 

vocês, Minha luz brilhou em seu espírito; Meu Ser os nutre, e Meu exemplo vocês têm eternamente 

presente. Não pensem que eu lhes dei provas de amor somente na Segunda Era; Minha Presença está 

eternamente com vocês. Peço-lhes apenas que se preparem para Me sentir em todas as minhas obras. 

Nos julgamentos que dobram a humanidade hoje, você pode ver a retidão de Minha justiça. 

39 Todos vocês atingirão o objetivo através do cumprimento de sua tarefa; é por isso que vim para 

lhes dar meus inesgotáveis ensinamentos, para que possam subir a escada de sua evolução. Não é Meu 

sangue que vos salvará, mas Minha luz em vosso espírito vos redimirá. 

40 Na Segunda Era, depois de Minha partida, eu lhes dei Minha Doutrina através de Meus apóstolos; 

agora eu a dou a vocês através da mediação de Meus portadores de voz, e nela lhes ofereço a Sabedoria 

Divina que nutre e conforta seu espírito. 

41 Peço-lhes que transformem seu coração em uma flor espiritual para oferecê-la a Maria, a quem 

vocês procuram como Mãe e a quem amam porque de seu ventre brotou o fruto bendito que lhes trouxe 

o pão da vida eterna: Jesus. 

42 Maria é a flor de Meu Jardim Celestial, cuja essência sempre esteve em Meu Espírito. 

43 Você vê estas flores aqui, escondendo sua beleza em humildade? Da mesma forma, Maria foi e é: 

uma fonte inesgotável de beleza para aqueles que são capazes de vê-la com pureza e reverência, e um 

tesouro de bondade e ternura para todos os seres. 

44 Eu a dei a Jesus como Mãe; ela era a ternura divina encarnada em uma mulher. É ela que você 

procura como intercessora, que você invoca como consolo em seus sofrimentos, e este amor divino se 

espalha como um manto sobre a humanidade. 

45 Ela é a que o anjo do Senhor chamou de "Abençoada entre todas as mulheres". Ela é a mesma 

que deixou Cristo na cruz como a mãe espiritual de todos os homens. 

46 Maria atravessou o mundo escondendo sua natureza divina; ela sabia quem era e quem era seu 

Filho, e em vez de se vangloriar dessa graça, ela se declarou apenas uma serva do Altíssimo, um 

instrumento dos conselhos do Senhor. 

47 Maria caminhou silenciosamente pelo mundo, mas encheu os corações de paz, intercedeu pelos 

necessitados, rezou por todos, e no final derramou suas lágrimas de perdão e piedade pela ignorância e 

perversidade dos homens. Por que você não deveria recorrer a Maria se deseja vir ao Senhor, já que 

através dela você recebeu Jesus? Não estavam Mãe e Filho unidos na hora sublime da morte do 

Salvador? O sangue do Filho não estava misturado com as lágrimas da Mãe naquele momento? 

48 Portanto, não é surpreendente que você a procure neste momento para guiá-lo e aproximá-lo do 

Mestre. 

49 Abençoados sejam aqueles que sabem como descobrir esta flor de humildade e pureza no jardim 

celestial; mas eu lhes digo novamente que somente o olho puro será capaz de encontrá-la. 

50 Hoje vocês me apresentam seus sofrimentos para que eu possa aliviá-los, e na verdade eu lhes 

digo que esta é minha tarefa, que eu vim para isso porque sou o Médico Divino. Mas antes que Meu 

bálsamo curativo faça efeito em suas feridas, antes que Minha carícia chegue até vocês, concentrem-se 

em vocês mesmos e examinem sua dor, investiguem-na, pensem bem sobre ela o tempo todo que for 

preciso, para que a partir desta contemplação vocês possam tirar a lição que este exame contém, assim 

como o conhecimento que está escondido nele e que vocês devem conhecer. Este conhecimento será 

experiência, será fé, será um vislumbre da face da verdade, será a explicação de muitas provações e 

lições não compreendidas por você. 
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51 Explore a dor como se fosse algo tangível, e você descobrirá nela a bela semente da experiência, 

a grande lição de sua existência, pois a dor se tornou o professor em sua vida. 

52 Aquele que considera a dor como um professor e que cuida com mansidão de suas exortações de 

renovação, arrependimento e emenda conhecerá mais tarde a felicidade, a paz e a saúde. 

53 Examinem-se cuidadosamente e verão os benefícios que daí derivarão. Você reconhecerá suas 

falhas e imperfeições, as corrigirá e, portanto, deixará de ser juiz de outros. 

54 Vocês Me pedem para curá-los; mas eu lhes digo verdadeiramente que ninguém pode ser seu 

médico melhor do que vocês mesmos. 

55 De que adianta curar você e remover sua dor se você não coloca de lado seus erros, pecados, 

vícios e imperfeições? Não é a dor que está na origem de seus males, mas seus pecados. Eis que esta é a 

origem da dor! Combata o pecado, então, tire-o de você, e você ficará bem. Mas fazer isso é sua tarefa; 

eu só lhe ensino e lhe ajudo. 

56 Se, através de sua consciência, você descobrir a causa de seus problemas e envidar todos os 

esforços para combatê-los, você sentiria o poder divino em plenitude, o que o ajudaria a ser vitorioso na 

luta e a conquistar sua liberdade espiritual. 

57 Quão grande será sua satisfação quando sentir que por seus próprios méritos conseguiu libertar-

se da dor e conquistou a paz. Então você dirá: "Meu Pai, tua palavra foi minha cura, teu ensinamento foi 

minha salvação". 

58 Pare agora de viver em um mundo de conjecturas. Não se deve ignorar a verdade, nem como 

homens, nem menos ainda como espíritos. Como você será vitorioso na luta material sem conhecer a 

vida espiritual? Como você será grande, saudável, sábio e forte se você teima em fechar os olhos para a 

luz eterna? 

59 Não viver mais no crepúsculo! Acorde e venha à plena luz do dia! Não sejam mais crianças 

pequenas e cresçam espiritualmente! 

60 Nem podem dizer que vivem em paz quando se comparam com outras nações; mas quando se 

sentem desanimados, tiram força de Meu Trabalho; quando os ensinamentos do materialismo querem 

dominá-los, tiram luz de Minha Palavra. Em verdade vos digo, se não se prepararem como eu vos ensino, 

muitos de vós estarão em confusão, muitos virarão as costas para Mim, e muitos crentes de hoje serão 

Meus inimigos amanhã e se levantarão para negar esta Verdade; perdoo-vos antecipadamente, mas se 

vos sentirdes desanimados, tirai força de Meu Trabalho; se vos sentirdes desanimados, tirai força de 

Minha Palavra Já de antemão eu os perdôo, mas também os sensibilizo com antecedência e os mantenho 

acordados. 

61 Mais uma vez lhes digo que se examinem cuidadosamente; desta forma, vocês começarão a se 

sentir um pouco mais fraternos com os outros, a ser mais compassivos e compreensivos com seu 

próximo. Hoje, muitas das ações de outros ainda o repelem porque você esquece suas próprias falhas. 

Mas quando você conhecer suas manchas e seus defeitos, você entenderá o amor com o qual eu lhe 

perdoo e o espero. Então você só poderá dizer: "Se Meu Pai me perdoou depois de eu O ter ferido tanto, 

é meu dever perdoar meus irmãos". 

62 O homem não sabe como olhar para dentro de si mesmo, para examinar suas ações e 

pensamentos. 

63 A preparação espiritual é o que você precisa; mas quando agir de acordo com minha palavra, 

você causará excitação na vida de seus irmãos, porque o espírito se manifestará em você com todos os 

seus dons e poderes. 

64 Em verdade vos digo que a história do Espiritismo será escrita na história humana com letras 

brilhantes. 

65 Israel não se fez imortal através da libertação do jugo egípcio? Os cristãos, em sua marcha 

triunfal, não se fizeram imortais pelo amor? Da mesma forma, os Espiritualistas se tornarão imortais em 

sua luta pela liberdade do espírito. 
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Minha paz esteja com vocês! 



 

64 

Instrução 9  
1 Comemoram neste dia minha entrada em Jerusalém; lembram-se dos tempos em que eu vivia 

entre vocês como Jesus. Hoje vocês se sentem novamente fortes diante dos Meus novos milagres, e 

testemunham publicamente que este Mestre é o mesmo que falou com vocês na Segunda Era; mas eu 

lhes digo que não esqueçam o que fizeram com Jesus, para que não o repitam neste tempo. Eu sabia que 

depois de sua exultação, como resultado das palavras dos sacerdotes, você iria enfraquecer, e que seus 

cantos hosianos logo se voltariam para "Crucificá-lo". 

2 Ó meus filhos, vocês que não reconheceram Minhas proclamações através dos tempos, nem 

permaneceram acordados esperando o cumprimento de Minhas profecias! 

3 Eu era o cordeiro sacrificial naquela Páscoa que meu povo celebrava. Só mais tarde, quando o 

tempo acabou, você reconheceu a natureza de Minha Doutrina e o motivo de Meu sacrifício, e então 

chorou e se arrependeu por não Me ter reconhecido. 

4 Hoje você está em um novo tempo de ensinamentos e grandes manifestações espirituais, e o 

Mestre está buscando em seu espírito a semente que Ele plantou em você em outro tempo. Você me diz: 

"Por que não sentimos Sua presença quando Você está tão perto de nós"? E eu lhe respondo que você se 

materializou, que está ocupado com as ciências e tudo o que pertence ao mundo, esquecendo seu 

espírito. 

Temerosamente você me diz que se desviou e eu lhe digo que vim para lhe mostrar o caminho com a 

luz dos Meus ensinamentos que o conduzirão a uma existência em um mundo de paz. Ouçam-Me e 

Minha Palavra despertará em vocês uma nova vida, suas dúvidas e temores serão dissipados. Seu 

espírito, que carrega um pesado fardo, encontrará a paz quando sentir o Meu perdão. 

5 Por que você não deixa sua causa para Mim? Por que vocês se fazem justiça tomando Meu lugar 

como juiz? Você não sabe que está vivendo uma época de provações e de pagamento de suas dívidas? 

Reconheçam que todos vocês estão violando Minha Lei, e que eu não os julguei nem os acusei 

publicamente. 

6 Se eu lhes concedi livre arbítrio, não é para que vocês possam julgar uns aos outros, mas para 

que possam aperfeiçoar seu espírito na prática do bem, apoiados pela luz da consciência. 

7 Estou fazendo vocês "trabalhadores" e estou lhes dando minha semente de amor para que 

possam semeá-la nos doentes, nos aflitos, nos malfeitores; e se alguém se sentir indigno de recebê-la, 

faça-o vir até Mim, saberei como fazê-lo digno para que ele não se sinta desprezado. Invocai vossa Mãe 

Celestial, seu amor Divino vos ajudará nesta luta e vos conduzirá todos a Mim. 

8 Quero que vocês, o povo que ensinei, assumam a responsabilidade de liderar as novas multidões 

que virão depois de 1950 para multiplicar Meu povo e vigiar para que possam ser nutridos com o Pão da 

Vida Eterna, como eu fiz com vocês. 

9 Não permita que Minha Palavra seja falsificada; esteja vigilante para que seu significado espiritual 

seja sempre preservado, e assegure-se de que sua interpretação seja correta. Apresente minha verdade 

e ela trará vida, saúde e fé a seus irmãos. Se Minha Palavra é luz que irrompe de Mim, ela deve se 

manifestar como uma tocha em todos os que a conhecem. Eu lhes ofereço esta luz porque não quero 

que vivam na escuridão. 

10 Aperfeiçoai vosso espírito com Minha sabedoria, fortalecei-vos para que luteis por vossa 

ascensão espiritual. - Vós, que sois desprovidos de todo sentimento, sentei Meu carinho para que o 

egoísmo dos seres que vos rodeiam não deixe danos em vossos corações. - Você me pergunta: "Por que 

não há amor verdadeiro entre os homens? Por que as pessoas não praticam a verdadeira caridade"? E eu 

lhe respondo: Porque secaram a fonte de águas cristalinas que coloquei em seu coração, porque se 

distanciaram do cumprimento de Minha Lei. 

11 Vocês se dividiram e não querem conhecer as necessidades de seus irmãos; vocês se consideram 

estranhos, mesmo que vivam sob o mesmo teto. É por isso que você ficou surpreso quando ouviu Minha 

palavra, porque nela manifesto Meu amor, Minha paciência e Meu perdão para todos os Meus filhos. 
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12 Não favoreço ninguém e lhes peço que se unam, que se amem e que se perdoem uns aos outros. 

Já lhe dei tempo suficiente para refletir e começar uma nova vida. Suas falhas do passado eu perdoei e 

estou dando a vocês a oportunidade de se transformarem em Meus bons discípulos. 

13 O Livro da Vida se abre diante de você para iluminar cada mente. Estude cada uma de suas lições, 

não veja segredos em toda parte; hoje tudo é clareza para a mente. Olhe para as câmaras secretas e 

saiba tudo o que eu lhe concedo. Eu não serei mais um pai incompreensível para você. Não há razão para 

Me ver desta maneira, pois todas as Minhas revelações estavam dentro do reino de sua compreensão, e 

tudo o que Eu lhe revelei em tempo oportuno. 

14 Não se preocupe desnecessariamente; tudo o que você acha que precisa tem com você. Coloquei 

minha luz em seu espírito e confiei a você o que é necessário para a preservação de seu corpo. Todos os 

elementos lhe servem; criei tudo para seu refresco, e tudo é útil quando você o usa com moderação. A 

razão de seus sofrimentos e tristezas é outra: o espírito não encontra paz nesta existência vazia que você 

criou na Terra, e sua inquietação se comunica a você. Se vocês tomassem resoluções para uma 

verdadeira melhoria, quanto bem vocês mesmos fariam e como recuperariam a paz que perderam. 

15 Discípulos, preparem-se para que possam falar à humanidade de amor, perdão e justiça. 

Esqueçam tudo o que pertence ao mundo para se elevarem às regiões de paz e de amor perfeito. 

16 Ouviram Meu chamado e Me procuram para aprender Minha lição; alguns pedem o pão 

cotidiano, outros Me procuram como médico e conselheiro. Mas alguns vêm apenas para buscar Minha 

Palavra, querendo descobrir alguma falha nela; mas eu digo a eles: Este ponto fraco que você procura, 

não encontrará em Minha Doutrina. Se, por outro lado, vocês olharem dentro de si mesmos, encontrarão 

aí a imperfeição. - Aqueles que agiram desta forma não reconheceram Minha Presença, porque só são 

capazes de interpretar as obras humanas, mas ainda não são capazes de compreender as mensagens de 

Deus. Eu esclareço a todos e perdoo sua incredulidade. 

17 Não permitirei que um único dos meus filhos se perca ou mesmo que se perca. As plantas 

parasitárias que transformo em fruteiras, pois todas as criaturas foram chamadas a existir para alcançar 

uma meta de perfeição. 

18 Quero que você desfrute do meu trabalho comigo. Já antes o fiz participar de Meus atributos 

porque você é parte de Mim. Como tudo me pertence, também faço de vocês proprietários de Meu 

Trabalho. 

19 Todos vós, espíritos, tendes em Mim um Pai Divino, e se eu vos dei pais humanos na vida 

material, foi para que eles pudessem dar vida a vosso corpo e representar vosso Pai Celestial convosco. 

Eu vos disse: "Amarás a Deus acima de todas as coisas criadas", e acrescentei: "Honrarás teu pai e tua 

mãe". Não descuide, portanto, de seus deveres. Se você não reconheceu com gratidão o amor de seus 

pais, e ainda os tem no mundo, abençoe-os e reconheça seus méritos. 

20 Quero que vocês sejam crentes, que acreditem na vida espiritual. Se você viu seus irmãos 

partirem para o outro mundo, não pense que eles estão longe de você, nem pense que você os perdeu 

para sempre. Se você quiser se reunir com eles, trabalhar, ganhar mérito, e quando você vier para o 

outro mundo, você os encontrará esperando para lhe ensinar como viver no vale espiritual. 

21 Meu povo, você acredita que é o seu Deus que dá esta palavra? - Por que então você duvidou de 

Mim quando Me invocou no leito da dor, e o bálsamo curativo não curou instantaneamente sua doença? 

Lembrem-se que eu os teste de muitas maneiras, porque quero que sejam fortes: pois se vocês são Meus 

discípulos, devem passar em muitos testes para que se possa acreditar em vocês. 

22 Vocês são a semente de Abraão, Isaac e Jacó, que lhes deram grandes exemplos de fé e 

obediência; embora possuam o mesmo espírito, não conseguem fazer o mesmo.- Em todos os momentos 

eu testei meus discípulos. Quantas vezes submeti Peter ao teste, e somente em uma delas ele vacilou. 

Mas não o julguem mal por este ato, pois quando sua fé foi acesa, ele era como uma tocha entre a 

humanidade, pregando e dando testemunho da verdade. 

23 Não condene Thomas; considere com que freqüência você tem sido capaz de agarrar minhas 

obras com suas mãos, e mesmo assim tem duvidado. Não olhe com desprezo para Judas Iscariotes, 
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aquele discípulo amado que vendeu seu Mestre por trinta moedas; pois nunca houve um 

arrependimento maior do que o dele. Aproveitei-me de cada um deles para deixar-lhe ensinamentos que 

serviriam de exemplo e que permaneceriam eternamente na memória da humanidade. Depois de sua 

pusilanimidade, eles se arrependeram, mudaram e se entregaram sem reservas ao cumprimento de sua 

missão. Eles foram verdadeiramente apóstolos e deixaram um exemplo para todas as gerações. 

24 Venha para o vale espiritual para que você possa entender Minha Palavra. Ao ouvirem Meu 

ensinamento, distanciem-se dos cuidados do mundo e deixem Minha luz iluminar seu espírito. Encorajo 

vossa fé e vos guio para sempre, para que vos prepareis para gozar a vida eterna. 

25 "Observe e reze", eu lhes digo repetidas vezes; mas não quero que se acostumem a este gentil 

conselho, mas que o ponderem e ajam de acordo com ele. 

26 Eu lhes digo que rezem porque aqueles que não rezam se entregam a pensamentos supérfluos, 

materiais e às vezes delirantes, que, sem perceber, encorajam e alimentam as guerras fratricidas. Mas 

quando você reza, seu pensamento, como se fosse uma espada de luz, rasga os véus das trevas e as 

armadilhas da tentação que hoje mantêm muitos seres cativos; ele satura seu ambiente com força 

espiritual e contraria os poderes do mal. 

27 Não se desespere diante da luta, nem se desespere se ainda não tiver visto o sucesso. Perceba 

que sua tarefa é lutar até o fim; mas você deve levar em conta que apenas uma pequena parte deste 

trabalho de renovação e espiritualização da humanidade recairá sobre você. 

28 Amanhã você deixará seu posto, e outros virão para continuar seu trabalho. Eles levarão o 

trabalho um passo adiante, e assim Minha palavra será cumprida de geração em geração. 

29 Finalmente todos os ramos se unirão com a árvore, todas as nações se unirão em um só povo, e a 

paz reinará na terra. 

30 Orem, discípulos, e aperfeiçoem-se em sua elevação para que suas palavras de instrução e amor 

possam encontrar um eco no coração de seus irmãos. 

31 Na verdade, eu lhes digo: Se este povo, além de entender seu destino, já estivesse cumprindo sua 

missão, a humanidade obteria graça através de suas orações. Mas ainda lhe falta caridade, para que você 

possa sentir seus vizinhos como verdadeiros irmãos, para que você possa, na verdade, esquecer as 

diferenças de raças, línguas e credos e, além disso, apagar de seus corações todo traço de ressentimento 

contra aqueles que o ofenderam. 

32 Se você conseguir elevar seus sentimentos acima de tão grande miséria humana, o mais sincero e 

sincero apelo por seus irmãos se elevará dentro de você, e esta vibração de amor, esta pureza de seus 

sentimentos, serão as espadas mais poderosas que destroem as trevas criadas pelas guerras e paixões 

dos homens. 

33 A dor vos preparou, Israel, em cativeiro vos purificastes; portanto, sois vós os aptos para cuidar 

daqueles que sofrem. 

34 Observe, meu povo, seja como os pássaros que anunciam o novo dia e despertam aqueles que 

estão dormindo, para que possam ser os primeiros a receber a luz, e então eu lhes direi: Aquele que 

realmente vos ama vos saúda neste momento. 

35 Todos os que se aproximam para Me ouvir sentirão a carícia da Minha Palavra, sentir-se-ão 

ungidos pelo Meu amor e banhados com bens espirituais. 

36 Estou feliz porque vi que você deixou tudo para estar à Minha mesa, e isto porque você sabe que 

Minha Palavra é seu pão e sua bem-aventurança na terra. 

37 Esta instrução entra em seu coração onde nasceram resoluções para a melhoria e sentimentos 

nobres. 

38 Se você sofreu muito e chorou até estar pronto para me abrir as portas de seu coração, em 

verdade lhe digo, aquele que sofreu muito expiou ao mesmo tempo por suas transgressões e será 

perdoado. 

39 Corações aflitos, ainda sua dor e venha a Mim. Iluminai-vos com a luz de vossa consciência e 

trilhai alegremente o caminho de Meus ensinamentos. 
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40 Fique bem em mim, esqueça sua tristeza e seu amor. Aquele que tem amor tem tudo; aquele que 

diz "amor" diz tudo. 

41 Mas quando vocês entendem que tudo o que saiu de Mim é perfeito, harmonioso e belo, vocês 

se perguntam: "Por que então os filhos de Deus vivem destruindo e destruindo no mundo? Que poder os 

move a julgar mal e destruir, embora tenham surgido da fonte pura do Pai? Quais são esses poderes, e 

por que Deus, com Seu poder ilimitado, não impediu o avanço dos homens que destroem a paz? Por que 

Ele permite o mal entre os homens"? 

42 Escutem, discípulos: O homem possui como dons espirituais o livre arbítrio e a consciência; todos 

vêm ao mundo dotados de virtudes e podem fazer uso delas. Em seu espírito está a luz da consciência; 

mas simultaneamente com o desenvolvimento do corpo, as paixões, as más inclinações, desenvolvem-se 

com ele, e estas estão em luta com as virtudes. Deus permite que isto aconteça desta maneira, porque 

sem luta não há mérito, e isto é, portanto, necessário para que você ascenda no caminho espiritual. Em 

que consistiria o mérito dos filhos de Deus se eles não lutassem? O que você faria se vivesse cheio de 

felicidade, como você anseia no mundo? Você poderia, rodeado de conforto e riqueza, esperar progresso 

espiritual? - Você ficaria parado, pois onde não há luta, não há mérito. 

43 Mas não entenda mal, pois quando falo de luta, refiro-me àquilo que você desenvolve para 

superar suas fraquezas e paixões. Essas lutas são as únicas que permito aos homens, para que dominem 

seu egoísmo e seus desejos materiais, para que o espírito, iluminado pela consciência, possa tomar seu 

verdadeiro lugar. 

44 Esta luta interior eu aprovo, mas não aquela que os homens travam no desejo de auto-exaltação, 

cegos pela ambição e pela malícia. 

45 O alvoroço e os ultrajes das guerras fratricidas obliteraram a sensibilidade do coração humano, 

impediram a manifestação de qualquer sentimento superior, como a caridade e a piedade. 

46 Não quero dizer que todos são assim, não, pois ainda há pessoas em quem há ternura, compaixão 

e amor pelo próximo, que vão até o sacrifício para poupá-los do mal ou para libertá-los de algum 

julgamento. Se algumas pessoas lhe dão essa ajuda - o que nem todo seu Pai celestial fará por você que é 

filho dele? Então como você poderia pensar que Ele lhe enviaria dor e desolação? 

47 Sou o mesmo Mestre que vos falou na Segunda Era do caminho para o Reino Celestial; sou o 

mesmo Cristo que proclama a verdade através dos tempos, os ensinamentos eternos que são imutáveis 

porque são revelações que brotam do Meu Espírito. 

48 Sabei em Mim o Pai, pois verdadeiramente vos digo que Cristo é um com o Pai desde a 

eternidade, mesmo antes que os mundos fossem. Na Segunda Era, este Cristo, que é um só com Deus, 

tornou-se homem na Terra no corpo abençoado de Jesus, e assim se tornou o Filho de Deus, mas 

somente em relação a Sua humanidade, pois eu vos digo novamente que só existe um Deus. 

49 Às vezes você pensa que eu falo demais do espírito e esqueço suas necessidades e preocupações 

humanas. A isto eu digo: "Buscai o Reino de Deus e Sua justiça, e o resto vos será dado em cima dele. 

Então paz, serenidade, compreensão, perdão e amor virão até você, e no reino material você terá tudo 

em abundância. 

50 Conheço e compreendo todas as suas necessidades e me encarrego de aliviar todas as suas 

preocupações de acordo com a Minha vontade, e se às vezes você se sentiu desapontado porque não lhe 

concedi imediatamente o que você pediu, você não é menos amado pelo Pai por causa disso; isso 

aconteceu porque é muito benéfico para você. 

51 Muitos de Meus filhinhos atribuem seu sofrimento às injustiças do destino e se acreditam 

esquecidos por seu Pai. Agora eu pergunto a vocês: A que propósito minha palavra lhe serviu? Você 

acredita que o Senhor, o Autor da vida, não tem o poder de remediar seus males, ou que Ele não pode 

ajudá-lo em nada material que não o ajude em sua ascensão espiritual? 

52 Eu lhe concedo apenas o que é para o seu bem. Quantos pedidos você faz que só lhe causariam 

desvantagens ou infelicidades se fossem concedidos a você. 



U 9 

68 

53 O homem que confia em Deus e abençoa seu destino perante Ele nunca o amaldiçoa, nem exige o 

que não lhe é concedido. 

54 Quando ele é pobre ou doente e seu coração está sofrendo, ele espera com confiança na vontade 

de Seu Senhor. 

55 Às vezes você me diz: "Senhor, se eu tivesse tudo, se nada me faltasse, eu colaboraria em Tuas 

obras espirituais e praticaria a caridade". Mas saibam que, como homens, vocês são inconstantes e que 

todas as resoluções de hoje, já que não possuem nada, mudariam se eu lhes concedesse tudo o que 

vocês desejam. 

56 Somente o amor de Deus por Seus filhos é imutável. 

57 Sei de antemão que se eu lhe desse presentes abundantes, você pereceria, pois conheço suas 

escolhas e fraquezas. 

58 Eu sei que quando o homem tem uma abundância de bens materiais, ele se afasta de Deus 

porque ainda não é capaz nem está preparado para entender seu Senhor. 

59 Perceba o quanto eu o amo e não se esqueça de você; eu só não quero que você pereça. 

60 Afaste-se das vaidades do mundo, venha a Mim por convicção, por amor, não por dor. 

61 Não se afaste da fé quando estiver necessitado; pois se fosse benéfico para seu desenvolvimento 

espiritual libertá-lo da pobreza, eu lhe daria tudo em abundância. 

62 Lembre-se de que o Pai dirige o destino de Seus filhos com suprema justiça e perfeição. 

63 Estes são tempos de provações, dores e amarguras, tempos em que a humanidade sofre as 

conseqüências de tanto ódio e má vontade mútua. 

64 Veja os campos de batalha onde se ouve apenas o rugido das armas e os gritos de angústia dos 

feridos, as montanhas de cadáveres mutilados que antes eram corpos fortes de jovens. Você consegue 

imaginá-los como eles abraçaram pela última vez a mãe, o cônjuge ou o filho? Quem pode medir a dor 

dessas despedidas que não bebeu ele mesmo este copo? 

65 Milhares e milhares de pais, esposas e filhos angustiados viram seus entes queridos partir para os 

campos da guerra, do ódio, da vingança, compelidos pela ganância e arrogância de algumas pessoas sem 

luz e sem amor pelo próximo. 

66 Essas legiões de homens jovens e vigorosos não puderam voltar para suas casas porque foram 

deixados esfarrapados nos campos; mas eis que a Terra, a Mãe Terra, mais misericordiosa do que os 

homens que governam as nações e se acham senhores das vidas de seus semelhantes, abriu seu ventre 

para recebê-los e cobri-los com amor. 

67 Eis as caravanas de homens de todas as idades, de mulheres e crianças, fugindo da destruição e 

buscando, cansados, um lugar de abrigo e paz. Seus pés já estão machucados e sangrando, seus corações 

já não resistem mais à dor; mas ainda nas profundezas de seu ser permanece uma centelha de 

esperança. 

68 rezem, pessoas, rezem por elas e Minha ternura, unida a seus pensamentos, descerá sobre elas 

para protegê-las e cobri-las com Meu manto de amor 

69 Pense na causa das guerras fratricidas, bem como na destruição que elas causam, e você 

perceberá que você não é tão miserável quanto pensa. Então suas lamentações cessarão e você não mais 

me dirá: "Senhor, sou o mais miserável da terra; é porque Você me esqueceu? 

70 Veja como a guerra destrói tudo! 

71 Eis estes pais idosos que aguardam o retorno de parentes queridos; a fome joga em seus portões 

e a solidão é sua companheira. 

72 Aqueles que tinham força suficiente para andar escaparam; os inválidos tiveram que ficar e 

aturar o que lhes aconteceu. Seus pensamentos sombrios só brilharam quando Me imploraram em sua 

oração: "Senhor, não Me abandones". 

73 Só eu conheço a dor que as mães abandonadas pela maldade dos homens escondem. 

74 Sou o único que lhes diz no silêncio e solidão de suas vidas que eles não são abandonados em 

Meu Reino. 
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75 Reze, Meu povo, e considere a arrogância e ambição que germinam na mente dos homens que 

trouxeram a ruína, o desespero e a morte a outros que não têm culpa. 

76 Tendo ponderado Minhas palavras, você ainda pensa, Meu povo, que você é o mais infeliz do 

mundo? Você me responde: "Não, Mestre, estávamos errados porque tínhamos esquecido os outros e 

pensado apenas em nós mesmos, pensando que a luta pelo pão cotidiano era o copo mais amargo para 

beber". 

77 A isto lhe digo que você deve se sentir rico porque está ouvindo a Palavra Divina que o nutre e 

fortalece, e ainda desfruta de um pouco de paz. 

78 Você ainda pode contar com alguns dias de descanso, mas também este canto da terra será 

abalado pela dor; assim, nenhum lugar será deixado neste mundo que não tenha sido purificado. 

79 Tudo o que meu apóstolo João lhe disse agora está se tornando realidade palavra por palavra e 

evento por evento. 

80 Todos estes sinais, provações e problemas que a humanidade está sofrendo são a prova mais 

tangível de que uma era está agora terminando para dar lugar a uma nova. Não é a primeira vez que tais 

eventos acontecem com você, mas se você Me entendesse e estivesse preparado, você daria este passo 

transitório com serenidade, sem ficar consternado. 

81 Você está se aproximando agora da metade de um século e já experimentou muito. Que 

surpresas, eventos e provações esperam por você no meio século que se avizinha? 

82 Só vos digo o que disse muitas vezes aos meus apóstolos da Segunda Era: "Vigiai e orai, para não 

cairdes em tentação"! 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 10  
1 Responda às perguntas de sua consciência nesta hora abençoada, pois é hora de julgar. 

2 Você está diante de seu Juiz, pois é necessário que eu o toque por um momento com Minha 

justiça; mas, na verdade, eu lhe digo que Meu julgamento é amoroso e justo. 

3 Eu lhes dou grandes provas o tempo todo de que eu moro entre vocês. Por que todos vocês não 

acreditam em Mim? Você quer que eu o abandone ao capricho da maldade humana? - Não se desvie 

para os caminhos do mundo. Vinde a Mim, eu sou o caminho que vos conduz à verdadeira felicidade. 

4 Confiei à vossa nação uma missão de paz e não de guerra; compreendam que minha Palavra 

divina ressoa nela, na qual vos revelei que a Nova Jerusalém está no Vale Espiritual; e nela (a Nova 

Jerusalém) todos os espíritos devem entrar pelo caminho do desenvolvimento espiritual superior e 

tornar-se seus habitantes. 

5 Até hoje você me mostra seus celeiros com pouca semente, e isto porque você não usa os 

campos que eu estou gradualmente fornecendo para você. Seus irmãos estão morrendo diante de seus 

olhos, e você permanece intocado. 

6 Você não acha que, desta forma, está ocultando Minha Lei? Você sabe muito bem que foi você 

quem há muito tempo fez um pacto comigo, um pacto que ficou escrito no Livro da Vida. 

7 Seu coração confessa que vocês ainda são como soldados desanimados. 

8 Escutem-me, pessoal, pois as provações virão e eles os despertarão e lhes darão o aço que lhes 

falta. 

9 É necessário que sua fé e conhecimento se tornem grandes para que você compreenda que nesta 

vida você deve ser o guardião da paz por meio de seus pensamentos e orações. 

10 Um novo ano começa para você, pelo qual você me dará conta. Dou-lhe este tempo para sua 

preparação e para sua luta. 

11 Quando vocês se preparam, não choram nem sentem dor no coração. Mas não desafie Minha 

justiça através da desobediência, pois então você certamente terá que beber o cálice da amargura. 

12 Tornem-se meus trabalhadores, pois os campos esperam sua semente de amor. Elijah, o 

incansável Pastor, já preparou os caminhos e os campos, para que você possa pegar seus implementos e 

começar a trabalhar os campos. 

13 Seu trabalho é muito delicado, mas não será nem difícil nem cansativo. Diante do sol quente e 

branco de Minha justiça, o manto materno de Maria será sempre colocado como uma nuvem benéfica, 

concedendo-lhe sua proteção celestial, enquanto Minha voz, como o trilhar e o esfriar dos pássaros, lhe 

encantará para tornar seu trabalho agradável. 

14 Amados discípulos, Minha voz falou-lhes incansavelmente na Terceira Era, Minha Palavra 

apareceu como um farol brilhante mostrando o caminho para os náufragos perdidos. 

15 Eu lhes dei poder espiritual com meus ensinamentos, não apenas para suportar as vicissitudes 

deste mundo, mas também para realizar a tarefa espiritual que vocês empreenderam neste tempo. 

16 Nem todos o receberão de braços abertos quando você espalhar Minha Doutrina; alguns 

colocarão armadilhas para derrubá-lo. 

17 A batalha vai começar; pois assim como há aqueles que têm o poder de fazer o bem, também há 

aqueles que têm o poder de fazer o mal. 

18 Estou purificando vocês e preparando-os espiritual e fisicamente para que possam compreender 

a inspiração do Pai e depois levá-la a seus irmãos com a mesma pureza com que eu a entreguei a vocês. 

19 Você provará que este ensino não é uma teoria, que não é tirado dos livros, que contém em sua 

verdade a mensagem do Espírito Santo. 

20 Estou preparando-os, pois a vida na Terra mudará todos os dias, e o que é "paz" hoje será a 

guerra amanhã; o que parece aos homens como "luz" hoje os fará se desviar amanhã. A humanidade 

está preparando suas muitas armas para a batalha; você mantém a sua pronta. 
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21 Na oração e na prática de Minha Doutrina, os homens encontrarão a luz. Ao agir de acordo com 

Minha Lei, Meus novos soldados encontrarão a força, e quando os dias de dor chegarem, vocês se unirão 

para se encorajar e rezar por todos. 

22 Minha lei será a arca da salvação neste tempo. Na verdade, eu lhes digo: Quando as águas do 

Dilúvio forem libertadas da maldade, da dor e da miséria, os povos de outras nações virão em longos 

trens para esta terra, atraídos por sua espiritualidade, sua hospitalidade e sua paz; e quando conhecerem 

esta revelação e acreditarem no que eu falei como o Espírito Santo em Minha nova vinda, também os 

chamarei de "israelitas segundo o Espírito". Entre essas multidões estarão Meus emissários, que enviarei 

de volta a suas nações para levar a seus irmãos a mensagem divina de Minha Palavra. Mas nem todos 

virão a esta nação para conhecer a Doutrina que lhes trouxe, pois muitos a receberão espiritualmente. 

23 Você verá então quantos que nunca me ouviram, como os grandes apóstolos, se levantarão 

cheios de fé, amor e zelo, desconsiderando medos e preconceitos que você não foi capaz de superar, e 

entrarão onde quer que uma porta se abra para dar testemunho de Minha Palavra. Eles não terão medo 

de seitas e religiões, pois em vez de considerá-los inimigos, eles os considerarão irmãos. 

24 Não olhe para ninguém neste caminho como um estranho, receba seus irmãos de coração aberto 

e lhes dê as instruções que eu lhes dei. 

25 Mais tarde, quando meus emissários estiverem espalhados pelo mundo, todos eles se sentirão 

unidos em sua missão. 

26 O "trabalhador" cultivará a terra, desenhará o sulco e colocará sua semente nela, com a fé e o 

desejo de colher uma rica colheita. Mas o Mestre lhe diz: lembre-se sempre de escolher o solo adequado 

para que a semente não falhe. Você sempre colherá frutos que correspondam ao amor com o qual os 

cultivou. 

27 Todos vocês poderão ser "trabalhadores em meus campos", mas é necessário sentir e 

compreender esta tarefa de antemão. 

28 Este trabalho consiste em remover a atadura escura dos ignorantes e fanáticos, ensinando-lhes 

que eu sou o Único Deus a quem todos devem servir. Estou preparando vocês para se mostrarem como 

um exemplo para os outros, já que foram capazes de abrir os olhos para a Luz e confessar humildemente 

que eram ignorantes. 

29 Através de vocês eu semearei Minha semente e mais tarde colherei os frutos do cumprimento de 

Minha Lei. Seus irmãos lhe perguntarão como você recebeu esta Doutrina, qual foi a natureza de Minhas 

manifestações e por que você segue este caminho; e a cada pergunta você responderá com absoluta 

verdade. Pois se não souberem se defender com a verdade, não serão fortes e ficarão como perdedores; 

então a semente não será capaz de germinar. 

30 Não quero que você seja incapaz de colher uma colheita no final da batalha, depois de ter se 

afastado das tentações do mundo de Me ouvir e de ser chamado de Meus discípulos. Não seria justo 

para você colher decepção e amargura simplesmente porque não aprendeu a tempo de defender meu 

trabalho estudando-o e sondando-o, de modo a poder enfrentar as provas. 

31 Meu ensinamento é uma doutrina única, sabiamente comunicada de muitas formas para que 

você possa compreendê-la, e à qual você não tem nada a acrescentar. E embora seja lei, não quero impô-

la a vocês, pois vocês cairiam na hipocrisia; vocês demonstrariam cumprimento enquanto suas ações 

violariam Minha lei. 

32 Eu coloquei a consciência em seu ser para que ela possa ser o guia em todos os seus caminhos, já 

que a consciência é capaz de distinguir o que é bom do que é mau, e o que é justo do que é injusto. Com 

esta luz, você não será enganado nem poderá ser chamado de ignorante. Como o espiritualista poderia 

enganar seu vizinho ou procurar enganar a si mesmo se ele soubesse a verdade? 

33 Na Segunda Era, um jovem rico aproximou-se de Jesus e disse-lhe: "Mestre, creio que mereço o 

reino que Tu prometeste, pois ajo de acordo com Teu ensinamento". Jesus lhe perguntou: "Você cumpre 

a lei"? E o jovem respondeu: "Sim, Senhor, eu jejuo, trato bem meus irmãos, não faço mal a ninguém, e 

dou parte de minha riqueza para o sustento do templo". Então Jesus lhe disse: "Se você quer me seguir, 
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dê aos pobres o que você tem e siga-me". - Mas era tanto que o jovem possuía que ele não abriria mão 

de suas riquezas e preferia se separar do Senhor. Ele pensou em cumprir e se enganou. 

34 Quantas vezes eu já lhes disse: Pratiquem o amor ativo ao próximo, deixem que esta virtude se 

torne aparente, mas não a usem para mostrar, porque assim não será mais uma ajuda altruísta, e vocês 

se enganarão. 

35 Discípulos, se não quiserem sucumbir a erros na prática de Minha Doutrina, examinem suas ações 

com a ajuda de sua consciência; se ela os acusar, investiguem a si mesmos de baixo para cima, 

encontrem o erro e o corrijam. Sua consciência é um espelho no qual você pode ver se é sincero ou não. 

36 O espiritualista deve ser reconhecido por suas ações, que, para ser puro, devem ser ditadas pela 

consciência. Aquele que age desta maneira se sentirá justificado em seu espírito para chamar-se Meu 

discípulo. 

37 Quem será capaz de me enganar? - Ninguém. Mas eu o julgo não pelo que você faz, mas pela 

intenção com a qual o faz. Eu estou em sua consciência e além dela. Você acha que eu não posso 

conhecer suas ações e suas intenções? 

38 Preparem-se para a batalha, para que Meu povo não seja mal compreendido por causa de suas 

más ações, pois muitas vezes o reconhecimento ou o não reconhecimento de Minha Doutrina dependerá 

de vocês. No entanto, pergunto a vocês: O que poderá obscurecer Minha Palavra, já que é a própria 

Verdade, já que é pureza e perfeição? - Nada. No entanto, através de sua falta de realização, você pode 

muito bem perder oportunidades de ganhar mérito e levantar seu espírito. 

39 Se alguém não sabe Minha verdade, é porque não veio beber da fonte da sabedoria, que é Minha 

Palavra e que transborda suas águas cristalinas para cada sedento. 

40 A verdade que revelei aos "primeiros", aos patriarcas, profetas e justos, é a mesma que lhes 

apresento hoje, pois Minha Doutrina, que vocês estão recebendo atualmente, é a Lei de todos os 

tempos. Eu lhe ensino apenas o caminho, para que você possa continuar sua jornada de vida até o 

objetivo. 

41 Discípulos, aqui está Minha Palavra, na qual você sempre encontrará Minha verdade; entretanto, 

se você der interpretações errôneas ou complicadas, se você mudar Minha Doutrina ou der uma 

apresentação confusa dela para aqueles que precisam, você colherá uma má colheita. 

42 Tenha cuidado com a forma como você transmite meus ensinamentos e como fala deles, pois 

você é responsável por uma herança muito grande. 

43 Eu sou o proprietário da semente, vocês são os trabalhadores, cuidem para que ela germine, 

floresça e dê frutos, como lhes ensinei. 

44 No entanto, não se sintam como servos ou escravos. Sinta-se livre para amar e trabalhar dentro 

de Meu Trabalho. Eu sou a luz que ilumina os caminhos, e vocês são os vagabundos que escolhem o 

caminho. 

45 Se alguém caminha como um cego e não vê esta luz, se alguém é preguiçoso e, portanto, não a 

encontra, se alguém se afasta do caminho, não me culpe; pois onde quer que você esteja, eu devo falar 

com você de várias formas. Reconhecer que aquele que quer Me encontrar deve fazer um esforço. 

46 Minha palavra entra em seu coração como o trigo entra em solo fértil, e quando você a recebe 

você deve fazê-la florescer e multiplicar-se. 

47 Estudem esta palavra para que vocês possam conhecer seu conteúdo, e atuem sobre ela para que 

vocês possam tomar consciência de seu valor; e não guardem o conhecimento que vocês adquirem 

através do estudo apenas para vocês mesmos, tornem-no conhecido para a humanidade. Você verá com 

alegria que ela é bem recebida por seus irmãos e os verá despertar para o amor e a fé. 

48 Depois desse tempo, os homens virão até você em busca de Minha Doutrina, e sem ter ouvido 

Minha Palavra transmitida através dos "bocais", eles saberão que eu vim mais uma vez, e terão a certeza 

de que eu falei com a humanidade nesta forma. 

49 Chegará o momento em que Minha Palavra se espalhará por todas as nações, e Meus 

mandamentos dados nesse tempo adquirirão vida e força através dos tempos. Todo aquele que se 
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preparar sentirá Minha presença em seu espírito, e finalmente o homem obedecerá a Minha lei. O livre 

arbítrio será corretamente compreendido por ele, e ele realizará obras justas dentro da estrutura de 

Minha Lei Divina. 

50 Mais uma vez, deixo-lhes a trilha para que vocês me sigam. Quando você partiu em busca de 

pessoas para trazer a Boa Nova, não implore que elas o escutem. 

Carreguem sua tarefa com dignidade, e aqueles que acreditam que vocês serão aqueles que eu 

escolhi para fazer deles Meus discípulos. - Circularão rumores de que o Mestre voltou para chamar seus 

novos apóstolos, e vocês darão testemunho destas manifestações, revelando-lhes que vocês também 

voltaram à Terra, vocês que estavam comigo na Segunda Era e ouviram Minha palavra na Galiléia e na 

Judéia. Mas se eles duvidarem de você, diga-lhes para refletir sobre Minhas palavras e sobre as profecias 

dadas aos Meus apóstolos, então eles saberão que esta é a verdade. 

51 A vocês que Me escutam, dou Minha Palavra através da mediação dos portadores da voz; mais 

tarde, virão outras gerações que estudarão tudo o que falei e que serão preservadas na imprensa e 

encherão volumes grossos. 

52 Eu sou a Vida e os animo a cada momento; mas devo lutar com suas idéias e pensamentos. Suas 

obras lhe trazem dor e morte, e você não sabe como Me procurar para se tornar forte no bem. Por que 

você não vem até Mim? Quem me invocou e não sentiu Minha Presença? O quanto eu te amo e sempre 

te amei! Mesmo antes de eu te criar, eu te amei em Mim, e desde o momento em que tu saíste de Meu 

Espírito, tu recebeste Meus dons e Meus mandamentos para todo o sempre. 

53 A terra sobre a qual você caminha hoje não é seu lar eterno, não é a terra da promessa; portanto, 

você está sempre ansiando por outra vida mais elevada, lutando por 

Perfeição, pois ela chega a você como uma herança eterna; é o estado de elevação que seu espírito 

alcançará após grandes lutas. Não fique satisfeito com os bens terrenos, pois você sabe que está 

destinado a conhecer a vida espiritual perfeita, com todas as suas graças e belezas. 

54 Não espere que seus irmãos se renovem somente através de Minha Divina Obra, sem ter lutado 

por ela. Sua tarefa é trabalhar para construir as bases de uma nova humanidade que ame e obedeça a 

Minha Lei. Para isso, a oração é sua melhor arma. 

55 Eu falo à mente e ao coração de todos os homens; eu os nutro, e chegará um tempo em que eles 

serão capazes de se unir a Mim espírito a espírito, e então não haverá segredos entre o Pai e o Filho. 

Preparem-se para aquele momento em que eu não mais me farei conhecer através da mente humana. 

56 Escreva Minha Palavra para as próximas gerações e tome cuidado para não cumprir minhas 

ordens corretamente. Não quero que Meus novos discípulos, aqueles que conhecerão Minha Palavra 

somente através das Escrituras, encontrem imperfeições em Minha Doutrina como resultado de sua falta 

de preparação. É minha vontade que todo o conteúdo e a verdade do meu trabalho estejam contidos 

nestas páginas. Neste livro que vos confiei, uni Minha Palavra revelada em três tempos, e tudo o que 

ficou escondido ou envolto em mistério vocês entenderão quando se unirem de espírito em espírito com 

Minha Divindade. 

57 Em verdade vos digo, se acreditais que Minha manifestação neste tempo não é um 

acontecimento e que com vosso desaparecimento Minha Obra terminará, não tendes idéia de seu 

alcance, nem tendes visto a luz do Sexto Selo que ilumina e anima todas as coisas criadas e marca uma 

nova etapa para a perfeição do espírito. 

58 Se você visse a humildade de seu espírito ao ouvir Minha Palavra, sua "matéria" se uniria com a 

mesma para formar uma única vontade; mas a casca do corpo é um obstáculo ao seu progresso 

espiritual. Veja nisto a luta, e nela os méritos necessários para sua ascensão espiritual. 

59 Quando você se sentir deprimido pelas provações da vida, agarre-se a Mim e será forte, e 

ninguém destruirá sua paz nem o roubará de sua herança. 

60 Quero ver você sempre queimando em seu amor, para que você não seja como os túmulos, que 

só são quentes enquanto o sol envia seus raios, e esfria novamente ao entardecer, quando se esconde. 
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61 Não se comovam apenas quando ouvirem Minha Palavra, mas me amem e se amem sempre, 

como eu vos amo. 

62 Em corações gratos, ouvi esta oração: "Senhor, incansavelmente nos concedes tantos benefícios". 

Mas eu lhes digo: Eu sou seu Pai e vejo sua necessidade. Como Meu Espírito não deve ser movido em sua 

oração? Eu o confortei na solidão de seu leito e o iluminei para que sua oração espiritual possa ser útil. 

63 Deixo um livro memorial no coração de Meus discípulos para que depois de 1950, quando Minha 

Palavra não for mais ouvida através da mente humana, sejam eles que levarão Minha mensagem à 

humanidade. 

64 Quantos ensinamentos vocês ouviram e aprenderam nestas casas de oração discretas onde 

Minha Palavra se faz conhecida, embora não haja nelas ritos, altares ou imagens; aqui vocês não 

sentiram mais o vazio em seus corações. 

65 Abençoados sejam vocês que Me escutaram com mansidão e humildade, pois amanhã vocês 

surpreenderão as multidões com o profundo significado de sua palavra. 

66 Discípulos, agora é o momento de vocês perceberem a grandeza e pureza de Minha Obra, para 

que, quando a proclamarem no futuro, suas ações estejam de acordo com Meu Ensinamento. 

67 As multidões estão se aproximando deste povo; esteja equipado; não quero que eles o 

surpreendam em atividades desonestas, pois eles podem dizer: "São estes os novos discípulos do 

Senhor"? 

68 Depois de ter falado tanto com você, não quero que eles encontrem seu celeiro vazio de boas 

obras. 

69 Você será sondado amanhã e posto à prova por homens que desejam vê-lo enfraquecido para 

acusá-lo e negar minha verdade. 

70 Não espere que Minha Palavra escrita apenas em livros realize o milagre da conversão da 

humanidade; é necessário que grandes soldados da Minha Causa se ergam para selar e confirmar Minha 

Verdade com sua fé, coragem e amor como armas. 

71 Não haverá necessidade de perguntar se o caminho é claro ou não, nem será preciso ir em busca 

das multidões; pois eu me encarregarei de colocar os necessitados em seu caminho. 

72 É necessário que surjam homens entre a humanidade que reconheçam a grandeza de Minha Lei e 

façam com que ela seja reconhecida. 

73 Vocês que me ouviram neste tempo - sejam grandes através da humildade, através da Minha 

Palavra, através de sua virtude e do bom cumprimento de Minha Lei! Mas não pense que você será o 

maior entre a humanidade porque me ouviu. Quantos que se afastam de Minha Doutrina, no dia em que 

o ouvirem, seu testemunho será suficiente para realizar obras maiores do que as suas. 

Você se alegrará muito com isto, pois estes trabalhos serão o fruto de sua realização. 

74 Agora eu o fortaleço e fecho as feridas que a humanidade costumava lhe infligir, para que você 

tenha o aço necessário quando a batalha começar. 

75 Esteja ciente de que a luz do Sexto Selo o ilumina, o Sexto Candelabro ilumina a humanidade; 

mas embora todos sejam iluminados por esta luz, alguns se dão conta de que estão vivendo em um 

tempo significativo, enquanto outros deixam passar todos os ensinamentos sem serem acatados. 

76 Por que, se todos vocês foram criados iguais, vocês não têm todos fé? - Devido a seu livre arbítrio 

e ao diferente desenvolvimento de seu espírito. Portanto, enquanto alguns esperam que uma luz 

superior e um poder superior os guie, outros confiam no que acreditam ser seus próprios poderes, e 

quando lhes faltam, sentem-se perdidos. 

77 Há muito tempo seu espírito emergiu de mim; no entanto, nem todos progrediram da mesma 

maneira no caminho espiritual do desenvolvimento. 

78 Todos os destinos são diferentes, mesmo que o levem ao mesmo objetivo. A uns são reservadas 

estas provas, a outros, aquelas. Uma criatura passa por um caminho, outra segue outro. Vocês não 

vieram todos à existência no mesmo momento, nem voltarão todos ao mesmo tempo. Alguns vagueiam 

na frente, outros atrás, mas o objetivo os espera a todos. Ninguém sabe quem está próximo ou quem 
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está vagando longe dele, porque você ainda é muito pequeno para possuir este conhecimento; você é 

humano, e sua vaidade seria a sua ruína. 

79 O Pai diz a todos vocês para perseverarem, e aos que têm fé Ele lhes diz para iluminarem o 

caminho daqueles que caminham na escuridão. 

80 Pense cuidadosamente ao longo de sua vida, e você verá que às vezes você caminhou 

vigorosamente, às vezes lentamente; outras vezes você caiu e depois ressuscitou, até que finalmente 

conseguiu dar um passo mais seguro e firme. 

81 Só eu conheço seu desenvolvimento, embora deva lhe dizer que o espírito verdadeiramente 

superior tem conhecimento de seu progresso sem ser convencido. 

82 Através do dom da intuição você pode saber se sua marcha é excessivamente lenta, ou se você 

está correndo a um ritmo de tirar o fôlego, se você parou, ou se, em sua opinião, você ganhou uma base 

firme. 

83 Pela sua consciência você pode saber se o caminho que está percorrendo é permitido ou se você 

o perdeu. 

84 Para deixar um traço benéfico de sua passagem pelo mundo àqueles que vêm depois de você, é 

necessário que você cumpra Minha Lei; com ela você deixará grandes obras, e sua memória e seu 

exemplo serão indeléveis. 

85 Discípulos, eu sou a cotovia sob cujas asas vocês vivem como pássaros jovens. Também lhe digo 

que o Sexto Selo é o único que está aberto e o ilumina neste tempo. 

86 Perceba que muitos de Meus trabalhadores, que foram os primeiros discípulos do Espiritismo, 

caíram no grave erro de acreditar que os selos são lugares de reunião, que os selos foram soltos nesta 

nação, e que eles são seus proprietários. 

87 Faço-os sentir minha justiça incessantemente, pois neste tempo eles são como primogênitos a 

quem chamei e convidei para minha mesa, a quem eu tinha reservado minha palavra de amor. Eles 

andam pelas ruas do mundo, levando consigo seus presentes e comissões, não querendo saber o que 

estão levando. Eles acreditam estar cumprindo Minha Lei, e condenam seus irmãos. 

88 eles não sabem para onde estão indo, nem suspeitam da grandeza de Minha Obra, e quando os 

chamei para me ouvirem acima da mente humana, e lhes perguntei: vocês acreditam em Minha 

Presença nesta forma? muitos deles Me negaram. 

89 Eu lhes disse: Mostrem-me suas multidões de seguidores, enumerem-me os milagres que vocês 

realizaram; no entanto, eles me mostraram muito pouco fruto. Eu lhes indiquei as grandes multidões que 

se reúnem onde Minha Palavra é ouvida, a miríade de testemunhos de Meu poder, e lhes lembrei: "A 

árvore será conhecida por seus frutos". - Este é o Sexto Selo, sob cuja luz todos vocês devem me seguir. 

Hoje o Sexto Candelabro, que é a Palavra Divina, ilumina você. 

90 Eis que entre Meu povo estão os filhos da dúvida ao lado dos filhos da fé, aqueles que Me negam 

e aqueles que Me seguem: Alguns inclinados ao materialismo, e outros que se esforçam para atingir a 

espiritualidade. Esta é a principal causa de sua briga neste momento. 

91 Mas meu ensinamento é brilhante como a luz do dia. 

92 O Cordeiro de Deus soltou os selos, e só assim será possível selá-los novamente. 

93 A Nova Jerusalém não está nesta nação, nem em nenhuma outra nação; esta cidade é espiritual, 

mesmo que você possa habitá-la desde o presente. 

94 Não foi Elias quem soltou os selos; ele foi o precursor para que o Sexto Selo fosse solto e revelado 

no devido tempo. Elijah representa o sexto selo, e sua missão é muito alta; ele revelou a você que um 

novo tempo de revelação estava começando para você. 

95 As sete igrejas da Ásia, que eram santuários onde a voz de Meus apóstolos ressoava como uma 

mensagem para todas as gerações de nações, são uma bela imagem do Livro dos Sete Selos. 

96 Roque Rojas veio ao mundo com a missão de ser o primeiro órgão de comunicação através do 

qual Elias chamou os primeiros trabalhadores da Terceira Era, e entre aqueles primeiros a receber 

comissões surgiu uma virgem com a espiritualidade e a dedicação necessárias para que nela pudesse 
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acontecer o milagre da Minha manifestação através da mente humana. Desde então, e através desta 

mediação, Minha Palavra indicou o período desta manifestação, que começou com a manifestação de 

Elias, e que vai durar de 1866 a 1950. 

97 Muitos órgãos de compreensão foram preparados para que você tenha Minha Palavra 

inesgotável, que é a fonte de sabedoria e revelações até o último momento de Minha manifestação. 

98 Mais tarde, chegará o momento da espiritualização e, embora não mais ouçam Minha Palavra, 

vocês Me sentirão mais perto de vocês. 

99 Independentemente da boa preparação de uns e da má preparação de outros, eu continuarei 

descendo para me fazer conhecer. Em nome da boa intenção de uns e da falta de preparação de outros, 

Meu Espírito estará presente nesta forma até 1950, pois nada poderá impedir que Minha vontade seja 

cumprida. 

100 Mas aqueles que acrescentam algo estranho a este alimento e dão à multidão água para beber 

que não é cristalina e pura, serão responsáveis perante Mim. 

101 É minha vontade que você retorne aos lugares onde falhou em realizar qualquer tarefa. 

102 Os caminhos são pavimentados, os campos esperam a semente. Preparem-se e deixem que a 

hora de sua luta chegue. Então, vocês se abraçarão como irmãos, vocês se lançarão e deixarão que 

Minha vontade seja cumprida em vocês. 

103 Não esqueça que meu trabalho é puro e que você o amará até o fim. 

104 Você deve praticar a caridade ativa ao longo de sua vida; esta é a sua tarefa. Você tem muitos 

dons espirituais para ajudar abnegadamente de várias maneiras. Se vocês souberem como se preparar, 

realizarão o que chamam de impossível. 

105 A atividade de amor que você realiza com uma moeda - embora também seja uma atividade de 

amor - será, no entanto, a menos elevada. 

106 O amor, o perdão e a paz que você deve levar ao coração de seus irmãos. 

107 Não quero mais fariseus e hipócritas protegidos em Minha lei. Eu quero discípulos que sintam a 

dor de seus semelhantes. A todos os que se arrependerem perdoarei, não importa qual seita ou religião 

professem, e lhes deixarei claro o verdadeiro caminho. 

108 Abençoados sejam aqueles que trazem Meus ensinamentos para terras estrangeiras, pois Minha 

Lei e Meus anjos guardiães os protegerão. Eu lhes disse que através de um de meus filhos que está 

equipado, uma vasta área pode ser salva. Tornai-vos dignos desta graça, e eu vos concederei muitas 

coisas. 

109 Falo com você de muitas maneiras para que minha palavra o fortaleça e você não se torne fraco 

quando mais precisa de fé. 

110 Amem-se uns aos outros quando estiverem juntos, amem-se uns aos outros quando estiverem 

separados, e a bênção do Pai descerá sobre esta irmandade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 11  
1 Humanidade, buscai vossa bem-aventurança no amor de vosso Pai Celestial; pois, em verdade vos 

digo, a união com Deus vos fará sentir a bem-aventurança em vosso espírito. 

2 Quando o homem entrar no caminho espiritual, ele terá finalmente encontrado o caminho para o 

êxtase. Discípulos, agarrem a maravilha de poder ter e sentir o Reino do Céu em seu espírito! 

3 Mais uma vez, estou lhe dando lições através do ensino do amor, pois embora você esteja no 

processo de aprender as lições da vida, que é uma escola para você, você não tem imaginado tudo o que 

ela lhe revela em seu caminho. 

4 Ó meus filhos amados, vós que lamentais como ovelhas perdidas e gritais com uma voz temerosa 

por vosso Pastor! Se você fecha os olhos para a realidade que o cerca, acaba pensando que eu sou a 

causa de toda a sua miséria na Terra; outros acreditam que sou indiferente ao seu bem e ao seu 

infortúnio. 

5 Como você é ingrato quando pensa assim em seu Pai, e como é injusto ao julgar Minha justiça 

perfeita! 

6 Você acha que eu não o ouço quando diz que se alimenta apenas de amarguras, que o mundo 

que você habita é um mundo sem felicidade e que a vida que você leva não tem razão de ser? 

7 Você me sente apenas quando pensa que eu o castigo, que lhe nego qualquer misericórdia e 

esqueço a ternura e a bondade de seu Pai; você se queixa de sua vida ao invés de abençoar seus 

benefícios. 

8 Isto porque você fecha seus olhos para a verdade e vê apenas sofrimento e lágrimas em seu 

ambiente, e cai em desespero porque acredita que tudo ficará sem recompensa. 

9 Como seriam diferentes vossas vidas se, em vez desta rebelião, desta falta de compreensão, 

vosso primeiro pensamento a cada dia fosse o de abençoar vosso Pai, e vossas primeiras palavras foram 

as de ação de graças por tantos benefícios que Seu amor vos concede! Mas você não é mais capaz de 

sentir estas virtudes, porque a carne perturbou seu espírito e você esqueceu Minha Doutrina; portanto, 

eu lhe falo destas sensações que você baniu de seu coração. 

10 O destino tem a misericórdia que Deus colocou nele. O destino dos homens é cheio de bondade 

divina. 

11 Muitas vezes não se encontra esta bondade porque não se sabe como procurá-la. 

12 Se vocês pavimentam um caminho duro e amargo para si mesmos dentro do destino marcado 

por mim para cada espírito, então eu procuro amolecê-lo, mas nunca aumentar sua amargura. 

13 As pessoas precisam umas das outras no mundo, ninguém é demais e ninguém é muito pequeno. 

Todas as vidas são necessárias umas para as outras para o complemento e harmonia de sua existência. 

14 Os pobres precisam dos ricos e estes últimos dos ricos. Os maus têm necessidade do bem, e o 

último do primeiro. Os ignorantes têm necessidade do conhecimento, e o conhecimento dos ignorantes. 

Os mais pequenos precisam dos mais velhos, e os mais velhos precisam das crianças. 

15 Cada um de vocês é colocado pela sabedoria de Deus neste mundo em seu lugar e perto daquele 

com quem ele deve estar. A cada pessoa é atribuído o círculo no qual ele deve viver, e no qual há 

espíritos encarnados e desencarnados com os quais ele deve viver. 

16 Assim, cada um à sua maneira, você encontrará gradualmente todos aqueles cuja tarefa é 

ensinar-lhe o amor que o eleva; dos outros, você sofrerá a dor que o purifica. Alguns lhe trarão 

sofrimento porque você precisa dele, enquanto outros lhe darão seu amor para compensar sua 

amargura; mas todos têm uma mensagem para você, uma lição que você deve entender e fazer uso. 

17 Volto a lhe dizer que você não reconheceu a mensagem que todo ser guarda para você, embora 

você assista ao Meu ensinamento. 

18 Procure em cada um de seus irmãos tanto o lado bom, que ele lhe oferece para aprender com 

ele, quanto o lado ruim, para que você o ajude a se levantar; desta forma você percorrerá o caminho da 

vida com assistência mútua. 
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19 Pare por um momento e reflita, pois você deixou passar muitos que poderiam lhe fazer bem. Não 

deixe passar estas oportunidades, pois elas são lições que você está deixando passar. 

20 Todo ser humano é uma lição, uma expectativa de amor ou de desamor, que eventualmente lhe 

dará sua doce ou amarga verdade; e assim você irá de lição em lição, às vezes aprendendo e às vezes 

ensinando, pois você também deve transmitir a seus irmãos a mensagem que você trouxe à Terra. 

21 Na verdade, eu lhes digo que se a humanidade compreendesse estes ensinamentos, não choraria 

tanto na Terra. 

22 Não esqueça que todo espírito encarnado e desencarnado* que cruza seu caminho de vida em 

qualquer forma o ajudará em seu destino. 
* Espírito encarnado: ainda residindo em seu corpo carnal; espírito desencarnado: não mais residindo em seu 

corpo material. 

23 Quantos Espíritos da Luz eu enviei ao mundo para você, e você não parou para abençoar Meu 

amor por você! 

24 Muitos espíritos que lhe enviei não prestaram atenção sem perceber que faziam parte de seu 

destino, mas porque você não entendeu como recebê-los, ficou de mãos vazias e mais tarde derramou 

lágrimas de pesar. 

25 Humanidade, seu destino é estar em harmonia com tudo o que é criado. Esta harmonia da qual 

vos falo é a maior de todas as leis, pois nela se encontra a perfeita comunhão com Deus e Suas obras. 

26 Estude os espíritos que o cercam e aqueles que cruzam seu caminho na vida para que você possa 

apreciar suas virtudes, absorver a mensagem que eles lhe trazem ou dar-lhes o que eles devem receber 

de você. 

27 Por que você desprezou seus vizinhos que o destino colocou em seu caminho? Você fechou a 

porta do seu coração para eles sem saber a lição que eles lhe trouxeram. 

28 Muitas vezes você manteve longe aquele que trouxe uma mensagem de paz e conforto ao seu 

espírito, e depois você reclama quando é você que encheu o copo deles de amargura. 

29 A vida traz consigo mudanças e surpresas inesperadas, e o que você fará se amanhã você tiver 

que procurar por muito tempo por aquele que hoje você rejeitou arrogantemente? 

30 Considere que é possível que amanhã você tenha que buscar aquele rejeitado e desprezado hoje, 

cheio de desejo, mas que muitas vezes já será tarde demais. 

31 Se vocês são crianças, compreendam e apreciem a gentileza de seus pais. Se vocês são pais, 

tenham compreensão por seus filhos. Se vocês são esposos, conheçam-se e amem-se; mas se ainda não 

são e estão esperando por aquele que se unirá ao seu destino, preparem-se para recebê-lo, para 

compreendê-lo. 

32 Parem de criar mais amargura para vocês mesmos através de aberrações e frivolidades, e como 

não aprenderam a ler no livro da vida, pelo menos leiam na nobreza espiritual daqueles que os cercam 

diretamente. 

33 Humanidade, entenda Minha Palavra, aprenda de Mim e veja como não afasto ninguém de Mim 

daqueles que se aproximam de Mim, porque sei que todos vocês são Meus filhos, que todos vocês 

precisam de Mim. 

34 Aprenda este ensinamento que você pode entender para tornar-se mestre; mas aprenda 

primeiro a ser irmão. 

35 Todos vocês devem perceber que seu destino é aprender as grandes lições da vida; pois só assim 

chegarão ao cume de sua perfeição, só assim vocês se tornarão grandes. Caso contrário, você sempre 

carregará dentro de si descontentamento, reclamações e falta de compreensão, blasfêmias e 

reprovações contra seu Senhor. 

36 Deixe meus ensinamentos serem seu conselheiro em seu caminho, e você sentirá um poder 

dentro de você que nunca o deixará desesperar, e o conduzirá passo a passo para o mais alto cume da 

compreensão. 

37 Conforte aqueles que você vê chorando. Deus o conduziu até eles, pois aí está sua tarefa. 
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38 Entendam Minha Doutrina para não cometer mais erros em suas vidas; pois cada leve que vocês 

infligem a seus irmãos, seja por palavras ou por obras, será um lembrete indelével em sua consciência, 

que os reprovará de forma irreconciliável. 

39 Volto a lhes dizer que todos vocês são necessários para que o plano divino seja cumprido e a tão 

grande miséria espiritual entre os homens chegue ao fim. 

40 Enquanto o egoísmo existir, a dor também existirá. Transforme sua indiferença, seu egoísmo e 

seu desprezo em amor, em compaixão, e você verá como logo a paz chegará até você. 

41 Pense profundamente em todos os Meus ensinamentos! 

42 Conheçam-se a vocês mesmos! Tenho contemplado a existência de homens de todos os tempos, 

e sei qual tem sido a causa de toda sua dor e infelicidade. 

43 Desde as primeiras vezes que vi homens tirarem suas vidas por inveja, por materialismo, por 

fome de poder; eles sempre negligenciaram seu espírito, acreditando que eram apenas matéria, e 

quando chegou a hora de deixar a forma humana na Terra, tudo o que restou foi o que eles criaram em 

sua vida material, sem colher qualquer bênção para o espírito; pois eles não a buscaram, não pensaram 

nela, não se importaram com as virtudes do espírito, nem com o conhecimento. Eles se contentavam em 

viver sem buscar o caminho que os levaria a Deus. 

44 Enquanto vocês, que não amam a vida porque a chamam de cruel, não reconhecerem a 

importância da consciência no homem, nem se deixarem guiar por ela, não encontrarão nada de 

verdadeiro valor. 

45 É a consciência que eleva o espírito a uma vida superior acima da matéria e de suas paixões. A 

espiritualização fará você sentir o grande amor de Deus se você conseguir transformá-lo em ação. Então 

você entenderá o sentido da vida, verá sua beleza e descobrirá sua sabedoria. Então você saberá porque 

lhe chamei vida. 

46 Quem ousará rejeitar este ensinamento, dizendo que não é verdade, depois de tê-lo conhecido e 

compreendido? 

47 Quando você entender que seu verdadeiro valor está em sua consciência, você viverá em 

harmonia com tudo o que foi criado por seu Pai. 

48 Então a consciência embelezará a pobre vida humana; mas antes disso, o homem deve se afastar 

de todas as paixões que o separam de Deus para seguir o caminho da justiça e da sabedoria. Então a vida 

verdadeira começará para você, a vida que hoje você olha com indiferença porque não sabe o que 

despreza e não tem nenhuma concepção de sua perfeição. 

49 Humanidade, você permaneceu espiritualmente inerte através dos tempos porque acreditou que 

a verdadeira felicidade e a verdadeira paz pertencem à existência humana, sem compreender que fazem 

parte da Vida Espiritual, que é a verdadeira vida. 

50 Procure aqueles que o amam e aqueles que o detestam; ame a vida que você chamou de cruel, 

sem saber que é como um livro aberto e cheio de sabedoria para você. Deixem-se comover tanto pelas 

alegrias como pelo sofrimento dos outros. Vejam em cada ser humano um Mestre e sintam-se um 

símbolo vivo do bem, não do mal, pois de acordo com suas obras na vida será o símbolo que vocês 

encarnarão. 

51 Os homens têm imaginado o inferno como um lugar de tormento eterno, onde, em sua opinião, 

todos aqueles que violaram Meus mandamentos irão. E como eles criaram este inferno para as ofensas 

graves, assim eles imaginaram outro lugar para as ofensas menores, e também outro para aqueles que 

não fizeram nem o bem nem o mal. 

52 Aquele que diz que no além não se alegra nem sofre não fala a verdade; ninguém está sem 

sofrimento, nem desprovido de alegria. Sofrimentos e alegrias serão sempre misturados desde que o 

espírito não alcance a paz mais elevada. 

53 Ouçam, meus filhos: O inferno está encarnado e desencarnado, nos habitantes deste mundo e do 

"vale espiritual"; o inferno é o símbolo de sofrimentos graves, de remorsos terríveis, de desespero, de 
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dor e da amargura daqueles que pecaram gravemente. Mas a partir destas conseqüências eles se 

libertarão através do desenvolvimento de seu espírito em direção ao amor. 

54 O céu, por outro lado, que simboliza a verdadeira felicidade e paz, é para aqueles que se 

afastaram das paixões do mundo para viver em comunhão com Deus. 

55 Consulte sua consciência e você saberá se está vivendo no inferno, se está expiando por suas 

transgressões, ou se está imbuído da paz do céu. 

56 O que os homens chamam de céu ou inferno não são lugares particulares; é a essência de suas 

obras que seu espírito colhe quando alcança o "vale espiritual". Cada um experimenta seu inferno, habita 

seu mundo de expiação, ou desfruta da felicidade que a elevação e a harmonia com o Espírito Divino lhe 

dá. 

57 Eu sou seu Pai, e vocês são meus filhos muito queridos. Venha, levante-se acima de todas as 

coisas criadas, e venha até Mim. 

58 Amados discípulos, estes tempos são tempos de julgamento para a humanidade. O prazo já 

passou para que você comece a pagar suas dívidas. Agora você está colhendo a colheita das semeaduras 

passadas, o resultado ou as conseqüências de seus trabalhos. 

59 O homem tem um tempo para fazer seu trabalho e outro para responder pelo que fez; este 

último é o tempo em que você vive. É por isso que todos vocês sofrem e choram. Assim como você tem 

um tempo de semear e outro de colher, Deus também tem um, que Ele lhe concedeu para cumprir Sua 

Lei, e outro para manifestar Sua justiça. 

60 Agora você está vivendo no tempo do julgamento divino. A dor o faz chorar, a humanidade se 

purifica em suas próprias lágrimas, pois ninguém é poupado da expiação (de sua culpa). 

61 Estes são tempos de retidão nos quais você deve refletir sobre seu destino, para que através da 

contemplação e da espiritualização você possa ouvir a voz da consciência, que não engana nem engana, 

mas o conduz no caminho da paz. 

62 O mais difícil para o espírito é alcançar a espiritualização através da matéria; o mais difícil para o 

homem é conhecer a si mesmo em essência. Não desperdice sua vida; aprenda todas as suas lições. Sua 

tarefa é adquirir sabedoria, ensinar àqueles que o cercam e aperfeiçoar-se no espírito. 

63 Meu povo, se você sabe que seu destino espiritual é grande, tome o caminho do amor e acenda 

sua luz de fé na chama divina de Minha sabedoria. 

64 Vinde a mim, humanidade, eu sou a Esperança, eu sou o Consolador prometido que vos trouxe 

sua mensagem de paz neste tempo de caos. Porque você chorou e sofreu muito, Meu consolo e Meu 

amor derramam em você como uma fonte de misericórdia. 

65 Em verdade vos digo, muitas vezes vocês violaram Minha Lei; mas é igualmente verdade que 

vocês se purificarão em Meu amor. O que você faria se, neste momento, em vez de confortá-lo, eu viesse 

até você apenas como um juiz? 

66 Eu sou o Mestre do amor que vem para ajudá-lo com sua cruz. Sou seu companheiro de viagem 

que guia seus passos e o acompanha em sua solidão e amargura. Eu sou o bom amigo pelo qual você tem 

esperado. Eu sou o sustento que seu espírito exige, pois meu amor é o alimento que lhe dá vida. 

67 Em todos os momentos em que você precisou de Mim, mas principalmente nestes momentos em 

que a humanidade está esvaziando o copo da dor até enchê-lo. É por isso que estou com você, pois sou 

seu Salvador. - Você chora, e eu abençôo seu choro, pois as lágrimas dos pecadores são o orvalho 

abençoado com o qual os corações são fertilizados. 

68 Seu espírito se afastou da matéria para ouvir Minha palavra no mundo espiritual, e falou comigo 

sem palavras. 

69 O espírito mais desenvolvido sabe que a palavra humana empobrece e diminui a expressão do 

pensamento espiritual; por isso, deixa os lábios materiais em silêncio para se levantar e expressar na 

linguagem que só Deus conhece o segredo que carrega escondido no íntimo de seu ser. 
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70 Ponha de lado sua dor, levante-se acima de suas lágrimas e continue a Me ouvir. Reconheçam 

que chegou a terceira vez para a humanidade, e sintam a responsabilidade de se preparar. Você me 

confessa e eleva seu espírito. Escuto suas orações e lhe concedo Minha graça e Meu perdão. 

71 Você Me louva com canções espirituais quando Me vê descendo da "altura da montanha" para 

sua casa, e ao ouvir Minha palavra seu espírito treme, e me diz: "Senhor, sabemos que Você está 

conosco". - Mas nem todos sentiram Minha vinda, e é necessário que Minhas palavras e Minhas provas 

sejam constantemente repetidas para trazer à sua consciência que eu vim mais uma vez ao homem. 

Procurei no ser humano um lar, um templo para morar, e ainda não o encontro; mas não deixarei de 

polir as rochas até que as tenha transformado em corações que sentem Minha presença, e com ela 

Minha justiça e Meu amor. 

72 Se você sente que está vagando em um deserto de incompreensão, seja corajoso e siga em 

frente. Mas se, segundo minha vontade, eu fizer você atravessar desertos e montanhas para trazer a Boa 

Nova para outras terras, ponha-se a trabalhar, pois se você ficar sem água, eu a farei jorrar da rocha para 

saciar sua sede, e se você não tiver forças para a longa jornada, eu o reanimarei. 

73 O trabalho que lhe confio é delicado. Não deixe que mãos nefastas roubem este tesouro para 

depois dizer que ele é fruto de sua inspiração, e com ele se exaltam e humilham os insuspeitos. 

74 Quando vierem a Mim, eu lhes pedirei e exigirei um relato de tudo o que lhes dei; mas muitos de 

vocês me dirão: "Senhor, eu perdi minha herança". Então eu lhe cobrarei para buscá-la, e você não 

voltará para Mim até que a tenha recuperado e cumprido todos os Meus mandamentos. - Se eu não 

falasse com vocês desta maneira, vocês adormeceriam e não conseguiriam se salvar. 

75 A essência de Minha palavra que vocês guardam hoje fluirá de seus lábios amanhã em palavras 

de sabedoria para o benefício da humanidade. Se você perseverar neste caminho, encontrará nele 

alegrias saudáveis e sadias que alimentarão seu espírito. 

76 Tenha fé na grandeza da semente de mostarda, e você verá grandes milagres acontecerem. Hoje, 

como na Segunda Era, eu lhes digo: comandem uma "montanha" para mudar sua posição, e vocês serão 

obedecidos; ponham um fim à fúria dos elementos, e verão que ela se realiza; digam a um doente em 

Meu nome para ficar bom, e ele se verá livre da doença. Mas quando um milagre lhe for concedido, não 

fique indiferente; perceba e aprecie a ação divina em seu espírito. 

77 Muitas calamidades se abaterão sobre a humanidade; haverá revoltas na natureza, os elementos 

romperão seus laços: O fogo devastará terras inteiras, as águas dos riachos romperão suas margens, os 

mares sofrerão mudanças; haverá regiões enterradas sob as águas, e novas terras aparecerão. Muitas 

criaturas perderão suas vidas, e mesmo aquelas inferiores ao homem perecerão. Tudo será agitação e 

confusão, e se vocês não se prepararem agora, serão fracos nas provas e não serão capazes de dar força 

aos outros, e assim não serão capazes de deixar um bom exemplo para as próximas gerações, que devem 

se unir a Mim de espírito em espírito. Se você não pavimentar o caminho deles, eles Me buscarão no 

caminho da ciência e não no caminho da espiritualização, e esta não é a Minha vontade. 

78 Após o ano de 1950, você vivenciará o início destas grandes provas. Observe e reze; conheça-Me, 

gente. Aja de acordo com Minha Palavra, que abrange todas as virtudes, e seja salvo. Em verdade vos 

digo que aquele que ouvir Minha Palavra e agir sobre ela será salvo e entrará na vida eterna. O templo 

do qual eu disse a meus discípulos que o levantaria em três dias é o que estou construindo hoje em seu 

espírito. Este templo é indestrutível; confiei seus fundamentos a seus pais, e sua realização será 

experimentada por seus filhos. 

79 Que ninguém profane este templo, nem permita que a idolatria, a ganância, o egoísmo ou a 

hipocrisia entrem nele, pois a escuridão e o remorso serão a única recompensa que conseguirão. Mas se 

você guardar ciosamente este santuário interior que você carrega em seu espírito e que é a morada na 

qual seu Pai quer morar, você verá caravanas de homens, mulheres e crianças vindas de longe e de 

perto, que baterão às portas desta morada em desejo de ajuda espiritual. 

80 Muitos virão como lobos e tentarão enganar vocês; mas em vista da sinceridade e veracidade de 

sua adoração e também de suas obras, eles se transformarão em gentis ovelhas. 
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81 Pensem e deixem-me questioná-los no silêncio de sua câmara de dormir; estas perguntas serão 

as mesmas que os homens farão a vocês, e quero que se preparem de agora em diante para dar-lhes a 

resposta culpada. 

82 Ao mesmo tempo em que lhe dei Minha Doutrina e Meus Mandamentos, eu lhe enchi de força 

para que você pudesse lutar sem afrouxar. Queridos filhos, não é possível chegar à altura da montanha 

com o peso de sua cruz sem antes percorrer o caminho do sofrimento.* 
* Uma referência ao fim da vida de Jesus: antes de alcançar as alturas do Calvário onde Ele foi crucificado, Ele 

teve que carregar Sua cruz pelas ruas de Jerusalém. 

83 Quando aparecerá na Terra o homem que cumprirá todos os Meus ensinamentos, como Minha 

Lei exige: o homem de espírito grande e luminoso, de altos sentimentos e inteligência brilhante? 

84 Se você pensa que a palavra "homem" significa uma criatura - fraca, pequena e condenada a ser 

eternamente levada pelo mal - você está em grande erro. O homem tinha seu cadinho material e 

espiritual de sofrimento, para que o fruto de sua luta, experiência e evolução pudesse ser o de tornar-se 

um verdadeiro homem. Você acha que sua semente é incapaz de produzir tais frutos? Israel, não duvide 

de Minha Palavra. Lembre-se de que prometi a Abraão e Jacó que sua semente seria a bênção e o 

consolo para todos os povos da Terra. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 12  
1 Seja abençoado nesta manhã de lembrança sagrada, quando o povo honrar a memória do 

Messias. 

2 Trago-lhe não apenas esperanças, mas belas realidades. 

3 A tempestade de sofrimento que você suportará em sua vida será de curta duração; tudo isso 

passará e você deixará de chorar e sofrer. 

4 A existência de um homem na terra é apenas um momento na eternidade, um sopro de vida, que 

anima o homem por um tempo e parte imediatamente de novo, para retornar mais tarde e dar fôlego a 

um novo corpo. 

5 Alegre-se de que nenhuma dor dura para sempre; seus sofrimentos são temporais e passam 

muito em breve. 

6 O tempo de expiação e purificação é fugaz para aquele que vê as provas com espiritualidade; mas 

para aquele que está totalmente absorvido pelo materialismo, o que está na realidade muito em breve 

acabará será longo. 

7 Conforme os batimentos de seu coração passam, assim, no infinito, a vida dos homens passa. 

8 Não há motivo para temer, pois quando um suspiro escapa a alguém, quando uma lágrima é 

derramada, ou quando uma palavra é dita, também os sofrimentos do homem passam. 

9 Na infinita ternura de Deus, todas as suas dores e mágoas devem dissolver-se em nada. 

10 Se a dor te machuca, não é porque vem de Mim, mas porque você já a procurou antes e a lei da 

retidão deve ser cumprida. 

11 No entanto, ninguém é deixado sozinho, todos vocês têm alguém para incentivá-los e protegê-

los, têm muitos entes queridos por trás do véu da matéria. Mas você não os conhece e não sabe de que 

maneira eles lhe mostram o amor do além. Eles são os espíritos que habitam no Reino da Luz, que 

ajudam e consolam os irmãos pequenos, os fracos, os caídos, os doentes. 

12 Os Iluminados são os altos emissários do Senhor que, no desempenho de tarefas importantes e 

difíceis, ordenam e atendem a tudo o que lhes foi instruído para fazer. 

13 Eu os chamo de iluminados porque são aqueles que permitiram que minha semente de amor 

desabrochasse em seu espírito. Estes são os iluminados que você ainda não conhece porque lhe falta 

sensibilidade espiritual. 

14 Para que Minha presença fosse sentida por vocês, era necessário soar Meus pensamentos 

através de um corpo humano; mas na verdade vos digo que o universo está cheio de vibrações 

espirituais que vocês também poderiam ouvir se sua preparação espiritual e sua capacidade o 

permitissem. 

15 Tive que falar com você nesta forma para me fazer audível; porque quero libertá-lo de suas 

correntes de ignorância, quero quebrar estas faixas, que o impedem, e ajudá-lo a compreender 

verdadeiramente meu ensinamento. 

16 Aquele que está ligado pelas fraquezas do mundo não será capaz de me sentir em plenitude. 

Nenhum homem cujo coração está endurecido pode atingir a perfeição. 

17 Devo fazer-me sentir em seus corações para que vocês Me compreendam, e devo repetir Meus 

ensinamentos com freqüência, buscando o momento em que vocês estejam equipados para Me receber. 

18 Vocês devem entender que eu vim para quebrar as correntes que os fizeram escravos da dor, 

para libertá-los dos sofrimentos que vocês criaram para si mesmos e fizeram mais prolongados porque 

repetem seus erros e imperfeições. Mas se vocês estão de pescoço duro no mal, eu sou constante em 

Meu amor para salvá-los; e mesmo que vocês se encontrem nos antros do vício ou no abismo mais 

profundo de suas paixões, lá procurarei os perdidos para trazê-los ao Reino da Luz. Mas você deve ser 

humilde e justo*, para que Minha semente possa florescer em você. 
* No sentido da Bíblia e destes Ensinamentos Divinos, a palavra "justo" significa: cumprir a lei de Deus - no novo 

mandamento do amor - por obra e estar diante da justiça de Deus. 
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19 Na verdade, eu lhes digo: Embora eu veja que vocês se libertaram do que é corrupto e inútil, que 

trabalharam para se afastar dos maus caminhos, ainda não posso dizer-lhes que já são capazes de liderar 

um povo; pois ainda lhes falta muito para alcançar a espiritualização. 

20 Venho também despertar em vocês ideais para que se libertem da ignorância; pois com esta 

corrente que se liga ao materialismo, vocês não podem aparecer como Meus apóstolos, nem dar 

exemplos de amor verdadeiro. 

21 Eu sou o Sol da Verdade que dissolve a névoa da ignorância; saia de sua escuridão e receba os 

raios iluminadores e aquecedores da inspiração de Deus. 

22 Se você já Me entendesse, você me sentiria plenamente chegando ao seu espírito como 

sabedoria, como vida, e se sua mente e coração guardassem Minhas palavras de luz, você logo 

pertenceria ao número dos iluminados. 

23 Ó bendita manhã, cheia de orações, canções e bênçãos! Se os homens entrassem, pelo menos 

por alguns momentos, na grandeza de seu significado - quanta paz e quanta luz colheriam para seu 

espírito! 

24 Olhai, meu povo, olhai para os céus, olhai de perto para eles, e vereis que dentro de cada estrela 

há uma promessa, um mundo que vos espera; são mundos de vida prometidos aos filhos de Deus, e que 

todos vós habitareis. Pois todos vós conhecereis Meu reino, que não foi feito somente para certos seres; 

foi criado como o lar universal onde todos os filhos do Senhor se unirão. 

25 Entretanto, você deve estar sempre com a mente clara, livre de nuvens (escuras), deve estar 

sempre desperto para sentir minha inspiração chegando até você. 

26 Quando alguém iluminado por Minha Sabedoria um dia governará a Terra, tudo será harmonia; 

mas até hoje vocês não aceitaram Meu Ensinamento, não desejaram ser líderes da Terra ou de uma 

única nação, e é por isso que há guerras. 

27 Agora ouça algo importante para você que o conforte em sua dor: 

28 No futuro, eu vos enviarei espíritos iluminados que virão à Terra como governantes, e eles não 

permitirão mais guerras porque sabem que este planeta é para todos os homens, e que a luta entre as 

nações, que remonta ao início da humanidade, é a prova inegável da inveja, ressentimento, 

desconfiança, divisão e ódio entre os homens. 

29 Esta manhã, iluminada pela lembrança de Minha vinda a este mundo em Jesus, foi tornada ainda 

mais luminosa por sua elevação. 

30 Não omitam a oração, mesmo que seja tão breve a ponto de não durar mais do que cinco 

minutos; mas nela se submetam a um exame minucioso com a luz de sua consciência, para que possam 

manter suas ações em vista e saber no que devem melhorar. 

31 Se você perder o conceito de tempo em sua elevação em oração, será um sinal de 

espiritualização, já que você foi capaz de sair do tempo, mesmo que apenas por alguns momentos, 

aquele tempo que os escravos do materialismo desejam apenas para seus prazeres ou para o aumento 

de seu dinheiro. 

32 Aqueles que se examinam diariamente melhorarão sua maneira de pensar, viver, falar e sentir. 

33 O desenvolvimento espiritual do homem, sua transformação, sua renovação e elevação são a 

razão para a manifestação de minha palavra neste mundo. 

34 Quero que você alcance a perfeição para que possa trabalhar sua felicidade e paz. 

35 Se, apesar deste exame diário de consciência, você não caminhar no caminho do bem, você será 

responsável por seus erros, suas quedas e erros. 

36 Se alguns de Meus ensinamentos não devem ser devidamente traduzidos porque foram falados 

por um mediador de palavras com pouca fluência, vire-se para o lado espiritual da palavra sem se deter 

nessa pobreza de expressão, e você encontrará na verdade de Meus ensinamentos a essência divina de 

Meus ensinamentos. 
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37 Para muitos que ouvem Minha Palavra, parece ser o maior ensinamento que pode ser recebido 

na Terra hoje; para outros, dá a impressão de não conter verdades. No entanto, não é a primeira vez que 

Minhas revelações são rejeitadas pelos homens. 

38 Muitos mestres e mensageiros vieram a este mundo, e quando começaram a semear Minha 

semente de verdade e amor, vocês os mataram porque as trevas da humanidade não podiam suportar 

tanta luz. 

39 Os profetas, patriarcas e videntes têm sido mártires, vítimas da maldade humana, porque os 

homens não podiam compreender a verdade que vinha de seus lábios, nem a bondade desses corações. 

40 Todos os iluminados conheceram a cruz do sofrimento, com todas as agonias e amarguras que os 

homens sabem infligir a seus irmãos. 

41 Estes sofrimentos são necessários para cada Mestre, são espinhos sobre os quais ele deve passar, 

e amarguras que ele deve conhecer, para que no meio deles a grandeza de seu espírito possa se tornar 

visível. 

42 Você ainda não conhece este caminho, mas conhecerá e terá que cobri-lo quando for trabalhar 

inspirado por mim, cheio do poder, que o amor dá. 

43 Para você, amor é uma palavra bonita; mas até hoje, você não penetrou em seu verdadeiro 

significado. 

44 Aquele que é Mestre sabe qual é seu destino e o abençoa, e sabe o que é o de seus irmãos. 

45 E qual é o seu destino? - O mesmo que o Mestre dos Mestres exemplificou e que foi dado a todos 

os mensageiros: para salvar, para amar e para redimir os pecadores. 

46 Seu destino é ser um homem esclarecido e um profeta; um dia você será, e então conhecerá o 

sofrimento daqueles que lhe mostraram o caminho. Ao mesmo tempo, você conhecerá o amor e a 

coragem que os acompanharam em sua jornada pela vida. 

47 Todos eles tiveram que triunfar em uma luta interior na hora mais difícil de sofrimento e 

provação; e quando suas consciências lhes perguntaram se desejavam renunciar a sua missão ou 

permanecer entre o povo que lhes deu a morte, responderam resolutamente que desejavam 

permanecer com seu povo, pois esta era sua missão, mesmo que seus irmãos não a entendessem da 

mesma maneira. Eles perseveraram com firmeza com aqueles que amavam, enquanto lhes restava um 

sopro de vida. Eles sabiam que as trevas da humanidade tinham que ser dissolvidas, mas na verdade, eu 

lhes digo, eles não eram motivados por interesses egoístas, embora sua recompensa fosse mantida em 

Meu Reino. 

48 Eu sou o Livro para todos, e vocês me têm aqui como prova disso. Eu ainda estou com você 

porque eu amo você e você precisa de Mim. - Para conquistar a beatitude, há dois caminhos para você 

seguir por sua própria vontade: o do amor e o da dor, mas eu realmente lhe digo que em qualquer 

caminho que você escolher, eu serei seu ajudante. Quando você conhecer os altos sentimentos do 

espírito purificado, você também dirá: Eu permanecerei com os pecadores. 

49 Pergunto àqueles que trabalharam com amor em Meu Trabalho: O que você sentiu quando 

trabalhou para o bem, para o benefício de outros? 

50 Você me diz: "Mestre, uma fluidez nos cercou nisto, e um poder nos levou a continuar sem 

cansaço ou fadiga". 

51 Você está cansado de me ouvir? - Não, Mestre", você me diz. Também não me canso de estar 

com você desde o início de sua criação. 

52 Eu lhes dou meus ensinamentos, conselhos divinos, leis e regras para a eternidade, e às vezes 

vocês também, no exercício de Minhas palavras, deram ensinamentos através de sua caridade, quando 

trabalharam para o bem dos outros. 

53 Se algum de vocês permanecer intocado pelo Meu ensinamento, ele é como uma pedra; mas 

todos vocês escutam atentamente a Minha Palavra, pois ninguém pode ficar entorpecido com esta luz. 
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54 Alguém me pergunta: "Mestre, por que existem aqueles que trazem grandes missões para a terra 

e outros não?" E eu respondi que as pessoas que hoje têm apenas uma pequena missão serão as grandes 

iluminadas amanhã. 

55 Viva sempre vigilante, porque no seu caminho haverá aqueles que dizem que pertencem a mim; 

mas não acredite neles já no primeiro momento, acredite por isso o que eles mostram em humildade, 

em sabedoria e amor. 

56 Outros lhe dirão que estão em contato comigo, enquanto são os primeiros a serem enganados. 

Portanto, você deve estar sempre vigilante sobre a tarefa que tem e a posição que ocupa. Você deve 

abrir seus olhos e ouvidos, e também perdoar muitas coisas. 

57 Você deve saber muitas coisas para poder dizer-lhes qual é o verdadeiro caminho e como se 

libertar da escravidão, da ignorância. Entenda que você é obrigado a provar a verdade que você prega 

com obras. 

58 Este planeta será transformado, pois os homens serão espiritualizados e então oferecerão culto 

perfeito a Deus. 

59 Chegou o momento do silêncio, o momento da vossa comunhão comigo, para que, enquanto as 

ondas fluem umas para as outras no mar, vocês possam unir-se ao Meu Divino Espírito. Silêncio - não só 

nos lábios, mas também no templo interior do homem, porque é seu espírito que fala comigo, e o 

momento é solene. 

60 Estejam quietos e ouçam-Me, vagabundos em muitos caminhos, que trazem consigo o pó de 

muitos caminhos; deixem-Me ser a luz em seu caminho de destino. 

61 De várias religiões vocês vieram a ouvir esta palavra, pela qual aprenderam que a única lei 

espiritual, a única doutrina verdadeira que governará os homens, será esta: "Amai-vos uns aos outros". 

Mas esta doutrina será difundida por aqueles iluminados por estes ensinamentos, não por aqueles que 

violam a lei, nem pelos pregadores perversos de um inferno eterno. 

62 Nos lábios de Meus novos emissários não haverá nem falsidade nem blasfêmia, eles não 

ensinarão a doutrina de um Deus injusto, cruel, impiedoso, incapaz de salvar todos os Seus filhos, mas do 

Deus do verdadeiro amor e da perfeita justiça. 

63 Eu nem sequer lhes digo que esta doutrina espiritual será a religião do mundo, pois eu nunca 

trouxe a religião, mas a lei. Limito-me a dizer-lhes que a Lei que triunfará e terá validade duradoura na 

Terra para iluminar a existência dos homens será a Lei do Amor, que lhes expliquei em Minha Doutrina 

para que vocês a reconheçam plenamente. 

64 A humanidade ainda fará muitas obras falsas de amor e caridade até aprender a amar e a exercer 

a verdadeira atividade amorosa, e muitos ainda terão que vagar de religião em religião até que suas 

mentes subam ao conhecimento superior e finalmente compreendam que a única lei, o ensinamento 

universal e eterno do espírito é o do amor, ao qual todos atingirão. 

65 Todas as religiões desaparecerão, e somente a luz do Templo de Deus permanecerá, brilhando 

dentro e fora do homem, o Templo no qual todos vocês oferecerão um culto de obediência, amor, fé e 

boa vontade. 

66 Sua consciência está pronta para torná-lo consciente de cada passo, e o deixa inquieto quando 

você transgride Minha Lei. A partir daí, você tomou a resolução de não cair novamente no mal. 

67 Vi também aqueles que em silêncio confortam e curam os doentes, que sem se gabar sabem dar 

a palavra certa que salva, repreende e fortalece. 

68 Ao me ouvir, seu coração se enobrece e o espírito se eleva acima do egoísmo da matéria, 

pensando nos outros e tornando seus sofrimentos e provações seus próprios. Você gostaria que não 

houvesse mais guerra, porque está começando a amar a paz; no entanto, a guerra continuará seu 

caminho de destruição e morte, pois ainda nem todos os homens pensam e sentem como você pensa e 

sente neste momento. No entanto, o tempo limite dado aos que estão no poder não durará muito mais, 

e logo você verá sua regra e seu poder se transformarem em cinzas. 
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69 Qual é a culpa dessas pessoas perante Deus, e como elas terão que pagar? - Só eu sei; mas na 

verdade vos digo que ninguém escapará da Lei da Expiação. Portanto, eu lhes digo: enquanto eles 

continuam a destruir o mundo em que Deus os deu para viver, vocês devem observar e rezar por seus 

irmãos, pois eles não sabem o que fazem. Pois se soubessem, há muito teriam reconstruído com suas 

lágrimas, com seu sangue e até mesmo com suas vidas, tudo o que destruíram. 

70 Continue a rezar pela paz no mundo, é seu dever; reze para que as pessoas possam se entender e 

amar umas às outras. 

71 Se os homens percebessem que a Terra foi criada para todos, e se soubessem compartilhar de 

maneira justa com seus irmãos os tesouros materiais e espirituais com os quais sua existência está 

repleta, em verdade vos digo, já aqui nesta Terra começareis a sentir a paz do Reino Espiritual. 

72 Tenho estado entre vós, embora vos diga novamente que não desci à matéria, mas apenas enviei 

meus pensamentos divinos para um cérebro humano, através do qual eles foram transformados em 

palavras. 

73 Se alguém disser que é impossível para Mim se comunicar com a humanidade através deste meio 

porque sou infinito e vocês não são dignos de Me receber, eu digo em resposta: Em vez de olhar para sua 

pequenez, Eu me revelo a vocês porque vocês precisam de Mim. 

74 Meu espírito divino não conhece distâncias nem barreiras, em todas as formas estou com vocês 

porque minha presença é universal. 

75 Em breve não usarei mais estes porta-vozes, porque esta forma de proclamação terminará em 

1950. - Eu sou seu Pai, e vocês, meus filhos, aprendem a falar diretamente comigo. Você não se lembra 

como o Divino Mestre lhe ensinou em seu tempo? Lembre-se de que Jesus não procurou intermediários 

para falar com o Pai. 

76 Minha Palavra, Meu Discurso Doutrinário, hoje parece ser só para você, mas na verdade é para 

todos, pois sua sabedoria e amor abrangem todo o universo, unindo todos os mundos, todos os espíritos 

encarnados e desencarnados. Venha até Mim se você precisar de Mim; procure-Me se você se sentir 

perdido. 

77 Eu sou seu Pai que conhece seus sofrimentos e que o consola. Eu infundo em vocês o amor de 

que tanto precisam, para vocês mesmos e para espalhá-lo aos que estão ao seu redor. 

78 Quando vocês reconhecem na verdade minha presença pela sabedoria, que revelo através destes 

porta-vozes, então também reconhecem que chegou a hora de começar o trabalho de construção do 

caminho espiritual. 

79 Ah, se ao menos todos que foram convocados se apressassem; em verdade vos digo, a mesa do 

Senhor estaria repleta de discípulos, e todos eles comeriam a mesma comida! No entanto, nem todos 

que foram convocados vieram; eles deram ocupações diferentes, relegando o chamado divino para 

segundo lugar. 

80 Abençoados sejam aqueles que vieram apressados, pois receberam sua recompensa. 

81 Em todos os momentos, mas hoje mais do que no passado, o homem se sente mestre de suas 

ações, independente de qualquer lei espiritual. Ele se transformou em um ser egoísta que só pensa em si 

mesmo. Seu coração está sem amor pelos outros e, portanto, a humanidade se assemelha a um imenso 

deserto, seco e árido. Neste estado, as pessoas podem se unir, entender-se e ajudar-se mutuamente de 

uma forma honesta e nobre? - Não! Se a humanidade não remover a semente maligna de seu coração, 

ela continuará a se destruir; alguns desconfiarão dos outros e continuarão a brigar enquanto estiverem 

sem amor. 

82 Esta é a terra de campo na qual estou semeando minha semente na Terceira Era, para a qual 

estou preparando um povo de trabalhadores, um povo cujo coração está afastado do egoísmo, que 

refletem em Minha Verdade e se voltam para o bem. 

83 Mas antes de vir até Mim, vocês procuraram a felicidade e a paz para si mesmos, sem pensar em 

abrir mão de sua felicidade para alcançar a dos outros, ou de colocar as necessidades de seu próximo 

antes de seus desejos. 
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84 Quando você cumprir a lei do amor, terá alcançado sua unidade e harmonia, deixará de sofrer, e 

a paz das nações, que os homens não alcançaram até agora, será estabelecida na humanidade. 

85 Como seria fácil com um pouco de espiritualização para as pessoas serem capazes de se 

entenderem! 

86 Peço àqueles que reconhecem esta Doutrina como uma verdade capaz de salvar e unir a 

humanidade: Por que vocês não resolvem colocá-lo em prática? Você está satisfeito em considerá-lo 

como um simples ensinamento de sabedoria, ou como mais uma teoria? 

87 O homem quer se salvar sem reconhecer sua natureza espiritual, e este é seu maior erro. 

Enquanto viver e se sentir forte na Terra, ele está ansioso para esquecer cada idéia, o que o faz lembrar 

da eternidade ou da vida espiritual. Ele não perde este conhecimento intuitivo, mas não quer saber nada 

sobre isso, e somente quando a morte se aproxima dele e ele sente dentro de si a agonia da morte, 

acontece que em um momento ele quer reparar os erros e compensar o tempo perdido; mas então já 

será tarde demais, pois nem tudo chega ao arrependimento. É lei da justiça colher o que se semeou, 

ainda que o arrependimento o ajude a suportar com amor e paciência a expiação de sua culpa, que na 

realidade será seu trabalho de restauração e renovação. 

88 Você ouve e ao mesmo tempo afirma que eu falo com você de verdade. Você deixa sua 

consciência falar com você, e isso lhe diz que sua fé muitas vezes foi uma farsa, porque você não tinha a 

certeza da existência da vida eterna para o espírito. Sem dúvida, você tinha em mente aproveitar ao 

máximo sua existência na Terra e se preparar para o passo para a vida espiritual somente quando o 

último momento tivesse chegado. A idéia de uma vida depois disto era como uma reafirmação de fé para 

voltar quando o tempo chegasse, e ser capaz de sobreviver aos temerosos momentos de partida. 

89 Eu lhe pergunto: é assim que o homem deve viver? É assim que você mostra sua fé no Pai, e é 

assim que você alcança a verdadeira superioridade espiritual? 

90 Reflita sobre tudo o que lhe disse nesta instrução, e você finalmente perceberá que o homem 

sempre errou com seus sentimentos egoístas e materiais. 

91 Entenda Minha Doutrina, que revela ao homem a união do espírito com o espírito através do 

amor e de todas as virtudes que dele emanam, bem como de todas as sensações e dons do espírito; e 

diga se não é a chave que pode abrir para a humanidade as portas da paz eterna e da sabedoria 

imperecível. 

92 Nos três períodos em que dividi a evolução da humanidade, assinalei para vocês com Minha luz o 

mesmo caminho reto e estreito para a ascensão do espírito, o único caminho do amor, da verdade e da 

justiça. 

93 Eu os conduzi do ensino ao ensino, da revelação à revelação, até que chegou o momento em que 

lhes digo que já podem se conectar comigo de espírito a espírito. A humanidade poderia ter se 

conectado desta forma na Primeira Era? - Não, era obrigado a recorrer ao culto material, a ritos e 

cerimônias, a festas e símbolos tradicionais, para que pudesse sentir o Divino e o espiritual próximo a ele. 

Dessa incapacidade de aproximar-se do espiritual, de elevar-se ao divino, de conhecer o mais profundo e 

de desvendar os mistérios, surgiram as várias religiões, cada uma de acordo com o grau de atraso 

espiritual ou progresso espiritual do homem, algumas mais dedicadas à verdade do que outras, algumas 

mais espiritualizadas do que outras, mas todas empenhadas no mesmo objetivo. É o caminho que os 

espíritos percorrem através dos séculos e das eras, o caminho para o qual as várias religiões apontam. 

Alguns progrediram apenas com a maior lentidão, outros ficaram parados, e outros ainda sucumbiram a 

doutrinas enganosas e ficaram manchados. 

94 Uma nova era surgiu para a humanidade; é a era da luz, cuja presença será um clímax no caminho 

espiritual de todos os homens, para que eles possam despertar, refletir, livrar-se do pesado fardo de suas 

tradições, fanatismo e erros, e depois subir para uma nova vida. 

95 Algumas mais cedo e outras mais tarde, pouco a pouco todas as religiões e seitas chegarão ao 

templo invisível, o templo do Espírito Santo presente em Minha Obra, imóvel como um pilar que se eleva 

ao infinito, aguardando os homens de todos os povos e gerações. 
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96 Quando todos tiverem entrado no interior de Meu Santuário para rezar e mergulhar, alguns e 

outros atingirão o mesmo conhecimento de Minha Verdade. Portanto, uma vez alcançado este ponto 

culminante do Caminho, todos se erguerão unidos na mesma Lei e adorarão seu Pai da mesma maneira. 

97 Por que alguém deveria se surpreender com Minhas novas revelações? Em verdade vos digo, os 

patriarcas dos tempos antigos já tinham conhecimento da chegada desta era, e os videntes de outras 

épocas o tinham visto, e os profetas o anunciaram. Foi uma promessa divina feita aos homens muito 

antes de vir ao mundo através de Jesus. 

98 Quando anunciei a meus discípulos minha vinda novamente e indiquei a forma pela qual eu me 

daria a conhecer aos homens, muito tempo já havia passado desde que a promessa havia sido dada a 

vocês. 

99 Agora você tem o curso desse tempo diante de seus olhos, aqui essas profecias acontecem. 

Quem pode se surpreender com isso? - Somente aqueles que dormiram na escuridão, ou aqueles que 

extinguiram minhas promessas dentro de si mesmos. 

100 Aqui está Minha luz esperando por todos para detê-los em seu caminho, pois lhes revelarei o 

tesouro espiritual que eles carregam dentro de si e ainda não foram capazes de descobrir. Vou convencê-

los de que já exploraram demais o material, que já se entregaram aos transitórios e fugazes. Vou ensiná-

los a buscar em seu próprio espírito a consciência que é a essência Divina que coloquei em cada pessoa. 

101 Na verdade, eu lhe digo que você nunca transmitiu tudo o que é grande e bom que existe em seu 

espírito, pois você nem sequer o conhece. Como vocês se amarão com a perfeição que lhes ensinei, se 

não se reconhecem como irmãos? É necessário que vocês façam uso da essência que o espírito tem 

dentro de si, para que seu amor seja amor e sua misericórdia seja verdadeira misericórdia, algo mais que 

palavras vazias, algo mais que pedaços de dinheiro miseráveis, algo mais que o pedaço de pão seco 

deixado em suas mesas, que são os únicos meios que vocês usam para fazer crer que estão praticando 

caridade e se amando uns aos outros. 

102 Como seu mundo será belo quando os homens descobrirem em suas mentes o tesouro 

abençoado com o qual seu Criador os presenteou desde o momento de sua criação! 

103 Dou-lhe este ensinamento para que, através dele, você possa olhar para o passado para buscar 

seu início, para que você possa examinar seu presente e depois olhar para o futuro que o espera cheio de 

sabedoria, trabalho, luta e recompensas divinas. 

104 Vocês são pecadores, mas Me amam, e quando pensam em Mim, tentam Me agradar praticando 

a caridade para com seus irmãos. Vocês são pecadores, eu sei disso, mas rezam quando têm uma 

tristeza. Vocês são pecadores, mas estão prontos para compartilhar seu pão com aquele que vem à sua 

porta pedindo caridade. 

105 Por todo bem que você faz em desejo de Meu bom prazer, receba Minha carícia, sinta Meu 

conforto, receba Minha bênção. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 13  
1 A casa do Pai está em clima de festa, o banquete está pronto, porque este povo, como o filho 

pródigo, voltou à casa do Pai. Sente-se à mesa e coma da comida; a hora é propícia e graciosa. 

2 Mesmo na Segunda Era eu costumava sentar-me à mesa rodeado por Meus discípulos. Eles 

sabiam que Jesus era o Messias cuja vinda foi prometida para salvar Seu povo. Vocês não Me viram 

fisicamente como Me viram, mas através da essência mais íntima desta palavra vocês sentem a presença 

do Mestre que prometeu vir novamente e enviar-lhes o Espírito da Verdade para explicar-lhes todos os 

ensinamentos passados, e que vocês devem compreender aquilo que não compreenderam. 

3 Mas quem é o espírito da verdade se não a sabedoria do próprio Deus? Onde você poderá 

encontrá-lo, se não neste ensinamento espiritual, que explica e ilumina tudo para você? 

4 Eu vos profetizei que quando a humanidade estivesse no auge de sua maldade e confusão, eu 

voltaria novamente; portanto, ao contemplar que sua ciência e corrupção produziram um fruto que está 

em plena maturidade, os homens sentem que algo Divino ainda está por ser revelado. Este presságio é 

uma conseqüência de Minha presença espiritual falando a todo espírito, e Minha justiça como Pai se 

manifestando entre a humanidade. 

5 Vocês não me verão novamente como um homem; agora vocês devem se preparar para Me ver 

em espírito; por isso, desde a Segunda Era, foi dado a vocês entenderem. Em uma "nuvem" o Mestre 

ascendeu, como ainda era visível para seus discípulos pela última vez, e tinha sido anunciado a vocês que 

Ele voltaria nessa mesma forma. 

6 Agora eu falo a vocês através desta mente preparada por Mim; amanhã Minha voz ressoará em 

seu coração e em todos os espíritos. Pois Minha Palavra é como o toque de um sino sonoro, que 

desperta tanto os encarnados quanto os desencarnados, e os ressuscita para uma nova vida. É uma 

chamada abrangente. Desde tempos passados, eu lhes disse que nenhum dos meus filhos estaria 

perdido, e que se uma ovelha estivesse em perigo, eu deixaria as noventa e nove no redil para ir atrás da 

perdida. 

7 Em verdade vos digo, ó meus novos discípulos, conseguireis compreender o que nenhum dos 

meus discípulos da Segunda Era compreendeu. 

8 Quantas vezes, quando falei com eles, eles se olharam para ver qual deles havia entendido o que 

Jesus havia dito; e como não conseguiram explicar as palavras do Mestre (um para o outro), finalmente 

pediram-Lhe que fosse mais claro em Seu ensinamento. - Na verdade, eu lhes digo que Minha palavra 

não podia ser mais clara, mas naquele momento o espírito ainda não havia se desenvolvido o suficiente 

para compreender todos os ensinamentos que havia recebido; o tempo tinha que passar, a humanidade 

tinha que progredir espiritualmente para que, iluminada pela luz da espiritualização, pudesse 

compreender o significado das revelações Divinas. 

9 Entretanto, quando chegou a hora daqueles discípulos falarem à humanidade de Minha Doutrina, 

eles sabiam tudo o que era necessário para ensinar a seus irmãos; e o que eles ainda não sabiam, o 

Espírito Santo revelou através de suas bocas, pois eles já estavam equipados para esta tarefa. 

10 Se durante o tempo em que viveram com o Mestre, alguns interpretaram Seu ensinamento de 

uma forma e outros de outra, no entanto, quando chegou o tempo de suas lutas e pregações, todos 

estavam unidos em um ideal, a mesma sabedoria que os animava, o mesmo amor. Cada um percorreu 

seu caminho por outras províncias; mas suas mentes, seus pensamentos estavam unidos na missão que 

tinham que cumprir, e a memória de Jesus os encorajava. 

11 Eles estavam sempre ansiosos para se reunir para trocar impressões de suas lutas, suas 

adversidades e também para se regozijar com as vitórias que haviam conquistado. Deram um ao outro 

encorajamento, coragem e fé. 

12 Eles sabiam como semear a semente que lhes confiei, pois um não semeava trigo e o outro ervas 

daninhas, não, todos semeavam uma semente, e esta era a do amor, que eu lhes ensinei. Portanto, o 
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fruto que brotou do coração dos homens foi o do amor. Você entende o que estou dizendo quando lhe 

falo dos atos que seus irmãos fizeram naquela época? 

13 Não pense se você é maior ou menor do que eles; eu lhe digo apenas que você deve amá-los 

como eles o amaram quando eles abriram o caminho para você, lhe ensinaram a seguir seu Senhor, 

deram suas vidas por você. Seja como eles em sua fé, em seu zelo, em sua atividade de amor. 

14 Sinta-se verdadeiramente como Meus discípulos! Eu vos trouxe em Minha Doutrina a Lei Divina, 

que está presente em vossa consciência. - O que você teme de outros ensinamentos, teorias, ciências ou 

filosofias? Ou talvez você tema aqueles que estudam as antigas escrituras, as religiões que se 

autodenominam cristãs? Em verdade vos digo que a Doutrina que vos estou dando não é mais que a 

explicação, a confirmação das revelações que vos foram dadas em tempos passados. 

15 Não vim para trazer-lhe confusão, para acrescentá-la à confusão já existente no mundo, mas sim 

para libertá-lo dela, como Moisés uma vez fez com seu povo que libertou do Egito, onde eram escravos. 

16 Quero trazê-los como naquele tempo para uma terra segura, e para isso abri um novo capítulo de 

meu livro diante de vocês, para que reconheçam através dele o caminho estreito e reto, que eu tenho 

marcado para vocês ao longo dos tempos com minha lei. 

17 Cumpra, para que você não tenha que voltar à terra em tempos de dor para colher o fruto de 

suas falhas ou de seu egoísmo. Cumpre sua missão; então você também retornará, mas será em um 

tempo de paz, para refrescá-lo nos cuidados com a semente que você deixou para trás quando você 

começou. Agora Moisés não o levará a entregá-lo, como fez na primeira vez; será a sua consciência que o 

levará. 

18 Em aparência, os homens partirão por conta própria para buscar a paz e a verdade; mas em 

verdade vos digo que o espírito de Elias se dará a conhecer aos povos e nações e os chamará para a 

libertação. 

19 Ela fala a você "A Palavra" que sempre esteve em Deus, a mesma que esteve em Cristo e que 

você conhece hoje através do Espírito Santo; pois "A Palavra" é Palavra, é Lei, é Mensagem, é Revelação, 

é Sabedoria. Se você ouviu "A Palavra" através das palavras de Cristo, e agora a recebe através da 

inspiração do Espírito Santo - em verdade, eu lhe digo, esta é a voz de Deus que você ouviu; pois não há 

senão um só Deus, mas uma só Palavra, e um só Espírito Santo. 

20 Examinem, compreendam e preparem-se para que os tempos de aflições não os surpreendam, 

para que minha palavra não seja infrutífera, da qual vocês devem dar testemunho à humanidade 

amanhã, de acordo com minha vontade. Você deve ser firme para que sua fé não se torne fraca, pois um 

único momento de fraqueza pode se tornar a causa de seu fracasso. 

21 Até o ano 1950, você deve estar equipado. Esta data será inesquecível para este povo. 

22 Quem viverá para ver essa data? Quem testemunhará os mandamentos e decretos, e Minhas 

novas profecias, que eu lhes darei naquele dia? Você não sabe, mas acrescento: Quem serão aqueles 

verdadeiramente preparados para esta prova e para seguir o verdadeiro caminho da luta? 

23 Você não sabe; eu só lhe digo que se faltam anos para você, para mim são apenas alguns breves 

momentos, pois eu não vivo sujeito ao tempo, e você está. Mas se vocês pensam que ainda lhe restam 

muitos anos e que terão tempo suficiente para se preparar, mesmo que os desperdicem, estão em grave 

erro. Não tenha excesso de confiança, pois o tempo está passando rapidamente e nada mudará minha 

vontade. Você será capaz de parar o tempo? - "Não", você me responde. Então você também não será 

capaz de impedir que Meus decretos sejam aprovados. 

24 Pensem profundamente, preparem-se para que possam sentir alegria nesta manifestação, e 

usem o tempo na prática de tudo o que lhes dá espiritualidade. Desta forma, você não temerá a hora em 

que não mais ouvirá Minha palavra. 

25 Falei com vocês sobre muitas provas e os avisei. Minha Palavra, cheia de bons ensinamentos e 

cheia de amor, é a força e a carícia que seu Senhor lhe dá. 

26 Espero vocês no cume da montanha, onde lhes darei a paz. Vim até você em três anos para 

ensiná-lo, e este é o terceiro em que eu o uni para lhe dar meus últimos ensinamentos. Minha tarefa 
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como Mestre não foi concluída na cruz. Hoje, com a luz dos Meus ensinamentos, você será capaz de 

entender muito mais do que você já havia reconhecido anteriormente. 

27 No entanto, quão poucos são aqueles que se prepararam para Me receber. Muitos eu vejo entre 

vocês que apagaram sua lâmpada e permanecem na escuridão, e outros que já Me esqueceram. Apesar 

de seu progresso espiritual, você não alcançou a perfeição e enquanto alguns evoluíram, outros 

permaneceram estagnados. 

28 Desde o início dos tempos eu vos ensinei a rezar para que vocês estejam sempre em comunhão 

com Minha Divindade. Eu lhe disse que você deve cumprir a Lei Divina e também a lei humana. O que eu 

dei aos primeiros homens é o mesmo que estou dando a vocês hoje para cumprir. 

29 Queridos filhos de Israel, vocês não se cansaram de tanto vaguear? O fardo de sua expiação não o 

pesou? Você não sofreu tanta dor que se tornou um cansaço para você? Sua familiaridade com a dor é 

tão grande que você já se tornou insensível? Você não sente mais amor por seu pai ou por seus irmãos? - 

Você caiu em uma profunda letargia espiritual e é indiferente a todo sentimento elevado. Vocês vivem 

uma vida sem fôlego e desumana e esqueceram seus deveres espirituais; mas quero que preparem suas 

mentes para receber Minha Palavra e Me deixem habitar em seus corações para que possam viver 

novamente em graça. 

30 Quero levá-los a uma vida em outros níveis onde estarão em harmonia com os altos espíritos, 

para que possam continuar a ascender sem se deter. Quando você se propôs a Me seguir, não ficará mais 

indiferente, não esvaziará mais o cálice do sofrimento; amará a vida e estará unido a todos os seus 

irmãos. 

31 Preparem-se, vão até seus irmãos em Meu nome, sequem as lágrimas dos que sofrem, dêem 

coragem aos fracos, levantem os caídos e salvem os perdidos. Carregue a luz para todos os lados. Muitos 

me reconhecerão em sua vida humana, e outros quando estiverem no "Vale Espiritual". É minha vontade 

que todos despertem para que eu possa plantar minha semente de amor em seu espírito. 

32 Você verá que alguns acreditarão em Minha manifestação nesta Terceira Era quando ouvirem 

Meu ensinamento através da mediação do Porta-Voz; outros o farão através de seu testemunho, e 

muitos mais (pessoas) através dos escritos que são preservados de Minha Palavra. 

33 Quero que todos vocês sejam fortes, para que não hesitem no primeiro obstáculo, nem temam 

nenhum inimigo. Estou equipando-o para que você possa fazer milagres e transformar seus irmãos 

através das provas que eu lhe concederei. 

34 Compreenda-me, baseie sua fé na solidez da rocha, para que nada a possa destruir. Não deixe 

seus lábios calarem por medo de repreender, nem esconda de seus irmãos que eu vim desta vez. 

Desenvolva o dom da palavra e deixe fluir de seu coração o amor e a sabedoria que eu lhe confiei. 

35 "Observe" para sua nação, não permita que a guerra entre nela. Abram as portas de seus 

corações e deixem entrar aquele a quem chamam de estrangeiro, tanto o homem de boa vontade como 

aquele que carrega o mal em seu coração; pois seu espírito será iluminado nesta terra, e será como uma 

mãe prestativa para todos. Estou preparando os celeiros, para que possam alimentar os famintos, e a 

felicidade e a paz estejam entre todos os Meus filhos. 

36 Preparem-se espiritualmente para que possam antecipar seu futuro, e percebam que depois de 

1950 continuarão como Meus apóstolos para imitar aqueles que Me seguiram em outro tempo. Estes 

sabiam que manteriam Minha presença espiritual mesmo que Me vissem desaparecer como homem, e 

que continuariam a ser acompanhados e iluminados por Mim. Fiquei renovado quando vi sua fé, sua 

unidade, sua inspiração e muito em breve sua palavra comoveu o povo daquela época, pois eles 

entenderam como colocar em prática tudo o que seu Mestre lhes havia ensinado. 

37 Torne-se receptivo, humanidade, e receba a luz do Meu Espírito derramada sobre todas as coisas 

criadas. Estou ensinando a um povo que lhe trará uma mensagem de paz. Falarei por sua boca; se o 

rejeitam, rejeitaram-Me. 

38 Lembrar à humanidade que cada vez que eu vinha até eles, eu os surpreendia ao ser distraído por 

coisas mundanas, e por isso mesmo eles não sentiam minha presença. Mas como eles poderiam ter 



U 13 

93 

compreendido como esperar tanto tempo, quando você deu provas de sua impaciência no Êxodo do 

Egito, já que não podia esperar nem mesmo alguns dias pelo retorno de Moisés? Quando este último 

desceu do Sinai, trazendo consigo as tábuas da lei, ele encontrou o povo entregue à idolatria. Em apenas 

alguns momentos de fraqueza, eles haviam apagado o nome do verdadeiro Deus de seus corações para 

substituí-lo por um bezerro de ouro. 

39 A partir daí, o Senhor chamou aquele povo de pescoço duro. Portanto, não me surpreende que 

depois de uma idade eu veja que os homens, apesar de possuírem Minha promessa, negligenciaram sua 

fé, permitiram que sua lâmpada se extinguisse e colocaram em Meu lugar tantos ídolos quanto eles 

adoram hoje. Seria possível para eles me reconhecerem hoje, desde que eu cheguei até eles? - É natural 

que tudo o que é meu pareça estranho para eles. 

40 Eu lhe revelei que meu retorno seria em uma nuvem. Hoje, como já estou entre vocês e, 

portanto, já cumpri essa palavra, digo-lhes em verdade que a "nuvem" é o equivalente a "Minha 

presença em espírito". Na mesma forma em que Meus discípulos Me viram ascender depois de ter 

terminado Meu Trabalho na Segunda Era, desci à humanidade neste tempo. 

41 Deve-se lembrar que quando Moisés foi chamado pelo Senhor ao Monte Sinai, uma nuvem 

cobriu a referida montanha e, ao terceiro dia, do meio da nuvem, a voz de Jeová foi ouvida. Essa 

manifestação foi vista por todos, aquela nuvem era visível para a multidão reunida no sopé daquela 

montanha. Foi o Senhor que, mesmo assim, lhe deu a entender que Seu reino e Sua morada está além de 

todas as coisas materiais. 

42 Embora o Senhor materializasse Sua presença naquela nuvem,* e fizesse o povo tremer com Suas 

manifestações de poder e retidão, aquelas pessoas com mentes e corações endurecidos tornaram-se 

infiéis ao pacto que haviam feito com Deus somente em momentos de medo. 
* Isto é, tornado visível aos olhos físicos 

43 Agora que venho "na nuvem", eu me instalo em seu espírito; portanto, minhas manifestações 

nesta Terceira Era são invisíveis aos olhos dos mortais. Somente o espírito, com suas altas sensibilidades, 

pode ver, sentir e compreender Minhas revelações. 

44 Este sentido espiritual que estou desenvolvendo em você para que com ele você possa 

reconhecer e contemplar tudo o que lhe foi revelado desde o início de sua vida até agora, será o que 

destruirá todas as falsas interpretações que os homens têm feito sobre o Divino. Muito gradualmente, a 

luz penetrará no coração de Meus filhos, razão pela qual eu lhes digo que a hora não está muito distante 

quando eles entenderão por si mesmos o significado do que pode acontecer na vida dos homens. 

45 Alguns, ao ouvir esta palavra, perguntam: o Senhor desceu neste momento, por exemplo, para se 

fazer sentir somente em nós que ouvimos Suas instruções através do arbítrio humano, ou Ele o fez entre 

toda a humanidade? - Na verdade, eu lhes digo: A nuvem espiritual dá sua sombra protetora ao mundo 

inteiro, assim como fez na Primeira Era, quando cobriu todo o Seu povo que estava aos pés do Monte 

Sinai. 

46 Discípulos da nova era, estudem Minha Palavra, pois vocês precisam da Minha sabedoria em sua 

luta. 

47 Ponderar as páginas do Livro cujos selos foram soltos pelo Cordeiro. A voz da Palavra Divina surge 

do Livro da Vida e chega àqueles que estão mortos para a vida da graça, para despertá-los para uma nova 

vida. 

48 Um corpo humano não é absolutamente necessário para que Eu me torne audível para os 

homens. Aqui você Me tem falando com você em espírito, através da mente humana, sem ter que pisar 

fisicamente o pó da terra. Esta manifestação foi a preparação para a conexão direta do espírito com o 

espírito entre você e seu Criador. 

49 Bem-aventurados aqueles que esperam Minha vinda espiritual neste momento, pois eles Me 

verão "na nuvem". 

50 Os homens têm se dedicado ao estudo do Antigo Testamento, rachando seus cérebros na 

investigação e interpretação das profecias e promessas. Aqueles entre eles que chegaram mais perto da 
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verdade são aqueles que encontraram o significado espiritual de Meus ensinamentos, pois aqueles que 

teimosamente aderem à interpretação material e não compreendem ou não querem encontrar o 

significado espiritual de Minhas manifestações, terão que sofrer confusões e decepções como as sofridas 

pelo povo judeu quando o Messias veio, que eles haviam imaginado de uma forma diferente e 

esperavam de maneira diferente da realidade que o mostrou. 

51 Eu lhes dou esta explicação ao resolver o Sexto Selo do Livro da Vida. 

52 Para que eu pudesse lhes dar estas novas revelações, foi necessário que, durante o intervalo que 

interveio entre Minha manifestação para a humanidade como homem e Minha chegada em espírito 

neste momento, vocês passassem por muitas reencarnações na Terra, para que, quando eu lhes pedisse 

a lição passada, seu espírito soubesse como responder, e quando eu lhe concedesse novas revelações, 

ele fosse capaz de compreendê-las. 

53 O Livro dos Sete Selos é a história de sua vida, de sua evolução na Terra, com todas suas lutas, 

paixões, conflitos e, finalmente, com a vitória do bem e da justiça, do amor e da espiritualização sobre as 

paixões do materialismo. 

54 Acredite na verdade que tudo está voltado para um propósito espiritual e eterno, para que você 

possa dar a cada lição o lugar certo que ela merece. 

55 Enquanto a luz do Sexto Selo o iluminar, haverá um tempo de luta, renúncia e purificação; mas 

quando esse tempo terminar, você terá chegado a um novo período no qual o Sétimo Selo lhe trará 

novas revelações. Quão contente e feliz o espírito daquele que foi encontrado puro e preparado 

receberá o novo tempo. Enquanto o Sexto Selo o iluminar, a matéria e o espírito serão purificados. 

56 Aproxima-se o momento em que seu espírito se manifestará plenamente na Terra. Até agora não 

foi capaz de fazê-lo por causa do endurecimento e do materialismo que ainda o aprisionam, mas após a 

purificação, os homens deixarão seu espírito se revelar e se desdobrar em virtude. A embarcação será 

pura e transparente e verá seu conteúdo e também permitirá que transborde. 

57 Antes de sua partida para o além, os homens farão desta terra um mundo de paz, um lugar onde 

a luz do espírito brilhará eternamente. 

58 Mas você, não durma pensando que serão outros que experimentarão o cumprimento desta 

profecia e desfrutarão dessa paz. Você sabe se não será você quem virá a esses tempos? - Em verdade 

vos digo que não há semente sem frutos, nem trabalha sem recompensa. 

59 Muitos serão os sofrimentos que os homens terão de suportar para ver chegar esse momento; 

mas vocês que o esperam não devem ter medo, pois em suas lutas, ou em sua solidão, há sempre uma 

estrela brilhante para iluminar seu caminho, e essa estrela é Elias. 

60 Vocês, multidões que ouvem esta voz, eu lhes pergunto: vocês estão dispostos a Me seguir neste 

caminho em obediência aos Meus mandamentos? Você terá a coragem necessária para falar desta 

Doutrina a seus irmãos? Você acredita que já é capaz de Me adorar sem a necessidade de ritos e 

símbolos? Não terão vergonha de se intitular espiritualistas diante das várias religiões? Você não vacilará 

nem se arrependerá de ter começado este trabalho? Você não terá dúvidas diante das críticas e ataques 

que seus vizinhos fazem contra você, nem se tornará apóstata quando eles o julgarem mal e o 

expulsarem de suas casas? 

61 Não pensem que estou questionando vocês porque não sei como se sentirão amanhã, nem como 

se comportarão diante das provações. Vocês sabem bem que nada é desconhecido para Mim; mas se eu 

lhes faço estas perguntas, é para que vocês mesmos as repitam para si mesmos e reflitam sobre elas; 

pois acima da reflexão vocês podem alcançar a luz, a decisão, a força e a confiança em Mim. 

62 Se eu não vos advertisse para se prepararem, como poderiam enfrentar adversidades e 

provações? 

63 Meu povo, seja paciente e sábio para com a humanidade; não desespere, lembre-se que é 

precisamente nas provações que você deve dar seus melhores exemplos de perdão, de caridade e de 

firmeza. 
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64 Mas não tenha medo; pois embora eu lhe tenha dito que o farei espiritualmente rico, também 

não lhe faltarão as coisas essenciais para sua vida humana. Saiba que aquele que espiritualizou a si 

mesmo conseguiu possuir tudo isso, e se ele conseguir tornar-se um com o Senhor de todas as coisas 

criadas, como um filho, mesmo que não tenha bens terrenos, ele se sentirá herdeiro e até mesmo dono 

de tudo o que seu Pai Celestial possui. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 14  
1 Você vem em busca da luz e eu a dou a você, pois tem fé e a espera de Mim. Todo aquele que Me 

procura Me encontra; todo aquele que espera em Mim, recebe. 

2 Seria mais fácil para o Rei Estrela parar de brilhar do que para Mim rejeitar um único de Meus 

filhos que Me procuram. 

3 Venho em seu auxílio para corrigir seus erros, pois não quero que sua confusão continue. 

4 O tempo por mim designado para a entrega deste ensinamento a vocês está chegando ao fim, e é 

necessário que vocês se preparem, pois na conexão de espírito a espírito, que vocês deverão alcançar 

depois de 1950, encontrarão ainda maior sabedoria em meus ensinamentos. 

5 Os não iniciados serão transformados em "discípulos de crianças", os "discípulos de crianças" em 

discípulos, e os discípulos em mestres, exemplos vivos de boas obras entre a humanidade. 

6 Não se sintam pequenos quando os chamo de "discípulos de crianças", pois diante da sabedoria 

do Senhor já é muito ser uma criança. 

7 Eu tenho muitos discípulos e "discípulos filhos", não apenas aqui entre vocês, mas espalhados 

entre a humanidade, em seitas e religiões, pois todos, de acordo com seu desenvolvimento, ocupam as 

várias etapas que formam a escada infinita da espiritualização. 

8 Mas vocês também devem saber que eu não tenho discípulos somente neste mundo; lembrem-

se que eu lhes disse: "Na casa do Pai há um número infinito de moradias. Há Meus filhos em imensas 

multidões que vivem para aprender de Mim. 

9 Saiba que é nesse reino que se compreende melhor meu ensino, onde, portanto, também se faz 

mais progresso. 

10 Vêm aqueles que deixam este mundo sofrendo de tristeza e decepção; aqueles que têm sede de 

verdade e conhecimento, aqueles que têm fome de amor, os humilhados. 

11 Lá, seu Mestre os espera para dar-lhes ensinamentos maiores do que aqueles que lhes são 

negados pela humanidade. 

12 Então, aqueles que eram desconhecidos e pobres na Terra brilharão com verdadeira luz e verão 

com espanto como aqueles que brilharam com falsa luz neste mundo chorarão por sua miséria espiritual 

no além. 

13 Nesses mundos de paz que vocês vão habitar, é onde aqueles que choraram na terra e Me 

abençoaram receberam as surpresas mais agradáveis, uma recompensa que não esperavam quando 

esvaziaram seu cálice de sofrimento. 

14 Não importa que eles tenham tido momentos de desesperança e dúvida; estes momentos de 

fraqueza eu lhes perdoo porque eles também tiveram grandes dias de dor nos quais eles mostraram 

rendição e Me abençoaram. 

15 Esses filhos de Mina também experimentaram seu Gólgota e sofreram muito em seu caminho de 

expiação; mas aqueles que cumprem Minha lei alcançam felicidade e satisfação espiritual na vida eterna, 

mesmo que vivam apenas alguns poucos momentos no bom caminho. 

16 Assim, meu amor eterno responde ao único amor de curta duração dos homens. 

17 Abençoados sejam aqueles que caem e se levantam, chorando e me abençoando, feridos pela 

maldade de seus irmãos, confiam em Mim e me oferecem o santuário de seu coração. 

18 Estes pequenos e aflitos, zombados e ainda mansos, são fracos de aparência, mas na realidade 

são fortes de espírito; e maiores revelações são reservadas para eles uma vez que estão além deste 

mundo. 

19 Para ser Meu discípulo na Segunda Era, era indispensável possuir não apenas grande força 

espiritual, mas também força física; pois era preciso suportar a crueldade dos homens, as torturas e as 

provações a que eram submetidos, em sua crueza e ignorância, aqueles que pregavam algo que estava 

fora do que conheciam no mundo. 



U 14 

97 

20 Agora vocês não precisam de grande força física, o plano divino é diferente; mas continuarão a 

ser Meus colaboradores para espalhar Minha Doutrina entre a humanidade. 

21 Neste momento, você estará lutando contra a ignorância de uma humanidade que, embora 

materializada em todas as áreas, é menos cruel e mais evoluída através da experiência adquirida em suas 

encarnações passadas. 

22 Hoje em dia, se você conhece alguém que não entende e não expressa sua adoração a Deus da 

forma como as maiorias o fazem - mesmo que isso o afaste e o ofenda - você não clama mais que ele 

deve ser queimado vivo. 

23 Agora, quando você inesperadamente se depara com uma pessoa possuída, você não foge mais 

dele com o grito de que ele está cheio de demônios. 

24 Muitos já compreendem que tais seres não existem e que são apenas espíritos confusos que 

carecem de um momento de clareza para se transformarem em gentis ovelhas. 

25 Você já está começando a perceber que aquele ser que você chama de diabo ou Satanás nada 

mais é do que a fraqueza de sua carne, a inclinação para as paixões inferiores, o vício pelos prazeres e os 

desejos do corpo, a arrogância, o amor próprio, a vaidade e tudo aquilo com que a carne tenta o espírito. 

26 Você ainda está fazendo e pensando em muitos trabalhos inconvenientes; mas regozije-se 

porque está progredindo cada vez mais em sua evolução, mesmo que alguns de vocês assumam o 

contrário, já que são guiados por seus julgamentos imperfeitos. 

27 Isto acontece porque você ainda não é capaz de entender a criação visível e invisível que o cerca, 

e é por isso que você erra em suas interpretações. 

28 Mas de acordo com seu desenvolvimento espiritual e, conseqüentemente, sua necessidade de 

melhor compreender minhas revelações, envio-lhe meus mensageiros para guiá-lo; e de acordo com a 

forma como encontro sua mente preparada, falo-lhe de minha sabedoria para levá-lo à perfeição. 

29 Minha justiça também o testa em perfeita correspondência com o que você é, sempre 

respeitando o livre arbítrio que lhe foi concedido pelo amor de seu Pai. 

30 Todos vocês têm a intuição ou o conhecimento intuitivo da existência do Ser Supremo, e este 

conhecimento interior é a luz que seu espírito foi ganhando gradualmente no longo caminho da evolução 

espiritual. 

31 Um novo sol está agora vindo ao seu espírito para iluminá-lo, um novo livro para lhe ensinar o 

que você tanto almejava e esperava. 

32 Vocês não sentem, pessoas amadas, que a humanidade não pode mais suportar as mentiras, os 

mitos e tanta luz falsa? Não é mais oportuno alimentar o espírito com as interpretações errôneas dadas à 

Minha Lei. 

33 Vocês estão se preparando para receber maior conhecimento e, embora estejam separados há 

séculos em seitas, filosofias e religiões, muito em breve terão que se reunir em torno de Minha nova 

revelação, cujo fluxo de sabedoria lhes fará compreender que finalmente encontraram o "livro da 

verdadeira vida", o do espírito. 

34 Você precisa desesperadamente de Minha Palavra; você se acalma com a sede espiritual pela 

falta daquele orvalho que emana do Meu amor perfeito. Falta-lhe um refresco no espírito; por isso, 

aproximo-me de você para lhe oferecer o fruto da árvore da vida. 

35 Venho a apontar amorosamente suas falhas; e você também deve apontar os erros de outros 

com o mesmo amor e misericórdia, para que alguns, como outros, possam reconhecer suas imperfeições 

e corrigi-las; mas nunca proferirei uma palavra que o leve a condenar os atos de seus vizinhos ou a 

zombar de suas crenças ou ações cultuosas. 

36 Você conhece as aberrações pelas quais passou em sua tentativa de me homenagear? Quem se 

lembra do passado de seu espírito? 

37 Se eu lhes dissesse que vocês adoraram os animais selvagens ou as estrelas, e que com sua 

imaginação criaram deuses com características humanas; que vocês se prostraram para adorar animais 

de rapina, pássaros e répteis, isto pareceria estranho para muitos de vocês. Mas conheço seu 
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desenvolvimento espiritual e, portanto, lhe digo para ser compreensivo, respeitoso e misericordioso com 

seus vizinhos, com aqueles que estão em um nível de desenvolvimento inferior ao seu; assim, na 

verdade, você provará sua espiritualidade. 

38 Só eu tenho autoridade para apontar os erros dos homens, erros que corrijo com minha 

sabedoria e perdoo com meu amor. 

39 A humanidade é escrava das seitas e dos cultos perversos, dos vícios e das ignomínias; portanto, 

vocês se consideram inimigos uns dos outros; pois são intolerantes para com seus vizinhos. 

40 Mas volto a lhes dizer que nenhum homem tem o direito de desprezar ou ridicularizar as crenças 

espirituais de seus irmãos. 

41 Vós sois minhas ovelhas temporariamente perdidas, e eu não venho para trazer-vos a morte, mas 

para salvar-vos, para ensinar-vos e para unir-vos. Venho como antes para dizer-vos que vos ameis uns 

aos outros; que além desta existência tendes outra vida, mais elevada; pois na casa do Pai há um número 

infinito de moradias. 

42 Se os homens sentissem verdadeiro amor por seus irmãos, não teriam que sofrer o caos em que 

se encontram; tudo dentro deles seria harmonia e paz. Mas eles não compreendem este amor divino, e 

só querem a verdade científica, a verdade derivada, aquilo que podem provar com seus processos de 

pensamento humano; querem a verdade que apela para o cérebro, não aquela que chega ao coração, e 

agora têm o resultado de seu materialismo: uma humanidade egoísta, falsa e cheia de sofrimento. 

43 Neste tempo, as religiões e seitas estão confusas; mas eu lhes assinalo que elas tiveram uma 

origem elevada e que acima de suas aberrações ainda há traços de pureza e luz que Meus iluminados 

deixaram nelas. 

44 Se você usou algumas de suas ciências para me investigar e julgar, não lhe parece mais razoável 

usá-las para investigar a si mesmo até que você perceba sua natureza e destrua seu materialismo? Você 

talvez pense que seu Pai não pode ajudá-lo no caminho de suas boas ciências? Em verdade vos digo, se 

vocês pudessem sentir a essência do amor Divino, o conhecimento chegaria facilmente a sua mente sem 

que vocês tivessem que cansar seu cérebro e esgotar-se estudando esse conhecimento que vocês 

consideram profundo e que, na verdade, está ao seu alcance. 

45 Mas se suas ciências, observações e estudos o levassem ao amor, se o objetivo final desta sede 

de conhecimento fosse prestar homenagem a seu Pai servindo com perfeição cada vez maior seu 

próximo, o menor, o mais fraco e o mais necessitado, eu não lhe diria nada. Mas quando vejo que 

através de suas ciências você diminui e deprecia até mesmo seu Deus, estabelecendo limites a Ele, 

atribuindo-lhe erros e dando-lhe formas que Ele não tem; quando vejo que ao mesmo tempo você faz 

ídolos da matéria e endeusa homens imperfeitos e os considera santos, eu lhe digo que você não soube a 

verdade que deveria possuir, nem está autorizado a conceder a ninguém um posto santo ou divino. Isto 

pertence apenas a seu Deus e Senhor. 

46 Você não pode representar ou definir o Infinito porque não pode compreendê-lo com suas 

mentes limitadas; nem sua linguagem pode expressar o Divino ou explicar o inexplicável em termos 

humanos. 

47 Não tente aprisionar Deus em palavras ou em imagens que nunca possam lhe dar uma idéia da 

verdade. 

48 Diga "Deus" com humildade, mas diga-o de forma sincera, e se você quiser ter uma idéia do 

imenso amor do Senhor por você, pense em Jesus. 

49 Com alegorias, imagens, símbolos ou más representações de Deus, você só conseguirá que seus 

irmãos Me neguem ou fiquem com a mente pequena. 

50 Para revelar o Divino, suas línguas são muito limitadas; portanto, em todos os momentos tive que 

falar com você em parábolas, em correspondências; mas agora você vê que mesmo quando falei com 

você desta maneira, você me entendeu pouco, porque lhe faltou a vontade necessária para sondar 

Minhas revelações. 
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51 Você sempre discute sobre o significado de suas palavras e, na medida em que inventa mais 

palavras, confunde ainda mais sua mente. Ó homens de muitas palavras, muitas línguas e muitos credos, 

mas muito poucas obras de amor! 

52 Olhe as aves cantando da mesma maneira e com simplicidade em todos os cantos do mundo. 

53 Posso lhes dizer que todas as criaturas se conhecem e se entendem melhor do que os homens. 

Por quê? - Porque todos eles vivem no caminho que lhes tracei, enquanto vocês, quando entram em 

áreas que não são destinadas a vocês, se afastam de seus caminhos certos, que são os do espírito; e uma 

vez que se perderam no materialismo, não compreendem mais o espiritual, o Divino e o eterno. 

54 Mas aqui você tem a mim, humanidade; eu lhe ensino como mesmo em seu estado material você 

pode estar em harmonia com a vida espiritual, transformando seus passos errados na Terra em um 

trabalho de vida de verdadeiro progresso que lhe dará altas e nobres satisfações neste mundo, e além 

disso, quando você deixar a vida humana, você encontrará uma colheita interminável de gloriosas 

surpresas para seu espírito. 

55 Tome Jesus como seu modelo! - De que forma? - Amando seu próximo como seu próprio filho, 

como sua mãe, como seu irmão, como você mesmo. 

56 Em todos os momentos, você teve líderes que lhe ensinaram o poder do amor. Eles eram seus 

irmãos mais avançados, com maior conhecimento de Minha Lei e maior pureza em suas obras. Eles lhe 

deram um exemplo de força, amor e humildade quando trocaram suas vidas de aberrações e pecados 

por uma existência dedicada à bondade, ao sacrifício e à caridade ativa. 

57 Da infância à velhice, você tem exemplos claros de tudo o que pode ser alcançado com caridade e 

dos sofrimentos causados pela falta de caridade; mas você - mais insensível que as rochas - não 

entendeu como aprender com as lições e exemplos que a vida diária lhe dá. 

58 Você já observou como até mesmo os predadores respondem gentilmente a um chamado de 

amor? Da mesma forma, os elementos, as forças da natureza, podem responder, tudo o que existe no 

mundo material e espiritual. 

59 Portanto, eu vos digo que abençoeis tudo com amor, em nome do Pai e Criador do Universo. 

60 Abençoar é saturar. Abençoar é sentir o bem, dizê-lo e transmiti-lo. Abençoar é imbuir tudo o que 

o rodeia de pensamentos de amor. 

61 Aja desta maneira e eu o glorificarei quando tiver alcançado seu objetivo, tendo encontrado 

dentro de si a essência Divina, a origem de sua vida e os dons com os quais eu o equipei. A luta, os 

méritos e sua conformidade com Minha Lei o farão formar um único testamento, um único espírito com 

Minha Divindade. 

62 Minha luz vem ao seu encontro para ajudá-lo a ascender, pois eu sou o Mestre de todos os 

tempos. Não vim em apenas uma época; eternamente lhes mostrei "O Livro" e lhes exigi que se 

conhecessem espiritualmente, para que soubessem quais são seus dons, e levassem uma vida exemplar 

na qual a saúde, a força e a confiança brilhassem. Desta forma, vocês poderão elevar seu espírito e se 

preparar para a vida eterna. 

63 Se o homem possui força espiritual, é porque seu espírito soube se fortalecer em virtude. 

64 Alguns de vocês vêm a Mim para consolo, ou em busca da solução de um problema ou da 

resposta a uma pergunta, depois de terem consultado os estudiosos ou consultado as estrelas, e é 

porque lhes faltou fé e não tiveram a força ou a certeza de quem realmente acredita; mas em verdade 

lhes digo, acima de tudo o conhecimento do futuro é Minha Divina Vontade. Aquele que ama, aquele 

que acredita, está unido a Mim, pois Eu sou O Amor, A Razão e A Justiça. 

65 Não esqueçam que vocês são Meus filhos; e se souberem viver em harmonia comigo, não 

precisarão pedir a seus irmãos, nem consultar os livros ou as estrelas, pois eu falo com seu espírito 

através da consciência, e quando o ouvirem, vocês se governarão com sabedoria e saberão viver em 

cumprimento de Minha Vontade. 
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66 Acorde para esta voz, reconheça suas habilidades e coloque-as a serviço do bem. Recebam esta 

mensagem que lhes envio para que ela oriente seus passos, pois espero que terminem seu trabalho na 

Terra para dar-lhes tarefas mais elevadas, entre elas a de se tornarem protetores da humanidade. 

67 Sintam que são espíritos e não se prendam à matéria, não tornem suas vidas difíceis! Não tenha 

reverência ou adoração por nada, a menos que seja amor por seu Pai e também por seu próximo. A vida 

verdadeira está enraizada no espírito, não no corpo, já que este vive apenas por um tempo e depois 

desaparece, enquanto este último vive eternamente. 

68 De que lhe servirão seus tesouros terrenos se você não souber como obter os do espírito? O que 

será de vocês no vale espiritual, senão pobres espíritos que não puderam trabalhar sua paz e felicidade a 

fim de desfrutá-los na vida eterna? 

69 Todos vocês possuem uma herança paterna quando são enviados à Terra; mas não conhecem seu 

valor, não são capazes de descobri-la em seu espírito e a buscam fora de si mesmos. Eu lhes digo para 

refletir sobre estes ensinamentos. Se você busca sabedoria - você a tem dentro de você. Se você procura 

poder - ele está dentro de você: na saúde, no poder espiritual, no talento. Se vocês perseguem a beleza - 

eu também a dei a vocês; vocês só precisam se reconhecer, e encontrarão o que desejam. Se você quiser 

conhecer outras regiões - coloque-se lá espiritualmente e encontrará outras etapas da vida onde o 

espírito vive em maior perfeição. 

70 Seu destino é ascender e possuir o que é Meu, porque vocês são Meus filhos muito queridos. 

71 Torne-se novamente puro espírito! É aqui que Meu ensinamento o leva, para levá-lo ao estado de 

perfeição. Em verdade vos digo que, quando voltardes a ela, não mais vos acontecerá dor, pois então 

entrastes na casa do Pai. 

72 Estou lhe ajudando em sua libertação. Minha luz o ajudará a superar as dificuldades. Mas de 

agora em diante não façam mais mal a ninguém para que não se prejudiquem a vocês mesmos. 

73 Tome Minha força, todas as Minhas forças da natureza estão a seu serviço, tudo está ao seu 

alcance. Viva para amar e perdoar como eu amo e perdoo a você. 

74 Amai tudo, abençoai tudo; assim eu vos ensino a ser Meus discípulos na Terra, e como no 

próximo mundo sereis um espírito de luz, onde chegareis com verdadeira paz para ocupar o lugar que 

vosso Pai vos destinou. Se o fizerem, não nascerão de novo neste mundo em que sofrem; pois 

compreenderão que este sofrimento não pode ser eterno para seu espírito. Então você subirá para 

outros mundos da vida e cumprirá alegremente as tarefas que virão até você na eternidade. 

Minha paz esteja com vocês! 



 

101 

Instrução 15  
1 Nesta manhã de lembrança solene, peço-lhes: O que você fez da Lei que enviei à humanidade 

através de Moisés? Estes mandamentos foram dados apenas para as pessoas daquela época? 

2 Na verdade, eu lhes digo que essa semente abençoada não está no coração dos homens porque 

eles não Me amam, nem se amam; eles não honram seus pais nem respeitam a propriedade alheia; em 

vez disso, eles tiram a vida um do outro, rompem casamentos e trazem vergonha para si mesmos. 

3 Você não ouve a mentira de todos os lábios? Você não se deu conta de como um povo rouba a 

paz a outro? E ainda assim, a humanidade diz que conhece Minha Lei. O que seria dos homens se eles 

esquecessem completamente Meus mandamentos? 

4 Entenda que a Lei é o caminho pavimentado pelo amor do Único Criador para guiar cada uma de 

Suas criaturas. Reflita sobre a vida que o cerca, que é composta de substâncias e organismos básicos em 

número infinito, e você acabará descobrindo que cada corpo e cada ser se move ao longo de um 

caminho ou trajetória que, à sua face, é guiado por um poder estranho e misterioso. Este poder é a lei 

que Deus ordenou para cada uma de Suas criaturas. 

No final, se você estudar estes processos significativos, você chegará à conclusão de que tudo 

realmente vive, se move e cresce sob um comando supremo. Você verá também que no meio desta 

criação aparece o homem, que é diferente de todas as outras criaturas porque nele há razão e livre 

arbítrio. 

No espírito do homem existe uma luz divina, que é a consciência, que ilumina sua inteligência e o 

estimula ao cumprimento do dever. Pois se uma força irresistível o obrigasse a seguir apenas o caminho 

certo, seu cumprimento do dever seria totalmente sem mérito, e ele se sentiria humilhado ao saber que 

era incapaz de agir de acordo com sua própria vontade e que, apesar disso, estava sujeito a uma lei. 

Mas quem, nas condições em que sua existência ocorre, pode direcionar seus pensamentos para o 

bem? - Somente a luz divina da consciência, que instrui o homem a cumprir a lei - uma luz que habita no 

espírito e que se revela através dele à matéria. 

5 Por que o espírito não seguiu a voz da consciência desde o início? - Porque não o tinha 

desenvolvido o suficiente para compreender e cumprir os mandamentos que lhe deu e, ao mesmo 

tempo, para controlar os impulsos da carne. O livre arbítrio e a influência da matéria são as provas a que 

seu espírito está sujeito. 

6 Se os homens tivessem escutado a voz de sua consciência desde o início, como fez Abel, você 

acha que teria sido necessário que seu Pai se materializasse de vez em quando para explicar-lhe a Lei e 

ensinar-lhe a maneira de desenvolver o espírito? Em verdade eu lhes digo: Não. Se você tivesse se 

submetido à Minha Lei e tivesse sido obediente a ela, todas as Minhas revelações e ensinamentos teriam 

chegado até você através de sua consciência. Mas quando vi esta humanidade presa nas paixões que o 

mundo lhe oferecia, surda à Minha voz e cega demais para ver a luz espiritual que iluminava seu 

caminho, tive que materializar Minha Lei na Primeira Era esculpindo-a em pedra e revelando-Me aos 

seus sentidos físicos para derrotar seu materialismo. 
* Materializar: para tornar fisicamente visível. 
Materialismo: visão não-espiritual da vida que reconhece apenas o material como real e significativo. 
7 Mais uma vez a humanidade se afastou de meus mandamentos, e eu tive que vir aos homens 

para ensiná-los. Não bastava que eu vos desse minha Lei naquela forma material, nem continha tudo o 

que o Pai tinha a dizer-vos; e assim eu vos enviei Jesus, através de quem vós ouvireis a Palavra de Deus. 

Ele falou com seus corações. Aquele Mestre conhecia os caminhos que levam ao íntimo do ser humano, 

e com Suas palavras, com Suas obras, e com Seu sacrifício na cruz, Ele tocou seus corações adormecidos. 

Ele despertou seus sentimentos impasssivos, porque sabia que sem esta preparação não chegaria o 

momento em que o homem ouviria em seu próprio espírito a voz de Seu Senhor, que agora está com 

você, como lhe foi anunciado. 

8 É seu Deus quem fala com você, Minha voz é a Lei. Hoje vocês a ouvem de novo, sem a 

necessidade de esculpi-la em pedra, ou que eu devo enviar Minha Palavra encarnada entre vocês. É 
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Minha voz Divina que vem ao seu espírito e lhe revela o início de uma era na qual o homem se tornará 

justo, se reconciliará com seu Criador e se purificará como está escrito. 

9 Não interprete mal minhas palavras dizendo que a lei da Primeira Era era era a lei da carne, e que 

a da Segunda Era falava apenas ao seu coração; pois eu sempre toquei a parte mais sensível e 

desenvolvida do seu ser para me manifestar ali e me fazer sentir. Minha Lei sempre falou com seu 

espírito, pois é o espírito que guia a matéria na vida humana. 
* Matéria: corpo carnal do homem, também geralmente para objeto, material, etc. 

10 Quando alguns de Meus discípulos da Segunda Era testemunharam a transfiguração de seu 

Mestre no Monte Tabor, quando viram Moisés aparecer à Sua direita e Elias à Sua esquerda, eles caíram 

na terra porque suas almas estavam aterrorizadas com a grandeza incomparável do que seus olhos viam. 

Depois disso, instruí-os a guardar este segredo, para torná-lo conhecido quando chegasse o momento. 

Pois era necessário que eu deixasse este mundo de antemão, para que quando essas experiências (dos 

discípulos) fossem levadas ao seu conhecimento, você entendesse que eles lhe falavam do futuro e o 

anunciavam. 

11 Ah, se a humanidade desta época entendesse o significado dessa transfiguração e se entendesse 

que o testemunho de Meus discípulos era destinado ao povo desta época, quão grande seria seu 

progresso! 

O cinzel que gravou Meus Mandamentos na pedra do Monte Sinai é o mesmo que agora escreve os 

pensamentos Divinos em seu coração; o sangue de seu Salvador, que foi a Doutrina que lhe falou de 

amor, de ressurreição, de vida eterna e de suprema felicidade, é o mesmo que agora derramei na 

essência desta Palavra; e a profecia e a autoridade com que Elias espantou os homens é a mesma que 

vocês estão experimentando agora nas manifestações que lhes concedo neste tempo. 

12 A luta de Meus discípulos nesta Era será maior do que nunca para ver Minha Lei estabelecida 

nesta terra. Mas para que a espiritualização reine neste mundo, do qual brotam toda justiça, todo amor 

e razão, os povos e nações do mundo terão primeiro que beber um cálice muito amargo. 

13 Isto ocorrerá quando o Bezerro de Ouro for destruído para sempre, abolidos os sacrifícios inúteis; 

quando os bens espirituais, que não serão trocados por bens terrenos, não serão mais objeto de lucro. 

Isto ocorrerá assim que o homem tiver alcançado o pleno desenvolvimento de seu espírito e apreciar os 

dons preciosos com que Seu Pai o dotou desde o início de sua criação. 

14 Para ajudá-lo a atingir este grau de espiritualização, é por isso que venho agora para lhe dar o 

sangue vital de Minha palavra, o fruto do bom gosto. Eu sou o Pai amoroso que vos dá pão e abrigo para 

vosso corpo e para o espírito, a luz que vos guia para que possais transmiti-la a vossos irmãos. Meu 

bálsamo de cura também está com você; alguns o receberão totalmente, e em outros a dor será aliviada. 

Alguns lavarão suas próprias dívidas, mas outros, com seu exemplo, ajudarão seus vizinhos em sua 

purificação. 

15 Você quer Minha força? Então cumpra Meus mandamentos, ame Minha Lei, pois você é 

responsável pela humanidade. Vocês são os instruídos, e diante de vocês está o caminho que Elijah 

preparou. Caminhe com deliberado, com passo suave. 

16 Vocês são os filhos da Luz; não permitam que a tentação os traga para baixo em suas redes. 

17 Tomem como modelo os apóstolos da Segunda Era, que falaram às multidões do Pai, e 

reconheceram seu Deus e Senhor nas obras de Seus mensageiros. Da mesma forma, eu os verei; agora é 

a hora de vocês se entregarem completamente à proclamação de Minha verdade. 

18 Afaste-se das obras inúteis dos homens e governe o corpo. Não permita que ele o governe. Desta 

forma, após esta batalha, ver-vos-ei cheios de alegria e paz. 

19 Lute e trabalhe, Israel, pesquise e entenda que com estes ensinamentos estou lhe dando as 

vestes brancas para atravessar o mundo e cumprir sua missão. 

20 Grande é a viagem que tracei para o espírito para sua preparação, expiação e perfeição. Se você 

conseguir unir-se espiritualmente comigo, você se sentirá forte para a luta e aprenderá a avançar no 

caminho e a superar os obstáculos que se lhe deparam. 
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21 Você quer ser contado entre os Meus apóstolos? Você quer ser contado entre Meus discípulos? 

Depois, seja persistente em seus estudos, cuide para que seu equipamento suba, para que em breve 

possa levar Minha Palavra a seus irmãos. 

22 O espírito do homem se desenvolveu, portanto, sua ciência progrediu. Permiti que ele soubesse e 

descobrisse o que não sabia antes; mas ele não deve se dedicar apenas a trabalhos materiais. Eu lhe 

concedi essa luz para que ele possa trabalhar sua paz e felicidade na vida espiritual que o espera. 

23 No meio deste mundo feito de diversas criaturas, o homem é o ser privilegiado ao qual eu dei 

uma parte de Meu espírito e o direito de entrar em comunhão comigo, de ter-Me nele, para que - já que 

Ele me sente tão unido a Ele - a confiança e a fé em Minha Divindade cresçam em seu espírito. 

24 O propósito final da criação deste mundo é o homem; para seu bom prazer acrescentei os outros 

seres e forças da natureza, para que ele possa fazer uso deles para sua preservação e refrescamento. Se 

ele me tivesse amado e conhecido desde os primeiros tempos, desde sua infância espiritual, hoje 

pertenceria a um mundo de grandes espíritos, onde não haveria nem ignorância nem diferenças, onde 

todos vocês seriam iguais em conhecimento e no refinamento de seus sentimentos. Mas como o homem 

evolui lentamente! Quantos anos se passaram desde que ele viveu na Terra, e ainda não conseguiu 

compreender sua tarefa espiritual e seu verdadeiro destino. Ele não foi capaz de descobrir seu espírito 

dentro de si, que não morre porque possui a vida eterna; ele não soube viver em harmonia com ele, nem 

reconheceu seus direitos, e isto, privado de sua liberdade, não desenvolveu seus dons e ficou parado. 

25 Hoje, diante dos acontecimentos que o próprio homem provocou, diante da guerra e do 

transbordamento de todas as paixões do materialismo, ele está consternado porque não entende nem é 

capaz de deter o mal, e assustado, ele se pergunta o motivo deste resultado. Pois o homem se desviou 

do caminho de seu desenvolvimento espiritual e está mergulhando no abismo sem nenhum poder 

humano para deter esta violência. 

26 Este mundo, criado com tanto amor para que fosse o lar temporário de Meus filhos, transformou-

se num vale de inquietação, medo e morte; somente a prática do amor e da virtude será capaz de salvá-

lo. Portanto, estou agora reunindo todas as "tribos dispersas de Israel" para equipar seu espírito e enviá-

lo para a batalha até alcançar a salvação e a espiritualização da raça humana. 

27 Todos que vieram até Mim e ouviram Minha palavra pertence a este povo tão antigo e 

numeroso, e à medida que eu fizer conhecer estes ensinamentos a vocês, vocês entenderão que seus 

dons permaneceram escondidos, e que eles estão renascendo neste exato momento, cheios da força que 

o amor lhes dá. Seu destino foi traçado desde o início dos tempos, para que fossem vocês os que 

zelariam pela humanidade e lhe comunicariam as mensagens que de tempos em tempos eu trouxe à sua 

atenção. 

28 Chegará o momento em que toda a humanidade consistirá de Meus discípulos, em que vocês Me 

entenderão e entenderão Minha Palavra com facilidade. O arrogante descerá de seu pedestal para estar 

comigo, e os eruditos me reconhecerão como seu Mestre. 

29 Quero ver todos vocês no caminho da espiritualização, ganhando força e aço nas provas, para 

que ao ascenderem eu possa revelar-lhes o tesouro de sabedoria contido no livro que lhes estou 

mostrando no momento. 

30 Se vocês querem se tornar mestres, devem se equipar. Eliminem cada traço de idolatria dentro 

de vocês e ensinem uma adoração espiritual, reverente e sincera a Deus, baseada unicamente no amor. 

31 Mesmo que sua memória se torne infiel a você, Minha palavra está em sua consciência, onde ela 

nunca se extinguirá. Seu espírito falará e será uma fonte de sabedoria que, quando transbordar, trará a 

luz a seus irmãos em seu caminho de evolução. 

32 Descansai em Minha presença, pois também me alegro quando vos dou minhas instruções. 

Estude no livro e aprenda a explicação de tudo o que você não tinha compreendido. Segurem o 

significado espiritual do ensinamento que agora lhes revelo. Se vocês se prepararem, serão a luz na 

escuridão que hoje envolve a humanidade. 
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33 Estou sempre na expectativa de uma comunhão espiritual com vocês. Todo aquele que se 

purificar e se elevar a Mim sentirá que se casou comigo, e eu guiarei seus passos da melhor maneira. 

34 Muitos se perguntam por que voltei à Terra, já que eu já havia ensinado na Segunda Era com 

Minha Palavra. No entanto, você havia esquecido Minha Lei, e eu o vi naufragado em um mar de 

ignorância. Tenho lutado para trazê-los para o caminho da paz e da verdade. Ofereço a vocês uma 

equipe para apoiar, pois vocês estão exaustos da peregrinação sem um guia, e por isso eu vim para 

ajudá-los. 

35 Estou reunindo Meus novos apóstolos que não serão doze, mas cento e quarenta e quatro mil, e 

cada um deles terá a tarefa de proclamar Minha Doutrina; todos eles falarão e serão como arautos 

trazendo a boa nova de que o Mestre voltou aos homens como o Espírito Santo. 

36 Desde 1866 venho procurando entre a humanidade novos discípulos e preparando-os para 

respeitar Meus mandamentos com rendição e ser precursores de novos apóstolos que virão a Mim. 

37 Chegará o dia em que os homens terão conhecimento do Povo de Deus, e eles o buscarão para 

pedir-lhe luz; outros, para combater seu conhecimento com suas opiniões. Não quero que você, porque 

se sente pobre e humilde, seja surpreendido por aqueles que falam a língua escolhida e que lhe 

apresentam teorias que só revelarão obscuridade ou luz escassa. Vocês que conhecem a verdade desta 

palavra, porque sabem que é minha revelação como Espírito Santo - não se confundam. 

38 Nem quero que vocês se escondam por medo, mas que enfrentem aqueles que pedem sua ajuda. 

Pois todos vocês terão palavras de amor que os despertem e os movam e os façam sentir Minha 

presença. Desta forma, você será reconhecido. 

39 Elias está perto de você e cumpre a grande tarefa que lhe confiei, que é inspirá-lo a se renovar 

para que você se levante em busca da paz, do aperfeiçoamento e da perfeição espiritual. 

40 Em breve você descansará de seu trabalho. Este grande trabalho será realizado com a ajuda de 

muitos espíritos, cada um dos quais eu designei uma tarefa específica. 

41 Vós que Me seguis sois Meu exército, e eu sou vosso Pai que fez disso sua missão de redimir seus 

filhos. Eu vou antes de você para guiá-lo. você quer me seguir? - Seu coração diz sim e eu recebo seu 

anseio. Veja, eu não lhe peço mais do que aquilo que você pode fazer, mas lhe digo que se você souber 

usar seus dons e se você me ama de verdade, você terá que lutar muito com eles. 

42 A lei espiritual vem antes do humano, portanto você deve me dar sua homenagem antes da do 

mundo. Eis que a Natureza, com seus campos e montanhas, seus mares, florestas e desertos; ela, em sua 

totalidade, a cada momento, oferece seu sacrifício ao Criador que a trouxe à existência e a sustenta. 

Todos manifestam sua dívida de gratidão para comigo, testemunhando-me. Por que você não me paga 

uma veneração digna? Por que vocês pedem Minha Presença apenas para duvidar de Mim? 

43 Equipe-se para que você entenda sua natureza espiritual e entenda Minha Palavra. Penetre 

Minha Doutrina, investigue, eu permito que você o faça, me interrogue, mas venha a Mim. Entreguem-se 

a Mim com a confiança que vocês têm quando são filhos e sigam seus pais em todos os lugares; amem e 

confiem também em seu Pai Celestial. 

44 Não quero que você derrame lágrimas ou que Me cause dor. Você chorou muito e muitas vezes 

caminhou através dos desertos (da vida). Não deixe para seus filhos esta semente de tristeza que você 

carregou consigo. Que esses seres vejam uma vida de retidão, de trabalho e de cumprimento de Minha 

Lei, para que possam ver a paz e a prosperidade florescer. 

45 Por que vocês se espantam, gente, com o milagre que lhes apresento neste tempo, quando me 

faço conhecido através da mente humana? Trabalhos maiores eu realizei em tempos passados, e você 

acreditou neles. 

46 Sei que a causa de seu espanto se deve ao fato de que vocês se distanciaram dos ensinamentos 

espirituais; por muito tempo vocês acreditaram apenas no que vêem, no que tocam e no que provam por 

meio de sua ciência. 
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47 Na primeira era, quando Israel leu as Escrituras, meditou sobre a Lei e orou em antecipação ao 

Messias prometido, sua vida estava cheia de sinais e manifestações espirituais, seu coração era sensível 

às mensagens que o Senhor lhe enviava, e acreditava em tudo isso porque tinha fé. 

48 Mas não pensem que todos os filhos daquele povo compreenderam como receber as mensagens 

divinas. Não, os ricos avarentos não sentiram nada, não viram, nem ouviram, mesmo como os 

sacerdotes, que embora tivessem o livro de profecia aberto diante de seus olhos, não perceberam nem 

mesmo a vida espiritual acima dos homens; pois cegos e altivos no lugar que ocupavam, não podiam 

ouvir os chamados do Senhor, que já se aproximava. 

49 Quem eram então aqueles que rezavam nas noites na Judéia, observando e recebendo em seus 

corações a luz que acende a esperança? Quem eram aqueles que tinham sonhos proféticos e eram 

capazes de prever com o coração, dando uma interpretação espiritual às Escrituras? - Eram os humildes, 

os pobres, os escravos, os doentes, os famintos de luz, os sedentos de justiça, os necessitados de amor. 

50 Eles eram o povo do povo, os homens e mulheres de coração simples, aqueles que através dos 

séculos esperaram seu Salvador. 

51 Na noite em que Jesus nasceu nesta vida, foram os corações dos pobres pastores de Belém que 

tremeram ao ver o mensageiro espiritual do Senhor, que os fez saber que seu tão esperado Salvador 

havia chegado. 

52 Naquela hora solene, os ricos, os senhores e os poderosos dormiram. 

53 Também naquela época, os grandes, os senhores, os ricos, os estudiosos e os teólogos estavam 

dormindo profundamente enquanto Meu raio descia aos homens para trazer-lhes Minha mensagem pela 

primeira vez. 

54 Quão poucos me esperavam, e quão poucos acreditavam em Minha presença! 

55 Mas aqueles que vieram até Mim eram homens e mulheres de coração simples, de pouca 

compreensão, dos quais os descrentes gozam porque acreditam em manifestações sobrenaturais e falam 

de doutrinas estranhas. 

56 Não julgue mal aqueles cuja falta de preparação os faz cometer um erro, pois eles ao menos 

preservam a intuição do espiritual, que é a prova de um desejo secreto de unir-se ao Pai, de aproximar-

se do mundo da luz, de receber dEle uma palavra de amor. 

57 Estes pobres, que o falso esplendor do mundo não cegou, são aqueles que têm intuição, aqueles 

que prevêem, aqueles que sonham, aqueles que dão testemunho do espiritual, e eu os procurei para 

abrir diante de seus olhos o livro da sabedoria e assim satisfazer abundantemente seu desejo de 

conhecimento e verdade. 

58 Tornei minha presença perceptível para eles, assim como a proximidade do mundo espiritual, 

como uma recompensa por sua esperança e fé. 

59 Também lhes falei de seus dons, de sua tarefa, do valor de Minha Doutrina, para que possam 

remover de seus corações tudo o que não pertence a este trabalho, e para que seu testemunho possa 

chegar ao coração de seus irmãos em voz alta e cheio de luz. 

60 Levante-se, Israel, e suba a montanha espiritual, pois agora eu sou seu ajudante. Neste tempo, 

todos vocês Me ajudarão com a cruz que carrego sobre meus ombros por amor à humanidade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 16  
1 Paz de espírito e de coração em todos os que se amam! - Neste dia de graça, você recebe a 

inspiração do Mestre, que é absorvida pelo cérebro destas criaturas preparadas e destinadas por Mim a 

transmitir Minha mensagem divina à humanidade. 

2 Receba minha carícia espiritual neste dia, ó grande multidão; eu lhe dou as boas vindas e o encho 

de graça. 

3 Ouçam, discípulos: Estejam conscientes de que um átomo do Meu Ser está se manifestando 

entre vocês. Uma vibração do Poder Divino está lhe ensinando. Uma emanação de Seu Ser universal está 

iluminando você. Nunca houve um tempo em que não houvesse uma manifestação de Deus. Em todos os 

tempos, em todas as idades, tem havido, é e será esta vibração Divina. No decorrer dos tempos, o Pai 

não cessou de lhe conceder o benefício de Seu amor, pois em Seu Espírito, como na Criação, tudo vibra, 

tudo é atividade e vida. E os eventos deste mundo são ecos e reflexos da vida espiritual. 

4 Ao longo dos séculos Deus não abandonou a humanidade, pois um não pode ser separado do 

outro. Hoje tem sido a vontade do Pai de unir-se ao homem espiritualmente na forma como você vê e 

ouve, pois chegou o momento em que você deve se preparar para Me receber de espírito em espírito. 

5 Mas você ainda não possui sensibilidade espiritual e, portanto, não percebe a inspiração divina 

com clareza. 

6 Antes que o Pai se revelasse à humanidade em Jesus, Ele lhe enviou Suas revelações usando 

formas e eventos materiais. Sob o nome de Cristo você veio a conhecer Aquele que manifestou o amor 

de Deus entre os homens, mas quando Ele veio à Terra, Ele já se havia revelado como Pai, portanto você 

não deve dizer que Cristo nasceu no mundo - foi Jesus que nasceu, o corpo em que Cristo habitou. 

7 Pense, e você eventualmente Me entenderá e reconhecerá que Cristo foi antes de Jesus, pois 

Cristo é o amor de Deus. 

8 Depois que isto for esclarecido, não se deixem enganar, deixem de afundar nas águas turvas de 

interpretações antigas e errôneas que vocês possuem através da tradição. Você está coberto de véus de 

ignorância, que eu rasgo através da luz de Minha Palavra, para que a sabedoria possa entrar em você. 

9 Portanto, não esqueça que Cristo é o amor de Deus; é por isso que, quando Ele se revelou através 

de Jesus, você ficou consternado e confuso, e mesmo diante de Seus milagres você não acreditou Nele, 

porque Seu poder é infinito demais para que suas mentes limitadas o compreendam. 

Assim acontece que alguns Me negam, outros estão em confusão, e ainda outros Me estudam e 

investigam de acordo com seu modo de pensar e sua capacidade de compreensão. Há poucos, muito 

poucos, que são capazes de entender Cristo. Digo-lhes isto porque encontro pouco amor nos corações, 

pois vocês não se amam nem mesmo entre irmãos. 

10 Ame seu próximo como seu próprio filho, então você começará a compreender Jesus, você O 

amará, você O sentirá, você terá que refletir Cristo em suas obras. Seu espírito, entretanto, Me conhece 

um pouco mais; assim acontece que alguns de vocês procuram o Messias, outros o Deus Todo-Poderoso, 

para que Ele lhes dê um raio de luz e esperança que alivie suas dores e anime seu desejo de se 

aproximarem cada vez mais dEle. Isto porque vosso espírito, através da consciência, possui a memória de 

seu Criador, de Cristo, que nunca deixou de procurar e amar-vos, ó homens, pois vos digo novamente 

que a manifestação espiritual não deixou de existir, nem jamais deixará de existir. 

11 Os iluminados dos tempos passados sempre viram um brilho de luz, eles sempre ouviram Minha 

Palavra. Os profetas, os inspirados, os precursores, os fundadores de doutrinas de alta espiritualidade 

testemunharam que ouviam vozes que pareciam vir das nuvens, das montanhas, do vento, ou de algum 

lugar que não conseguiam localizar; que ouviam a voz de Deus como se viesse de línguas de fogo e ecos 

misteriosos. Muitos ouviram, viram e sentiram através de seus sentidos, outros através de suas 

qualidades espirituais; o mesmo está acontecendo neste momento. 

12 Em verdade vos digo: Aqueles que receberam Minhas mensagens com seus sentidos físicos 

interpretaram espiritualmente a inspiração Divina, e isto eles fizeram de acordo com seu equipamento 
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físico e espiritual, de acordo com o tempo em que estavam no mundo, como acontece agora com os 

instrumentos humanos que vocês chamam de portadores de voz ou "portadores de presentes". Mas 

devo dizer-lhes que em tempos passados, como no presente, eles acrescentaram à pureza das revelações 

Divinas suas próprias idéias, ou aquelas que prevaleceram em seu ambiente, e consciente ou 

inconscientemente alteraram a pureza e a essência ilimitada da verdade, que na verdade é o amor em 

suas mais altas revelações. 

13 As vibrações e inspirações espirituais estavam nelas, e tanto a "primeira" como a "última" 

testemunharam e testemunharão esta inspiração que chegou a seus espíritos, quase sempre sem saber 

como, da mesma forma que está acontecendo com muitos hoje e como acontecerá com ainda mais 

amanhã. 

14 As palavras, as interpretações e a forma de agir são devidas às pessoas e aos tempos em que 

vivem, mas acima de tudo esta é a verdade suprema. 

15 Por falta de preparação espiritual, é necessário para você que a inspiração divina se materialize e 

o desperte de seu sono espiritual. Os espíritos avançados não precisavam desta forma de revelação. 

16 Tudo o que é espiritual no universo é uma fonte de luz, visível ou invisível para você, e esta luz é 

força, é poder, é inspiração. De idéias, palavras e obras, a luz também flui, de acordo com a pureza e 

majestade que elas possuem. Quanto maior a idéia ou o trabalho, mais delicada e refinada é sua vibração 

e a inspiração que dela emana, embora seja mais difícil para os escravos do materialismo percebê-la. No 

entanto, o efeito que os altos pensamentos e obras exercem espiritualmente é grande. 

17 A materialização é o adversário da espiritualização, mas entenda que estou me referindo ao tipo 

de materialização que leva a aberrações, vícios, degenerescência e paixões básicas. 

18 Mesmo que a maioria da humanidade duvide da verdade de Minha proclamação aos homens, na 

verdade, digo-lhes mais uma vez, esta proclamação ocorre nos espíritos encarnados e desencarnados 

sem interrupção, desde o primeiro momento de sua criação. 

19 Se você conseguiu transmitir suas mensagens à distância fazendo uso de sua perspicácia e 

ciência, que é uma das muitas faculdades mentais que você possui, como você poderia supor que Deus 

não pode transmitir uma mensagem ao homem por meio de um "aparelho" humano sensível e 

inteligente? 

20 Pois este é o corpo humano: um aparelho equipado com uma perfeição tão grande que o homem 

não será capaz de dar a seus trabalhos científicos mais complicados e maiores. Preste atenção à minha 

palavra, falo da questão do homem, não de seu espírito; pois o espírito, embora não possa alcançar o 

poder de seu Pai, será sem dúvida capaz de fazer obras maiores do que aquelas que seu limitado corpo 

humano é capaz de produzir. 

21 Se sua limitada inteligência foi capaz de alcançar o conhecimento e fez invenções que você 

considera maravilhosas - o que você não conseguirá com sua mente, e de que obras seu Senhor não será 

capaz? 

22 Uma pobre concepção de seu Deus tem aquele que o pensa menor que os seres humanos. 

23 Por que vocês se perguntam que Deus lhes envia Sua luz, que é sabedoria e brilha sobre todos 

vocês, e que Ele criou uma forma de comunicação para Seus filhos? Por que vocês pensam que algo é 

impossível para seu Deus, quando vocês mesmos dizem que Ele sabe tudo e é capaz de fazer tudo? Se 

vocês acreditam em Mim, por que se contradizem tão levianamente? Você me pede para enviar Jesus 

toda vez que eu quiser falar com você, para que você possa pregá-lo na madeira? 

24 Em verdade vos digo que não sabeis bem o que eu deveria sentir em vós. 

25 Para acomodá-lo, eu lhe digo: Se você não quer que Eu faça uso de corpos pecaminosos para lhe 

dar Meu amor, mostre-Me um justo, um puro, mostre-Me um entre vocês que saiba amar, e eu lhe 

asseguro que Eu farei uso dele. Entenda que eu me sirvo dos pecadores para trazer pecadores, pois não 

venho para salvar os justos; eles já estão no Reino da Luz. 

26 É verdade que vocês são pecadores; mas Deus não despreza nem esquece ninguém, embora você 

pense o contrário. Por que você ficou tão cego a ponto de julgar tudo de acordo com um momento de 
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sua vida material? São vocês que se desprezam e se esquecem de si mesmos; é por isso que se sentem 

fracos e cansados. 

27 Você acha que eu esqueço minhas criaturas muito queridas, mesmo quando elas são 

desobedientes, quando precisam de Mim e me chamam o tempo todo? 

28 Vocês pecam muito e quebram as leis e muitas vezes Me esqueceram; mas infinitamente maior 

que todas as transgressões de sua existência é o amor do Pai Celestial por todos os Seus filhos. 

29 No entanto, devo continuar a falar-lhes de Minha manifestação para que vocês possam se 

libertar de todas as suas dúvidas. Muitos de vocês afirmam o que meus iluminados lhes disseram, por 

exemplo, que Deus falou com eles através das nuvens, do fogo, da água, do vento; mas eu lhes pergunto: 

O que lhe parece mais correto, falar com o homem através destes elementos ou através dele? 

30 Onde está seu pensamento lógico se ele não o ajuda a entender os ensinamentos mais simples? 

31. homens e mulheres do mundo, vocês que esqueceram, em suas ciências, a única coisa que pode 

torná-los sábios e felizes: vocês esqueceram o Amor que tudo inspira, o Amor que é capaz de fazer tudo e 

transforma tudo! Você vive no meio do 

dor e escuridão; pois como você não pratica o amor que eu lhe ensino, você causa seu sofrimento físico 

ou espiritual. 

32 Para descobrir e compreender Minhas mensagens, vocês devem primeiro ser gentis e gentis de 

coração, virtudes que estão presentes em cada espírito desde o momento de sua criação; mas para saber 

como sentir o verdadeiro e elevado sentimento de amor, vocês devem espiritualizar-se cultivando seus 

bons sentimentos; mas vocês quiseram tudo na vida, exceto o amor espiritual. 

33 A cada momento, o pensamento ou as vibrações espirituais emanam de você, mas na maioria dos 

casos você irradia egoísmo, ódio, violência, vaidade e paixões básicas. Você magoa e sente quando está 

magoado, mas não ama, e portanto não sente quando é amado, e com seus pensamentos mórbidos você 

satura cada vez mais o ambiente em que vive com dor e enche sua existência de desconforto. Mas eu 

lhes digo: saturar tudo com paz, com harmonia, com amor, e vocês serão felizes. 

34 O amor sempre existiu no espírito do Criador, portanto você deve entender que todos os 

espíritos também foram dotados com ele. 

35 Hoje, apesar do progresso de sua civilização, vocês se distanciaram cada vez mais da natureza 

material, assim como do espiritual, do puro, do que é de Deus. Portanto, a cada etapa de sua vida, você 

cai numa fraqueza cada vez maior, num sofrimento cada vez maior, apesar de seu desejo de se tornar 

mais forte e mais feliz a cada dia que passa na Terra. Mas agora vocês darão um passo à frente no 

cumprimento de Minha Lei, ó habitantes da terra! 

36 O Mestre, que falou com você em todos os momentos, vem agora explicar-lhe Seu Ensinamento 

por meio destes ensinamentos, manifestando-se em palavras, em intuição e inspiração, e assim 

despertando seu espírito para a luz dos tempos vindouros. Então você terá a inspiração Divina em várias 

formas, cada vez mais surpreendente para você, cada vez mais elevada e mais perfeita. 

37 Hoje eu vim para lembrá-los de se amarem uns aos outros como Jesus lhes ensinou. Lembro-lhes 

de Jesus, pois Nele estava a Encarnação do Amor Universal. 

38 Na época de Moisés, o povo recebeu uma lei de retidão, que era: "Olho por olho e dente por 

dente". Esta lei, que lhe pareceria vil e vingativa hoje, era no entanto apenas para o povo daquela época. 

39 Mais tarde, quando me tornei homem em Jesus, vocês me ouviram dizer, e assim estava escrito, 

que "com o côvado com o qual vocês medem, vocês são medidos". Nesta palavra, alguns perguntaram se 

nesta frase há o amor, a misericórdia e o perdão que Jesus pregou. 

40 Chegou a hora de Eu mesmo lhes explicar a razão da Lei da Primeira Era e a razão daquele ditado 

de Jesus, por muitos de Meus ensinamentos tive que lhes dar pouco a pouco, ao longo dos tempos. 

41 No início, quando as cordas do coração humano ainda eram insensíveis ao sentimento de perdão, 

e o da caridade e da indulgência ainda estava adormecido em seu espírito, era necessário que o homem 

se protegesse, assim como seus bens, coberto por uma lei que lhe dava o direito de usar sua força em 
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defesa própria. Como você vê, estes eram preceitos e costumes primitivos em um povo que, como todos 

os povos, estava destinado a se desenvolver. 

42 A lei que brotou das palavras de Jesus, mais tarde iluminou a vida dos homens, e vos disse: 

"Amai-vos uns aos outros", e também vos revelou que "com o côvado com que mediríeis, seríeis 

medidos", pelo qual o Mestre vos deu a entender que aquela justiça que o homem havia adquirido por 

suas próprias mãos, agora se tornou o direito exclusivo da Justiça Divina. Daí em diante, o homem sabia 

que, ao julgar que seria julgado por Deus, e ao semear na terra, seria a colheita que colheu no futuro. 

43 O homem, por sua vez, reteve sua mão fratricida, o vilão muitas vezes desistiu de seus projetos 

perversos, e aquele que pretendia roubar sabia e sentia que um olhar do infinito o observava, e que o 

julgamento o esperava daquele momento. 

44 Passaram-se séculos e, embora os homens saibam um pouco mais sobre a justiça divina, ainda 

não compreenderam a verdade e erraram muitas vezes, mesmo acreditando que se pecaram 

gravemente na terra, devem enfrentar inexoravelmente o julgamento de Deus a fim de receber um 

castigo eterno. - A isto lhes peço: Que resolução de arrependimento e cumprimento de Minha lei poderá 

surgir naquele que se considera perdido desde o início? Que esperança terá quem parte deste mundo 

sabendo que as falhas de seu espírito durarão para sempre? 

45 Era necessário que Eu mesmo viesse para tirar de você a escuridão de suas interpretações 

errôneas, e por isso aqui estou eu. 

46 Em Jeová você acreditava reconhecer um Deus cruel, terrível e vingativo. Então, para tirar-vos de 

vosso erro, o Senhor enviou-vos Cristo, Seu Divino Amor, para que "conheçais o Filho, conheçais o Pai"; e 

ainda, a humanidade ignorante, enredada novamente em seu pecado, acredita que vê um Jesus 

enfurecido e ofendido, que espera apenas a chegada no Vale Espiritual daqueles que O ofenderam, para 

dizer-lhes: "Parti de Mim, não vos conheço"; e para fazê-los sofrer imediatamente os tormentos mais 

cruéis da eternidade. 

47 É hora de compreender o significado de Meus ensinamentos para não cair em erros. O amor 

divino não vos impedirá de virdes a Mim; mas se não reparardes vossos erros, será o juiz inexorável de 

vossa consciência que vos dirá que não sois dignos de entrar no Reino da Luz. 

48 Mas aqui você me tem de novo, a humanidade, em espírito, como eu lhe prometi. 

49 Eis a luz do Espírito da verdade, como ela ilumina e desperta aqueles que habitam na escuridão. 

50 Mas àqueles que participam deste comício eu digo: escutem minha palavra com atenção, pois ela 

abrirá caminhos de luz para vocês e os iluminará para a verdade que precisam saber. 

51 Enquanto você deve pagar qualquer dívida a Deus em vida, o pagamento, tributo ou oferta a Ele 

não é realmente para Ele, mas para aquele que a oferece. 

52 Se você Lhe oferecer pureza, será para seu bem; se você Lhe mostrar obras de mérito, serão os 

adornos que elevam seu espírito na presença de Deus. Se você pecar e depois se arrepender e reparar 

seus erros, a paz do espírito e a felicidade que vive naquele que faz o bem será sua recompensa. 

53 Se muitas vezes eu permito que você beba o mesmo copo que deu a seus irmãos, é porque só 

assim alguns entenderão o mal que eles causaram; e ao passar pela mesma prova que fizeram os outros 

passar, eles virão a conhecer a dor que os fez sentir. Isto iluminará seu espírito e resultará em 

compreensão, arrependimento e, conseqüentemente, no cumprimento de Minha Lei. 

54 Mas se você deseja evitar passar por sofrimento ou esvaziar o copo de amargura, você pode fazê-

lo pagando sua dívida através do arrependimento, através de boas obras, através de tudo o que sua 

consciência lhe diz para fazer. Desta forma, você pagará uma dívida de amor, devolverá uma honra, uma 

vida, ou a paz, saúde, alegria ou o pão que você tem em um momento ou outro roubado de seus irmãos. 

55 Veja como a realidade de Minha justiça é diferente daquela concepção que você tinha formado 

de seu Pai! 

56 Não se esqueçam: se eu lhes disse que nenhum de vocês se perderá, também é certo que lhes 

disse que toda dívida deve ser paga e toda transgressão deve ser apagada do livro da vida. Cabe a você 

escolher o caminho para chegar até Mim. 
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57 Você ainda possui livre-arbítrio. 

58 Se você preferir a lei da retribuição de outrora, como os homens das nações orgulhosas ainda 

fazem, veja seus resultados! 

59 Se você quer que o côvado com o qual você mede seus irmãos também o meça, você não precisa 

nem mesmo esperar sua entrada na outra vida para receber Minha justiça; pois aqui (na Terra), quando 

menos esperar, você se encontrará na mesma situação crítica na qual você colocou seus irmãos. Mas se 

você quer que uma lei superior venha em seu auxílio, não apenas para libertá-lo da dor que mais teme, 

mas também para incutir em você pensamentos nobres e bons sentimentos, reze, invoque-me e depois 

siga seu caminho de luta para tornar-se cada vez melhor, para ser forte nas provas, em uma palavra, para 

pagar com amor a dívida que você deve a seu Pai e a seus vizinhos. 

60 O chamado de amor que você agora ouve da boca desses porta-vozes é o prenúncio de grandes 

eventos para a humanidade. Estas mensagens são centelhas de sabedoria que serão reveladas à 

humanidade no futuro. É o início do despertar de todos os espíritos. É a preparação para a Era da 

Espiritualização, o tempo em que vocês se redimirão no amor de seu Pai Celestial. 

Minha paz esteja com vocês! 



 

111 

Instrução 17  
1 Amados, aqui vocês têm outra mensagem do Divino Mestre que lhes dará um passo à frente na 

compreensão de Meus ensinamentos; pois vocês não devem parar no caminho do progresso espiritual. 

2 Não venho para encorajar em vocês hábitos de estagnação ou regressão; eu sempre os conduzo 

pelo caminho da evolução. 

3 Minha palavra oferece a você alimentos variados, todos de sabor espiritual requintado. 

4 Você falou com seus lábios, "Glória a Deus nas alturas"; mas quando você O glorificou com suas 

obras? - Vocês se adoraram e glorificaram seus ídolos, mas Deus, seu Criador, quando? - Foi Jesus quem 

glorificou Seu Pai com Sua vida, e é Ele que você deve viver depois. 

5 Da mesma forma, você disse: "Paz na terra para os homens de boa vontade", e na verdade eu lhe 

digo, mesmo para aqueles de má vontade eu terei dado a paz; mas você, diga-me, quando você deu a 

paz? Durante muitos séculos vocês repetiram as palavras daquele Salmo com o qual o povo recebeu seu 

Senhor em Jerusalém, e é a única coisa que a humanidade tem feito desde então: repetir essas palavras; 

pois com suas obras eles fazem exatamente o contrário. 

6 Se quiserem, digam estas frases, mas entendam que nem estas nem quaisquer outras palavras 

terão qualquer efeito até que as sintam em seus corações; se as sentirem, manifestem-nas a seus irmãos 

em boas obras, com mansidão e humildade; então eu lhes responderei com Meu amor sem limites e 

levarei seu espírito à vibração alegre na graça imaculada de Minha paz. 

7 Assim falo hoje a vocês como o Espírito Santo. Os tempos são diferentes e, portanto, o 

equipamento dos homens deve ser diferente. 

8 Deixai de lado as orações e superstições e entregai-vos a Mim, o Mestre, o Pai, que sempre vos 

receberá e vos compreenderá. 

9 Reze, sim, mas com o coração preparado; fale comigo com o espírito como você o sente naquele 

momento. Vinde a Mim com pensamentos cheios de amor, mas aproximai-vos; falai a Mim como 

discípulos ou como criancinhas, e farei com que sintam Minha sabedoria e Meu amor. 

10 Peça-Me com humildade, mas nunca peça milagres, nem espere recebê-los. 

11 O milagre, como você o entende, não existe; não há contradição entre o divino e o material. 

12 Vocês atribuem muitos milagres a Jesus, mas em verdade vos digo que Seus atos foram o efeito 

natural do amor, aquele poder divino que ainda não sabem usar, embora esteja secretamente presente 

em cada espírito. Porque você não queria conhecer o poder do amor. 

13 O que estava presente em todos os milagres que Jesus realizou, exceto o amor? 

14 Escutem, discípulos: Para que o amor de Deus se desse a conhecer à humanidade, era necessária 

a humildade do instrumento, e Jesus sempre foi humilde; e dando um exemplo disso aos homens, Ele 

lhes disse em certa ocasião que nada poderia fazer sem a vontade de seu Pai Celestial. Aqueles que não 

entram na humildade destas palavras pensarão que Jesus era um homem como qualquer outro; mas a 

verdade é que Ele quis dar-lhe uma lição de humildade. 

15 Ele sabia que esta humildade, esta unicidade com o Pai, O tornava onipotente para a 

humanidade. 

16 Ó grande e bela transfiguração, que dá amor, humildade e sabedoria! 

17 Agora você sabe porque Jesus, embora Ele disse que não podia fazer nada a menos que fosse de 

acordo com a vontade de Seu Pai, era na realidade capaz de fazer tudo; pois Ele era obediente, porque 

era humilde, porque Ele se fez servo da lei e dos homens, e Ele sabia amar. 

18 Reconheçam portanto que - embora vocês mesmos conheçam algumas das capacidades do amor 

espiritual - vocês não as sentem, e é por isso que não podem compreender a causa de tudo aquilo que 

vocês chamam de milagre ou mistério, e que são as obras que o amor divino realiza. 

19 Que ensinamentos Jesus lhe deu que não eram de amor? Que ciência, que exercícios ou 

conhecimentos misteriosos Ele usou para lhe dar seus exemplos de poder e sabedoria? - Somente o 

poder feliz do amor, com o qual você pode fazer tudo. 
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20 Não há nada de contraditório nas leis do Pai, que são simples porque sábias, e sábias porque 

permeadas de amor. 

21 Entenda o Mestre, Ele é seu livro didático. 

22 O menino Jesus surpreendeu os professores nomeados da Lei; o pregador Jesus lhe deu grandes 

revelações para todos os tempos. O Salvador Jesus selou Suas palavras com Sua vida, com Seu sacrifício 

supremo na cruz. 

23 Agora então, amados discípulos, se vocês desejam ser grandes na verdade e fortes no espírito, 

por que não Me imitam nas obras que fiz através de Jesus? Ele lhe disse: "Eu sou o Caminho, a Verdade e 

a Vida", mostrando-lhe obediência à Divina Vontade com mansidão e humildade. Qual deve ser, então, a 

humildade que você me mostra? 

24 Ouça: Deus, o Ser Supremo, criou-o "à Sua imagem e semelhança", não quanto à forma material 

que você tem, mas quanto às faculdades com as quais seu espírito é dotado, semelhantes às do Pai. 

25 Como tem sido agradável para sua vaidade pensar que você é a imagem do Criador. Vocês se 

consideram as criaturas mais evoluídas que Deus fez; mas estão em grave erro quando supõem que o 

universo foi criado somente para vocês. Com que ignorância vocês se autodenominam a coroa da 

criação! 

26 Entenda que nem mesmo a terra é feita apenas para os homens. Na escada interminável da 

criação divina há um número infinito de espíritos evoluindo no cumprimento da lei divina. 

27 Os propósitos, que envolvem tudo, e que vocês como homens, mesmo se quisessem, não 

poderiam compreender, são grandes e perfeitos, como todos os propósitos de vosso Pai; mas em 

verdade vos digo que não sois nem a maior nem a menor das criaturas do Senhor. 

28 Você foi criado, e naquele momento seu espírito tirou a vida do Todo-Poderoso, que tinha nele 

tantas qualidades quanto as necessárias para que você pudesse realizar uma tarefa difícil na eternidade. 

29 Nem mesmo agora você conhece todas as habilidades que o Pai lhe deu, mas não se preocupe, 

você as conhecerá mais tarde. 

30 Você sabe da existência dos grandes espíritos que estavam destinados a zelar pela harmonia de 

todas as coisas criadas, e que estão continuamente engajados em altas tarefas desconhecidas para você? 

- Não, e por isso lhe digo mais uma vez que seu espírito não é o mais desenvolvido, que ele desenvolveu 

apenas de forma limitada as qualidades que Deus lhe concedeu. 

31 No entanto, estas qualidades serão suficientes para levá-lo alegremente ao mais alto nível, que 

virá até você, se você dirigir seus passos pelo caminho reto e leve, que minha lei lhe aponta. 

32 Eu vim para ajudá-los. Agora é a hora da expiação; despertai, levantai-vos! 

33 Vocês pecaram, quebraram o casamento, cometeram crimes e agora que enfrentam a verdade 

de Minha Palavra que lhes mostra suas faltas, perdoam suas transgressões e acreditam que seu Senhor é 

injusto quando Ele lhes fala de julgamentos e expiações. 

34 Vocês se envolveram na escuridão da malícia e da ignorância, impedindo seu espírito de ver o 

amanhecer da Terceira Era, e quando eu venho fazer vocês se levantarem com a luz de Minha Palavra 

para que possam ver o esplendor do novo amanhecer, vocês não querem despertar de seu sono 

espiritual, e às vezes vocês se levantam com relutância. Muitos são os que preferem dormir na 

ignorância sem querer acordar para a verdade mais alta. Eles preferem o vale das lágrimas, da doença e 

da fome; eles querem que o longo período de séculos continue, durante o qual o vício e o sofrimento 

têm sido seu único "incentivo". Eles preferem tudo isso ao chamado amoroso que Meu Amor faz a eles 

através de sua consciência. 

35 Você me escuta como se eu estivesse muito longe de você, preguiçosamente você abre seus 

olhos. Mas como você não entende o significado do divino 

Se você não consegue entender Minha mensagem porque seu intelecto está impregnado de 

materialismo, você prefere viver no mal. Naquele momento você me esquece, você vira as costas para 

mim, você só quer permanecer em apatia. Mas eu lhes digo: Se você quer viver neste abismo de 
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materialização e ignorância, se quer apenas o gozo de prazeres frívolos e paixões básicas, pelo menos 

não culpe a Deus por sua dor. 

36 Se você não tem a grandeza de amar o próximo como seu Pai o ama, pelo menos tenha a 

coragem e a submissão de suportar as conseqüências de suas faltas. Se você preferir sua falsa paz e suas 

guerras fratricidas, não diga que é isso que Deus quer, nem clame ao Pai por Sua misericórdia quando 

você se sentir dominado por seus inimigos, para que Ele possa vir a lhe dar a vitória, o que só iria 

lisonjear sua vaidade e promover sua corrupção, que não pode ser concedida a você de acordo com 

Minha Lei. 

37 Quando os homens me esquecem entre risos, prazeres e vaidades, e até me negam, por que se 

desesperam e tremem quando colhem as lágrimas que atormentam suas mentes e seus corpos? Então 

eles blasfemam, dizendo que não há Deus. 

38 Corajoso o suficiente é o homem pecar, determinado a desviar-se do caminho de Minha Lei; mas 

asseguro-lhes que ele é extremamente covarde quando se trata de expiar e pagar suas dívidas. No 

entanto, eu o fortaleço em sua covardia, o protejo em suas fraquezas, o desperto de um sono profundo, 

seco suas lágrimas e lhe dou novas oportunidades para que recupere a luz perdida e encontre o caminho 

esquecido de Minha Lei. 

39 Venho trazer-vos, como na Segunda Era, o pão e o vinho da vida, tanto para o espírito como para 

o corpo, para que possais viver em harmonia com tudo o que foi criado por vosso Pai. 

40 À minha maneira as virtudes florescem, mas na sua há espinhos, abismos e amarguras. 

41 Aquele que diz que os caminhos do Senhor estão cheios de espinhos não sabe o que diz, pois não 

criei dor para nenhum de meus filhos; mas aqueles que se desviaram do caminho da luz e da paz terão 

de sofrer as conseqüências de sua culpa quando retornarem a ele. 

42 Por que você já bebeu o cálice do sofrimento? Por que você esqueceu o mandamento do Senhor, 

assim como a missão que lhe confiei? - Porque você substituiu Minha Lei pela sua, e aqui você tem os 

resultados de sua vã sabedoria: sofrimento amargo, guerra, fanatismo, decepções e mentiras que o 

sufocam e o enchem de desespero. E o mais doloroso para o homem materializado, para aquele que 

submete tudo a seus cálculos e às leis materiais deste mundo, é que depois desta vida ele ainda 

carregará consigo o fardo de seus erros e inclinações. Então, o sofrimento de seu espírito será muito 

grande. 

43 Abandone seu fardo de pecado aqui, cumpra Minha Lei e venha logo. Peça perdão por tudo o que 

você magoou, e deixe o resto comigo; por pouco tempo será seu tempo para amar, se você realmente 

decidir fazê-lo. 

44 Repito mais uma vez que não coloquei espinhos ou dor em seu caminho. Através de Jesus, eu vos 

ensinei a pôr de lado todas as fraquezas para mostrar-vos Meu amor e o poder que reside nele, para 

ensinar-vos a verdadeira alegria que vive em um espírito verdadeiramente humilde. E com Minha partida 

e Minha promessa para estes tempos, deixei-lhes a paz, a luz da esperança e o anseio de Meu retorno. 

Mas você não quis entender desta maneira, e continuou a me crucificar para que eu continuasse a 

perdoar-lhe. Você deve compreender, no entanto, que Meu perdão não lhe poupa as conseqüências de 

suas transgressões, pois elas são suas e não minhas. Meu perdão te encoraja, te consola, pois 

eventualmente você virá a Mim e eu te receberei com amor eterno; mas enquanto você não Me buscar 

nos caminhos do bem, do amor e da paz - você o conhece agora e não deve esquecê-lo: O mal que você 

faz ou pretende fazer, você voltará com juros compostos. 

45 Agora você está colhendo as sementes de seu materialismo, e mesmo que você queira que Eu 

aprove suas obras, você está errado porque Eu sou imutável em Minha Lei; eu não procedo como você 

quer, pois então eu não seria mais "o Caminho, a Verdade e a Vida". 

46 Venho para abolir suas leis errôneas, para que somente aquelas formadas por Meus 

Mandamentos e em harmonia com Minha Sabedoria possam governá-lo. Minhas leis são marcadas pelo 

amor, e como vêm de Minha Divindade, são imutáveis e eternas, enquanto as suas são transitórias e, às 

vezes, cruéis e egoístas. 
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47 A lei do Pai é feita de amor, de bondade, é como um bálsamo que dá consolo e levanta o pecador 

para que ele possa suportar a reparação de suas ofensas. A lei do amor do Pai sempre oferece a 

generosa oportunidade de renovação moral àquele que transgride, enquanto suas leis, ao contrário, 

humilham e castigam aquele que transgride, e muitas vezes os inocentes e os fracos. Em sua 

jurisprudência há aspereza, vingança e falta de misericórdia. A lei de Cristo é de persuasão amorosa, 

justiça infinita, e rectidão suprema. Vocês mesmos são seus juízes, eu, por outro lado, sou seu incansável 

defensor; mas devem saber que há duas maneiras de pagar por seus erros: uma com amor e outra com 

dor. 

48 Escolham por vocês mesmos, ainda desfrutando do dom do livre-arbítrio. 

49 Vocês não querem sofrer mais, humanos? Então amem, façam o bem à sua maneira, 

reconstruam suas vidas. - Você quer ser grande e feliz? Então ame muito, ame sempre. - Você quer 

chorar, você quer sofrimento amargo para te afligir, você quer guerras e desolação? Então continuem a 

viver como estão, permitindo que o egoísmo, a hipocrisia, a vaidade, a idolatria e o materialismo 

continuem a tomar conta de suas vidas. 

50 Muito claramente você vê o caos entre os homens, para que você não continue a fazer a lei como 

você acha melhor. 

51 Quero que os discípulos e recém-chegados a Meus ensinamentos tenham nobreza em seus 

corações e pureza em suas mentes, pois só assim poderão aprender de Mim e mais tarde ensinar à 

humanidade. 

52 Agora não venho levantar - em relação ao corpo - os mortos, como fiz com Lázaro na Segunda 

Era; hoje Minha luz vem para levantar os espíritos que me pertencem. E estes ressuscitarão para a vida 

eterna através da verdade de Minha Palavra; pois vosso espírito é o Lázaro que carregais atualmente em 

vosso ser, que eu ressuscitarei dentre os mortos e curarei. 

53 Agora você vê que a justiça divina consiste em amor, não em punição como a sua. O que seria de 

você se eu aplicasse suas próprias leis para julgá-lo diante de Mim, diante de quem nenhuma aparência 

externa nem argumentos falsos são válidos? Se eu o julgasse de acordo com sua maldade e aplicasse 

suas leis terrivelmente duras, o que seria de você? Então você me pediria, com razão, para mostrar 

misericórdia. Mas não precisa temer, pois Meu amor nunca murcha, nem muda, nem passa; vocês, por 

outro lado, certamente passam, morrem e nascem de novo, vão e depois voltam, e assim seguem seu 

caminho de peregrinos até o dia em que reconhecem seu Pai e se submetem a Sua Lei Divina. 

54 Vocês estão aqui temporariamente, mas eu sou eterno; vocês vão gemer porque estão se 

afastando do caminho que Minha Lei lhes mostra, enquanto eu sou imutável. 

55 Seque suas lágrimas, apresse seu despertar e levante-se. Sinta minha presença dentro de você; é 

necessário que você venha a mim, pois você ainda não me conheceu, ó povo. 

56 Você não conhece a recompensa que vem àquele que sente o verdadeiro arrependimento e 

retorna a Mim, e não sabe que não é necessário esperar até sua entrada no mundo espiritual para 

receber a recompensa que o amor de Deus lhe dá. 

57 Era necessário que eu falasse assim, pois os homens se confundiram pelo conhecimento que 

adquiriram dos livros que estudaram; a voz de sua consciência, por outro lado, eles não queriam ouvir, a 

voz de seu conhecimento espiritual, que os convida a seguir a luz divina da qual brota toda sabedoria. 

58 Eu lhes digo: o estudo útil é bom, e a ciência é boa; mas, acima de tudo, o amor. O amor lhe dará 

o impulso para fazer sua ciência digna de respeito e para aumentá-la, pois você deve compreender que 

todo seu conhecimento não é senão uma mensagem que Meu amor lhe dá. 

59 Pergunte a seus estudiosos, e se forem honestos, eles lhe dirão que pediram a Deus por 

inspiração. E eu lhes daria mais inspiração se me pedissem com mais amor por seus irmãos e com menos 

vaidade para si mesmos. 

60 Em verdade eu lhes digo: Tudo o que vocês acumularam de verdadeiro conhecimento vem de 

Mim; tudo o que eles têm do puro e do alto, eu o usarei a seu favor neste tempo, pois para isso eu o 

concedi a vocês. Mas vocês devem ter cuidado, ó povos da terra, pois se continuarem a usar meus 
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ensinamentos divinos para desafiar as forças da natureza, se continuarem a usar o pouco conhecimento 

que têm para o mal, vocês receberão a resposta dolorosa e estritamente legal quando menos esperarem. 

Você desafia o ar, o fogo, a terra, a água e todos os poderes, e você já sabe qual será sua colheita se não 

corrigir seus cursos de ação a tempo de poder manter em controle as forças da natureza desencadeadas 

por suas ações sem sentido. Eu chamo sua atenção para o fato de que você está prestes a preencher a 

medida que Minha justiça permite seu livre arbítrio; você desafia demais a natureza. E como vocês são os 

pequenos que se sentem grandes, esta Palavra vem para adverti-los do perigo em que se encontram. 

61 E a Palavra vos diz: Meus filhos, amai os vossos corações amando vossos irmãos; amai todas as 

coisas criadas. Buscar a reconciliação e a paz entre todos. Se vocês não querem que as convulsões da 

Terra acabem com vocês, que vocês mesmos promovem, venham a tempo, ó filhos muito amados, 

acalmem-nos (as forças da natureza) com seu amor, transformem-nos em paz. Ó homens, se Me 

escutassem, quantas dificuldades vocês se poupariam e eu já teria transformado seu mundo sem a 

necessidade de vocês sofrerem! Eu lhe daria o sabor da recompensa nesta vida, lhe daria paz e 

tranqüilidade. Experimentem, meus filhos. É por isso que enviei Minha Palavra a vocês neste tempo, para 

lhes entregar do abismo. 

62 A vocês que Me ouvem, eu lhes digo que tenham em mente o que lhes diz respeito, e que 

ensinem o resto a seus irmãos. O que é para um é para todos, portanto, não faltará alimento espiritual 

para uma das Minhas ovelhas. 

63 Quero que vocês estejam unidos para que eu possa recompensar sua unidade derramando Meus 

benefícios e Minha graça sobre todos. Até agora, só os vi unir-se por breves momentos enquanto vocês 

procuram oferecer sua adoração a Minha Divindade. Convençam-se de que, unidos pelo amor, vocês são 

capazes de fazer milagres. Na verdade, eu lhes digo: Ainda é hora de você trabalhar para reconstruir o 

que você destruiu. 

64 Muitas são as coisas que Me fizeste e com as quais Me feriste; mas Eu te amo, e maior do que 

tuas transgressões é Meu amor. 

65 Se Me buscais como Juiz, Meu Julgamento é inexorável; se Me buscais como Mestre, Minha 

Sabedoria é sem limites; se Me chamais como Pai, sou da mais amorosa bondade; mas em verdade vos 

digo que sou muito mais do que tudo isso, pois não tenho começo nem fim. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 18  
1 Assim como minha nova manifestação foi anunciada a vocês, vocês a viram realizada hoje: Vim 

em espírito, rodeado de anjos e espíritos de luz. 

2 Aqueles que não conhecem essas profecias duvidam de minha presença; mas também entre 

aqueles que investigaram as escrituras vejo tais que não acreditam no meu anúncio porque suas 

interpretações são quase sempre errôneas. 

3 Todos aqueles que dão um sentido material à profecia terão que sofrer o mesmo destino que o 

povo judeu, que esperava um poderoso rei da terra no Messias prometido, e quando me viram humilde e 

manso, não acreditaram em mim apesar das obras que fiz diante dos seus olhos. 

4 Aqueles que Me sentiam, Me amavam e Me seguiam eram os de corações simples, espíritos 

gentis e mentes puras que tinham fome e sede de amor, justiça e verdade. 

5 Para aqueles que estudam os escritos de tempos passados, digo que somente com a 

espiritualização poderão encontrar em suas vidas a verdade contida naquela língua. 

6 Ajudarei aqueles que sondam e ensinam a verdade, mas deterei todos de cujos lábios saem 

confusos em seu caminho até que corrija seus erros. 

7 Por outro lado, todos aqueles que semeiam Minha semente de luz com coração puro, 

interpretando a Palavra Divina e iluminando a Doutrina que estava escondida, eu enviarei às terras e 

nações para espalhar Minha Doutrina de amor. 

8 Os verdadeiros arautos serão de bom coração, de espírito humilde e, portanto, saberão receber 

Minha nova mensagem com alegria e com fé. 

9 Abençoados sejam aqueles que Me recebem em seus corações e acreditam em Minha palavra, 

pois Me verão na nuvem celestial, rodeados por Minhas hostes espirituais; e embora eu não entre no pó 

da terra como na Segunda Era, eles serão capazes de sentir Minha presença espiritual. Então eles unirão 

esta nova mensagem com aquela que se espalhou entre a humanidade e que não estava completa, 

porque Minhas revelações como Espírito Santo ainda não tinham sido acrescentadas. 

10 Discípulos, espiritualizem-se para que possam penetrar o verdadeiro significado de Minha 

Palavra, e para que quando se encontrarem com seus irmãos que conhecem apenas Minhas revelações 

da Segunda Era, possam concordar em suas interpretações e iniciar a unificação espiritual da 

humanidade. 

11 Muitas vezes vocês ensinam idéias errôneas por falta de estudo e penetração do espiritual; 

portanto, eu lhes cobro que se dediquem à contemplação de Minha Doutrina, para que vocês não façam 

mais obras que considerem boas, mas que sejam imperfeitas diante do Pai. 

12 Reconheçam que os responsáveis pela humanidade compreendem claramente o significado 

espiritual de Meus ensinamentos presentes e passados são todos vocês que sentem em seu espírito a 

fome de conhecimento, que entraram nos caminhos do estudo, da contemplação e da exploração. Dos 

que vivem apenas por ritos, cerimônias e cultos materiais, não posso dizer o mesmo, eles estão 

satisfeitos com o exterior porque ainda não conheceram o sabor da fruta. 

13 Quando Meus discípulos cruzarem os caminhos do mundo, o despertar espiritual das religiões e 

seitas que ficaram paradas por um longo tempo começará. 

14 "Observe e reze", eu lhes digo repetidas vezes; mas não quero que se acostumem a este gentil 

conselho, mas que o ponderem e ajam de acordo com ele. 

15 Eu lhes digo que rezem porque aqueles que não rezam se entregam a pensamentos supérfluos, 

materiais e às vezes delirantes, que, sem perceber, encorajam e alimentam as guerras fratricidas. Mas 

quando você reza, seu pensamento, como se fosse uma espada de luz, rasga os véus das trevas e as 

armadilhas da tentação que hoje mantêm muitos seres cativos; ele satura seu ambiente com força 

espiritual e contraria os poderes do mal. 
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16 Não se desespere diante da luta, nem se desespere se ainda não tiver visto o sucesso. Perceba 

que sua tarefa é lutar até o fim; mas você deve levar em conta que apenas uma pequena parte deste 

trabalho de renovação e espiritualização da humanidade recairá sobre você. 

17 Amanhã você deixará seu posto, e outros virão para continuar seu trabalho. Eles levarão o 

trabalho um passo adiante, e assim Minha palavra será cumprida de geração em geração. 

18 Finalmente todos os ramos se unirão com a árvore, todas as nações se unirão em um só povo, e a 

paz reinará na terra. 

19 Orem, discípulos, e aperfeiçoem-se em sua elevação para que suas palavras de instrução e amor 

possam encontrar um eco no coração de seus irmãos. 

20 Na verdade, eu lhes digo: Se este povo, além de entender seu destino, já estivesse cumprindo sua 

missão, a humanidade obteria graça através de suas orações. Mas ainda lhe falta caridade, para que você 

possa sentir seus vizinhos como verdadeiros irmãos, para que você possa, na verdade, esquecer as 

diferenças de raças, línguas e credos e, além disso, apagar de seus corações todo traço de ressentimento 

contra aqueles que o ofenderam. 

21 Se você conseguir elevar seus sentimentos acima de tão grande miséria humana, o mais sincero e 

sincero apelo por seus irmãos se elevará dentro de você, e esta vibração de amor, esta pureza de seus 

sentimentos, serão as espadas mais poderosas que destroem as trevas criadas pelas guerras e paixões 

dos homens. 

22 A dor vos preparou, Israel, em cativeiro vos purificastes; portanto, sois vós os aptos para cuidar 

daqueles que sofrem. 

23 Observe, meu povo, seja como os pássaros que anunciam o novo dia e despertam aqueles que 

estão dormindo, para que possam ser os primeiros a receber a luz, e então eu lhes direi: Aquele que 

realmente vos ama vos saúda neste momento. 

24 No homem há dois poderes que estão sempre em guerra: sua natureza humana, que é 

transitória, e sua natureza espiritual, que é eterna. Este ser eterno sabe muito bem que períodos muito 

longos de tempo devem passar antes que possa alcançar sua perfeição espiritual; suspeita que deve ter 

muitas vidas humanas e que nelas deve passar por muitas provas antes de alcançar a verdadeira 

felicidade. O espírito suspeita que depois das lágrimas, da dor, e depois de ter passado muitas vezes pela 

morte corporal, chegará ao cume que sempre buscou em seu anseio de perfeição. O corpo, por outro 

lado, aquela coisa frágil e pequena, chora, se rebela e às vezes se recusa a atender aos apelos do espírito, 

e somente quando este se desenvolveu, é forte e experiente na luta com a carne e tudo o que a rodeia, 

consegue dominar o corpo e se fazer conhecido através dele. 

25 O espírito se faz sentir através de expressões humanas; mas nunca usa a força para subjugar a 

matéria corporal. O espírito quer que a matéria se una à sua vontade em pleno conhecimento; ele quer 

uma obediência que demonstre mansidão. 

26 Embora seja culpa de alguns persistirem em sua recalcitrance, e sentirem que a carne ainda é 

sensual e obstinada, eles gostariam de ter um trono para o mesmo; mas se eu não lhes agradar em tudo 

o que desejam, é porque em Meus filhos há outro ser que vibra em maior pureza e amor, que anseia por 

uma vida superior; nele existe o pensamento espiritual que reflete o Divino. Seu cérebro, por outro lado, 

reflete apenas os pensamentos humanos. 

27 Longa é a peregrinação do espírito, longe está sua jornada, muitos e muito variados são seus 

modos de existência, e a cada momento suas provas são de um tipo diferente; mas à medida que passa 

por elas sobe, se purifica, se aperfeiçoa. Em sua passagem pela vida, ele deixa atrás de si um rastro de 

luz; portanto, para o espírito elevado, o choro de seu corpo muitas vezes não tem importância, porque 

ele sabe que ele passará e que não pode ser parado em sua jornada por eventos que lhe parecem 

pequenos. 

28 Por um momento ele volta sua atenção para as fraquezas de sua carne, mas ele sabe que não 

deve amar muito algo que vive, mas um pouco de tempo e que logo desaparecerá nas entranhas da 

terra. 
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29 De que servem suas aspirações e ambições de adorar o corpo e colocá-lo em um trono de 

vaidade? Enquanto durar, é muito pouco em comparação com a vida eterna do espírito. 

30 É necessário que você obedeça à parte mais elevada de seu ser, que é o espírito que habita em 

cada um de vocês, para permitir que se manifeste com clareza e que dê seus passos em direção ao 

objetivo para o qual foi criado. 

31 Diga-me: Quem é você? O que você é? Quem você pensa que é? O que você sente que é? É 

importante que se afunde na sepultura, ou o espírito que se eleva até a eternidade, até o infinito? 

32 Na verdade, eu lhes digo que ao longo de sua existência, vocês misturam suas impressões, 

necessidades, ansiedades e desejos, sem saber quais vêm do espírito e quais vêm da matéria. 

33 O espírito que verdadeiramente conhece seu destino transmite sua vibração ao corpo que ele 

anima para que o ajude e participe de sua missão; mas quando chega o momento de deixar a casca de 

seu corpo na terra, ele não sente dor porque sabe que esta é a lei, nem se importa como aquilo que era 

seu corpo morre: seja por doença, seja por velhice, seja por destruição. Ele sabe que sua tarefa é mais 

importante do que tudo. 

34 Você sabe como morreram meus apóstolos da Segunda Era? Como Pedro terminou, e todos 

aqueles que me carregaram em seus corações? - Peter morreu em uma cruz, dizendo que não era digno 

de morrer como Eu; ele pediu para morrer de cabeça baixa. E quem impulsionou Peter e lhe deu a força, 

a firmeza e a serenidade para sofrer seu martírio? - Seu verdadeiro ser, o Espírito, que é o filho de Deus e 

sabe como superar a fraqueza do corpo. Em sua última hora Ele se mostrou composto, calmo, como Seu 

Mestre quando gritou na cruz: Tudo é realizado. 

35 Se você examinar estes exemplos, chegará à conclusão de que o homem é mais espírito do que 

carne, e que isto, quando espiritualizado, é obediente aos mandamentos supremos de Minha Lei. 

36 Para aqueles que atingem esta altura espiritual, as portas do Reino dos Céus se abrem, e chegam 

a ela sem "infelizmente", sem reclamar. 

37 Com esta obediência, com esta rendição e amor, estes discípulos entraram na presença do Pai. E 

você, quando obedecerá ao apelo de seu espírito? - Você tem medo da dor e de tudo o que diz respeito 

ao corpo porque não é completamente tomado pela verdade; pois se assim fosse: Quem poderia impedi-

lo de falar e proclamar a verdade, mesmo que você estivesse ameaçado de morte? 

38 Você sabe por que eles cortaram a cabeça de João Batista? - Porque ele falava a verdade, porque 

se agarrava à retidão e apontava os defeitos daqueles que se dizem reis no mundo e se sentam em um 

trono de podridão. Mas se os grandes espíritos têm grandes dores e se elevam acima do infortúnio, da 

miséria, da dor e da morte, e assim realizam sua tarefa dignamente - quem são vocês que começam o dia 

gemendo e terminam à noite chorando com desobediência ou rebelião? 

Você é carne e só carne porque ainda não sabe como se elevar acima da dor e acima de tudo o que você 

chama de infelicidade. 

39 É bom que você estude cuidadosamente tudo o que eu lhe disse hoje. Entenda que quanto mais 

alto for o espírito encarnado, menor será seu sofrimento e os efeitos da dor em seu corpo. 

40 O apóstolo João mergulhou em óleo fervente, e ele não morreu. O poder do Espírito, que havia se 

elevado ao Pai, manifestava-se na diminuição do poder do calor. 

41 Eles o atraíram para fora, e quando viram que ele não tinha sofrido nenhum dano, o baniram, e 

mesmo assim ele continuou a cumprir os altos conselhos do Senhor, sem que aquele julgamento o 

impedisse em sua realização espiritual. 

42 Vocês que Me escutam hoje e de quem Meus novos discípulos devem sair, desesperam diante 

das provações e tentam se afastar de Meu caminho. 

43 Quando você será capaz de levar Meu ensinamento em seu coração e ser capaz de dar sua vida 

em nome do testemunho da verdade? 

44 Os exemplos de tantos mártires que deram suas vidas pelo amor à humanidade, pela defesa da 

verdade ou pela defesa da justiça, não são suficientes para você? Esses exemplos não são suficientes 

para você entender do que meus discípulos são capazes? 
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45 Você se sente irritado quando o vento sopra mais forte do que deseja; quando o sol arde demais, 

você protesta, e quando as nuvens o escondem, você não aprova. Quando há uma tempestade, você 

procura refúgio, repreensão, e quando a terra treme, você foge aterrorizado. 

46 Vocês são o povo nascido para governar em um trono, e que as forças da natureza podem 

obedecer a seu comando, apenas para seu benefício? 

47 As forças da natureza lhe obedecerão se você cumprir Minha Lei e me pedir que o faça para o 

bem de seus irmãos! 

48 Quero que todos sejam apóstolos da verdade, que você possa ser útil na vida; pois você veio para 

cumprir uma tarefa que está no plano do Criador. 

49 Neste tempo eu lhes digo que o trigo de Minha Doutrina é abundante, e ainda não foi semeado. 

Chore se você tem amor por este trabalho, pelo Semeador Divino que lhe deu sua semente e lhe 

mostrou que os campos ainda estão sozinhos. Chore para que suas lágrimas possam servir para irrigar os 

campos nos quais você trabalhará mais tarde. 

50 Não tenha medo de ser ferido por seus semelhantes; o que você chama de insulto é algo bom 

que eles fazem a você, é uma ajuda para o cumprimento de sua tarefa. Você não sabe que aqueles que 

estão no caminho do desenvolvimento têm que sofrer? Você não sabe que o espírito não deve se 

preocupar com todas essas fraquezas, pois são bagatelas que só afetam a matéria? 

51 Quero ver você forte diante da vida, de suas vicissitudes e de seus sofrimentos. 

52 Torne-se forte no exercício da caridade, e não se preocupe em ser julgado desta ou daquela 

maneira. Você não precisa dizer o que é; você só precisa estar preparado para dar (às pessoas) carinho, 

misericórdia e os lábios devem estar prontos para expressar gentileza, bons conselhos e perdão. 

53 Seu destino é fazer o bem em sua jornada terrestre. 

54 Entenda que a criação material que você chama de universo é o lugar de morada dos espíritos em 

evolução, um lugar de perfeição. Quando os espíritos tiverem atingido o alto desenvolvimento que lhes 

permite habitar casas mais altas, os mundos que antes habitavam desaparecerão, tendo servido ao seu 

propósito. 

55 Todo o poder que animou os seres e deu vida aos organismos voltará para Mim; toda a luz que 

iluminou os mundos voltará para Mim, e toda a beleza que foi derramada sobre os reinos da criação 

estará no Espírito do Pai; e mais uma vez em Mim, essa vida será transformada em essência espiritual, 

que será derramada sobre todos os seres espirituais, sobre os filhos do Senhor; pois jamais vos 

deserdarei dos dons que vos dei. 

56 Sabedoria, vida eterna, harmonia, beleza infinita, bondade, tudo isso e muito mais estará nos 

filhos do Senhor quando eles habitarem com Ele no lugar da perfeição. 

57 Hoje você está longe desse objetivo; prova disso é que na Terra eu reprovo o que você fez com 

seu espírito, e quando você chega ao vale espiritual, eu reprovo o espírito pelo que ele fez com seu corpo 

durante sua passagem pelo mundo. Enquanto vocês ainda forem crianças neste ensinamento, estes 

mundos, esta natureza, esta vida material, devem permanecer. 

58 Como Deus, eu vos ilumino e vos sustento; como Pai, eu vos amo e vos espero; como Mestre, eu 

vos ensino e vos guio; mas como Juiz, eu vos julgo inexoravelmente. 

59 Alguém poderia dizer que eu sou como um rico avarento que quer tudo para si; para tudo o que 

ele guarda, ele guarda e reclama; mas em verdade vos digo, assim como no mundo tudo o que nele 

coloquei foi para vós e não para Mim, também na vida eterna guardo tudo para vós até que entreis nela 

e vos torneis seus donos. 

60 Eu não lhe disse que vocês são os herdeiros de Minha glória? Portanto, tudo o que falta é que 

você adquira mérito para que ele possa ser seu e você possa desfrutá-lo. 

61 Tudo o que eu criei não foi para mim, mas para meus filhos. Quero apenas sua alegria, sua eterna 

bem-aventurança. 



U 18 

120 

62 Não tenha medo de se perder para Me encontrar, pois eu não sou apenas o objetivo, mas 

também o caminho. Quem quiser chegar até Mim, venha pelo caminho da humildade, da caridade ativa, 

da entrega e aumente seu esforço pela perfeição no amor. 

63 Para que sua caminhada seja segura, alcance a unidade interior em seu ser, para que o espírito 

possa sempre guiar o corpo no bom sentido, e o corpo, por sua vez, seja capaz de obedecê-lo. Quando 

vocês tiverem esta vitória sobre vocês mesmos, será fácil para vocês obedecerem à vontade de seu Pai. 

64 Afastem-se dos inúteis; retirem de sua vida o desnecessário e não se ocupem com os inúteis. 

65 Evite todos os vícios. Desta forma, você manterá o espírito puro e o corpo saudável para lutar 

com armas de amor pela conquista da Terra Prometida, aquela terra que o aguarda como a maior 

recompensa na vida espiritual. 

Minha paz esteja com vocês! 



 

121 

Instrução 19  
1 Pessoas, acalmem suas mentes, que estão agitadas pelas vicissitudes e traços do destino na vida. 

2 Quanto vocês lutam para tentar se libertar da escuridão em que vivem, embora estejam 

totalmente no tempo da luz! Sua luta é grande, e é por isso que você vem aqui exausto. Por isso mesmo, 

chamei você para descansar por alguns momentos, pois você deve continuar no cumprimento de sua 

tarefa, que você mal começou. 

3 De tempos em tempos eu tenho levantado os véus do meu segredo de acordo com o seu 

desenvolvimento; porque somente quem segue este caminho pode me alcançar. 

4 Eu sou o Mestre que procura pessoas em todos os caminhos para mostrar-lhes o verdadeiro 

caminho. 

5 Minha palavra vem como uma espada de luz para lutar contra a ignorância e a incredulidade dos 

homens. Venho para me fazer conhecer diante daqueles que negaram Minha existência, para perguntar-

lhes: Quem criou o universo com sua multidão de mundos que mal são visíveis para vocês? - Ó homens, 

que em seu afastamento da verdade tiveram a audácia de pensar que a idéia de um Criador era uma 

mera invenção da mente humana! Como você pode imaginar que de suas mentes limitadas e pequenas 

poderia surgir a idéia do Eterno e Infinito? 

6 Mas mesmo aqueles que vêm a Mim e dizem que Me amam, e a estes eu digo: Como podem 

dizer que Me amam quando fazem o contrário do que Minha Lei ordena, quando se traem mostrando 

sentimentos em suas ações que contradizem suas palavras? 

7 Quantos há mesmo aqui, entre as multidões que Me ouvem, que se dizem espiritualistas,* e que 

ainda não conhecem o poder e a sabedoria do espiritualismo, nem os poderes e atributos do espírito; e 

com suas obras negam Minha Doutrina, que ilumina espiritualmente a humanidade como luz radiante. 

Mas minha paciência não tem limites, e esperem até que vocês se transformem em Meus discípulos. 

Devo fazer de vocês tochas que com sua luz levam a outros povos a mensagem original que vocês 

receberam como revelação através da mente humana. 
Isto é, discípulos do ensinamento do espírito. Eles não devem ser confundidos com os espíritas, que são 

seguidores do Espiritismo, no qual a maioria dos espíritos ainda apegados à matéria ou aqueles com pouco 

desenvolvimento espiritual se manifestam por si mesmos. 

8 Se os homens devem rejeitar seu testemunho e contradizê-lo, lembre-lhes que eu tinha um 

compromisso com a humanidade desta época, que vim cumprir. Diga-lhes: Se eu prometi voltar, foi 

porque minha tarefa ainda não estava terminada, nem estará terminada, até que não haja mais um único 

pecador. Está escrito que se houver noventa e nove ovelhas no redil e faltar uma de Mim, eu procurarei 

essa. 

9 Quero mostrar-lhes novamente o poder do Meu amor transformando os corações duros dos 

homens em apóstolos de Minha Doutrina, a começar por este povo que não é menos duro de coração 

que os demais. Venho dizer-lhes para aumentar seus conhecimentos através desta nova mensagem que 

lhes dei, para que possam uni-la com Minhas revelações anteriores, até que consigam formar em suas 

mentes o Livro da Sabedoria para serem dignos de testemunhar Minha Verdade e ensiná-la a seus 

irmãos. 

10 Chamarão vocês de agitadores; mas não tenham medo, pois também condenaram seu Mestre 

em Seu tempo por "perturbar a paz", como dizem os homens. Em verdade eu lhes digo, 

Eu vim não apenas para agitar o coração de alguns homens com Minhas revelações, mas para sacudir o 

espírito de toda a humanidade com Minha palavra. 

11 Então venho a vocês neste momento em que Minha luz se manifestará de diferentes maneiras 

entre os homens e os fará tremer mais uma vez, uns com prazer, outros com medo, outros ainda com 

raiva; mas não haverá quem não se entusiasme assim que chegar a hora em que Minha mensagem se 

tornará conhecida. 
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12 Que pouca fé você tem tido, clamando por Cristo, você que sabia que Ele devia vir! No entanto, 

agora que você já tem Minha revelação e Minha mensagem, você não mais será fraco, temeroso ou frio. 

13 Eu o ofendi porque o chamei de insensível? ─ Eu só lhes disse a verdade, pois em todos os 

mundos todas as criaturas cumprem Minha Lei, e vocês não respondem ao Meu chamado Divino. 

14 Mas não temam, pois ainda ninguém alcançou a meta; mas todos vocês a alcançarão, prometo-

lhes, eu que sou a Promessa de todos os tempos, eu, o Incansável, que nunca deixará de ensiná-los. 

15 Vocês começam a sonhar em ser portadores e apóstolos da verdade; mas não se apressem, 

tomem sempre como guia a luz de sua consciência; pois como podem proclamar a verdade se ainda não 

a encontraram dentro de vocês mesmos? Como você provará que Me ama e ama seus irmãos, se deixar 

cardos e espinhos no caminho da vida de seus vizinhos? 

16 A água da corrente da vida, que é a Minha verdade, ainda é, cristalina e benéfica; mas não a 

confunda com a água que você dá aos necessitados, pois esta às vezes é impura. 

17 Tome minha bênção; que esteja em você como uma mola inesgotável que sacia a imensa sede 

que o atormenta. 

18 Que minha bênção seja como um bálsamo para suas enfermidades, dores e amarguras; que ele 

suscite à vida aqueles que estão perdendo força em seu caminho de desenvolvimento. 

19 A fim de ajudá-lo em sua luta espiritual mais elevada, faço com que Minha paz esteja no coração 

do apóstolo da Terceira Era, que recebo como representante da humanidade, e através de sua mediação 

lhe dou Minha ajuda amorosa. 

20 Hoje você ouve Minha voz acima da mente humana, e ela lhe diz de novo: "Amai-vos uns aos 

outros". Assim vocês ouviram a voz do Senhor através da boca de Jesus, quando Ele lhes ensinou a amar 

o próximo como a vocês mesmos, em confirmação da Lei que o povo de Israel recebeu através de Moisés 

na Primeira Era. 

21 Moisés foi meu porta-voz naquela época, ele vos trouxe aos portões da Terra Prometida, mas eu 

não permiti que ele entrasse, pois lá vós o teríeis coroado rei; mas em verdade vos digo que seu reino 

também não era deste mundo. - Ao povo foi dada a terra da promessa, para que pudesse habitar nela 

em paz, e oferecer sua adoração ao Pai. Em Jerusalém que o povo construiu o primeiro templo a Jeová, e 

nele o Espírito Divino se fez conhecido; lá Ele recebeu as lamentações ou os louvores dos filhos dessas 

tribos. Sobre seu altar colocastes a arca do pacto, O símbolo de vosso pacto com o Pai; E diante do santo 

dos reis e dos eruditos curvaram o pescoço. 

22 Os sacerdotes, a quem foram confiados os atos rituais, estavam cheios de amor no início; mas 

mais tarde eles deixaram o verme roedor da vaidade e da ganância entrar em seus corações e se 

transformarem em hipócritas, hipócritas e mundanos. Então um profeta após outro apareceu e anunciou 

a vinda do Messias; eles foram rejeitados, escarnecidos e sacrificados pelo povo. 

23 Assim eles prepararam Minha vinda com seu sangue. 

24 Como toda palavra que vem de Deus deve acontecer, o Messias nasceu entre os homens e lhe 

ensinou como cumprir a lei do Pai e oferecer adoração a Deus amando e perdoando e enchendo a vida 

dos homens de conforto e luz. 

25 Eu vim como pastor para reunir as ovelhas que os lobos já haviam começado a roubar, e lhes 

mostrei o redil. Ao longo de minha viagem terrestre, ensinei aos homens o amor e os frutos que dele 

provêm, que eles chamaram de milagres. Estas obras acenderam a fé em seus corações e, através delas, 

eu os fiz ver o verdadeiro caminho. Milhares e milhares de homens foram testemunhas de Minha palavra 

e Minhas obras, mas apenas doze me seguiram diretamente. 

26 Quando o momento de minha partida se aproximava, eu lhes disse: Em Jerusalém estão agora 

celebrando a Páscoa; é necessário que vamos para lá para que as profecias se cumpram. Então dei a 

Meus discípulos minhas últimas admoestações, que imprimi em seu espírito com o fogo Divino de Meu 

amor. Fui com meus discípulos a Jerusalém. Ao cruzar a porta da cidade sobre o humilde e gentil burro, a 

multidão - entre os quais estavam os doentes que eu havia curado, os cegos que viram novamente, os 

coxo que caminharam novamente, e os aflitos que estavam confortados e cheios de esperança - cantou 
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hinos, louvores e canções de louvor porque o Salvador prometido havia finalmente chegado. Ninguém 

sabia que, naquela Páscoa, eu seria o cordeiro sacrificial. 

27 Na minha entrada e sob a luz do Meu olhar, os corações tremeram, os doentes foram curados, e 

palavras de louvor e agradecimento contra o rabino brotaram de seus seios. Aí, os fariseus se 

aproximaram de mim e me disseram: "Senhor, faze com que teus discípulos e este povo cessem seus 

clamores confusos, pois estão perturbando a ordem da cidade durante a festa"; ao que eu lhes respondi: 

"Em verdade, se estes se calassem, as pedras gritariam de alegria". Aqueles fariseus partiram; mas já 

seus corações, temerosos e ansiosos por causa das obras que Jesus estava fazendo, estavam começando 

a incitar à traição. 

28 Assim cheguei ao portal do templo, que tinha sido o santuário do povo do Senhor por um tempo 

e que mais tarde se transformou em um salão de mercado, e expulsou seus profanadores dele. 

29 O coração e as obras daqueles que diziam ser servos do Senhor e mestres da Lei foram 

gradualmente expostos diante das obras de Jesus; a partir de então exigiram matá-Lo para que não 

perdessem seu poder, o que foi ameaçado. 

30 Um de Meus discípulos, que tinha ouvido muitas vezes Minha palavra de amor, que falava do 

Reino do Espírito, e que tinha sentido em seu coração a carícia e o amor de Seu Mestre, foi, por sua 

fraqueza e falta de fé em Minhas promessas, a porta que se abriu para deixar entrar a maldade humana, 

que caiu sobre Mim na forma da cruz. Com que ódio aqueles homens gritavam, exigindo que o súdito do 

Imperador me crucificasse. Mas era necessário que o Filho de Deus estivesse em grandes provações para 

que os homens vissem Sua humildade, Seu amor e Seu poder. 

31 O sangue daquele corpo caiu na terra, e os lábios humanos que proclamavam o Verbo Divino no 

mundo não deixaram de falar de amor e perdão até o último momento na cruz; e Cristo tornou-se um 

com o Pai, porque "O Verbo", que se tornou homem para ser ouvido no mundo, sempre esteve em Deus. 

32 Anos mais tarde, a cidade e aquele templo profanado foram destruídos, para que Minha palavra 

pudesse ser cumprida; daquela, não ficou uma pedra sobre outra. Eu havia dito que poderia destruir o 

templo de Salomão, tão real, grande e magnífico como era aos olhos dos homens, e reconstruí-lo em três 

dias. 

33 Em verdade vos digo que os homens não compreenderam o significado espiritual dessas palavras; 

pois para Mim o tempo não passa, pois Eu sou a Eternidade. Eis que aqui estou eu na Terceira Era, no 

terceiro dia, lançando as fundações do verdadeiro templo, e construindo-o no espírito dos homens. 

34 Elias foi escolhido para proclamar a vocês que o Livro dos Sete Selos havia sido solto e que ele 

havia sido aberto no Sexto Selo. Minha Palavra veio cheia de luz para acender sua fé, para que você não 

caia mais na idolatria, e para que você Me permita construir Meu templo em seu coração. Eis que as 

obras feitas pelas mãos dos homens são destruídas, enquanto que as obras do Espírito são eternas. 

35 Os perdidos serão encontrados e os confusos serão iluminados, e todos encontrarão o caminho 

que os levará à Terra Prometida. 

36 Se vocês não me quiseram reconhecer aqui na Terra, nem me permitiram reuni-los enquanto o 

pássaro reúne seus filhotes sob suas asas, eu os unirei eternamente sob meu manto de paz além deste 

mundo. 

37 Meu povo, eu vos lembrei de Minha Vida entre vocês, porque os dias de comemoração daquela 

última semana que passei entre a humanidade estão se aproximando. Nestes dias, você se sente como se 

uma mensagem descendesse para você do infinito. 

38 Tudo o que você vê aparece a você como se falasse de Mim. O sol, os campos, as cidades, as 

pessoas, tudo lhe parece como se lhe falasse do Mestre. Isto porque a memória faz você sentir 

novamente Minha presença, e eu lhe envio novamente Minha mensagem de amor. 

39 Se nestes dias seus olhos querem chorar, deixe-os chorar; se seu coração treme de amor, deixe-o 

também. 

40 O Cristo cuja casca terrestre destruiu uma multidão é o mesmo que é revelado hoje; pois foi o 

corpo que os homens destruíram, mas não "A Palavra" que falou através dele. 
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41 Que morte poderia deter Meus passos, ou que sepultura poderia me prender? - No entanto, sem 

querer, sem ter consciência disso, vocês têm enterrado em seus corações a verdade cuja essência é a do 

Mestre. Este corpo que você possui, você se transformou no túmulo de seu espírito. 

42 Permita que o Espírito retire a pedra tumular de seu coração para que, cheia de luz, ela possa 

elevar-se à verdadeira vida. 

43 Da seguinte forma, explico-lhe facilmente o que você acha difícil de entender: Cristo e o Amor 

Divino são o próprio Pai. Jesus foi o homem perfeito que proclamou a mensagem de Deus. Ele foi a 

expressão máxima da espiritualização - é por isso que Ele é chamado de Mestre Divino. 

44 Ó amados discípulos! Quando você pensa nos trabalhos que realizei no mundo, você se sente 

muito desajeitado e pequeno demais para ser igual a Mim. Quando você reflete sobre os tempos que se 

passaram desde então, você percebe que se desenvolveu muito pouco espiritualmente. Há momentos 

em que você sente o desejo e a necessidade de desenvolver seus dons espirituais para receber 

diretamente Minhas mensagens, assim como para penetrar no que está por vir, e por meio das 

qualidades do espírito para resolver os conflitos, provações e caos que o cercam dentro da humanidade. 

45 Como você deseja olhar com o olhar do Espírito! E vocês olharão, mas somente quando 

descobrirem que compreendem melhor as revelações do Senhor, quando se deixarem guiar pela luz da 

consciência que ilumina seu espírito. 

46 Enquanto isso, estude esta mensagem e escreva-a, porque virão tempos em que você não ouvirá 

mais esta palavra, e então somente as escrituras permanecerão para você. 

47 Quero que Minha Palavra, quando forem formados livros a partir dela que devem ser espalhados 

pela terra, seja impressa imaculadamente, tão pura quanto saiu de Mim. 

48 Se você assim o deixar entrar em seus livros, uma luz fluirá dela que iluminará a humanidade, e 

seu significado espiritual será sentido e compreendido por todos os homens. 

49 Minha mensagem deste tempo também será negada e oposta. Alguns dirão que Minha 

manifestação não teve nenhum propósito, mas não se preocupem, pois Meu Trabalho da Segunda Era 

também foi debatido, negado, ridicularizado, e ainda assim, um coração após outro, e um espírito após 

outro, reconheceu e apreciou aquele caminho de sofrimento que vivi entre vocês. 

50 Saiba, meu povo, que houve e ainda há quem diga: "O que a dor de Jesus tem a ver com nossa 

salvação? Seu sofrimento não pode nos dar bênçãos". Mas o Espírito da Verdade lhe diz: Eu estava entre 

os homens através de Jesus, como aquelas plantas perfumadas que perfumam as mãos d'Aquele que 

lhes arrancou a vida. 

51 Aquela cruz que vocês Me deram e que eu aceitei foi uma prova do Meu amor por vocês e 

também uma prova de que vocês se salvariam através do Meu exemplo. Por que você acha que, se eu 

soubesse que meu sacrifício seria inútil, eu o teria oferecido a você? Você não se lembra que eu lhe disse 

que no trabalho do Pai não se perde uma única semente? 

Quando a página do Mestre foi aberta, Ele quis que vocês vissem nela o portão que foi aberto para 

que todos pudessem habitar na eternidade, e o primeiro a contemplar esse portão foi o soldado que 

entediou sua lança para dentro do corpo de Jesus. 

52 Meu amor é como a árvore que perfuma o machado do lenhador que lhe rouba a existência. 

Cada gota de sangue daquele corpo se espalhou por toda esta humanidade, perdoando tudo e 

perfumando sua existência com a essência Divina de Meus ensinamentos. 

53 Mas se essa humanidade, em sua cegueira, pensa que esse sacrifício não foi suficiente para sua 

redenção, aqui está de novo Minha Palavra, não a palavra do homem, que não soube interpretar essa 

mensagem, mas Minha Palavra, que ensina a essência imortal de Minha Doutrina e Minhas Obras, a 

explicação divina através da qual os homens entenderão o valor espiritual daquele Sangue que foi 

derramado no Calvário por amor à humanidade. 

54 Eu lhe digo qual é o significado desse sacrifício, pois você me pertence como eu lhe pertenço a si. 

55 Nunca vi em nenhuma criatura um inimigo, pois vocês são todos Meus filhos. A palavra "inimigo" 

em referência a um homem irmão profana os lábios daquele que a pronuncia. 
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56 Longinus* perfurou Meu lado, e derramei sobre ele o sangue que se tornou luz em seus olhos 

cegos. 
* O nome do soldado romano. 

57 Quero que vocês sejam como seu Mestre, que se chamem justamente Meus discípulos. Meu 

legado é de amor e de sabedoria. Foi Cristo que veio a vós, e é Cristo que vos fala neste momento; mas 

não tenteis separar-Me de Deus, ou ver-Me fora Dele, pois Eu sou e sempre fui um com o Pai. Eu vos 

disse que Cristo é o Amor Divino; portanto, não tenteis separar-Me do Pai. Você acredita que Ele é um 

Pai sem amor por Seus filhos? De onde você tira essa idéia? Chegou a hora de reconhecer isto. 

58 Que ninguém tenha vergonha de chamar Deus, o Criador, Pai, pois este é seu verdadeiro nome. 

59 Trouxe-lhe a luz de novo, para que você possa compreender o que antes não era capaz de 

compreender. 

60 Se eu dissesse a seu espírito antes de enviá-lo à Terra que lhe daria um mundo de ensinamentos, 

hoje eu lhe digo que estou oferecendo um céu de sabedoria. 

61 Caminhe por este caminho de espiritualização e você receberá este céu do qual lhe falo. 

62 A sabedoria do espírito é luz que nunca se apaga. 

63 Eu sou o Mestre, eu sou o Cristo que fala a vocês pela consciência, da mesma forma que só eu 

tenho que vir a cada um de vocês, que os acaricia quando ela fala com vocês. 

64 Aqui você me tem e me vê procurando seres aparentemente inúteis para uma obra de amor, da 

qual sei que me servirão porque os criei. 

65 Eu faço uso de seu espírito, sua vontade, seu coração, sua mente, e até que você chegue ao 

momento de seu equipamento e sua iluminação - quando eu posso fazer uso de você transformando-o 

em Meus instrumentos - eu deixo meus ensinamentos para que você possa aprender a sábia lição. 

66 Viva esses dias de lembrança enquanto os preparo através de Minha Palavra. Reflitam, 

mergulhem na hora em que a terra se defendeu da ingratidão humana e os céus escureceram, mas em 

que o Cordeiro não se rebelou. 

67 Triste foi o olhar do Mestre sobre o Calvário, mas com ele Ele o abençoou. Para aquelas 

multidões Ele foi à morte, mas Ele sabia que logo ressuscitaria em todos os corações, se eles nascessem 

para a fé. 

68 Aqueles que vão a Jerusalém dizem que nesses lugares há uma atmosfera que surpreende a 

mente, e que até mesmo a luz parece estranha. 

69 Em verdade vos digo, é a voz da consciência, são as lembranças que fazem tremer o coração, e 

embora Jesus tenha morrido ali e a humanidade não mais O tenha visto, Cristo aparece em toda parte 

em Seu Ser, em presença e poder. 

70 Caravanas de homens e mulheres partem para Jerusalém, e ao entrarem nesses lugares, às vezes 

lembranças amáveis, às vezes amargas lhes vêm à mente. Eles encontram tudo permeado pela presença 

de Jesus. Mas por que ir tão longe em peregrinação em busca de traços materiais, já que todos possuem 

Minha Presença Divina em seu espírito, onde quer que esteja? 

71 Desejo que todos vocês se coloquem através deste ensinamento para levar uma mensagem de 

fraternidade, de boas notícias, de amor; uma saudação, uma gota de bálsamo curativo, um abraço de 

amizade para todos os seus irmãos. 

72 Eu venho neste tempo para que vocês possam ver da Terra, com a luz dos Meus ensinamentos, a 

Nova Jerusalém, a Cidade Brilhante, prometida ao espírito, que Meu apóstolo João viu em seu 

Apocalipse; mas enquanto na primeira Jerusalém a maldade do homem Me exaltou na cruz da tortura, 

na Nova Cidade, que será espiritual, os espíritos Me levantarão sobre o altar de seu amor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 20  
1 O livro de Minha Palavra é o livro do amor divino e verdadeiro; nele você encontrará a verdade 

imutável. Alcance-o, e você encontrará a sabedoria que o ajudará a se desenvolver e alcançar a paz na 

eternidade. Aquele que distorcer ou mudar seu significado cometerá uma ofensa, e aquele que omitir ou 

acrescentar uma única palavra que não esteja em harmonia com Minha Doutrina perfeita violará 

severamente Minha Lei. 

2 Mantenha esta palavra em sua pureza original, pois é a mais bela herança que deixarei ao 

homem. Escreva meus ensinamentos e dê-os a conhecer a seus irmãos; mantenha-os fielmente, pois 

você é responsável por esta herança. 

3 Amanhã o homem encontrará nela a essência de Meu Apocalipse, que com a luz de seus 

ensinamentos o conduzirá no caminho da verdade. 

4 De pais para filhos, estes escritos serão legados como uma fonte de água viva, cujo riacho jorrará 

de forma inesgotável e irá de coração em coração. Estude no grande Livro da Vida, o Livro da 

Espiritualização, que lhe explicará as revelações divinas que você recebeu ao longo dos tempos. 

5 Não lhe prometi que todo conhecimento seria restaurado à sua verdade original? Pois este é o 

momento que foi anunciado a você. 

6 Na verdade, eu lhes digo: Aquele que pondera os ensinamentos de Meu Livro e os sonda com um 

verdadeiro desejo de aumentar seu conhecimento, ganhará para seu espírito a luz e Me sentirá mais 

perto dele. 

7 Os mitos do passado e os de hoje cairão; tudo o que é medíocre e falso cairá; pois chegará o 

momento em que você não poderá mais se alimentar de imperfeições, e então o espírito partirá em 

busca da verdade, para que ela possa servir como seu único alimento. 

8 Nestes ensinamentos, a humanidade encontrará a essência de Minhas revelações, que até hoje 

não entendeu por falta de espiritualização. Desde a antiguidade eu o confio a vocês através de Meus 

enviados, mensageiros e intérpretes, mas ele só lhes serviu para formar mitos e tradições a partir dele. 

Reflitam e estudem este ensinamento com reverência e amor, se quiserem se salvar de séculos de 

confusão e sofrimento. Mas lembre-se de que você não cumprirá sua tarefa se estiver satisfeito apenas 

com a posse do livro; não, é para despertar e ensinar-lhe se você quiser ser verdadeiramente Meus 

discípulos. Ensine com o exemplo, o amor e a ajuda que eu lhe mostrei. 

9 Equipem-se lendo este livro ditado por Mim e resolvam ensinar com seus atos, com palavras 

gentis, com boas obras, com olhares de verdadeira misericórdia e amor. 

10 Este tempo de Minha associação com vocês será inesquecível para seu espírito; nele 

permanecerá o traço indelével de Minhas palavras, assim como nele permaneceu a memória de Meus 

ensinamentos passados. 

11 Amados discípulos, aprendam a compreender com suas sensibilidades espirituais o significado 

divino contido em Minha Palavra, e se a seguirem, jamais se desviarão do verdadeiro caminho. 

12 Ai daquele que interpreta minha palavra de acordo com seu gosto, porque ele será responsável 

por ela. 

13 Na Terra, muitas pessoas se dedicaram a falsificar a verdade sem perceber a responsabilidade 

que têm como colaboradores na obra de amor do Pai. Neste tempo de julgamento, que muitos não 

sabem porque não sabem interpretar os acontecimentos que estão vivenciando, a justiça está dentro de 

cada espírito, e durante sua peregrinação neste mundo, ela exige dele um relato de suas obras dentro e 

fora da lei do amor. 

14 Quem nestes escritos deve alterar a essência de Minhas revelações dadas por inspiração, será 

responsável por suas ações perante Mim. Portanto, você deve proceder honestamente, pois estes 

ensinamentos são Meu legado de amor por Meus filhos, que, quer encarnados quer em espírito, estão na 

expectativa de maiores ensinamentos. 
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15 A mensagem espiritual que você ouve é a luz celestial que se manifesta através de instrumentos 

humanos que a percebem em um estado de arrebatamento. Se você não acredita que é Cristo que se 

manifesta espiritualmente nesta forma, me dê o nome que você deseja, mas sinta a essência da palavra 

que brota destes lábios. Somente assim você entenderá que Aquele que tão amorosamente o chama 

para o caminho da paz e do bem não pode ser outro senão Cristo, a quem você chama com razão de 

Mestre Divino. 

16 Mais tarde vocês entenderão que assim como eu envio pensamentos que são flashes de luz para 

todo o universo, assim também vocês, a partir do nível espiritual de perfeição em que se encontram, 

podem enviar seu amor aos pensamentos e espíritos de seus irmãos como uma mensagem espiritual. 

17 Satisfaçam-se com amor, sintam-no espiritualmente para que o possam expressar ao próximo. 

Não fique indiferente aos Meus ensinamentos para não cair novamente em confusão, no meio de 

homens que carecem de fé e espiritualidade. 

18 Estou lhes dando uma instrução semelhante àquela que lhes trouxe em tempos passados, para 

que através dela vocês possam conhecer a si mesmos e saber quem vocês são e para que propósito 

foram criados. Este será o passo mais seguro que você pode dar para Me conhecer. Portanto, pergunto a 

vocês: Como vocês conhecerão o Pai, quando ainda nem se conhecem? 

19 Eu sou aquilo que vocês ainda não conseguem compreender em sua plenitude, pois ainda 

habitam na carne e não cumprem Meus mandamentos. Você está sujeito à matéria, e como tem uma 

mente limitada nela, você Me estuda de acordo com seu materialismo. Pare de me estudar fora do 

caminho que Minha Lei lhe traça, pois isso só servirá para lhe desviar do caminho. Em vez disso, 

conheçam-se amando-se mutuamente; estudem as manifestações Divinas que formam a Minha Doutrina 

perfeita através dos tempos. Não tente Me procurar com os pobres e escassos conhecimentos que você 

possui atualmente, pois isso o levará à confusão. 

20 Saiba que o estado natural do homem é o de bondade, paz espiritual e harmonia com tudo o que 

o cerca. Aquele que permanece constante na prática destas virtudes ao longo da vida caminha no 

verdadeiro caminho que o conduzirá ao conhecimento de Deus. Mas se você se afastar deste caminho e 

esquecer a lei que deve guiar suas ações, terá que se recuperar em lágrimas pelos momentos que viveu 

longe do caminho da elevação espiritual, que é o estado natural no qual o homem deve permanecer 

sempre. 

21 Você não sente amor pelo próximo e é por isso que a dor o atormenta constantemente. Vocês 

esqueceram Meu Mandamento que lhes diz: "Amai-vos uns aos outros", que lhes ensina a maior de 

todas as sábias. - Aonde, ó homens, sua pergunta sobre Deus o levou? - À guerra fratricida, ao caos; aí 

você tem as conseqüências de seu erro. Hoje você purga suas transgressões com seu sangue, com 

lágrimas e desespero. É assim que Meu Espírito o vê. Portanto, afastem-se da inutilidade, cumpram 

Minha Lei, conheçam-se entre irmãos e, na harmonia de vossa mútua compreensão e amor, conhecerão 

vosso Senhor. 

22 Pense cuidadosamente em Meus ensinamentos, que são claros e simples; mas não tente sondar 

o infinito primeiro, pois você errará. 

23 Como você pode dizer que ama seu Deus se não O amou primeiro em seus irmãos? Sintam em 

seus corações a bondade desta Palavra, discípulos, considerem que sua essência é Minha, a Verdade e 

também O Amor. A Palavra e a escrita são suas, são obra de homens. Interprete e explique um como o 

outro, e suas conclusões serão profundas, certas e corretas. 

24 Faça um ninho do seu ser material tirando de My Word o bálsamo curativo. Veja como entre as 

páginas de seu livro Meu brilho e Minha carícia ainda estão presentes! 

25 Compartilhe com aqueles que precisam deste Pão da Vida Eterna que você recebe hoje em Minha 

Palavra, e amanhã, através da leitura destes ensinamentos, não deixe de oferecê-lo aos espíritos que, 

por causa de seu fraco desenvolvimento, estão sem esperança de salvação. Tenha piedade de quem 

sofre. 
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26 Semeiem Minha palavra de amor em seus irmãos; com amor em seus corações é impossível para 

vocês perecerem. Se vocês souberem preservar este tesouro divino, poupar-se-ão a muitos sofrimentos 

e farão progressos em sua evolução, ó amados discípulos, ajudando seus irmãos em sua aproximação a 

Mim. 

27 Entre a humanidade há aqueles que se purificaram através da dor e que esperam de vocês a 

Minha mensagem de paz com saudade. Eu lhe disse que o número de espíritos marcados para esta difícil 

tarefa é infinito, você não pode calculá-lo nem imaginá-lo. Deixe esta semente de amor em todos eles. 

28 Todos vocês estão subindo a escada da perfeição espiritual; alguns alcançaram o 

desenvolvimento que não podem agarrar neste momento, outros estão vindo atrás de vocês. 

29 Os grandes espíritos, grandes por sua luta, por seu amor, por seu esforço, buscam harmonia com 

seus irmãos pequenos, com os distantes, os negligentes; suas tarefas são nobres e elevadas, seu amor 

por Minha Divindade e por você também é muito grande. 

30 Estes espíritos sabem que foram criados para atividade, para maior desenvolvimento; eles sabem 

que para os filhos de Deus não há inatividade. Na Criação, tudo é vida, movimento, equilíbrio, harmonia; 

e, portanto, esses inúmeros seres trabalham, se exercem e se alegram em sua luta, sabendo que desta 

forma glorificam seu Senhor e servem ao progresso e à perfeição de seu próximo. 

31 Hoje, estando fora do caminho que Minha Lei marca para você, você não sabe a influência que 

estes seus irmãos exercem sobre você; mas se você tiver a sensibilidade de perceber estas radiações, 

inspirações e mensagens que eles lhe enviam, você terá uma indício da miríade de ocupações e obras 

nobres às quais eles dedicam sua existência. 

32 Você deve saber que esses espíritos, em seu amor e respeito pelas Leis do Criador, nunca levam o 

que não é deles, nem tocam o que é proibido, nem entram onde sabem que não devem, para não trazer 

desarmonia aos componentes básicos da Criação. 

33 Quão diferente o fazem os homens na Terra, que em seu desejo de serem grandes e poderosos 

no mundo, sem o menor respeito por Meus ensinamentos, procuram com a chave da ciência as forças 

destrutivas da natureza, abrem as portas para forças desconhecidas, e desta forma destroem a harmonia 

na natureza que os rodeia! 

34 Quando o homem saberá se equipar para ouvir o sábio conselho do mundo espiritual e assim ser 

guiado por seus impulsos? 

35 Na verdade, eu lhes digo, isto seria suficiente para levá-los com segurança ao topo da montanha 

que está chegando até vocês; lá vocês veriam diante de vocês um caminho reto e luminoso percorrido 

pelos Espíritos que agora só estão lá para fazer-lhes o bem e para ajudá-los em suas dificuldades, 

aproximando-os passo a passo do final do caminho onde seu Pai os espera a todos. 

36 Já que vos falei da bondade e da altura espiritual desses seres, devo dizer-vos que eles, como vós, 

também tiveram desde o início o dom do livre arbítrio, ou seja, a verdadeira e santa liberdade de ação, 

que é a prova do amor do Criador por Seus filhos. 

37 O que seria do espírito se ele fosse privado de seu livre arbítrio? - Em primeiro lugar, não seria 

espírito, e portanto não seria uma criatura digna do Altíssimo; seria algo como aquelas máquinas que 

você fabrica, algo sem vida própria, sem inteligência, sem vontade, sem aspiração. 

38 Como já anunciei a vocês, sua ciência está gradualmente descobrindo que em tudo há energia, 

movimento, transformação. 

39 Você poderia ter descoberto tudo o que a humanidade descobriu através da ciência se você não 

tivesse tido a liberdade de explorar, estudar e experimentar? Além disso, você poderia receber essa 

manifestação espiritual da maneira que você recebeu, se seu espírito tivesse se encontrado impedido de 

participar dessas manifestações? 

40 Você me diz que por causa do livre arbítrio você caiu em erros e enganos. Em resposta, eu lhe 

digo que através deste presente você pode elevar-se infinitamente acima do ponto a partir do qual você 

começou no início de sua evolução. 
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41 Além do livre arbítrio, dei minha luz a cada espírito em sua consciência para que ninguém se 

extraviasse; mas aqueles que não queriam ouvir minha voz ou não queriam penetrar seu ser interior em 

busca da luz espiritual, logo se deixaram seduzir pelas inúmeras belezas da vida humana, perderam o 

apoio de minha lei para seu espírito e tiveram que tropeçar e cair. 

42 Uma única ofensa acarretou muitas conseqüências dolorosas, e isso porque a imperfeição não 

está em harmonia com o amor divino. 

43 Aqueles que voltaram humildemente e contritos ao Pai e Lhe pediram mansamente que os 

limpasse e os libertasse dos erros que acabavam de cometer, o Senhor os recebeu com infinito amor e 

misericórdia, consolou seu espírito, os enviou para reparar seus erros e os confirmou em sua tarefa. 

44 Não pense que todos retornaram mansos e contritos após sua primeira desobediência. Não, 

muitos vieram cheios de orgulho ou ressentimento. Outros, cheios de vergonha, conhecendo sua culpa, 

quiseram justificar suas ofensas diante de Mim, e longe de se purificarem através do arrependimento e 

correção, que são prova de humildade, escolheram criar para si mesmos uma vida de acordo com seus 

caminhos, fora das leis que Meu amor prescreve. 

45 Daí surgiu minha justiça, mas não para puni-los, mas para consertá-los, não para destruí-los, mas 

para preservá-los eternamente, oferecendo-lhes uma oportunidade plena para se aperfeiçoarem. 

46 Quantos desses primeiros pecadores ainda não conseguem se libertar de suas manchas; porque 

de uma queda para outra caíram cada vez mais fundo no abismo, do qual somente a prática de minha lei 

poderá resgatá-los. 

47 Também vos digo que entre aqueles espíritos dos quais vos falei no início desta Instrução, e que 

são protetores, mestres, conselheiros, guias e médicos para vós, há também aqueles que 

experimentaram as quedas e o cálice do sofrimento que a desobediência provoca; mas pensaram em 

suas obras no tempo e se purificaram nas águas do bem, do amor, da misericórdia e da expiação. 

48 Tomem-na como exemplo, Meus filhos, ergam-se acima do pecado como ela para que vocês 

também possam sentir a alegria divina de trabalhar junto com o Pai para a felicidade de todos os seres. 

49 Entenda que você está no caminho de sua evolução para testes, recebendo lições de vida, e estas 

lições são os eventos que você encontra em seu caminho. 

50 Vocês são como os pássaros que construíram este ninho, onde se reúnem para esperar a vinda da 

"cotovia". Às vezes a tempestade chicoteia a árvore e, temerosamente, você foge, procurando um lugar 

de refúgio e perguntando com consternação: "Por que o Mestre permitiu isso? Mas o Mestre lhe diz: Eu 

permito estas provas que vocês mesmos podem saber se aquilo que construíram é firme ou ainda frágil. 
* Alegoria poética para a voz do Senhor através dos "portadores da voz" humana. 

51 Esta casa de oração, como todos os lugares onde vocês se reúnem para ouvir Minha Palavra, está 

sujeita às vicissitudes dos tempos que eu lhes disse que são lições e provações para vocês. 

52 Vivam unidos espiritualmente, de modo que sempre que se virem açoitados por um redemoinho, 

cada um possa tomar seu lugar e permanecer firme até que a tempestade passe e a paz volte para vocês; 

mas se vocês se considerarem incapazes de se unir e desafiar a adversidade, vocês serão como o coxo 

que não se esforça mais para se mover porque sabe que seus membros são inúteis. De que servem as 

faculdades que estão presentes em seu espírito se, assim que a hora chega para reconhecer seu valor, 

você duvida, fica desanimado e abandona sua tarefa espiritual? 

53 Você duvida de minha presença porque as provas chicoteiam o lugar onde você se reúne? Eu lhes 

digo que mesmo quando estes lugares não existirem mais, eu vou ficar de pé e falar. 

54 Não seja fanático com os locais de montagem de material. Você não entende que o templo 

indestrutível e eterno é aquele que você constrói em seu coração? 

55 Examinem-se nas horas de descanso, para que sua consciência lhes diga se o valor de suas obras 

é verdadeiro ou aparente, se seus méritos são meramente considerados como tais por vocês, ou se eles 

chegaram até Mim. 

56 Vocês não se preparam para os tempos que virão, embora tenham Minha proclamação e se 

deleitem em ouvir Minhas frases sábias e amorosas. Por outro lado, olhe para seus irmãos que não 
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recebem esta mensagem, como eles moldam, trabalham e constroem, mesmo que a maior parte do que 

eles fazem seja material! Pegue um exemplo de seu esforço e de sua unidade! 

57 Também eles são opostos, perseguidos e condenados; no entanto, não duvidam de Mim. Mas 

vocês, que foram chamados Meus novos discípulos e ouvem Minha manifestação como o Espírito Santo, 

duvidam porque por momentos viram esta casa de reunião ser submetida às dificuldades e provações 

próprias de suas vidas. 

58 As crianças se desenvolvem e se tornam adultos a fim de se tornarem pais por sua vez; mas vocês 

permanecem como crianças em seu espírito e não querem crescer nem aumentar em conhecimento e 

amor. 

59 Para tudo criado, de acordo com a perfeição do Pai, há uma explicação correta e uma razão para 

sua existência; mas você não vê nem a perfeição, nem a justiça, nem uma razão para ela. Quando as 

obras não são como você as entende, você duvida; quando suas esperanças não são realizadas, você 

duvida; em cada um de seus sofrimentos você duvida de Mim, e quando você vê as forças da natureza 

desencadeadas, sua dúvida cresce. 

60 Em que lugar você me coloca, se não me ama como seu Deus e Pai? Você pensa de uma forma 

limitada e pequena, sem sondar a mensagem que lhe dou em cada julgamento. Em verdade vos digo, se 

vocês interpretarem o sentido dos ensinamentos que vos envio através da vida, vocês saberão quem sou, 

e saberão a razão de cada lição. 

61 Ao aprender a ler no mundo, aprenda a entender o ensinamento do espírito e sua linguagem de 

amor. 

62 Alguns acreditam que este mundo existe apenas para o corpo material, para que as paixões da 

carne possam triunfar nele; mas desta forma impedem o desenvolvimento superior do espírito. - Ó 

homens, pequenos e vaidosos, que desejam moldar a vida de acordo com sua vontade! Entenda que este 

mundo é tanto para a matéria quanto para o espírito; portanto, eu sempre vos ensinei a cumprir a lei da 

matéria, ajudando ao mesmo tempo o espírito em seu desenvolvimento. Ao povo da Segunda Era, que 

estava ligado às coisas materiais, eu tinha que dizer: "Dai a Deus o que é de Deus, e ao Imperador o que é 

do Imperador". 

63 Para vencer fraquezas, misérias, misérias e paixões, e para destruir a dúvida, a fé e as boas obras 

são indispensáveis, que são virtudes que dominam o impossível; comparado a elas, as difíceis e as 

inatingíveis se desvanecem como sombras. 

64 Eu disse às pessoas que acreditavam em Mim na Segunda Era: "Sua fé o salvou". Expliquei-o 

assim, porque a fé é um poder curativo, uma força que transforma, e sua luz aniquila as trevas. 

65 Em verdade, em verdade, eu lhes digo: O impossível não existe. Em casos tão pequenos quanto 

seus problemas de saúde, fale com Deus com verdadeira fé e confiança em Sua Presença, e esse Deus 

que habita em cada um de vocês, que sabe o que precisam e o que sentem, lhes dará de acordo com Sua 

Vontade. 

66 No ensinamento que proclamei quando estive na Terra e no qual vos instruo hoje através do 

"bocal" humano, meu espírito se manifesta; portanto, minha instrução vos refresca e vos fortalece ao 

mesmo tempo, porque não é uma palavra que só lisonjeia os sentidos materiais, mas que nutre o 

espírito. 

67 Portanto, alguns entre as multidões que Me ouvem vêm a ser curados pela Palavra de Sabedoria, 

pelo conforto que ela dá; outros vêm para aliviar seu fardo de pecado ao ouvir Meu ensinamento de 

retidão, perdão e amor. 

68 Quando Me ouvem falar desta maneira, seus corações, sensibilizados pela dor, tremem, e 

quando Me chamam como médico, eu me aproximo para curar vocês. 

69 Sinta que Meu amor está espalhado sobre você como um manto de conforto. 

70 Abençoados sejam aqueles que depositam sua esperança e confiança em Mim. Sinta-me perto de 

você e me conte seus sofrimentos com seu coração. Não tenha medo, amada "ovelha", ninguém sabe 
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como entender sua oração gaguejante como eu entendo. Mostre-me sua ferida, mostre-me seus 

sofrimentos e lá colocarei Meu bálsamo de amor e misericórdia. 

71 Eu recebo seus sofrimentos que você silenciosamente me confia. Entre em comunhão espiritual 

comigo, para que você possa sentir profundamente Minha presença dentro de você. 

72 Você verá como a calma do espírito ainda é o mar tempestuoso de suas paixões. Você só Me 

escutou através da mediação dos porta-vozes nestes momentos, e ainda assim, quantas coisas seus 

corações Me disseram. Quantos sofrimentos e amarguras me atingiram! Quantos corações sofrendo de 

ingratidão murcham como flores cortadas e depois esquecidas! Quantas lágrimas que não aparecem nos 

olhos, que são levadas escondidas no coração na esperança do momento de paz! Dor de homens, de 

mulheres, de mães. Tudo o que eu recolho com o poder do Meu amor. 

73 Vim para fortalecer e proteger os fracos diante da dor; mas então, quando eles estiverem 

saudáveis, iluminados e fortes, eu os verei consolando aqueles que sofrem. Se vocês tiverem amor entre 

vocês, seu mundo brilhará com a luz da harmonia e da verdade que brotará de seus filhos encarnados e 

desencarnados, aos quais este mundo foi confiado como moradia temporária. 

74 Falei mais uma vez com vocês através de lábios que não são puros, mas que no momento de 

Minha manifestação souberam reproduzir Minha palavra de amor. Não pense que é uma forma 

imperfeita que eu usei para falar com você. Eu venho à mente, mas não ao corpo pecador. Minha luz se 

aproxima quando o portador da voz, em êxtase, me oferece seu coração, entrega seu ser a Mim; então 

eu o uso como mediador para chegar às multidões de forma limitada e humanizada. 

75 Esta foi minha promessa através de Jesus, e eu a cumpri para vocês. Eu disse a meus apóstolos na 

Segunda Era: "Se eu não fosse, o Espírito de Consolação não viria a vocês. Com isto eu queria dizer: Se 

eu, Jesus, não entrasse no corpo, não poderia vir para me dar a conhecer a você no espírito. Para o 

Espírito de Consolação, o Espírito Santo, que vos prometi, sou Eu, é Minha Palavra, é Minha mensagem 

de amor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 21  
1 discípulos, vocês esqueceram a maneira de rezar que lhes ensinei na Segunda Era, e eu vim para 

lembrá-los disso. 

2 A oração deve ser para você algo maior e mais poderoso do que repetir as palavras que você 

aprendeu de cor, com as quais você não consegue nada se não tiver elevação espiritual. 

3 Não se acostumem a rezar somente com palavras, rezem com o espírito. Eu também lhes digo: 

abençoai com a oração, enviai pensamentos de luz a vossos irmãos, não peçais nada por vós mesmos; 

lembrai-vos: Quem lida com o que é meu terá sempre a mim como um vigia sobre ele. 

4 A semente que você semeia com amor, você receberá de volta de muitas maneiras. 

5 Visitar e "ungir" os doentes, fortalecer o prisioneiro, dar paz a quem dela necessita e trazer 

conforto ao coração atribulado. 

6 Os homens confundiram a verdadeira benignidade com o materialismo, que é evidente em todas 

as suas ações, esquecendo um dos mais altos sentimentos do espírito. Eu o vi dar alguns pedaços de 

dinheiro a seus irmãos, os pobres, com desprezo e até com repugnância, e você dá pedaços de dinheiro 

porque não tem nada em seu coração para dar. Se você os daria pelo menos com amor, ou com um 

desejo de ajudar; mas você os daria com altivez, com ostentação, humilhando os necessitados. Se você 

os desse sem vaidade ou relutância, sua moeda aliviaria parcialmente a sede desses espíritos por amor, 

que estão no processo de expiar totalmente sua culpa. 

7 Para aqueles que entendem a caridade desta maneira, e com estas obras imperfeitas tentam 

silenciar a voz de sua consciência e me fazem acreditar que estão cumprindo um de meus supremos 

ensinamentos, eu digo: Retirem-se em seus aposentos e unam-se a Mim em sua oração, para que nessa 

união, à qual por enquanto não estão acostumados, possam sentir dentro de vocês uma centelha de 

bondade e de gratidão ao Pai, e, sentindo o sofrimento de seus semelhantes, rezem por eles, mesmo que 

o façam somente por seus parentes, o que já seria um passo para a espiritualização. 

8 Ainda não posso exigir de todos os homens sacrifício e ajuda em benefício dos outros, ou 

verdadeiro amor ao próximo; mas de vocês, discípulos e "filhinhos", que ouvem de dia para dia esta voz 

que torna seus sentimentos mais amorosos, eu espero obras dignas de Mim e de vocês. 

9 Se você ama, o resto dos benefícios virão para você em cima dele. 

10 O amor lhe dará a sabedoria de compreender a verdade que outros buscam em vão através dos 

caminhos acidentados da ciência. 

11 Permita que o Mestre o guie em todas as ações, palavras e pensamentos. Equipem-se de acordo 

com Seu bondoso e amoroso exemplo, então manifestarão o amor Divino. Assim você se sentirá próximo 

de Deus, porque estará em sintonia com Ele. 

12 Se você ama, você conseguirá ser gentil, como Jesus foi. 

13 Se você ama, não terá necessidade de cultos ou ritos materiais, porque terá a luz que ilumina seu 

templo interior, no qual as ondas de todas as tempestades que poderiam chicoteá-lo quebrarão e as 

trevas da humanidade serão anuladas. 

14 Não profanem mais o Divino, pois verdadeiramente vos digo, grande é a ingratidão com que se 

mostram diante de Deus quando realizam estes atos externos de adoração que herdaram de seus 

antepassados e nos quais se tornaram fanáticos. 

15 A humanidade viu Jesus sofrer, e Seu ensinamento e testemunho é acreditado por vocês. Por que 

continuar a crucificá-lo em suas esculturas? Os séculos que você passou mostrando-O como vítima de 

sua maldade não são suficientes para você? 

16 Em vez de se lembrar de Mim na agonia e na luta pela morte de Jesus - por que você não se 

lembra de Minha ressurreição cheia de luz e glória? 

17 Há alguns que, à vista de suas imagens me retratando na forma de Jesus na cruz, às vezes 

pensaram que era um homem fraco, covarde ou medroso, sem pensar que eu sou Espírito e que sofri o 
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que vocês chamam de sacrifício e o que eu chamo de dever de amor, como um exemplo para toda a 

humanidade. 

18 Quando você refletir que eu era um com o Pai, lembre-se que não havia armas, nem poderes, 

nem torturas que pudessem ter Me dobrado; mas quando sofri, sangrei e morri como homem, foi para 

lhe dar meu sublime exemplo de humildade. 

19 Os homens não compreenderam a grandeza dessa lição, e em todos os lugares erguem a imagem 

do Crucificado, o que é uma vergonha para esta humanidade que, sem amor e respeito por Aquele que 

diz amar, continua crucificando-o e ferindo-o diariamente, homens ferindo o coração de seus irmãos 

pelos quais o Mestre deu Sua vida. 

20 Ó meus filhos de todos os credos, não matem os sentimentos mais nobres do espírito, nem 

tentem resolver isso com costumes e cultos externos. Eis que, quando uma mãe não tem nada de 

material para oferecer a seu amado filhinho, ela o aperta no coração, o abençoa com todo seu amor, o 

cobre com beijos, o olha com carinho, o banha com suas lágrimas, mas nunca tenta enganá-lo com 

gestos vazios de amor. 

21 O que o faz pensar que eu, o Divino Mestre, aprovo que você esteja satisfeito com atos cúlticos 

que são desprovidos de qualquer valor espiritual, de verdade e amor, com os quais você tenta enganar 

seu espírito, fazendo-o acreditar que ele se alimentou, quando na realidade é cada vez mais ignorante da 

verdade? 

22 Aprendam a amar uns aos outros, a abençoar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a ser 

gentis e amorosos, bons e nobres, e a compreender que, a menos que o façam, suas vidas não refletirão 

no mínimo as obras de Cristo, seu Mestre. 

23 Falo a todos e convido todos vocês a destruírem os erros que os têm retido em sua evolução ao 

longo de tantos séculos. 

24 Tome o amor como seu escudo e tome a verdade como sua espada, e você logo encontrará o 

caminho. Não tenham medo de ser semeadores de amor, pois Pilatos e Caifás não estão mais no mundo 

para julgar Meus discípulos. Pequenos calvários que você encontrará em seu caminho de vida, mas os 

suportará e deixará para trás um traço de coragem, serenidade e fé. 

25 Cristo vos deu Seu exemplo, pois Ele é e continuará sendo em espírito e verdade o Mestre Eterno. 

26 O Espírito de verdade e conforto é o mesmo Espírito de Deus que viveu no amoroso Jesus que 

habitou entre os homens, e que viverá em você se você souber amar como Ele lhe ensinou. 

27 Vocês que são meus novos discípulos, escutem: Já na Segunda Era eu lhe falei de Mim com a 

maior clareza, para evitar que você caia em tentação e erro. quando vos disse: "o Pai e eu somos um", 

quis dizer-vos que em Meu amor por vós, em Minha Palavra e em cada uma de Minhas Obras, vós 

possuís a Presença do Pai; contudo, as religiões que vieram depois não são as mesmas que as religiões do 

passado Entretanto, as religiões que mais tarde foram fundadas sobre essa doutrina caíram no 

materialismo, fazendo figuras nas quais representavam a semelhança de Jesus e O adorando através 

delas, esquecendo que Cristo é Poder e Espírito. 

28 Se eu tivesse querido que me adorassem na forma de Jesus, teria deixado Seu corpo para vocês 

adorarem; mas se, depois de completar Sua tarefa, fiz aquele corpo desaparecer, por que os homens o 

adoram? - Eu vos revelei que Meu Reino não é material; contudo, os homens ainda querem Me manter 

na Terra, oferecendo-me as riquezas e o poder de um Reino que é fugaz e limitado. 

29 Havia duas naturezas em Jesus: uma material, humana, criada por Minha vontade no ventre 

virginal de Maria, que chamei Filho do Homem, e a outra, divina, o Espírito, que foi chamado Filho de 

Deus. Nisso (natureza divina) estava o Verbo Divino do Pai, que falava em Jesus; o outro era meramente 

material e visível. 

30 Quando fui interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, e ele me disse: "Eu te conjuro a dizer-me se 

Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus", eu lhe respondi: "Tu o disseste". 

31 Aos meus apóstolos eu havia anunciado que voltaria para o Pai de quem eu tinha vindo. Eu 

estava me referindo ao Espírito Divino que estava confinado no corpo abençoado de Jesus. Mas quando 
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previ a meus discípulos que o Filho do Homem seria entregue e crucificado, estava me referindo apenas 

à parte material; crucificar ou matar o Espírito não seria possível, porque Ele é imortal e, acima de tudo, 

criou coisas. 

32 Quando eu lhe disse que iria imprimir Minha Lei em seu coração, gravá-la em seu espírito, e que 

iria reinar em você, eu estava me referindo à Minha Sabedoria, ao Meu Ser eterno. Você deve 

compreender que não é Jesus que entra em seu coração, mas Cristo, a Palavra Eterna, Aquele que foi 

anunciado pela boca do profeta Isaías como o Cordeiro sacrificial. 

33 Como homem, Jesus foi seu ideal e a realização da perfeição; para que nEle você tivesse um 

exemplo digno de discipulado, eu quis lhe ensinar o que o homem deve ser para que se torne como seu 

Deus. 

34 É um só Deus, e Cristo é um só com Ele porque Ele é a Palavra da Divindade, a única maneira pela 

qual você pode alcançar o Pai de todas as coisas criadas. 

35 Minha semente é lançada em cada espírito da humanidade, e chegará o dia em que você poderá 

ascender até ser como seu Mestre. 

36 O Espírito da Verdade é a Sabedoria Divina que esclarece os mistérios, e chegou aos homens em 

cumprimento de Minha promessa dada à humanidade. Você vive no período em que estas 

manifestações tiveram que acontecer, porque estava espiritualmente preparado para recebê-las. 

37 Reconhecer que os males que atormentam a humanidade hoje vêm da falta de cumprimento de 

Minha Lei, e porque os homens deram uma interpretação material aos ensinamentos e revelações 

Divinas. Com estes erros, como poderiam ter tomado consciência de sua natureza espiritual e dos laços 

divinos de amor que unem toda a humanidade a seu Criador? Daí vem seu egoísmo, suas guerras e seu 

vício por prazeres materiais. 

38 O Espírito de Deus é como uma árvore infinitamente grande, na qual os galhos, os mundos e as 

folhas são os seres. Se é uma e a mesma seiva que flui através do tronco para todos os ramos e deles 

para as folhas, você não acredita que há algo eterno e sagrado que os une a todos juntos e os funde com 

o Criador? 

39 Curto é seu curso pelo mundo; mas é necessário que você cumpra sua tarefa antes de partir 

desta vida, para que você possa ter sucesso em habitar casas mais elevadas para o espírito no futuro. 

40 Espírito e matéria são duas naturezas diferentes; seu ser é composto por eles, e acima de ambas 

está a consciência. A primeira é filha da luz, a segunda vem da terra, é matéria; ambas estão unidas num 

único ser e lutam uma com a outra, guiadas pela consciência, na qual se tem a presença de Deus. Esta 

luta tem sido constante até agora, mas no final, Espírito e Matéria cumprirão em harmonia a tarefa que 

Minha Lei atribui a cada um deles. 

41 Você também pode imaginar o espírito como se fosse uma planta, e o corpo como a terra. O 

espírito, plantado na matéria, cresce, endireita-se, nutrindo-se com as provações e ensinamentos que 

recebe durante sua vida humana. 

42 Eu vos ensino a conhecer vosso espírito de baixo para cima, pois esta vasta maré de materialismo 

que rolou contra a humanidade criará necessidades espirituais imensuráveis, e é necessário que haja 

uma fonte de luz no mundo onde aqueles que anseiam por ela possam satisfazer seus anseios. 

43 Quantas e terríveis guerras esperam a humanidade, muito mais terríveis do que as que passaram; 

nas quais a fúria das forças desatadas da natureza se misturará com o rugido de suas armas. O mundo 

será pequeno demais para conter em seu seio uma destruição tão grande. Tudo isso fará com que os 

homens, quando tiverem atingido o auge de sua dor e desespero, se voltem, implorando ao verdadeiro 

Deus - a quem não quiseram se meter no caminho do amor - para pedir Sua Paz Divina. Então eu, Cristo, 

A Palavra, ressuscitarei nos corações, pois esse tempo será o terceiro dia em que redimirei minha 

promessa de salvação, quando edificarei o Templo como vos prometi. 

44 Como o anjo que se sentou sobre o túmulo de Jesus, Meu Divino Espírito descerá para levantar a 

laje do túmulo que fecha seu coração para que Minha Luz ilumine a parte mais íntima do ser humano. 
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45 Esta será a aurora espiritual da qual vocês serão testemunhas; mas Minha semente e a Boa Nova 

se espalharão, pois o tempo da batalha está se aproximando e Meus filhos devem estar preparados. Mas 

saibam já que não haverá vacilação nesta batalha, ela será travada até o fim, quando a luz triunfará 

sobre as trevas da humanidade. 

46 Escutem com atenção, discípulos, para que vocês, a quem expliquei tantos mistérios, não percam 

as chaves que lhes confiei para abrir o livro de Minha Sabedoria. Sinta a paz para que você possa torná-la 

palpável para aqueles ao seu redor. 

47 Somente pela elevação calma e pura de seu espírito você conseguirá ser um semeador de 

espiritualização. 

48 Em meio a todas as vicissitudes de sua vida terrena, você será capaz de realizar muitos milagres 

se realmente possuir em seu espírito o dom da paz que Meu amor lhe dá; mas se você não a tiver dentro 

de você, você será capaz de realizar muito poucas obras dignas de Mim. 

49 Recebam meus ensinamentos sem inquietude, pacificamente; olhem para Mim com a delicadeza 

de suas sensações e Me sintam com ternura, enquanto crianças pequenas sentem sua mãe amorosa. 

Somente assim você poderá receber e utilizar a inundação de luz que flui de Meus ensinamentos. 

50 Aprendam a entrar no reino da paz interior que os momentos de estar comigo lhes dão, e 

esqueçam seus sofrimentos e problemas para que vocês possam se fortalecer em Meu amor. 

51 Seja forte para que possa resistir às provas e reze pela humanidade que está agitada e sofrendo 

como você; mas em verdade lhe digo, quando sentir a chegada de Minha paz, você perceberá que esta 

paz desceu sobre todos. 

52 Você me pergunta por que, em muitas ocasiões, para receber uma graça de Mim, você deve 

primeiro derramar lágrimas sob julgamento. Mas eu lhes digo: Como cada um de vocês é como uma 

árvore, às vezes vocês têm galhos tão doentes ou esqueléticos que a poda é necessária para que haja 

bons frutos, e estas podas devem causar-lhes dor. 

53 Às vezes, este corte vai até mesmo às raízes para destruir os males que infectaram seu espírito. 

54 No momento você chora, mas não desespere, pois depois que a dor se torna realidade a saúde. 

55 Quando vos desvio do mau caminho, faço-o com muita misericórdia e amor, mesmo que por ora 

não compreendam Meus conselhos perfeitos. Eu conquisto a doença em você e a transformo em saúde e 

alegria; desta forma, lentamente trago o materializado, o confuso, aquele que se desviou do caminho do 

bem, para o caminho certo. 

56 Quando crucificaram Jesus, Ele amorosamente perdoou Seus algozes e lhes deu vida, pedindo a 

Seu Pai que os salvasse; com Suas palavras e também com Seu silêncio Ele lhes deu perdão, e estas 

evidências de infinito amor pela humanidade foram e serão eternamente como fontes inesgotáveis das 

quais os homens irão tirar inspiração para seus atos mais nobres de perdão e amor. 

57 Hoje, como ontem, eu lhe dou de beber desta fonte de verdade e vida para levantá-lo de suas 

quedas e iluminar seu caminho para que você possa suportar as provações de sua caminhada por este 

mundo, servindo como um passo para ascender até a casa onde você conhecerá a paz mais alta. 

58 Não tenham medo de seu criador; por outro lado, ainda mais quando seu espírito não está no 

caminho marcado por minha lei. 

59 Procure o caminho que Jesus lhe mostrou para que você possa evitar o seu cálice de sofrimento. 

Se você se desviar ou atrasar voluntariamente sua chegada ao Reino da Paz, será porque você quer, mas 

não porque seja a Minha Vontade. 

60 Permita-me guiá-lo para que, com Minha ajuda, você possa interpretar os ensinamentos 

oferecidos pelo Livro da Vida e compreender algo do futuro que aguarda a humanidade. 

61 Não temam reis ou senhores, nem ninguém que exiba qualquer título ou poder, pois nada poderá 

se opor ao que é decretado pelo Pai. 

62 Tornei Minha Luz conhecida, transformada na Palavra que poucos ouviram e que, através de 

escritos e testemunhos, todos virão a conhecer. 
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63 Eu lhes disse que sou o grande guerreiro cuja espada vem com a intenção de lutar; mas 

entendam que eu não provo guerras entre homens como as que vocês sempre têm; minha guerra é a das 

idéias, das convicções nas quais brilham a verdade, o amor, a razão, a justiça e a verdadeira sabedoria. 

64 Mas quando a luta é mais feroz e o homem começa a entender que essas mensagens são 

inspirações divinas, centelhas do amor de Deus que só trazem paz entre os 

Se você procura Minha Doutrina nas pessoas, ele sentirá o impulso de colocá-la em prática, de ensiná-la a 

todos os que não a conhecem, e então ele tomará Minha Doutrina para erradicar o mal que sua 

desobediência lhe causou. 

65 Sobre o que você aprende e investiga a partir da palavra escrita, derramarei Minha inspiração 

para que você possa expandir a instrução que você dá a seus irmãos. 

66 Quando aqueles começam a aparecer entre os homens que, equânimes diante da ofensa, amam 

e perdoam aquele que os ofendeu, e com amor abençoam a Deus porque Ele os transformou com seus 

ensinamentos perfeitos em exemplos vivos como Jesus, então vocês estarão no início do reinado de 

Cristo nos corações dos homens. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 22  
1 Este é um tempo de grande luz para o povo de Israel, no qual estou despertando os espíritos de 

diferentes moradas em seus diferentes caminhos terrenos, para que todos os Meus filhos venham a Mim 

cheios de compreensão e amor para receber sua herança. 

2 Estou prestes a escolher entre a humanidade homens, mulheres, velhos e crianças nos quais os 

espíritos de Israel se abrigaram, que são os primogênitos de Minha Divindade, responsáveis por Minhas 

revelações. 

3 Nas Três Idades uni e reuni Meu povo, e nesta Terceira Era seu espírito foi surpreendido por 

Minha presença e Minha palavra através da mediação da mente humana, porque não acreditava que 

Cristo, o Verbo Divino, se comunicaria com você nesta forma. Embora eu tivesse anunciado a vocês meu 

retorno como Espírito Santo através dos profetas, vocês não assistiram na expectativa de minha vinda, e 

agora que vocês têm minha manifestação entre vocês, vocês não Me reconheceram por causa de sua 

falta de espiritualização, de pesquisa nos ensinamentos Divinos. No entanto, vocês devem entender que, 

seja qual for a forma que eu me manifeste a vocês, eu serei sempre a essência, a presença e o poder 

Divino, a verdade e o amor. 

4 Então por que você duvidou de Mim durante as três vezes em que Me fiz conhecido entre vocês? 

Será que escondi de vocês os sinais e a hora da Minha vinda, que a humanidade pode estar em 

confusão? - Não, em verdade! vós que duvidais de Minha Presença, calai-vos, selai vossos lábios, escutai-

me incessantemente até confessardes que sou eu, vosso Senhor, que vim para tornar-Me conhecido 

através da mente do homem. Se eu me faço conhecido através da mediação de homens e mulheres cujas 

imperfeições e fraquezas são semelhantes às suas, é porque procurei através de quem eu poderia me 

fazer conhecido, e não encontrei um coração casto e puro para me revelar em toda a Minha glória. 

5 Tenho procurado entre as crianças e vejo que seu espírito, embora a carne seja inocente, carrega 

consigo uma cadeia de vícios que adotou em tempos passados, e esqueceu que só voltou a ser humano 

neste planeta para se purificar por meio de uma nova concha corporal. Procurei um coração puro entre 

os jovens, e vi que o jovem se manchou e carrega enfermidades em seu espírito; e na virgem está a 

semente da tentação. Entre os antigos vejo apenas seres exaustos e confusos pelas vicissitudes da vida. 

Nos cientistas se encontra materialismo e arrogância; pois depois de lhes ter mostrado os segredos da 

natureza, eles se sentiram grandes e quiseram fazer deles deuses neste mundo. E entre aqueles que se 

dizem servos de Minha Divindade, descubro apenas o hipócrita e o fariseu* da Terceira Era. 

Portanto, eu lhes digo: entre os pecadores, escolhi aqueles a quem chamei de "portadores de voz" 

que são como vocês, e que, através deste presente recebido de Mim, removem sua culpa e se salvam. No 

momento em que meu raio desce para iluminá-los, eu removo a mancha e recebo sua elevação. Quando 

eles estão assim preparados, entro em comunicação com vocês através de sua mediação; e Meus servos 

espirituais, a quem foram confiados para cuidar de seus passos, os tornam receptivos e dignos. 
* Ver Nota 5 no Anexo 

6 Eu poderia me manifestar visivelmente, ou fazer Minha voz ser ouvida, como vocês a ouviram na 

Primeira Era no Monte Sinai; mas que méritos de fé vocês adquiririam Comigo nessa forma? - Nenhuma; 

pois a virtude da fé é um passo na escada do seu desenvolvimento. Mas por esta razão eu não me 

escondo, e se eu me faço conhecido através da mediação do homem, é porque eu te amo e te ensino 

uma lição superior, e quero que você Me conheça por sua perfeição. 

7 No espírito do homem, que é minha obra-prima, coloquei minha luz divina. Eu o cuidei com 

infinito amor, pois o jardineiro cuida de uma planta estragada de seu jardim. Eu os coloquei neste habitat 

onde nada lhes falta para a vida, para que vocês Me conheçam e se conheçam a si mesmos. Eu dei 

autoridade a seu espírito para sentir a vida do além, e em seus sentidos corporais, para que você possa 

se refrescar e se aperfeiçoar. Eu lhe dei este mundo para que você possa começar a dar seus primeiros 

passos nele, e nesta forma de progresso e perfeição, você pode experimentar a perfeição de Minha Lei, 
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para que durante sua vida você possa Me conhecer e Me amar cada vez mais, e Me alcançar através de 

seus méritos. 

8 Eu lhes concedi o dom do livre arbítrio e lhes dotei de consciência. A primeira para que você 

possa se desenvolver livremente dentro da estrutura de Minhas leis, e a segunda para que você saiba 

distinguir o bem do mal, para que ela possa lhe dizer como um juiz perfeito quando você estiver 

cumprindo ou violando Minha lei. 

9 A consciência é luz do Meu Divino Espírito que não o deixa em momento algum. 

10 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou a paz e a felicidade, a eterna promessa de que vocês 

estarão comigo, e também o cumprimento de todas as minhas palavras. 

11 Se você sente desconfiança da vida, se você se acha incapaz da luta, reze, una-se a Mim e 

permaneça no caminho da paz que Meu amor faz você reconhecer. Reparem seus erros, renovem-se e 

perdoem a quem os ofende. Rendam-se às provas, e sentirão Minha força e Minha paz, apesar das 

vicissitudes da vida. 

12 O Mestre se apressa para ensinar-lhe e deixar que Sua sabedoria transborde em sua mente e 

coração, por apenas um curto período de tempo falarei com você nesta forma. Deixarei minha palavra 

como herança, para que você possa guardá-la ciosamente. É verdade, e se você der a conhecer a seus 

irmãos, em sua pureza original e com suas boas obras, você terá cumprido sua missão espiritual. 

13 Aqueles que me dizem no momento de Minha partida, "Senhor, Vós estais nos separando e nos 

deixando na orfandade", estes serão aqueles que eram surdos e cegos aos Meus anúncios e não queriam 

entender Meu ensinamento. 

14 Durante muito tempo eu vi fanatismo e idolatria em sua adoração. Você traz para estas casas 

ofertas de material de oração que não chegam até Mim; é por isso que lhe pedi que estudasse Minha 

palavra, para que seu espírito possa se desenvolver. Pois o tempo de preparação está chegando ao fim e 

você deve dar um passo à frente na compreensão de Meus ensinamentos. 

15 Os não iniciados se tornam "criancinhas" (no trabalho do Espírito), as criancinhas se tornam 

discípulos, e os discípulos se tornam exemplos vivos de humildade, caridade e sabedoria. Muitos deles 

estão entre essas multidões; mas também estão espalhados entre os estudiosos e entre as religiões e 

seitas. 

16 Não imagine nada dos frutos de sua ciência, pois agora que você fez um progresso tão grande 

nela, a humanidade sofre mais, há mais miséria, alarme, doença e guerras fratricidas. 

17 O homem ainda não descobriu a verdadeira ciência, aquela que é alcançada pela via do amor. 

18 Eis como a vaidade vos cegou; toda nação deseja ter os maiores estudiosos do mundo. Em 

verdade vos digo, os estudiosos não penetraram profundamente nos mistérios do Senhor. Posso lhe 

dizer que o conhecimento que o homem tem da vida ainda é superficial. 

19 Aproxima-se o momento em que as revelações espirituais revelarão o caminho luminoso aos 

homens, para que eles possam conhecer os segredos escondidos no seio da criação. A luz do Meu 

Espírito vos revelará o caminho para adquirir a verdadeira ciência, que permitirá ao homem ser 

reconhecido pelas criaturas que o cercam e pelas forças naturais da criação, e ganhar obediência, 

cumprindo assim a Minha vontade de que o homem domine a terra. Mas isto só acontecerá quando o 

espírito do homem, iluminado pela consciência, tiver imposto seu poder e sua luz sobre as fraquezas da 

matéria. 

20 Como as forças e elementos da criação podem se submeter à vontade do homem quando ele é 

movido por sentimentos egoístas enquanto a natureza é guiada pela Minha lei de amor? 

21 É necessário que os ideais da humanidade se estabeleçam em caminhos de retidão, guiados pela 

verdade de uma instrução perfeita que lhes revele o sentido da vida eterna, e esta instrução é o 

ensinamento espiritual dado aqui, que ao longo do tempo transformará sua vida espiritual e humana. 

22 O homem, sozinho, é incapaz de receber Minha Palavra e de mudar sua moral, suas inclinações, 

suas aspirações e seus ideais; portanto, permiti que a dor o abalasse por um tempo. Mas quando o cálice 

for mais amargo para os homens, e eles reconhecerem seus erros diante do juiz de sua consciência, 
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invocarão Meu nome, buscar-Me, a ovelha perdida voltará ao Meu obstáculo do amor, e todos os Meus 

filhos serão preenchidos com a luz do Meu Espírito para começar um novo modo de vida. 

23 Não vim para anexar erros a suas obras na terra, não, eu lhe mostro seus erros porque quero que 

você alcance a perfeição que lhe chega através da herança eterna. Seu espírito não se perderá, pois é 

uma centelha de luz divina e a imagem de seu Pai e Criador. 

24 O que seria de seu espírito se eu me dedicasse à glorificação de suas obras humanas e as 

abandonasse indefinidamente às paixões terrenas? 

25 Quando eu vim até você, foi porque eu te amo. Se pareço falar-lhes com severidade, em Minha 

palavra é Minha justiça e Meu amor. Se eu lhe digo Minha verdade, mesmo que às vezes lhe cause dor, é 

porque eu quero sua salvação. 

26 Não rejeiteis Minha Palavra, sondai-a para que em sua essência possais encontrar o ensinamento 

capaz de realizar o milagre de transformar este vale de lágrimas, agora transformado em um campo de 

batalhas sangrentas entre irmãos, em um vale de paz onde apenas uma família, a humanidade, vive, 

pondo em prática as leis justas, perfeitas e amorosas que vosso Pai vos deu; pois no cumprimento 

destas, encontrareis a felicidade. 

27 Apenas alguns poucos discípulos tive neste mundo, e em menor número ainda aqueles que têm 

sido como uma imagem do Divino Mestre. No vale espiritual, no entanto, tenho muitos discípulos, pois lá 

se faz o maior progresso na compreensão dos meus ensinamentos. É lá que Meus filhos, aqueles que têm 

fome e sede de amor, recebem de seu Mestre o que a humanidade lhes negou. É lá que, por sua virtude, 

brilham aqueles que, por sua humildade, passaram despercebidos na terra, e onde aqueles que 

brilharam neste mundo com falsa luz, choram triste e arrependidos. 

28 É no Além que eu o recebo como você não esperava na Terra, quando expiou por sua culpa com 

lágrimas, mas me abençoou. Não importa que durante sua jornada de vida você tenha tido um momento 

de rebelião violenta. Levarei em conta que você teve dias de muita dor e neles demonstrou rendição e 

abençoou Meu Nome. Você também, dentro dos limites de sua pequenez, experimentou algumas 

Golgathas, mesmo que elas tenham sido causadas por sua desobediência. 

29 Eis que, através de alguns momentos de fidelidade e amor a Deus, você obtém tempos de vida e 

graça no além. Assim, Meu Eterno Amor recíproca o amor de curta duração do homem. 

30 Abençoados são aqueles que caem e ressuscitam, que choram e Me abençoam, que, feridos por 

seus próprios irmãos, confiam em Mim no íntimo de seus corações. Estes pequenos, aflitos, zombados, 

mas mansos e, portanto, fortes de espírito, são na verdade Meus discípulos. 

31 Alegre-se, pois através destes ensinamentos você progredirá em sua evolução, mesmo que 

alguns acreditem o contrário, pois eles são guiados por julgamentos frívolos. Durante séculos você esteve 

dividido por religiões e seitas, pois sempre teve o desejo de saber algo mais do que sabia, e seu coração 

ainda está ressequido pela falta de amor, apesar de tantas profissões de fé como as que você teve. Mas 

logo você se reunirá em torno do amor perfeito que flui do "Livro da Verdadeira Vida" que é esta Palavra. 

32 Você definha de sede espiritual, definha por falta de orvalho amoroso e de puro afeto. Você se 

sente só, e é por isso que vim para exalar entre vocês o perfume inconfundível de Meu amor, que fará 

seu espírito despertar e desabrochar em virtude. 

33 Escutem-me, discípulos, para que vocês possam desarraigar antigas crenças de suas mentes. O 

cristianismo dividido em fés que não se amam, que humilham, desprezam e ameaçam seus irmãos 

através de falsos julgamentos. Eu lhes digo, eles são cristãos sem amor, portanto não são cristãos, pois 

Cristo é amor. 

34 Alguns retratam Jeová como um homem velho cheio de falhas humanas, vingativo, cruel e mais 

terrível do que o pior de seus juízes na Terra. 

35 Não digo isto para que você possa fazer troça de alguém, mas para que seu conceito de amor 

Divino possa se purificar. Você não sabe agora como me adorou em seu passado. 

36 Praticar o silêncio, o que ajuda o espírito a encontrar seu Deus. Este silêncio é como uma fonte de 

conhecimento, e todos que entram nele são preenchidos com a clareza de Minha sabedoria. O silêncio é 
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como um lugar fechado por paredes indestrutíveis, ao qual somente o espírito tem acesso. O homem 

traz constantemente dentro de si o conhecimento do lugar secreto onde ele pode se unir a Deus. 

37 O lugar não é importante onde você está, onde quer que você possa se conectar com seu Senhor, 

seja no topo de uma montanha ou nas profundezas de um vale, no tumulto de uma cidade, na paz do lar 

ou no meio de uma batalha. Quando você Me buscar dentro de seu santuário, no profundo silêncio de 

sua elevação, as portas do templo universal e invisível se abrirão instantaneamente para que você possa 

realmente sentir que está na casa de seu Pai, que está presente em cada espírito. 

38 Quando a dor das provações vos pesa, e os sofrimentos da vida destroem vossos sentimentos, 

quando sentis um desejo ardente de alcançar um pouco de paz, retirai-vos para o leito ou buscai o 

silêncio, a solidão dos campos; aí levantai vosso espírito, guiados pela consciência, e imergi-vos. O 

silêncio é o reino do espírito, um reino invisível para os olhos físicos. 

39 No momento de entrar no arrebatamento espiritual, consegue-se que os sentidos superiores 

despertem, a intuição se instale, a inspiração brilhe, o futuro possa ser vislumbrado e a vida espiritual 

reconheça claramente o remoto e torne possível o que antes parecia inalcançável. 

40 Se você deseja entrar no silêncio deste santuário, deste tesouro, você mesmo deve preparar o 

caminho, pois somente com verdadeira pureza você poderá entrar nele. 

41 Há dons e tarefas que têm estado à espera da hora de sua prontidão para se estabelecer em seu 

espírito e transformá-lo em profetas e mestres. 

42 Neste tesouro está todo o passado, presente e futuro dos seres, está o maná do Espírito, o pão da 

vida eterna do qual eu vos disse através de Jesus que "quem dele comer nunca morrerá". 

43 Seu espírito foi renovado ao ouvir Minha Palavra e encontrou uma oportunidade de cumprir seu 

propósito entre esta nação de "trabalhadores" que estou levantando. 

44 Quantos cuidados vocês esquecem ao se dedicarem a este abençoado trabalho de 

aconselhamento, "unção", e de consolar seus irmãos. 

45 Seu espírito se fortaleceu e o corpo se recuperou; pois eu lhe disse que aquele que dá bálsamo de 

paz e cura, ou pratica caridade em qualquer de suas inúmeras formas, verá multiplicado em si mesmo o 

que ele deu. 

46 Desse modo, eu vos afasto gradualmente dos falsos prazeres do mundo, dos inúteis, para que 

vosso coração seja puro e sempre digno para que, através dele, meu amor ajudante possa alcançar os 

necessitados; para que não sejais novamente infectados pela maldade que prevalece em todos os 

lugares. 

47 Esta pureza interior e exterior em Meus discípulos é essencial, pois só então você será acreditado 

por seus irmãos quando se propuser a espalhar esta Boa Nova. Somente quando você tiver um coração 

puro e sadio é que boas obras poderão brotar dele e palavras de luz de seus lábios. 

48 Em seu caminho você encontrará escuridão e confusão, e a única força e poder que terá para 

derrotar o engano com a verdade será precisamente a sinceridade de seus sentimentos, a pureza de seus 

atos. Não esqueça: Mesmo que você possa fingir aos seus semelhantes que proclama a verdade sem 

possuí-la, você não será capaz de Me enganar. 

49 sua transformação deve ser profunda e verdadeira, a tal ponto que você perceberá isso na 

espiritualidade com que seus filhos vêm ao mundo, essas novas gerações que são uma promessa para a 

humanidade: homens saudáveis no corpo e no espírito, não escravos de tentações ou vítimas das 

mentiras de seus irmãos, mas seres capazes de me amar com dignidade e de amar seus semelhantes com 

veracidade. Aproxima-se o momento em que os inimigos de Minha Doutrina se preparam para vigiar 

seus passos porque querem destruir sua semente; mas eu lhe digo que se você a guarda como sua santa 

herança, se você vigia o que lhe confiei, nenhum poder será capaz de destruir o que você semeia com 

amor e em Meu nome no coração de seus irmãos. 

50 Ponha Minha Palavra para trabalhar, pregue com ações, testemunhe com boas obras, palavras e 

pensamentos, e seu testemunho será digno de Minha instrução. 



U 22 

141 

51 Observando e rezando, você deve esperar por aqueles que o procurarão mais cedo ou mais tarde. 

Os soldados voltarão da guerra com corações deprimidos e espíritos soluçantes; os governantes 

reconhecerão seus erros e chorarão abertamente por suas transgressões; e as multidões sedentas e 

famintas por justiça buscarão essas fontes de luz espiritual onde possam beber até que seu desejo de fé, 

de paz e de amor seja satisfeito. 

52 Meu espírito vigia cada ser, e presto atenção até mesmo ao último de seus pensamentos. 

53 Em verdade vos digo, descobri ali, no meio de exércitos que lutam por ideais terrenos e objetivos 

ambiciosos, pessoas amantes da paz e bem intencionadas que haviam sido feitas soldados pela força. 

Suspiros escapam de seus corações quando Meu nome lhes passa pelos lábios, e lágrimas lhes caem 

pelas bochechas na memória de seus entes queridos, pais, esposas, filhos ou irmãos e irmãs. Então o 

espírito deles sobe para Mim, sem nenhum outro templo além do santuário de sua fé, sem nenhum 

outro altar além do de seu amor, nem com nenhuma outra luz além da de sua esperança, desejando 

perdão pelas destruições que involuntariamente causaram com suas armas. Eles Me procuram para 

pedir com toda a força de seu ser que eu lhes permita voltar para sua casa, ou que se eles tiverem que 

cair sob o golpe do inimigo, eu pelo menos cubra com Meu manto de misericórdia aqueles que eles 

deixam na terra. 

54 Todos os que buscam meu perdão desta forma eu abençôo porque não são culpados de matar; 

outros são os assassinos que terão que responder diante de mim por tudo - quando chegar a hora de seu 

julgamento - o que fizeram com a vida dos homens. 

55 Muitos deles que amam a paz se perguntam por que eu me deixei levar aos campos de batalha e 

aos lugares de morte. A isto eu lhes digo: Se suas mentes humanas são incapazes de compreender a 

razão que está no cerne de tudo isso, ainda assim seus espíritos sabem que ela realiza uma expiação. 

56 Também conheço aqueles que, esquecendo seus entes queridos, pensam em todos os povos para 

chorar de dor a realidade do falso cristianismo da humanidade. Eles me invocam em suas orações, em 

suas contemplações espirituais lembram que existe a promessa de Meu retorno e que até os sinais de 

Meu retorno foram preditos e estão escritos. Eles carregam estas palavras em seus corações e, portanto, 

Me perguntam todos os dias quando Minha vinda será "no Oriente e no Ocidente", * e em todos os 

lugares que eles procuram os sinais sem que seus olhos os descubram, e por isso se sentem confusos. 
Referência à promessa bíblica em Matth. 24, 27. Explicações detalhadas sobre a volta de Cristo podem ser 

encontradas como uma introdução a este livro no capítulo: A volta de Cristo no espelho das promessas bíblicas. 

57 Eles não sabem que todos os sinais já ocorreram e que, portanto, meu espírito começa a 

manifestar sua nova fase de revelação neste tempo. 

58 Quantas vezes eles despertaram ao ouvir Minha voz espiritual e perguntaram: Quem me 

chamou? sem entender o significado de Minha mensagem. Em outros casos, a luz da intuição em suas 

mentes era tão clara que eles alcançaram atos surpreendentes que os encheram de maravilha. 

59 O bálsamo curativo para os feridos ou doentes terminais, assim como o pão ou a água, 

aconteceram milagrosamente e eles experimentam como a paz e a confiança os fortalecem espiritual e 

fisicamente nos momentos de maior perigo. 

60 Estes acontecimentos fizeram com que aqueles que vivem vigilante e em oração exclamassem 

interiormente: "Senhor, não são estes sinais manifestos que Tu nos dás diariamente provas da Tua 

presença? Não é toda essa evidência que neste momento Teu Espírito está buscando o nosso, para se 

comunicar como Mestre a discípulo, ou como Pai a filho"? 

61 Sim, amados discípulos, estas são provas de que Meu Espírito está vibrando acima do seu e assim 

cumprindo de uma nova forma Minha promessa de voltar ao homem. 

62 Os sinais que lhe indicaram Minha nova manifestação já se realizaram; você não os viu, nem teve 

notícias deles. Mas eu lhes digo: Você sente minha presença? Você sente a chegada do novo tempo? Seu 

coração se alimenta na oração espiritual e seu espírito se sente fortalecido quando se deixa guiar pela luz 

da consciência? Se é assim, por que você precisa de sinais materiais para indicar Minha presença a você e 

testemunhar o cumprimento da profecia? Deixar a investigação para os fariseus e escribas desta época. 
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Que os príncipes dos sacerdotes, por medo de Minha Presença, busquem o espaço e a terra em busca 

dos sinais prometidos. Para eles foram dados, para as pessoas de pouca fé, para aqueles que se 

vangloriam da espiritualidade e cujos corações e mentes são mais duros que uma rocha. Para eles foram 

os sinais que a natureza deu como chifres quando minha manifestação espiritual estava prestes a 

derramar sua luz sobre a humanidade. 

63 Neste momento de oração consagrada à comunhão com o Pai, esqueça todas as suas 

preocupações, rejeite as tentações que poderiam impedir seu espírito de cumprir Minha Lei, liberte-o de 

toda inquietude. Nestes momentos sublimes, deixai que vossa vontade seja a Divina Vontade; 

abandonai-vos ao amor de vosso Pai Celestial. Acontecerá então que, como na Segunda Era, você verá as 

obras se tornarem reais que você chama de milagres. 

64 Se em suas orações você se sentir permeado por Minha paz, será o sinal de que você entrou em 

comunhão com Minha Divindade. A consciência brilhará como um sol radiante em seu espírito, e você 

verá a luz do Espírito Santo sobre o altar de seu santuário. Tudo o que você verá naqueles momentos 

iluminados pelo amor de Deus. 

65 Os véus que, por falta de seu equipamento, o impediram de compreender o significado de Meus 

ensinamentos, serão tirados, e você verá dentro do Eterno Santo dos Santos, o tesouro do Senhor, que é 

a fonte da vida e do qual flui a verdadeira sabedoria. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 23  
1 Bem-aventurados aqueles que procuram estar em paz com sua consciência. Abençoados sejam 

aqueles que semeiam as sementes de Minha paz no caminho de seus semelhantes. 

2 Vinde a Mim sempre que estiverdes deprimidos pelos sofrimentos ou pela falta de fé, pois eu sou 

a luz e o poder que vos restabelecerá a paz espiritual. 

3 Onde você me ouvirá quando eu não me manifestar mais nesta forma? - Em sua consciência, pois 

através dela eu lhe mostro o caminho do amor. 

4 Quando o mundo passa por um período de confusão espiritual, quando o homem não 

compreende os mistérios que a vida espiritual contém, nem sabe como sondar e refletir sobre seu 

propósito, embora seja capaz de fazê-lo, então a clareza de Minha Palavra vem para esclarecê-lo. A 

humanidade é testemunha de que nestes momentos os cientistas utilizam todo o seu tempo e intelecto 

para descobrir na natureza a resposta a muitas perguntas e dúvidas que a vida lhes coloca. E a natureza 

responde ao chamado do homem, dando testemunho de seu Criador, que é uma fonte inesgotável de 

sabedoria e amor, mas também de justiça. No entanto, o livre arbítrio com o qual o homem foi dotado 

não o levou a despertar para a luz do Meu amor, e o espírito continua a arrastar atrás de si as cadeias do 

materialismo do qual não foi capaz de se libertar. É como se os homens tivessem medo de dar um passo 

adiante na evolução, acostumados a permanecer nas tradições que seus ancestrais lhes deixaram. O 

homem tem medo de pensar e acreditar independentemente; ele prefere se submeter à tradição dos 

outros, privando-se assim de sua liberdade de Me conhecer. Por esta razão, ele viveu ao contrário; mas 

agora chegou o tempo da luz para a humanidade, e com ela o homem ganha seu próprio conhecimento, 

desperta, progride e se surpreende diante da verdade de Minha instrução. 

5 Se a humanidade testemunhou o desenvolvimento da ciência e viu descobertas que não teria 

acreditado antes, por que ela resiste em acreditar no desenvolvimento do espírito? Por que ela se 

endurece para algo que a impede e a torna inerte? 

6 Meus ensinamentos e minhas revelações neste momento estão em harmonia com seu 

desenvolvimento. Que o cientista não imagine nada de seu trabalho material e de sua ciência, pois nela 

minha revelação e a ajuda dos seres espirituais, que o inspiram do além, sempre esteve presente. O 

homem é parte da criação; ele tem que cumprir uma tarefa como todas as criaturas do criador; mas foi-

lhe concedida uma natureza espiritual, uma inteligência e uma vontade própria, para que ele alcance o 

desenvolvimento e a perfeição do espírito através do seu próprio esforço, que é o mais alto que ele 

possui. Por meio do espírito, o homem pode compreender seu Criador, compreender Seus benefícios e 

admirar Sua sabedoria. 

7 Se, em vez de se tornarem vaidosos sobre seus conhecimentos terrenos, vocês fizessem seu todo 

meu trabalho, não haveria segredos para vocês, vocês se reconheceriam como irmãos e se amariam uns 

aos outros como eu os amo: bondade, ajuda e amor estariam em vocês e, portanto, união com o Pai. 

8 Como vocês são pequenos quando se acham onipotentes e grandes, e por isso se recusam a 

confessar que acima do limite de seu poder e de sua ciência está Aquele que na verdade sabe tudo e é 

capaz de fazer tudo! Então você se contenta em ser apenas matéria e matéria, e parece insignificante, 

porque você permanece sujeito apenas à lei da natureza que rege os seres mortais e efêmeros, que 

nascem, crescem e morrem sem deixar um traço de seu caminho. Quando vocês se levantarão deste 

estado em que se encontram? Você deve fazer um esforço para olhar além do céu que você concebeu, 

para que você possa chegar à compreensão de que é somente através do mérito espiritual que você 

chega ao Pai. 

9 Não espere que outros comecem o caminho até Mim, venha, envie sua oração, e desta forma 

você entenderá o que deve fazer, e aprenderá a tarefa que deve realizar. Convido-os a se aproximarem 

de Mim, mas para isso não é necessário abandonar as tarefas, deveres e refrescos da vida humana. 
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10 Você veio à Terra em uma época em que os homens vivem sob o domínio da ciência humana e, 

no entanto, neste momento, você desdobrará seus dons espirituais: curará os doentes, profetizará e 

alcançará uma altura maior em seu desenvolvimento espiritual. 

11 A luz que ilumina seu interior o ajuda a prever o que deve vir, mas vocês devem se preparar para 

que este presente possa florescer. Nada deve ficar parado, tudo deve se mover em harmonia com a 

Criação. 

12 Não lhes dou meus ensinamentos apenas como uma rédea moral para sua natureza material; ao 

contrário, com eles você pode subir as maiores alturas de sua perfeição espiritual. 

13 Eu não estou fundando uma nova religião entre vocês, esta Doutrina não nega as religiões 

existentes quando elas são fundadas em Minha verdade. Esta é uma mensagem de amor Divino para 

todos, um chamado a todas as instituições sociais. Aquele que compreende a intenção Divina e cumpre 

meus mandamentos se sentirá conduzido ao progresso e ao desenvolvimento superior de seu espírito. 

Enquanto o homem não compreender a espiritualização que deve ter em sua vida, a paz não se 

tornará uma realidade no mundo por muito tempo. Por outro lado, aquele que cumpre a Minha Lei de 

amor não temerá a morte nem o julgamento que aguarda seu espírito. Saiba que não é quando a morte 

chega a você que seu Pai o julga, mas este julgamento começa assim que você toma consciência de suas 

obras e sente o chamado de sua consciência. Meu julgamento está sempre sobre você. A cada passo, seja 

na vida humana ou em sua vida espiritual, você está sujeito ao Meu julgamento; mas aqui no mundo, na 

casca do corpo, o espírito torna-se insensível e surdo aos chamados da consciência. 

14 Eu o julgo para ajudá-lo a abrir seus olhos para a luz, para libertá-lo do pecado e para resgatá-lo 

da dor. 

15 Em Meu julgamento nunca conto as ofensas que vocês possam ter me cometido, pois em Meu 

julgamento ressentimento, vingança, nem mesmo punição nunca aparecem. 

16 Quando a dor entra em seu coração e o atinge no lugar mais sensível, é para lhe apontar algum 

erro que você está cometendo, para lhe fazer entender Meu ensinamento, e para lhe dar uma nova e 

sábia lição. No fundo de cada uma dessas provas, Meu amor está sempre presente. 

17 Em algumas ocasiões eu permiti que você entendesse a causa de um julgamento, em outras você 

não pode encontrar o significado desse aviso de Minha justiça, e isso porque na obra do Pai e na vida de 

seu espírito existem mistérios profundos que a mente humana não é capaz de desvendar. 

18 Eu lhe dou estes ensinamentos para que não espere até que a morte chegue para começar a 

pagar sua dívida, mas para que você possa aproveitar as provações que sua vida lhe apresenta, sabendo 

que do amor, da paciência e da elevação com que você os recebe e suporta, dependerá se seu espírito 

virá antes dos limites da vida eterna, liberto do fardo dos pecados e imperfeições que suportou durante 

sua estada no mundo. 

19 Longe está o tempo em que lhe foi dito: "Com o côvado com o qual você mede, você deve ser 

medido". Quantas vezes essa lei tem sido usada para se vingar aqui na terra e para deixar de lado todo 

sentimento de caridade! 

20 Agora eu lhes digo que tomei posse desta célula de justiça e vou medir com ela de acordo com a 

forma como vocês mediram, embora eu deva acrescentar, a título de explicação, que em cada um dos 

Meus julgamentos estará presente o Pai que vos ama muito e o Salvador que veio para a vossa salvação. 

21 É o homem que faz seus julgamentos com suas obras, julgamentos terríveis às vezes, e é seu 

Senhor que lhe dá ajuda para encontrar a maneira pela qual você pode suportar sua expiação. 

22 Em verdade vos digo, se quereis evitar uma expiação demasiado dolorosa, arrependei-vos a 

tempo e dai uma nova direção à vossa vida através de uma renovação sincera com obras de amor e 

misericórdia para com vossos irmãos. 

23 Entenda que eu sou o portão da salvação, o portão que nunca será fechado para todos os que Me 

buscam com verdadeira fé. 
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24 Se você quer provas da verdade de Meus ensinamentos, eu lhe digo que você tem diante de seus 

olhos as provas que você me pede para me seguir. O que são estas provas? - A renovação desses homens 

e mulheres que me servem hoje como "trabalhadores em meus campos". 

25 Ocasionalmente, este "dia de trabalho" é longo e árduo, mas nunca impossível de ser realizado. 

Delicada e difícil é a tarefa do discípulo espiritualista, mas não é impossível de realizar, e é por isso que 

digo a todos vocês que estão indecisos que, se têm dúvidas sobre se podem realizar isto, é porque são de 

pouca fé. 

26 Ofereço meus campos de amor a todos aqueles que querem ganhar mérito servindo seus irmãos. 

Aqueles que o entenderam desta maneira se apressaram em me pedir uma oportunidade de trabalhar 

em Meus campos abençoados, onde a semente é a caridade. 

27 Aqui os méritos devem ser verdadeiros, para que possam ser registrados por Mim em favor 

daquele que os executa. As aparências aos outros não têm valor comigo; portanto, meus trabalhadores 

aprendem a trabalhar em silêncio, a ser humildes e sinceros, a abominar a vaidade e a nunca fazer 

caridade conhecida. 

28 O povo não conhece a história de cada um desses trabalhadores que a servem dia após dia; eles 

não conhecem os esforços, sacrifícios e renúncias que Meus servos tiveram que fazer para se tornarem 

dignos de se chamarem Meus discípulos. 

29 Muitos desses homens e mulheres que trazem tanta alegria a seus corações através de seus dons 

espirituais, que fazem você sentir Meu bálsamo e lhe devolvem a paz com suas palavras, trazem em seus 

corações uma tristeza oculta que só Meu olhar vê. 

30 Quantos deles foram mal julgados e até deserdados por seus amados parentes porque tomaram 

esse caminho! E estes os ferem, os caluniam e os ameaçam; no entanto, continuam a cumprir sua tarefa 

com amor, ainda que sintam os golpes de flagelo e o arremesso de pedras de homens irados, enquanto 

seguem seu caminho, como seu Mestre, sob o peso de sua cruz. 

31 Vejo que você quer saber por que alguns deles se abstêm de continuar nesta tarefa. Em resposta, 

eu lhes digo que não é porque eles não carregaram o fardo de sua cruz, mas porque o mundo os tentou e 

eles sucumbiram à tentação; pois aquele que leva a cruz do amor sobre seus ombros não a carrega de 

fato. Ao contrário, é a cruz que o sustenta, porque cada passo do "trabalhador" é sempre acompanhado 

por uma sensação interior de paz infinita. Mas você não deve se comportar ingratamente com eles, 

porque sabe que Minha paz está naqueles que Me seguem; pois eles são tão humanos quanto você. 

Porque você os vê sorridentes e calmos, você não quer saber nada do que eles sofrem a fim de ser útil e 

lhe servir. 

32 Quem soube retribuir com amor e caridade aqueles que muitas vezes param seu trabalho 

temporariamente para receber aqueles que precisam de paz e saúde? Quando você se apressou até o 

berço do bebê que teve que ficar sozinho porque sua mãe é uma "trabalhadora" que teve que cumprir 

sua tarefa entre os que sofrem? - Em verdade vos digo, assim como vos chamei para aprender a receber, 

assim também vos exijo que aprendais a retribuir com amor a ajuda abnegada de vossos irmãos. 

33 Com que freqüência você mostra seu descontentamento e os condena como "maus 

trabalhadores" porque estão atrasados? Vocês se mostram exigentes quando percebem uma falha neles, 

porque sabem que eles têm um dever a cumprir. 

34 Ó multidão de homens! em vez de receber com humildade o pão que lhe é dado, você o devora 

juntamente com a mão que se estendeu para lhe oferecer sustento! 

35 O que você sabe sobre as lutas que meus escolhidos enfrentam para se manterem puros e servi-

los? O que você sabe sobre as provas pelas quais eles são afligidos para mantê-los vigilantes? Ainda 

assim, vocês os consideram fracos e espalham essa tentação, sem entender que é o fardo que vocês 

mesmos deixaram neles, pois se recusam a assumir a parte de responsabilidade que pertence a cada um 

em Meu Trabalho. 
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36 Quão logo você esquece as muitas coisas que recebeu através delas! No entanto, em seus 

corações vocês se acalmam com o raciocínio de que eles nada lhes deram; mas na verdade eu lhes digo, 

até que vocês se amem, é mentira que vocês Me amam. 

37 As legiões de seres espirituais que atendem invisivelmente seus olhos materiais à proclamação de 

Minha Palavra são aqueles que dão a verdadeira interpretação de Meus ensinamentos. Para que você 

possa saber quais são as ordens que eu dei a cada espírito, e de que forma elas são cumpridas, eu as 

dirijo ocasionalmente através do porta-voz por meio do qual eu lhe dou minhas instruções. Você acha 

que é necessário para eles que eu fale com eles através de mediadores humanos? - Não, pessoal, eu 

acabei de dizer a vocês que faço isso apenas para que vocês possam sentir a presença deles e ouvir as 

instruções que eu lhes dou. 
* O que se entende é o espírito guardião de todo ser humano. São espíritos avançados de luz que cumprem a 

vontade de Deus, fazendo-nos - seus irmãos ainda encarnados - favores, inspirando-nos e incitando-nos à 

espiritualização. 

38 A legião de espíritos que eu tenho destinado a acompanhá-los e ajudá-los em sua jornada pela 

vida é muito grande, tão grande que você não poderia imaginá-la. No meio deles há unanimidade 

absoluta. A luz que brilha neles é a da sabedoria e do amor, pois o ideal ao qual são consagrados é o de 

fazer o bem à humanidade, sendo seu maior desejo conduzir seus irmãos ao cume da espiritualização. 

39 Como é bela a missão que eles realizam, e como você complica o trabalho deles! Você não pode 

dizer que sua falta de cooperação com seus irmãos espirituais se deve à ignorância, já que você ouviu as 

ordens que eu lhes dou através de Minha voz portadora, para que você conheça sua missão de amor e 

caridade, e tenha o cuidado de ajudá-los a cumpri-la. 

40 Você ainda não é capaz de concordar plenamente com esse mundo de irmãos da luz, nem sabe 

como se harmonizar com eles. Porque, por causa de sua falta de espiritualidade, que não permite que 

seus sentidos percebam todos os chamados, advertências e inspirações com as quais desejam guiar seus 

passos na terra. 

41 Muitas vezes você confunde espiritualização com costumes materiais, que ao invés de aproximar 

você (os seres espirituais), distanciam você deles. Você pensa que quando os invoca, é mais eficaz 

chamá-los por algum nome do que atraí-los com uma oração. Você acredita que estaria melhor 

preparado se os invocasse acendendo uma vela ou orando em voz alta, e você está em erro. 

42 Eles realmente se apressam ao seu chamado; interpretam seus desejos e deixam que sua ajuda 

seja dada a você porque sua tarefa é inspirada pelo amor ativo ao próximo; mas você não alcançou essa 

ajuda através de sua espiritualização porque então você ainda estaria em harmonia com seus anjos 

guardiães e teria formado com eles o povo de Deus que sabe como cumprir meu mandamento, que diz a 

você: Amai-vos uns aos outros. 

43 Em verdade vos digo, quanto mais puros forem seus pensamentos e quanto mais simples e puros 

forem suas ações, mais claramente perceberão a presença e a influência do mundo espiritual em suas 

vidas, e maiores serão os milagres que receberão deles. 

44 Não pense que estes seus irmãos podem interferir com suas obras impuras, ou se juntar a seus 

projetos malignos, ou se dar a conhecer através de sua mediação, a menos que você esteja devidamente 

preparado para recebê-los. 

45 Para alcançar a espiritualidade, pessoas queridas, é preciso rezar e ter fé. 

46 Oração e fé farão o milagre de colocar o pão em sua mesa dia após dia, assim como a fé de Israel 

foi recompensada com o maná na Primeira Era. 

47 Se outras nações vos enganarem de vosso pão, vós as perdoareis, para que eu possa perdoar a 

todos vós. 

48 Se chegar a isso, que você seja expulso de sua casa, você irá para a montanha, que o receberá em 

seu seio, para que você possa encontrar abrigo até que o julgamento termine. 
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49 Assim como na primeira vez a fé do povo foi fortalecida pelas grandes provações vividas no 

deserto, desta vez eles serão testados muitas vezes para que suas mentes ganhem a força necessária 

para serem soldados desta causa. 

50 Que discípulo deste trabalho ainda poderia precisar de um lugar material de reunião, onde se 

refugiasse durante o tempo das provas? - Nenhum, pois todos vocês sabem que seu Pai não busca 

templos de pedra para morar, mas santuários e altares na mente dos homens, e esses templos vão com 

vocês onde quer que estejam. 

51 Seus antepassados viviam em grande ignorância, alimentavam o fanatismo religioso e, portanto, 

conseguiam pouco progresso para seu espírito. Não lhes foi dado aqui na Terra ver a luz desta época que 

ilumina; mas também eles, quando chegar a hora, receberão a luz espiritual em abundância. 

52 Meu ensinamento o instrui a harmonizar-se com seus irmãos, quer eles habitem na terra ou no 

vale espiritual infinito. 

53 Estas serão as características de sua vida futura, se você cumprir a Lei. Mas seu modo de vida será 

completamente diferente se você não seguir o caminho que lhe tracei com Minha Palavra; pois então a 

fome, as pestes e as guerras que irrompem na terra não lhe pouparão, porque esses poderes destrutivos 

não encontrarão nada em você para detê-los. 

54 Amados discípulos, façam uso de todas as provas, grandes e pequenas, que diariamente se 

apresentam em suas vidas, para que, quando as provas maiores vierem, elas possam ser quebradas 

como rajadas de vento de um furacão ao se chocarem contra as inabaláveis paredes de força que a 

prática de Minha Lei lhes dá. 

55 Através de sua unidade espiritual, crie um povo cuja defesa contra seus inimigos é a oração. 

Então as forças da natureza podem se enfurecer, pois este povo saberá como dominar todas as 

vicissitudes através de sua espiritualidade. 

56 Levantem-se, homens e mulheres, homens velhos, homens jovens e crianças; levantem-se com 

firmeza para caminhar no caminho que Minha Palavra lhes destinou neste tempo, que é apenas a 

retomada do caminho que tracei em tempos passados com o traço de Meu Sacrifício na Cruz. 

57 Cumpra Minha Lei para que na formação da nova geração seus filhos possam alcançar um 

desenvolvimento superior ao que você alcançou, e que sua desobediência não os afaste deste trabalho e 

seja motivo para que vivam ainda mais longe da espiritualização. 

58 Nesta Terceira Era, vim para lhe dar o calor que lhe falta e para lhe tirar o frio que você tem 

espalhado ao longo de seus caminhos de vida. Você ouviu a campainha que Elias tocou para que pudesse 

vir a receber a luz do Espírito Santo com a Minha instrução. 

59 Prepare-se para que você possa sentir Minha Presença e ser como os apóstolos da Segunda Era 

que, ouvindo-Me, aumentaram sua fé a cada dia e se prepararam para cumprir sua difícil missão. 

60 Israel, não apenas cumpra seus compromissos assumidos com o mundo. Cumprir também a lei; 

pois você assumiu um dever para com o Pai, e seu cumprimento deve ser severo, sublime e espiritual. 

61 Eu lhes ensino para que se afastem do materialismo e deixem de ser fanáticos e idólatras; para 

que não adorem objetos materiais, feitos pelo homem, nem os adorem. Eu não quero que haja raízes de 

idolatria, fanatismo e falsos cultos em seus corações. Não me ofereça ofertas que não me alcançam; 

peço apenas sua renovação e sua realização na espiritualização. 

62 Renovar seus hábitos anteriores, não olhar para trás e não olhar para o que você desistiu e o que 

você não deve mais fazer. Entendam que vocês tomaram o caminho de sua evolução e não devem parar 

vocês mesmos. O caminho é estreito, e você deve conhecê-lo bem, pois amanhã você terá que conduzir 

seus irmãos por ele, e eu não quero que você se desvie. 

63 Eu sou o Pai paciente que espera por seu arrependimento e boa vontade para banhá-lo com 

Minha graça e Minha misericórdia. 

64 Não condene a palavra às vezes desajeitada de meus porta-vozes; se lhes faltou preparação, 

deixe este assunto comigo. Entenda que mesmo quando eu me comunico através da mente mais 
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desajeitada, você sempre encontrará significado espiritual, luz, verdade e instrução no cerne desta 

palavra. 

65 Esta era vai revelar à humanidade as lições do "Livro da Verdadeira Vida" que ainda não eram 

conhecidas pela humanidade. 

66 Em verdade vos digo, assim como Elias, que abriu as portas da Terceira Era, não precisava 

encarnar seu espírito para falar aos homens, assim eu me faço conhecer a vós, e muitos seres que 

habitam na região espiritual no momento fizeram o mesmo. 

67 Eles se comunicarão com vocês por meio de seus seres intermediários capacitados até o ano 

1950, quando a manifestação materialmente audível do mundo espiritual terminará; mas depois desse 

tempo, sem que os homens tenham consciência disso, muitas vezes falarão por seus lábios os espíritos 

leves de eras passadas, os libertadores, os profetas, os patriarcas, os benfeitores, os apóstolos do bem, 

os semeadores da justiça e do ensinamento divino de vosso Pai, que se comunicarão de espírito a 

espírito no auge de Seu amor por Seus filhos. 

68 Aqueles que se tornarão conscientes da presença dos seres espirituais de luz entre a humanidade 

que observam e rezam, que espiritualizaram e se prepararam para poder perceber o momento em que 

esses mensageiros se aproximam, falam ou realizam algum trabalho sobre-humano. 

69 Não será necessário que eles se comuniquem através de homens que tenham conhecimento 

desta Doutrina para falar através de sua mediação. Sua presença, sua influência e sua inspiração serão 

tão sutis que somente quem estiver preparado será capaz de perceber sua presença entre a 

humanidade. 

70 As nações da terra sentirão a presença de Moisés quando, pouco a pouco, cada uma delas será 

entregue. 

As várias religiões experimentarão a presença de Elias quando a luz do raio de Deus, emanando da 

verdade, rasgar as trevas da ignorância espiritual dos homens, colocando diante dos seus olhos todas as 

falsidades que eles adoraram. 

71 Os governantes do mundo, que continuam sendo governantes sobre povos degradados, sentirão 

a presença espiritual de Daniel enquanto o profeta se aproxima de seus acampamentos para despertá-

los a rezar, pois a destruição está se aproximando. 

72 Chegará o dia em que cada olho contemplará a luz destas obras como está escrita, para que o 

homem possa compreender que não existem limites ou barreiras materiais ao espírito, e que todos vocês 

estão gradualmente se aproximando do objetivo onde reina a harmonia e a luz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 24  
1 Discípulos, você deve aprender a dar sem esperar nenhuma recompensa. 

2 Pratique a verdadeira humildade, que, por ser inerente ao espírito superior, se reflete nos 

sentimentos do coração. Sinceramente, sintam-se os últimos de todos, nunca procurando ser os 

primeiros. 

3 Aprenda a perdoar a quem o ofendeu. Eu disse a Peter que se ele fosse ofendido setenta vezes 

sete vezes por seu irmão, ele teria que perdoá-lo tantas vezes, com o que eu o dei a entender que ele 

deve sempre fazê-lo, tanto para as pequenas ofensas quanto para as grandes. Quantos seres passaram 

por este mundo que se chamaram cristãos e não foram capazes de conceder perdão nem uma única vez 

durante toda sua vida. 

4 Pergunto, então, a todos aqueles a quem chamei de filhos da luz: Você não deseja, pelo menos 

uma vez em sua existência, fazer uso deste sublime mandamento, para que você possa tomar 

consciência das maravilhas que ele funciona tanto naquele que concede o perdão quanto naquele que o 

recebe. 

5 A Luz é nobreza, é amor, e é compreensão entre os espíritos. Vocês já sabem como devem se 

comportar na vida se realmente querem ser filhos da Luz. 

6 Portanto, se vocês se ofenderem e devolverem o golpe, mas ambos sentirem remorso, não se 

orgulhem, sejam os primeiros a estendê-lo como prova de humildade, e não tenham medo de se 

humilhar; pois eu lhes digo: quem se humilha no mundo será elogiado no futuro. 

7 Como você acha que eu desejo meus discípulos entre esta humanidade? - Eu queria que eles 

fossem puros e gentis de coração, que brilhassem com seu exemplo no caminho de seus semelhantes; 

que cada um deles fosse como aquelas estrelas que brilham na noite como guardiães ou guias de seus 

irmãos. 

8 Eu queria que seu coração estivesse cheio de alegria para que pudesse transmiti-lo aos tristes; 

queria que suas mãos estivessem cheias de poder curativo que trouxesse saúde a todos os doentes; 

queria que seus lábios fossem capazes de transmitir Minha Palavra em sua pureza original e significado 

espiritual, pois assim você seria capaz de resgatar os perdidos por seu exemplo. 

9 Na Segunda Era, olhando para a cidade onde Meu povo habitava, a quem me foi prometido como 

seu Redentor, e que, por causa de seu materialismo, não notou Minha Presença, eu vos disse: 

"Jerusalém, Jerusalém, vós que matastes os profetas e julgastes mal os mensageiros, quantas vezes eu 

quis reunir vossos filhos como o pássaro cobre suas crias, e vós não Me obedecestes". 

10 Eu os tinha procurado para oferecer-lhes a verdadeira felicidade, e mesmo assim sabia que eles 

me trariam ao Calvário; mas Meu amor não foi derrotado pela falta de coração dos homens, e para 

provar isso vocês Me têm aqui novamente, e eu lhes digo: Abençoados sejam aqueles que acreditam em 

Mim hoje, pois removerei de seus corações todas as suas aflições. Mas eu também abençôo aqueles que 

serão Meus novos juízes neste tempo, pois lhes asseguro que amanhã serão crentes como Saulo de 

Tarso, que perseguiram aqueles que acreditaram em Mim, e que virão a Mim arrependidos, e então, 

cheios de amor e fé, irão adiante e espalharão a semente da verdade entre seus irmãos. 

11 Minha luz ilumina a mente humana. Chego a este povo como estava naquela época em outro 

povo que o precedeu e do qual eu lhe disse que você pertencia espiritualmente a eles. Quantas dessas 

pessoas me julgaram mal! Como seus corações estavam endurecidos quando gritavam: Crucifica-o! Ó 

bendita crucificação, pois foi o testemunho do que o Amor Divino é capaz de fazer por seus filhos, e do 

que a ingratidão humana é capaz! 

12 Muitos deles estavam doentes, cegos e possuídos; eles não sabiam o que estavam fazendo, e por 

isso me condenaram. Mesmo agora, todos aqueles que não andam no meu caminho de amor ainda não 

sabem o que estão fazendo. A maldade humana quis pôr um fim ao amor que semeei através de Jesus, 

mas durante séculos milhões de homens choraram por causa dessa ingratidão sem nome. Mas estes que 

choram por Mim têm odiado e amaldiçoado aqueles que Me crucificaram, enquanto eu não vos ensinei a 
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odiar ou a amaldiçoar. Eu não odeio, nem amaldiçoo, nem castigo. Estes sentimentos não estão 

presentes em Meu Espírito Divino, mas eu os vejo em sua jurisdição mundial. 

13 Eu vos ensinei a amar, a perdoar, a rezar por aqueles que vos feriram e a abençoá-los. 

14 Se você sempre fizesse tais trabalhos em sua vida e realmente os sentisse em sua execução, sem 

contar a ninguém, você realizaria muito na expiação de suas transgressões, e através delas - por meio de 

seus pensamentos puros - você receberia a luz. É assim que Minha Palavra vos ensina, é assim que o 

espírito deve trabalhar em silêncio e sem exibição. 

15 Se uma idéia ou pensamento de luz surgir de sua mente, ela chegará ao seu destino para cumprir 

seu propósito benéfico. Se ao invés de pensamentos de bondade, emanações impuras emanam de sua 

mente, elas só causarão danos para onde quer que você as envie. Eu lhe digo que os pensamentos 

também são obras, e como tal permanecem escritos no livro que existe em sua consciência. 

16 Quer suas obras sejam boas ou más, você receberá de volta muitas vezes o que desejou para seus 

irmãos. Seria melhor para vocês fazerem o mal a vocês mesmos do que desejá-lo a um de seus vizinhos. 

17 É por isso que eu lhe disse na Segunda Era: "O que você semeia, você colhe"; pois é necessário 

que você reconheça suas experiências nesta vida, e que você se lembre que suas colheitas lhe darão a 

mesma semente que você semeou, mas em multiplicação. 

18 Ó humanidade, você não quis considerar, sentir ou viver os ensinamentos de seu Mestre! 

19 Se os escritos de Meus discípulos, que legaram Minha Palavra a vocês na Segunda Era, vierem em 

suas mãos corrompidos, farei com que vocês saibam quais são as verdadeiras palavras de Jesus; sua 

consciência descobrirá como falsas aquelas que não estão em harmonia com o Divino Concerto de Meu 

Amor. 

20 Você só leu superficialmente Meus ensinamentos, e os interpretou de acordo com seu gosto; 

então você procura novos livros nos quais os homens me trazem de Herodes a Pilatos; mas dessa palavra 

amorosa, desse simples ensinamento, que o Divino Mestre proclamou, você encontrará muito pouco lá. 

21 Todos vocês continuam a me julgar; alguns de vocês me fazem Deus, outros homem; alguns me 

chamam de divino, outros de profeta humano; alguns me consideram o Filho de Deus, e outros o Filho de 

Davi. Alguns me chamam de profeta, e outros de agitador. Alguns dizem que sou iluminado pelo 

Altíssimo, outros dizem que tenho um pacto com o diabo, e assim esta humanidade vai atrás do Meu 

nome para colocar um novo J.N.R.J. sobre Mim, como o temível Pilatos. 

22 Vocês Me julgam por Minhas palavras e Minhas obras, mas não fazem nenhum esforço para 

colocar em prática o "amor uns aos outros". Você tem medo de praticar esta doutrina sublime, pois 

pensa no escárnio de seus irmãos. 

23 Em verdade vos digo, se eu tivesse sentido medo da subida ao Calvário e da cruz, vocês ainda 

estariam esperando o Messias. 

24 Não entre em teologias complicando o simples; não se pareça com aqueles que fingem segurar 

Deus, a verdade, em um livro material; pois como homens, você nunca conseguirá sondar a Deus. 

25 Não dificulte o fácil, não diminua o grande, nem aumente o pequeno. Não se tornem professores 

sem ensinar, nem piedosos sem amor. 

26 Procurai vosso Pai, que vem até vós hoje como um pensamento divino que irradia amor. Eis aqui 

minha luz, tornam-se palavras para todos os homens. 

27 É a luz do Espírito Santo que vem como uma mensagem de amor para rasgar os véus que 

escurecem a mente humana. 

28 Se com boa vontade você procurar nesta palavra o conhecimento que ela contém e encontrar seu 

significado espiritual, você terá encontrado a verdade. 

29 A luz desta Doutrina será a estrela que lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Você não 

deve parar, pois, ao fazê-lo, você interromperia o progresso de seus irmãos no caminho espiritual. 

30 Eu não encorajo hábitos que o inibem espiritualmente, e embora você freqüentemente os 

disfarce com o falso glamour de palavras requintadas, eles contêm em sua essência ignorância e 

confusão. 
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31 O Livro que abro diante de vós é como um banquete requintado para o espírito; sua essência, 

uma vez que entra em vosso coração, trará transformações nele que vos ajudarão a viver depois do 

Messias, o Mestre, que como homem mostrou ao Pai uma devoção de amor perfeito. Quando você vai 

glorificar seu Senhor de maneira semelhante? 

32 Vocês desenvolveram suas paixões no mundo, adoraram seus ídolos; mas Deus no infinito e em 

seus irmãos - quando? 

33 Há quase 2.000 anos você vem repetindo aquela frase que os pastores de Belém ouviram: "Paz na 

terra para os homens de boa vontade"; no entanto, quando você colocou a boa vontade em prática para 

adquirir o direito à paz? Em verdade, eu lhe digo que você fez o contrário. 

34 Você perdeu o direito de repetir esta frase; portanto, hoje venho com novas palavras e 

ensinamentos, para que não sejam frases e sentenças que estão impressas em sua mente, mas o 

significado espiritual de Minha Doutrina, que deve penetrar em seu coração e espírito. Se você quiser 

repetir Minhas palavras como eu as dou a você, faça-o; mas saiba que enquanto você não as sentir, elas 

não terão nenhum poder de efeito. Fale-os com sentimento íntimo e humildade, sinta-os ressoando em 

seu coração, e eu lhe responderei de tal forma que farei tremer todo o seu ser. 

35 Aqueles através dos quais Eu me manifesto Me interpretam mal; portanto, Meu ensinamento é 

também para eles, para que consigam se livrar de todos os pensamentos inúteis, fanatismos, velhos 

preconceitos e tudo que possa interferir com a inspiração que recebem. A cada passar do tempo, novos 

homens, mais bem preparados, virão para Me ouvir. 

36 Levantem sua mente para Mim, amados portadores da voz, peçam ao Mestre que em seu 

arrebatamento Sua instrução seja conhecida em voz alta e pura; permitam que Minha vontade seja feita 

em vocês e verão que de sua boca saem instruções que conduzirão essas multidões no caminho do amor 

e da verdade. 

37 Meu povo, abandonai as noções supersticiosas que um dia vos ensinaram, e rezai a Mim com 

verdadeira fé; eu vos libertarei de toda emboscada e vos enviarei os anjos da guarda. 

38 A lei de Deus é infinita, abraça tudo, é a harmonia entre tudo o que é criado. Esta lei não diz 

respeito apenas ao espiritual. 

39 Agrada-lhes memorizar os preceitos da Lei, os nomes das virtudes espirituais, as doutrinas e os 

ditos de Jesus; mas eu lhes digo, vocês devem sentir tudo isso. 

Saber não é sentir. Aquele que deseja possuir Minha verdade deve senti-la profundamente em seu 

coração. 

40 Você pensa em idéias nobres, em boas ações, mas não as faz como é minha vontade, porque não 

as sente, e por isso não conhece o "gosto divino" que elas deixam para trás quando são feitas. Você não 

as executa com sinceridade porque não acredita que pode, e não pode porque não quer. E isto porque, 

para se fazer o bem, é preciso amar. 

41 Aquele que ama entende; aquele que aprende possui vontade; aquele que tem vontade é capaz 

de fazer muitas coisas. Digo-vos, aquele que não ama com todo o poder de seu espírito não terá elevação 

espiritual nem sabedoria, nem realizará grandes obras. 

42 Aquele que se desvia da lei espiritual, que é a lei suprema, está sob o domínio das leis inferiores 

ou materiais, das quais os homens também sabem pouco. Ele, entretanto, que obedece à lei suprema e 

permanece em harmonia com ela, está acima de todas as ordens, que você chama de naturais, e sente e 

compreende mais do que aquele que só tem conhecimento encontrado na ciência ou nas religiões. 

43 É por isso que Jesus o espantou com as obras que você chama de milagres, mas reconhece os 

ensinamentos que Ele lhe deu por amor. Entenda que não há nada de sobrenatural nem contraditório no 

Divino que ressoe em toda a criação. 

44 Você encontra sua peregrinação através desta vida de amargura e vicissitudes - na qual você se 

comporta como seus filhos quando estão descontentes ou doentes - ao contrário do amor do Criador. 

Você vive num estado constante de lamento por seus sofrimentos, mas este é o resultado natural de 
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suas desobediências e violações da Lei, e do abuso que você fez da liberdade que Meu amor lhe deu, que 

você chama de "livre-arbítrio". 

45 Você se recusa a considerar este ensino, que é tão fácil de entender porque está ao alcance de 

sua mente, como uma verdade. 

46 Somente a renovação e o ideal de perfeição farão com que você retorne ao caminho da verdade. 

Aqueles que se sentem intérpretes da Lei Divina lhe dizem que os tormentos do inferno o esperam 

por sua depravação e indisciplina, e que somente se você manifestar seu arrependimento, mortificar e 

ferir sua carne, e oferecer sacrifícios materiais a Deus, Ele o perdoará e o levará ao Seu Reino - na 

verdade, eu lhe digo, eles estão em erro. 

47 Onde vocês irão parar, homens, conduzidos por aqueles que admiram como grandes mestres das 

revelações sagradas e que eu considero confusos? Portanto, venho para salvá-los com a luz desta 

Doutrina, que os fará avançar no caminho do Meu amor. 

48 Neste tempo estou lhes dando novos ensinamentos a serem ponderados, ensinamentos de amor 

que irão resgatá-los e elevá-los, verdades que, embora amargas, serão leves em seu caminho. 

49 O espiritualismo* nesta era, como o cristianismo no passado, será combatido e perseguido com 

fúria, com crueldade e raiva; mas no meio da luta o espiritual fará sua aparição, realizando milagres e 

conquistando corações. 
* A Doutrina do Espírito, não deve ser confundida com o Espiritismo. Veja também nota de rodapé no U 19, 7. 

50 Materialismo, egoísmo, arrogância e amor ao mundo serão as forças que se levantarão contra 

esta revelação, que não é nova nem diferente daquela que eu vos trouxe em tempos passados. A 

Doutrina que agora lhes revelei, e à qual vocês dão o nome de Espiritismo, é a essência da Lei e da 

Doutrina que lhes foi revelada na Primeira e Segunda Era. 

51 Quando a humanidade compreender a verdade deste ensinamento, sua retidão e o 

conhecimento infinito que ele revela, eles expulsarão de seus corações todo medo, todo preconceito, e o 

farão o guia de suas vidas. 

52 Minha Lei não escraviza, Minha Palavra liberta. Aquele que acredita em Mim e me segue não é 

um escravo, deixa de estar sujeito às paixões terrenas, não é mais do mundo e se torna o dono de si 

mesmo; vence as tentações e o mundo está a seus pés. 

53 Só a espiritualização salvará esta humanidade de seu caos; não espere outra solução, ó povos e 

nações da terra! Você poderá concluir tratados de paz, mas até que essa paz tenha como fundamento a 

luz da consciência, você será tolo, pois construirá sobre a areia! 

54 Na Segunda Era eu lhe disse: "É mais fácil para um camelo passar pelo olho de uma agulha do que 

para um homem rico entrar no Reino dos Céus"; e hoje você o tem diante de seus olhos. Os poderosos 

querem comprar a paz com suas riquezas e não a alcançam. 

55 Desta forma, a humanidade compreenderá que os bens espirituais são indispensáveis na vida do 

homem, bens que não podem ser adquiridos com dinheiro, mas com a espiritualização. 

56 Espiritualização não significa misticismo*, mas elevação dos sentimentos, bondade de coração, 

retidão na ação e amor ao próximo. 
* A religiosidade degenera em êxtase excessivo. 

57 Para lhe dar esta Doutrina da Misericórdia e do Amor, não assumi sua natureza humana, nem me 

manifestei em palácios, entre vaidades e rodeado de luxo. Em um bairro pobre de sua cidade, entre os 

pobres, entre as pessoas humildes, eu vim até você de acordo com Aquele que lhe disse em outro 

momento: "Meu Reino não é deste mundo". 

58 Esta humanidade, que se desenvolveu em algumas áreas, vive espiritualmente em uma profunda 

letargia porque não foi capaz de explorar seu interior, onde se encontra o verdadeiro templo. Este 

santuário está abandonado, sua lâmpada não queima, seu altar está sem oferta; mas eu peço a vocês: A 

que se deve tudo isso? - Ao fato de que o homem há muito se alimenta de cultos externos, substituindo 

aquilo que deveria ser completamente espiritual. 
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59 Ele tentou satisfazer as necessidades de seu espírito com cerimônias, tradições, festas e ofertas 

materiais. A isto lhes digo que somente as obras que contêm elevação e espiritualização podem 

realmente fortalecer e nutrir seu espírito. 

60 É verdade que recebo todas as ofertas e ponho Meu amor em todas elas; mas você não acha que 

seria mais correto e agradável tanto para o Pai como para você se você me oferecesse algo digno de Mim 

e de você? 

61 Muitos homens e povos ainda acreditam que Me agradam oferecendo-Me sacrifícios materiais; 

pensam que quanto maior o esplendor e a magnificência de suas liturgias, maior será sua alegria com o 

Senhor e maiores os benefícios que obterão dEle; e isto porque esqueceram que, se como homem eu me 

esquivei de tudo o que era vaidoso e insubstancial, agora que Me fiz conhecido em espírito, aceitarei dos 

homens ainda menos coisas e cerimônias materiais. 

62 Quando você estará pronto para interpretar verdadeiramente Minha Lei? Quando esta 

humanidade deixará de violar e distorcer Meus mandamentos? 

63 Ofereço-lhe este tempo para refletir sobre os ensinamentos espirituais que lhe foram revelados 

desde os tempos mais remotos. 

64 Libertem-se dos hábitos, vícios, superstições, tradições, fanatismo e idolatria. Quero ver-vos 

puros para que vos espiritualizeis, quero ver-vos humildes para que Minha luz brilhe em vós. 

65 Assim como em tempos passados os lugares de Jerusalém e Roma eram lugares de promessa e 

fontes de graça para os homens, nos quais o Senhor se fez conhecido, também eu atribuí a esta nação 

necessitada e humilde uma alta missão para este tempo. Ela deve estar preparada, pois tanto o eco de 

Minha manifestação quanto o rumor de Meus milagres, e o fervor das testemunhas, chamarão a atenção 

dos homens para ela. 

66 Primeiro serão os pobres, os ignorantes, os necessitados, os descuidados, os servos, os famintos e 

sedentos de retidão que virão, e mais tarde virão os cépticos, os senhores, os cientistas. 

67 Observe e reze, esteja pronto para a chegada das grandes multidões. Esteja vigilante em suas 

obras, reze no silêncio de seu quarto ou onde quer que o momento de sua união comigo o surpreenda, e 

lá estarei eu com você. 

68 Não lhes disse para se separarem de seus deveres no mundo, mas para se afastarem do que não 

está na lei; isto é, para remover de sua vida o que é desnecessário, o que é inútil, e para fazer uso 

moderado do que é permitido. 

69 O que seu livre arbítrio lhe trouxe quando você o usou para correr atrás e buscar prazeres 

materiais? - Somente dor e desapontamento. 

70 Da Nova Jerusalém eu olho para esta humanidade sem ser sentido por ela. Alguns que Me 

esperaram, e outros que Me seguem, sabem que voltei como o Espírito Santo, e que atualmente falo 

com eles através da mente do homem. Você sabe como eu encontro as nações do mundo? - Enganados, 

desapontados pelos homens. Ninguém pergunta mais ao outro, porque ele sabe que não tem nada a 

esperar de sua caridade, e porque sabe que sua mão está vazia. Agora reina o materialismo, e de tudo o 

que é bom e alto, resta apenas um reflexo muito tênue de luz. 

71 Você se pergunta que eu falo com você desta maneira, pensando que sou rigoroso e exigente 

com você; a isto lhe digo que seu espírito evoluído deve me oferecer uma colheita melhor do que aquela 

que você me está mostrando hoje. 

72 Você não acha que a divisão da humanidade em povos e raças é algo primitivo? Você não reflete 

que se o progresso de sua civilização, da qual você se orgulha tanto, fosse verdade, a lei da violência e da 

maldade não governaria mais, mas que todas as ações de suas vidas seriam governadas pela lei da 

consciência? - E vocês, povo, não se excluam deste julgamento, pois mesmo entre vocês eu descubro 

lutas e divisões. 

73 Desde a antiguidade falei-lhes de um julgamento, e este é o tempo anunciado, que os profetas 

retrataram como se fosse um dia. 



U 24 

154 

74 A palavra de vosso Deus é a palavra do Rei e não retrocede. O que importa que milhares de anos 

tenham passado pelo mesmo? A vontade do Pai é imutável e deve ser cumprida. 

75 Se os homens, além de acreditarem em Minha Palavra, soubessem observar e orar, nunca se 

surpreenderiam; mas são infiéis, esquecidos, descrentes, e quando a prova chega, atribuem-na ao 

castigo, à vingança ou à ira de Deus. A isto lhes digo que cada julgamento é anunciado com antecedência, 

para que vocês possam estar preparados. Portanto, você deve estar sempre vigilante. 

76 O Dilúvio, a destruição das cidades pelo fogo, invasões inimigas, pragas, pestilências, fome e 

outras provações foram preditas a todos os povos da Terra para que vocês pudessem se preparar e não 

se surpreender. Assim como hoje, uma mensagem de vigilância e preparação sempre desceu do amor de 

Deus, para que os homens despertem, se preparem e se fortaleçam. 

77 Através dos dons do espírito e das habilidades que o homem possui, Minhas mensagens chegam 

ao seu coração. Estes dons são: visão espiritual, premonição, intuição e o sonho profético. 

78 Por que então os julgamentos o atingem na maioria dos casos sem estar preparado? - Não é 

porque eu não lhe enviei a mensagem, mas porque lhe faltou a oração e a espiritualização. 

79 Eu lhes disse que uma prova muito grande está chegando a toda a humanidade, tão grande que 

não houve nada parecido em toda a história de seus séculos e idades. Agora vocês devem entender que 

eu falo a todos vocês, enviando-lhes mensagens e avisos de muitas formas, para que os homens possam 

refletir e estar atentos à Minha Lei, como as sábias virgens de Minha parábola. 

80 Será que os povos e as diversas nações do mundo Me escutarão? Será que este povo me 

escutará, a quem eu me faço conhecido nesta forma? Só eu sei; mas Meu dever como Pai é 

proporcionar, à maneira de Meus filhos, todos os meios para sua salvação. 

81 Pessoas, não esqueçam esta palavra, não adormeçam e não fechem as portas de seu coração ao 

Meu chamado de amor. Sejam mensageiros dessa luz, enviando seus pensamentos como mensagens 

espirituais para a mente de seus irmãos. 

82 Agora você entenderá melhor porque repito incessantemente: "Observe e reze". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 25  
1 O espírito de Elias o despertou como um sino celestial para que você venha a ouvir a Minha 

palavra. 

2 Seu coração pergunta avidamente: Que alimento o Pai nos dará para saborear neste dia? Em que 

consistirá o ensino deste dia? 

3 Em verdade vos digo: uma mulher deixou um homem gravemente doente em sua casa para me 

ouvir. A ela eu digo: Quando você voltar para sua casa, o doente deixará a cama e ele mesmo lhe abrirá a 

porta para lhe trazer a boa notícia de que ele foi curado; pois todo aquele que deixar para trás os bens da 

terra para estar comigo terá alguém para cuidar do que fica para trás, e este sou eu. 

4 Eu olho para aqueles que, sofrendo uma grande dor, derramam lágrimas em silêncio sem 

desesperar ou blasfemar contra Mim. Eles aceitaram humildemente seu julgamento, sabendo que o 

mérito deve ser adquirido a fim de obter Meu Reino. 

5 Vejo todos vocês nos vários caminhos da luta humana, e aí me transformei no peregrino que 

cruza seu caminho para perguntar-lhes: "Para onde vocês vão?". E enquanto alguns me respondem: "Em 

busca de silêncio", outros me dizem: "Estamos em busca de pão". Então o Mestre vai em frente para 

chamar as portas em que você baterá, para que seus irmãos possam recebê-lo com caridade e boa 

vontade. Portanto, você encontra os corações que foram de pedra movidos quando você bateu; você 

reconhece Minha presença e me diz: "Senhor, tão grande é a misericórdia que Você tem conosco"... 

6 As provas que você encontra em seu caminho de vida não são por acaso, eu as enviei a você para 

que você possa adquirir mérito. Nenhuma folha da árvore se move sem a Minha Vontade, e eu estou 

tanto nas grandes como nas pequenas obras de criação. Observe e reze para que você possa vir a 

entender qual é o fruto que deve colher de cada prova, para que sua expiação seja mais curta. Assuma 

sua cruz com amor, e eu farei com que você carregue sua expiação com paciência. 

7 Esta é a terceira vez em que vos digo de novo: "Amai-vos uns aos outros"; mas não apenas entre 

os homens, mas de um mundo para outro. Amarás e terás piedade daqueles que estão no Espírito, pois 

eles também são teus irmãos. 

8 Quão longe está o tempo em que lhe foi dito: "Aquele que matar com a espada perecerá pela 

espada". "Com o côvado com o qual você mede, você deve ser medido". Hoje eu lhes digo: Arrependa-se 

verdadeiramente, lave suas manchas com obras de misericórdia, perdão e amor. 

9 De todos os caminhos, eu os convocava para dar-lhes uma única Doutrina. Em Minha mesa nunca 

houve comida, uns melhores que outros; um pão e um e o mesmo vinho que eu ofereci a todos. Em 

Minha mesa se sentaram tanto os senhores como os párias, tanto os ricos como os pobres, tanto os 

pecadores como os piedosos. Recebi tanto aqueles que viveram com integridade como aqueles que vêm 

com um espírito contaminado. Isto eu lhe ensino, para que em sua jornada pela vida você nunca 

favoreça nenhum de seus irmãos. 

10 Seja humilde para com aqueles que se sentem superiores, e deixe que aquele que se humilha 

diante de você porque se acha menor, compreenda que não é menor do que você. 

11 É necessário praticar Minha Doutrina a fim de compreender o infinito poder do amor. O amor é o 

poder de cura que transforma o homem pecador em Meu discípulo. O amor é a própria essência da vida 

eterna. 

12 Alguns me perguntam: Por que é necessário falar conosco nesta forma, para nos guiar no 

caminho do desenvolvimento do espírito? - Em verdade eu lhes digo: Esta palavra que você ouve é o livro 

que contém Minha sabedoria. 

13 Por que eu abri este livro antes de você? - Para revelar muitos segredos ao homem; para trazer 

luz à sua escuridão de ignorância. 

14 Na verdade eu lhes digo que os homens do poder não são capazes de fazer tudo, os estudiosos 

não sabem tudo, nem os teólogos me conhecem verdadeiramente. 
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15 É por isso que voltei como Mestre para a humanidade, para iluminar suas mentes, para que 

possam compreender as grandes revelações, desde que não pretendam alcançar as alturas de Minha 

sabedoria, mas entrar em Meu Santuário com reverência e humildade. Quem quer que entre desta 

maneira será conduzido por Mim até onde for Minha Vontade, e jamais experimentará sofrimento. 

16 Chegar ao fundo da ciência desta época - seus frutos são amargos, pois os homens quiseram 

penetrar Meus mistérios sem temor, e quantos, quando descobriram na menor parte as maravilhas do 

universo, duvidaram da existência de uma Omnipotência que criou tudo. Eles são aqueles que acreditam 

apenas no que vêem e no que agarram com as mãos; mas tudo o que está além de sua compreensão é 

negado por eles. 

17 O conhecimento que está além de seu intelecto e materialismo é o que eu lhe ensino para que 

você possa alcançar sua perfeição espiritual. 

18 Prepare-se, humanidade, para que você possa se libertar de comer os frutos amargos que a 

ciência prepara para você. Sempre vim para revelar-lhes o segredo da verdadeira vida. 

19 Na Segunda Era, grandes multidões Me ouviam, milhares de pessoas doentes eram curadas pelo 

Meu simples toque, ou por ouvir Minha palavra carinhosa, ou quando Meu olhar amoroso repousava 

sobre eles. Muitos deles Me amaram e Me reconheceram, embora nem todos Me tenham seguido, pois 

apenas doze Me acompanharam até o final. Seus nomes são imortais através do exemplo de perfeição, 

virtude e sacrifício que eles lhe deixaram. No entanto, eles não eram perfeitos quando os chamei; se 

tivessem sido, eu não os teria chamado para ensiná-los. 

20 Entre vocês encontro igualmente poucos justos ou perfeitos; no entanto, através da Minha 

instrução, vocês poderão mudar e fazer grandes obras. Difícil é o coração da humanidade, mas eu o 

iluminarei no caminho, para que você possa avançar. 

21 Na Segunda Era, quando Meus apóstolos estavam espalhados pelo mundo, Pedro teve momentos 

de pusilanimidade diante das perseguições, da crueldade e da dureza dos homens, e quando quis fugir 

de Roma para salvar sua vida, ele viu a figura de Jesus, carregando a cruz sobre seus ombros, movendo-

se em direção à cidade pagã. Pedro perguntou a seu Mestre: "Onde Vós ides, Senhor?" Ao que Jesus 

respondeu: "Morrerei de novo por você". Sóbrio, Pedro ofereceu a Seu Senhor para voltar novamente ao 

seio dos pecadores para salvá-los, mesmo à custa de Seu sangue e vida, para morrer como Seu Mestre. 

22 Portanto, eu lhe digo: não espere o ano de Minha partida, 1950, para surpreendê-lo 

despreparado e fraco, pois se você partiu assim para difundir Meu ensinamento, você terá que se 

desesperar. 

23 Então vocês procurarão Minha Palavra para fortalecê-los, e não a encontrarão. Hoje, como ainda 

estou lhes ensinando, vocês começarão a praticar meus ensinamentos. Renovem-se, dêem um passo em 

direção à espiritualização. Eu os encorajarei através de obras e milagres, e vocês ficarão maravilhados 

com as grandes revelações que eu lhes darei de espírito em espírito. Vou surpreender os cientistas 

materiais, revelando-lhes a existência do espiritual. Tudo o que eles negaram, e que ainda existe, será 

previsto por eles. Então a curiosidade, a ambição de investigar o Além, despertará, e este será o 

momento em que Meus mensageiros e discípulos aparecerão para explicar tudo o que eu vos revelei, e 

impedir que a humanidade forme seitas e teorias em torno de Minhas novas revelações. 

24 Hoje é um tempo para ouvir, para refletir. Mas se chegou o momento de ir até os povos e nações, 

e alguns de vocês não serão capazes de fazê-lo, não se preocupem; pois onde vocês vivem, vocês serão 

capazes de fazer muitas coisas. Deixe que seus filhos levem a Boa Nova para lugares distantes. Lembrem-

se que eu lhes disse que "o primeiro será o último e o último será o primeiro". 

25 Hoje as multidões vêm ao Meu ensinamento; aqueles que mais sofrem, que têm fome e sede de 

justiça, que sonham com uma vida de paz, ficam para continuar a ouvir a Minha Palavra. 

26 Entre estes pobres, incultos e simples, busco pouco a pouco aqueles através dos quais lhes dou 

minha palavra. 

27 O Divino Mestre de todos os tempos está voltando a você para se conectar com a humanidade e 

nesta forma conduzir o espírito para o novo dia. 
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28 Preparem suas mentes para que possam investigar Minha Palavra da maneira correta. Já lhe disse 

que serão os espiritualistas que darão uma interpretação correta aos ensinamentos que seu Senhor lhe 

revelou neste tempo e no passado. Aquele que lê em Meu Livro e faz a investigação no sentido espiritual, 

será aquele que se aproxima da verdade. 

29 Para que vocês consigam explicar esta Doutrina com verdade, primeiro terão que lutar entre 

vocês, e às vezes até cairão em confusão; mas aquele que, no meio de sua agitação interior, observa e 

reza e confia em Mim, sentirá que a calma e a paz entram em seu espírito. 

30 Os ventos soltos devem fazer com que as árvores joguem fora seus frutos dormentes e suas 

folhas murchas, até ficarem livres de impurezas. Você não sabe que amanhã, quando você não ouvir 

mais esta palavra, será deixado sozinho no caminho, ensinando a seus irmãos o que você aprendeu de 

mim? Eu estarei sempre em cada um de vocês, o Mestre preparará o caminho, e o discípulo cumprirá sua 

missão. 

31 Prometi-lhes acender a luz nos homens para que todos conhecessem e entendessem as 

revelações de Minha Doutrina, e este é o momento em que essa promessa foi cumprida; esta é a idade 

que o homem não sabia esperar porque se desviou para uma vida de ciência, da qual formou um novo 

mundo, e na qual os espíritos ansiavam por Meu retorno porque sabiam que Minha Doutrina era para 

eles sua liberdade, sua ascensão espiritual, e que através dela alcançariam a paz. 

32 Alguns esperaram esta hora vivendo no "vale espiritual", outros esperaram o milagre como 

habitantes desta terra. Abençoados sejam aqueles que, como as sábias virgens da parábola, souberam 

esperar com a lâmpada acesa. 

33 Na Segunda Era, também, os espíritos esperavam ansiosamente pela vinda do Messias - alguns 

no mundo material, outros das moradas espirituais, porque o Cristo é a porta, a chave e o caminho, e os 

espíritos sabem disso. 

34 Em Mim está o poder de despertar o espírito da humanidade, e em verdade vos digo que a Hora 

está se aproximando, e não haverá quem não treme ao Meu chamado. Alguns despertarão do 

materialismo que os tinha embalado para dormir, outros de sua intoxicação de sangue e prazer, outros 

ainda do sono de sua ignorância, cuja noite de escuridão e fanatismo foi muito grande. 

35 No momento em que a luz espiritual brilhar na humanidade, orações brotarão dos espíritos e eles 

perguntarão a seu Senhor o que devem fazer para serem agradáveis a Ele e assim poderem se aproximar 

de Sua presença. 

36 Entendam minha Palavra, discípulos, e encontrarão sabedoria em seu significado espiritual para 

que seu espírito se instrua no ensinamento de amor do Pai; pois é seu espírito a quem eu falo, a quem eu 

instruo e preparo para uma vida superior. 

37 Você já sabe que o corpo é apenas uma ferramenta para o espírito; a prova disso é que ele é 

mortal e perecível; o espírito, por outro lado, está destinado à eternidade. 

38 Quão ignorante dos ensinamentos espirituais encontro esta humanidade, e isto porque Minha Lei 

e Minha Doutrina foram apresentadas a ela apenas como um ensinamento moral que lhe é útil, e não 

como o caminho que leva seu espírito ao lar perfeito. 

39 As várias religiões semearam no coração dos homens um falso medo do conhecimento espiritual, 

o que os fez fugir de Minhas revelações e afundar cada vez mais nas trevas da ignorância, dando como 

razão que a vida espiritual é um mistério impenetrável. 

40 Aqueles que afirmam isso estão mentindo. Todas as revelações que Deus deu ao homem desde o 

início da humanidade lhe falaram da vida espiritual. É verdade que eu não lhes tinha dado toda a Minha 

Doutrina, porque vocês não eram capazes de saber tudo, mas somente quando teria chegado o 

momento; mas o que foi revelado pelo Pai até agora é suficiente para que vocês tenham um 

conhecimento completo da vida espiritual. 

41 Povo querido: Chamem este tempo feliz, pois nele vocês tiveram a visita de vosso Senhor, e se 

quiserem marcar este grande evento com uma data, tomem para ele o ano de 1866, no qual Elias 
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confirmou a vocês que a hora de Minha Presença entre este povo estava se aproximando. Desde aquele 

tempo, escolhi meus discípulos para me seguir fielmente neste caminho. 

42 Você quer Me seguir, você quer estar entre Meus discípulos? - Sigam-me com a mansidão e 

confiança com que Pedro, André, Tiago e João me seguiram, deixando para trás seus entes queridos, 

seus barcos e redes, para se tornarem, como eu lhes disse, pescadores de homens. 

43 Hoje estou preparando um povo para dar testemunho de minha verdade. Através de quem devo 

me revelar no mundo, se não através de Meus discípulos? 

44 Quero que vocês se afundem profundamente em Minha Palavra antes de se lançarem no 

caminho do cumprimento. Equipem-se, pois os homens são fortes em suas convicções. Desenvolvam-se 

tanto em pensamento quanto em palavras e obras; assim não terão nada a temer. 

45 Sim, meu povo, já vejo que vocês procuram praticar meus ensinamentos, viver em cumprimento 

de minha lei, ser agradáveis a mim com seus atos. O Mestre abençoa e encoraja a perseverar na 

renovação para que você possa alcançar a espiritualização. 

46 Após a cessação de Minha palavra, vocês farão o que Meus apóstolos da Segunda Era fizeram: 

eles se reuniram para rezar, e desta forma receberam a luz Divina que guiou cada passo deles. Por meio 

da oração espiritual que vos ensinei, eles entraram em comunhão com seu Senhor, encorajaram-se em 

Sua presença e compreenderam qual era a vontade de seu Mestre. Agora vocês entenderão porque os 

usei como fundamento de Minha Igreja. - Você sabe que eu quero formar um novo templo. Quem 

formará os alicerces deste santuário? - Escolherei os fortes, os fiéis em virtude, a compreensão e os 

úteis, pois seu exemplo será digno de ser imitado. 

47 A câmara dos segredos profundos de seu Pai está pronta para transbordar sua herança paterna 

para as mentes dos homens. 

48 Em vossa nação cumpri minha promessa de voltar aos homens; mas por esta razão, aqueles a 

quem foi concedida a graça de ouvir Meus ensinamentos não se sentirão privilegiados sobre o resto da 

humanidade, pois o sentido espiritual de Minha Palavra chegará a todos os corações no devido tempo, 

dizendo-lhes: Sede bem-vindos, Meus filhos, que incansavelmente vêm a Minha presença para ouvir 

Minha Palavra. Vós sois os discípulos escolhidos da grande multidão que veio a Mim, e vosso coração 

cheio de fé, acreditando firmemente nesta manifestação, recebe Minha Palavra e Minhas Doutrinas 

como sementes da verdade. 

49 Você veio com uma carga de sofrimento e imperfeição, faminto e sedento de paz e ternura, e o 

Mestre não foi dissuadido pela visão de suas impurezas de sentar você à Sua mesa e preparar para você a 

melhor refeição. Você falou ao Pai de toda sua vida e das vicissitudes do caminho, mostrando a nudez de 

seu espírito, cuja roupa os ventos tempestuosos haviam levado em farrapos. Comovido, o Pai o levou 

para a fonte onde você lavou suas manchas. Ele lhe deu roupas novas e limpas, e enquanto você se 

sentava ao seu redor, ele lhe dava as primeiras lições, que eram para você como um beijo, como uma 

carícia, e como uma gota de bálsamo curativo. 

50 Assim, comecei a formar no coração de cada discípulo Meu Livro da Sabedoria e do Amor, que 

você nunca deve fechar, pois seu conteúdo não pertence apenas a você. Em suas páginas há força para 

suas provas, e luz para destruir a ignorância. 

51 Venho até você porque seus irmãos, que possuem conhecimento, esconderam a verdade da 

humanidade e encheram seus corações de egoísmo. Não lhe vendo Meu amor, nem Minha palavra, nem 

Meus benefícios. Estou apenas esperando que você esteja preparado para enviá-lo às províncias e às 

aldeias para levar a Boa Nova de Minha Doutrina a seus irmãos; pois em todo o mundo há pessoas que 

aguardam Minha vinda. Quero que você seja forte o suficiente para iniciar a batalha até 1950, época em 

que eu deixarei de me comunicar desta forma. 

52 Afastei-vos do fanatismo e da idolatria para encher vossos corações com a essência de Minha 

Doutrina, a fim de que possais ascender a vosso Senhor e oferecer-Lhe adoração pura, espiritual e 

simples. Quero que você ensine a seus irmãos como eu lhe ensinei. 
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53 Discípulos, sejam unidos quando as forças da natureza se enfurecerem. Então, em nome de 

vossas boas obras, de vossa elevação, de vossa fé e de vossa unidade, eu vos banharei com Meus 

milagres, que serão testemunho para os incrédulos que estou convosco. 

54 As revelações que a câmara dos meus profundos mistérios guarda e que são guardadas para você 

ainda são um mistério, pois você ainda não as mereceu. 

55 Não está longe o dia em que deixarei de falar com você nesta forma; quero que você esteja 
equipado até lá, para que não haja um discípulo que não saiba orar ao Senhor. 

56 As provações da vida açoitam seu espírito; não se revolte contra eles, nem os amaldiçoe, pois 

mais tarde, quando a tempestade acabar, você chorará de tristeza por ter Me ofendido com sua 

desconfiança. Lembrem-se que eu lhes dei armas para que vocês saibam como se defender; é a oração e 

a fé. 

57 Reze, e se a tempestade que açoita sua casa conseguir arrombar sua porta - na verdade eu lhe 

digo, a chama de sua lâmpada, aparentemente fraca, não se extinguirá. 

58 Quando você vê aqueles que você havia convertido partirem do caminho certo e jogarem fora 

com desprezo o pão que você lhes havia oferecido, seu coração se enche de tristeza, e você vem 

tristemente ao Mestre para depositar sua tristeza com Ele. Mas o Mestre lhe diz: Se é a ingratidão que 

dirige os passos daqueles, não tenha medo, deixe-os ir, observe e reze por eles; mas se eles o 

abandonaram por falta de seus cuidados e exemplo, você terá que responder por isso diante de Mim. 

59 Se alguns jogarem fora o pão e partirem, outros virão para recolher os restos de pão, e com eles 

haverá paz e felicidade. Aqueles que partem voltarão em busca de Meus "trabalhadores", pois no 

deserto a fome e a sede os assolarão. Você, que não é enviado para julgar as faltas de seus irmãos, deve 

recebê-las com boa vontade. Você deve curar aquele que vem a você doente e alimentar aquele que 

chega com fome. 

60 Se eles o julgarem mal quando você lhes deu sua ajuda, perdoe-lhes. Serei eu quem julgará sua 

causa. 

61 Seu passado espiritual é um mistério para você; portanto, eu lhe digo que aceite suas provações 

com mansidão, pois você está em um momento de julgamento e expiação espiritual. 

62 Os tempos em que vocês vieram ao mundo para desfrutar de honras, prazeres e delícias, ou para 

acumular riquezas, passaram; hoje vocês vivem em humilhação para se purificarem, para se elevarem 

(espiritualmente) através das provações, e para servirem a seu Mestre sendo úteis a seus semelhantes. 

63 Escreva em seu coração um livro de suas boas obras, e ele lhe dará paz nesta vida e felicidade 

sem fim na eternidade. 

64 Se alguém acumula riquezas em troca de Minha palavra e Meus dons, eu lhes digo novamente, 

como na Segunda Era: seria mais cedo para um camelo passar pelo olho de uma agulha do que para este 

entrar no Reino dos Céus. Como é meritório ver comigo aqueles que antes gozavam de reconhecimento, 

fama e conforto terreno e hoje seguem meus passos cheios de mansidão e humildade. 

65 Entre vocês, há alguns que eu testei como Job. Pois não é minha vontade que os espíritos se 

afundem na preguiça; serei diligente no modo de vida. 

66 Para cada um virá um momento em que a voz do Juiz o questionará não só sobre a Palavra que 

lhe legei como Mestre, mas também sobre o que você fez no cumprimento de sua tarefa. 

67 Desenvolva seus dons espirituais de visão, intuição e presságio, para que você possa discernir na 

metáfora a provação que lhe diz respeito e ser capaz de conquistá-la com sua oração. 

68 Deixe minha palavra guiá-lo, pois você já está convencido de que eu a dou para o seu bem. 

69 Estes ensinamentos lhe parecem novos porque você os esqueceu, mas agora, na Terceira Era, eu 

os dou novamente a você. Preparei para vocês um grande campo de trabalho, ao qual os convido, para 

que nele aprendam a semear as sementes da eternidade que eu lhes confio. 

70 Estou treinando meus novos discípulos para que através de sua fé e caridade eles possam ganhar 

poder sobre as doenças do corpo e do espírito e sobre os elementos da criação. 
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71 Entenda que não é mais oportuno para você viver na ignorância; hoje você vive na era da luz, das 

grandes revelações que Meus ensinamentos lhe oferecem. Você consegue imaginar a sabedoria que teria 

alcançado se, desde as primeiras vezes, tivesse praticamente aplicado Meus ensinamentos em 

cumprimento de Minha Lei? Mas vocês se abandonaram aos prazeres do mundo, e ao fazê-lo, pararam 

no caminho de seu desenvolvimento espiritual. É por isso que hoje, quando eu venho com minha nova 

lição, parece estranho para você, incompreensível e fora de seu modo de vida. Mas já a reflexão sobre 

um único dos Meus ensinamentos será suficiente para que vocês reconheçam a verdade da Minha 

palavra. Então você verá que o que é estranho não é Minha Doutrina, mas sua maneira de viver fora de 

Minha Lei. 

72 Venha ao Meu campo de trabalho; lembre-se do Meu ensinamento que você esqueceu, 

erradique toda semente ruim, e eu lhe mostrarei a Doutrina que você não reconheceu até hoje. Desta 

forma, farei com que você se livre de sua estagnação, de seu fanatismo, a fim de deixá-lo entrar em uma 

vida verdadeira, aquela que você deveria ter vivido desde o início de sua criação. 

73 Você percebe quão simples é esta palavra que floresce nos lábios dos mediadores da palavra? Em 

verdade vos digo, em sua simplicidade trará luz aos homens, para que eles possam compreender Minhas 

revelações, que não foram capazes de compreender com a ajuda da ciência e da teologia. 

74 Os bons discípulos, os perseverantes, os fiéis serão os únicos a entender este ensinamento. Eles 

também serão humildes; mas apesar de sua simplicidade, surpreenderão seus irmãos com a sabedoria 

de suas interpretações. 

75 Meu povo não somente falará de Meus ensinamentos, mas com suas obras ensinará à 

humanidade como cumprir e respeitar Minha Lei. Saberá dar, sem egoísmo, tudo o que recebeu de Seu 

Senhor, e mostrará seu zelo pela verdade e pureza do tesouro que lhe foi confiado. 

76 Ensine seus irmãos com obras boas e nobres. Lembre-se que mesmo aqui você deve purificar 

cada vez mais seu espírito, para que ele possa se tornar digno de passar para outra morada em seu 

caminho de desenvolvimento espiritual. 

77 Extraia de Meus ensinamentos a força necessária para remover pouco a pouco os obstáculos que 

você encontra em seu caminho. Você já sabe que a arma que conquista tudo é o amor. Grande será a 

alegria daquele que sair vitorioso desta batalha e, tendo vencido a batalha, se apresenta a Mim como um 

soldado vitorioso. 

78 Lembre-se que fui eu quem lhe dei a arma do amor, e que também lhe ensinei a lutar para vencer 

as grandes batalhas. O que você tem então que buscar de outras maneiras, embora eu lhe dê todas as 

coisas no caminho da verdade? 

79 Eu me fiz conhecido através da mente dos incultos, para que eles possam se refrescar com a 

interpretação de Minha Palavra. Consegui abrir os olhos dos cegos à luz da verdade, para que eles 

possam se purificar de seus pecados quando se sentirem amados por seu Senhor. Não lhe foi prometido 

desde a Segunda Era que chegaria o dia em que todos os olhos me veriam? aquele que é puro Me verá, e 

esta será sua recompensa; aquele que tem manchas em seu coração Me verá também, e esta será sua 

salvação; aquele que abre seus olhos para Minha Luz Me verá também, e esta será sua salvação Aquele 

que abre seus olhos para Minha luz penetra no mistério e conhece a razão de Minhas revelações. Este 

caminhará com firmeza no conhecimento de Minha verdade no futuro. 

80 Interprete meus ensinamentos corretamente, não pense que Meu Espírito se alegra quando vê 

seus sofrimentos na terra, ou que eu o privo de tudo o que lhe agrada para se deleitar com isso. Venho 

fazer com que você reconheça e observe Minhas leis, porque elas são dignas de seu respeito e atenção, e 

porque a observância delas lhe trará felicidade e paz eternas. 

81 Por Jesus, eu vos ensinei a dar a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César; mas para o 

povo de hoje, só César existe, e eles não têm nada a oferecer a seu Senhor. Se você pelo menos desse ao 

mundo o que é certo, seu sofrimento nele seria menor; mas o Imperador promulgou leis perversas, fez 

de você seu escravo e está tirando sua vida sem lhe dar nada em troca. 
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82 Veja como Minha Lei é diferente, que não escraviza nem o corpo nem o espírito, só o convence 

através do amor e o guia com bondade; tudo o que lhe dá de graça, tudo o que lhe recompensa, e tudo o 

que lhe compensa ao longo da jornada da vida. 

83 Discípulos, compreendam e estudem Meus ensinamentos; formarei com vocês um povo que será 

o depositário de Minha sabedoria, pois todos estarão preparados para que vocês realizem grandes 

tarefas. Não se desespere ao primeiro grito de alarme, procure encontrar aquele que se diz seu inimigo e 

o perdoe, o ame e o instrua com meus ensinamentos. 

84 Quero que vocês estejam tão preparados para o dia da minha partida. Todos vocês sabem que 

1950 é a data indicada por Minha Vontade, quando eu deixo de me comunicar através da mente do 

portador da voz, e como Minha Palavra é sempre cumprida, nesse dia esta manifestação chegará ao fim, 

o que para vocês marcou o início da Terceira Era. 

85 Não tente mudar esta data, e não tente de forma alguma manter a manifestação de Minha 

palavra nesta forma ou a do mundo espiritual. Já lhes digo que aqueles que o fizessem não seriam mais 

iluminados pela luz do Mestre. 

86 Por que vocês deveriam cometer tal profanação, já que eu anunciei e prometi a vocês que depois 

deste tempo vocês se unirão a mim de espírito em espírito, mesmo que não tenham sido porta-vozes? 

87 Também lhes digo neste momento que os profetas deste tempo têm o dever de se preparar, pois 

têm a tarefa de alertar antecipadamente a grande multidão para as provações que os esperam. Grandes 

profecias que lhes revelarei para que não caiam em tentação. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 26  
1 Discípulos, depois de ouvir Meu ensinamento e julgar seu passado à luz de Minha Palavra, vocês 

disseram espiritualmente: "Nenhuma folha da árvore se move sem a vontade de Deus". 

2 Você pensa assim porque começa a entender que as provações que você está gradualmente 

esvaziando como um copo amargo têm sido como passos que gradualmente o aproximaram da árvore da 

vida onde o Mestre espera por você para lhe dar sua herança. 

3 Quando chegaram à manifestação de Minha Palavra, todos vocês se perguntaram qual era o 

motivo de Minha volta, e ao ouvir Minha saudação que lhes diz "Minha paz esteja com vocês", aqueles 

que reconhecem o valor que a paz possui estão cheios de alegria, enquanto aqueles que pensam apenas 

em adquirir bens materiais me perguntam com decepção dentro deles se eu vim apenas para lhes 

oferecer paz. 

4 Aqueles que pensam assim não me ofendem porque sua falta de compreensão vem de sua 

ignorância e esta é exatamente a escuridão que vim combater iluminando os espíritos com a luz do meu 

ensinamento. 

5 Corações que hoje vocês estão endurecidos pelas paixões e vicissitudes que amargaram suas 

vidas: compreendam que quando tiverem alcançado a elevação espiritual, vocês alcançarão a paz. 

6 A paz de espírito fala a você de luz, de moral, de virtudes. Aquele que não deseja alcançar este 

estado de elevação espiritual, não sonha em desfrutar de Minha paz; pois ainda é prisioneiro das paixões 

da matéria e dos falsos sonhos de felicidade que o mundo material o faz acreditar. 

7 Aquele que, desgostoso dos prazeres materiais, mantém vivo dentro de si um ardente desejo de 

paz, busca a libertação de seu espírito, ansioso por atingir o objetivo para o qual foi criado. 

8 Desde o início da humanidade, poucos foram os que buscaram a paz ou permaneceram nela uma 

vez que a obtiveram, porque o homem só a busca quando a dor o conquistou. É por isso que você vê 

como, após cada uma de suas guerras desumanas, fratricidas e injustas, milhares de pessoas se levantam 

sedentas da paz que antes não apreciavam, porque não tinham consciência do valor que este dom divino 

tem. 

9 Você deve compreender que não é no conhecimento dos homens que você encontrará a paz 

interior, já que a fonte de onde ela vem é espiritual. O ouro, a sabedoria humana, a ciência e o poder dos 

homens não têm sido suficientes para obter esta graça, que vocês só alcançarão se fizerem boas obras e 

se moverem em suas vidas pelo caminho do amor que Minha Lei lhes mostra. 

10 Não haverá nada de espantoso no fato de que os homens que a humanidade chama de 

estudiosos - quando perseguem Minhas revelações e estão em busca de Minha paz - tomam o lugar dos 

"filhinhos" para estudar as primeiras lições do Livro da Vida. 

11 Ninguém conhece melhor do que eu a sede infinita que reina entre a humanidade. Minha 

misericórdia penetra cada coração como um raio de esperança para fazê-lo sentir a proximidade da luta 

através da qual alcançará a verdadeira paz e libertação do espírito. 

12 Minha instrução é o chamado da trombeta celestial, que foi ouvida pelos espíritos aos quais 

anunciou que o momento do julgamento, da expiação e também da redenção chegou. 

13 Tudo havia sido previsto, mas vocês preferiram esperar que os eventos acontecessem, sem se 

prepararem para enfrentar a batalha e conquistar sua liberdade. Faltava-lhe fé, obediência à Minha Lei 

de amor, e hoje chora por sua culpa. 

14 As multidões que se reúnem para ouvir Meus Divinos ensinamentos parecem em grande número 

para você; mas como eles são pequenos quando você os compara a seus irmãos que estão privados de 

Minha Paz. 

15 Nas multidões coloquei Minha paz; alguns souberam mantê-la, outros se privam dela assim que 

não ouvem mais Minha palavra e voltam aos hábitos da vida cotidiana. São aqueles que, ao retornar ao 

humilde lugar onde me faço conhecido, Me perguntam: "Senhor, por que só encontro paz quando Te 

escuto, ou é que ela só está presente nestes lugares? Mas eu lhes respondo: "Se eles encontraram a paz 
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somente na hora em que ouvem Meu ensinamento, é porque somente naquele momento eles purificam 

suas mentes da influência da matéria e, deixando para trás o limiar dessas salas de reunião, retornam às 

suas vidas de imperfeições, egoísmos, paixões, ressentimentos e vícios, sem colocar em prática as 

diretrizes do ensinamento que ouviram; porque ouvir não é aprender, e somente aquele que estuda Meu 

ensinamento e o coloca em prática será verdadeiramente capaz de se chamar Meu discípulo, pois estará 

sempre espiritualmente preparado para dar a seus irmãos o exemplo de como colocar sua vida no 

caminho certo em conformidade com Minhas instruções. 

16 Nesta palavra de ensino você encontrará a realização da responsabilidade moral que assumiu ao 

receber em seu coração o dom de Minha paz, que você deve compartilhar com seus irmãos. 

17 Entenda e perceba quantas vezes eu já lhe disse: Bem-vindo ao humilde lugar de reunião que se 

tornou uma casa de paz e oração, onde eu me torno conhecido como Mestre. 

18 Através de Minha palavra vocês compreenderam sua missão e o dever de reparação que pesa 

sobre seu espírito. Hoje você percebe que para vir até Mim é necessário atingir a pureza que o fará digno 

de entrar no Reino dos justos, que é a terra prometida ao seu espírito. 

19 Nem todos que Me escutam estão comigo, pois os pensamentos de alguns estão distantes. Por 

outro lado, há alguns que estão fisicamente distantes e presentes em espírito. 

20 Assim como você bate à minha porta, eu vim até a sua, não para pedir nada de você, mas para 

lhe dar o que você precisa. 

21 Eu dou luz a seu espírito, pois vejo que ele não deseja mais permanecer nas trevas; deseja elevar-

se acima da ignorância e das paixões da matéria, deseja ver e compreender o Pai e conhecer o propósito 

de sua própria existência. 

22 Desperte, tome consciência do tempo em que você vive, para que quando chegar a hora dos 

homens se prepararem para profanar e apagar todo culto religioso do coração humano, eles não tenham 

nada a lhe tirar, pois seu santuário e sua adoração a Deus serão espirituais. Então seu espírito será capaz 

de se conectar diretamente com Minha Divindade; isto será sua libertação. 

23 Você vive em um mundo que foi transformado pela ciência humana; esta é a sua era, o tempo de 

seu reinado. 

24 Uma nova Babel tem homens erguidos, uma nova torre de orgulho e vaidade. Do seu auge, eles 

desafiam Meu poder e humilham os fracos. Em verdade vos digo que, desta forma, o homem não virá até 

Mim. Não porque eu negue a ciência - afinal, é luz que eu, o Criador, coloquei na mente humana ─, mas 

por causa do mau uso que os homens fizeram dela. Eu lhe confiei a ciência como árvore, que você deve 

cuidar com amor, respeito e zelo, para que dela surjam frutos do melhor sabor, aqueles que dão vida. 

Você acha que cuidou bem desta árvore? - Reconhecer que seus frutos foram destrutivos e dolorosos, 

que em vez de dar vida, eles semearam a morte. Quão desorientada é a ciência humana, que deveria 

estar a serviço do homem! No entanto, eu o abençôo, pois é o trabalho de Meus filhos. 

25 O materialismo ludibriou a humanidade. Meu nome foi apagado de muitos corações, os homens 

esquecem de orar, que é a forma espiritual de falar com Deus. Minha Doutrina e Meu exemplo através 

de Jesus foram esquecidos, e aqueles que procuram permanecer constantes em Minha Doutrina e 

cumprir Minha Lei o fazem por meio de cultos idólatras, buscando-Me através de figuras e imagens, 

feitas pelas mãos dos homens. É assim que Minha Lei deve ser cumprida? 

26 Muitos fizeram da natureza seu deus, deificando-a como a fonte criativa de tudo o que existe. 

Mas em verdade vos digo, esta Natureza, de cujo seio todos os seres surgiram, as forças materiais e os 

poderes naturais que vos rodeiam, não é Criadora; foi planejada e moldada de antemão pelo Divino 

Criador. Ela não é nem a causa nem a razão da vida. Eu sozinho, vosso Senhor, sou o começo e o fim, o 

Alfa e o Ômega. 

27 A sombra da árvore da ciência humana envolveu a humanidade, a maioria de seus frutos a 

envenenou, e o tempo está se aproximando quando a foice da justiça cortará cada ramo impuro e cada 

fruto ruim. 
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28 Quando o homem era inocente, seu estado de pureza o tornava digno da graça do Senhor. Ele 

não tinha necessidade da ciência para encontrar os meios de vida, não precisava que seus olhos ou sua 

inteligência se esforçassem para penetrar nos mistérios da criação para encontrar a luz que iluminaria 

seu caminho terrestre de vida. 

29 Como uma mãe amorosa, a natureza trouxe seu seio aos lábios da criança para alimentá-la; mas a 

criança cresceu, e seduzida pela beleza exterior do fruto da árvore da vida, estendeu sua mão, quebrou-a 

e a degustou, despertando em seu coração e em todo o seu ser a necessidade e o desejo de 

conhecimento. A era da inocência estava se esvaindo e uma nova fase estava começando para o homem, 

a da ciência, na qual o espírito exigia conhecer a vida humana e seus segredos. Então começou a luta, a 

experiência, o desdobramento, o desenvolvimento, a expiação. 

30 A criança, cuja felicidade era inteiramente voltada para sentir a carícia da mãe, tornou-se um 

jovem que, atônito com a grandeza da vida, que era um mistério para ele, partiu cheio de curiosidade e 

inquietude, sedento de conhecimento. Quem, senão eu, fez o homem sentir este ideal de conhecimento 

e cognição? Tudo foi previsto e preparado por Mim para guiar os passos do homem na terra, razão pela 

qual ele encontrou uma surpresa e uma nova maravilha a cada passo. Não havia nenhum obstáculo, 

nenhuma dificuldade ou tormento, para o qual ele não encontraria uma solução. Se o homem teve seu 

despertar para o mundo, também surgiu em seu espírito, por sua inquietude e presságio, o profundo 

desejo de compreender e contemplar a vida que está além da criação material, além da matéria e da 

ciência. 

31 Assim nasceu o culto espiritual a Deus, para que através dele o espírito se nutra e alcance um alto 

conhecimento, e viva de acordo com a ciência inspirada pela Minha lei de amor. 

32 Nem todos os homens Me entenderam no Infinito, no espiritual e no invisível; portanto, 

enquanto desde a aurora da humanidade alguns Me procuraram além de todas as coisas materiais, 

outros o fizeram por meio de cultos externos. São aqueles que Me procuraram nas estrelas, nas forças da 

natureza e nas criaturas, até chegarem a entender que Aquele que tinha formado tudo o que adoravam 

estava no Infinito, e era Aquele a quem deviam adorar. 

33 Com o tempo, a humanidade evoluiu em suas crenças e no conhecimento do espiritual, e, 

iluminada pelas inspirações Divinas, aperfeiçoou seu culto a Deus. Entretanto, mesmo no tempo 

presente, muitos de Meus filhos Me sentem apenas através de entidades de criação, ritos, imagens e 

símbolos. E isto porque o espírito, ainda distraído pelas tradições, se contenta com o pouco que obtém 

com sua pequena elevação. Mas em vista dos mistérios, chegou a hora dos problemas para ele, e ele 

sofre dificuldades e passa por provações como nunca antes havia encontrado em seu caminho. A partir 

daí ele acordará e partirá para perguntar, para investigar, como fez quando quis saber a razão da vida na 

Terra. 

34 Por que você mais anseia nestes momentos na Terra? - Paz, saúde e verdade. Em verdade vos 

digo que estes dons não vos serão dados por vossa ciência, como vocês a aplicaram. 

35 A natureza das perguntas aprendidas, e ela responde a todas elas; mas por trás dessas perguntas 

nem sempre há boas intenções, boas disposições ou caridade. Os homens são ignorantes e pouco 

inteligentes, que arrancam da natureza seus segredos e profanam seu ser mais íntimo, não para honrá-la, 

tirando de suas fontes as matérias-primas para fazer o bem uns aos outros como verdadeiros irmãos, 

mas para fins egoístas e às vezes perniciosos. 

36 Toda a criação lhes fala de mim, e sua voz é a do amor; mas como poucos sabiam ouvir e 

entender esta linguagem! 

37 Quando você considera que a criação é um templo no qual eu moro, você não teme que Jesus 

apareça lá, pegue o flagelo e expulse os mercadores e todos os que o profanam? 

38 Ó povo amado, penetrem e compreendam Minha instrução, abram suas mentes e deixem Minha 

luz penetrar nelas; esta luz falará de suas obras, mesmo que sua palavra seja desajeitada. Agrada-me que 

sua palavra seja desajeitada, pois será seu espírito que dará testemunho de Mim. 



U 26 

165 

39 O destino de cada um de vocês é diferente, mas o objetivo de todos vocês é o mesmo: chegar a 

Deus. 

40 Alguns de vocês sofrem, e com isso expiam suas transgressões contra Minha Lei em tempos 

passados; outros bebem o cálice do sofrimento através da maldade de seus semelhantes. Os primeiros se 

purificam nas provas da vida; os segundos têm que esvaziar o mesmo copo que deram a seus 

semelhantes para beber. Mas em verdade vos digo que, tanto num como no outro, se manifesta a 

amorosa e perfeita justiça de vosso Senhor. 

41 Amai-vos uns aos outros, cumprei Minha Lei do Amor, para que a luz da paz e da harmonia brilhe 

no Oriente, que está atualmente na escuridão e no sofrimento da guerra. Sinta a dor do povo e veja 

como eles buscam um Salvador, como ovelhas perdidas quando chamam claramente por seu Pastor. * Do 

México, o Oriente é o continente europeu onde a Segunda Guerra Mundial estava em fúria na época deste ensino. 

42 Quanta dor oprime as pessoas neste momento! Assim que nasce uma criança, ela começa a 

beber o cálice do sofrimento por causa de seus semelhantes. Alguns perdem a mãe antes de sentir a 

primeira carícia, outros ficam surdos do rugido da guerra ao invés de ouvir a doce canção de ninar 

maternal. 

43 O paraíso dos primeiros homens foi transformado em um vale de lágrimas, e agora é apenas um 

vale de sangue. Portanto, hoje, desde que vim para cumprir a promessa dada a meus discípulos, estou 

despertando a humanidade de seu sono espiritual e dando-lhe Minha Doutrina do Amor para salvá-la. 

Busco os espíritos que têm o destino de testemunhar Minhas manifestações e Minha Palavra com suas 

obras neste tempo. Quando estes marcados por Mim estiverem unidos em torno de Minha Lei, a terra e 

as estrelas serão sacudidas, e no céu haverá sinais; pois naquele momento a voz do Senhor será ouvida 

de um extremo ao outro da terra, e Seu Espírito Divino, cercado pelos espíritos dos justos, dos profetas e 

dos mártires, julgará o mundo espiritual e material. 

44 Então o tempo do Espírito Santo alcançará sua plenitude. - Para que você possa tornar esta 

profecia conhecida de seus irmãos, eu lhe peço: Quando vocês se lançarão a cumprir sua missão como 

discípulos deste tempo? Quando você tornará possível que seus irmãos o ouçam e tremam diante da voz 

de sua própria consciência? Quando você trará esta palavra de luz e amor à humanidade? 

45 É minha vontade que vocês se unam, para que em cada local de reunião e em cada fraternidade o 

"sabor de sua fruta" seja uniforme. Por que eles deveriam oferecer "gostos" diferentes, já que são todos 

ramos da mesma videira? 

46 Aprender, agir e elevar-se unidos para que seu poder possa ser respeitado. Não dar motivo para 

que manifestações falsas de Minha Divindade apareçam no seio das seitas ou religiões, não ser motivo 

para que surjam falsos profetas que apanham as multidões de surpresa com sua palavra. 

47 Prestem atenção, videntes! Se você foi testado por seu Pai, se mesmo seus parentes o julgaram 

mal, não tenha medo; lembre-se de que Jesus foi negado em sua pátria e teve que ir a outro lugar para 

encontrar a fé. "Ninguém é profeta em seu próprio país", disse-lhe ele. 

48 Se eles tiverem duvidado de seus dons, outros corações virão a acreditar em você na verdade. 

Alguns de vocês irão para terras estrangeiras onde encontrarão mais confiança em seu testemunho do 

que no seio deste povo. 

49 Para ajudá-lo em sua tarefa, o Mestre lhe deu Suas instruções, e Ele nunca se cansa de fazê-lo, 

pois Ele é "A Palavra" do Pai. 

50 Amados discípulos, dêem o bálsamo curativo a um doente, façam-no com amor, com verdadeira 

preparação espiritual, para que vocês possam alcançar que a pessoa necessitada possa experimentar o 

consolo divino. 

51 Em algumas ocasiões eu lhes concedi que verdadeiros milagres aconteceram sem que sua 

preparação lhes desse direito; mas agora lhes digo que não devem negligenciar sua preparação, pois eu 

os surpreenderei, os advertirei, não lhes concedendo o que esperam, para fazer-lhes compreender que 

não sabem como se preparar para realizar uma verdadeira obra de misericórdia. 
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52 Não permita que o doente adquira o direito aos Meus benefícios somente através de sua dor; 

você deve unir seus méritos com os de sua caridade, e então Minha graça será manifestada em ambos. 

Onde quer que você esteja, você deve adquirir méritos, para que cada vez que interceder por seus 

irmãos, você possa ser digno de Me pedir o que você precisa para o bem do próximo. 

53 Mantenham a preparação espiritual e física, pois vocês não sabem o momento em que devem 

fazer uma obra de misericórdia, e Me agradará fazer de vocês portadores de bálsamo, de paz, ou do que 

mais falta a seus irmãos. Entenda a beleza da tarefa que você está cumprindo através de sua expiação, 

para que você possa abraçar sua cruz com todo o amor de que você é capaz. 

54 Aqui no mundo, você não percebe a voz de sua consciência tão claramente quanto a ouvirá 

quando estiver em espírito; portanto, muitas vezes negligencia o cumprimento de sua tarefa. Mas 

lembre-se que o mesmo sempre o espera, por mais remota que seja a hora de sua partida para o 

próximo mundo, e que quando você abrir seus olhos em um mundo novo, somente a luz que você 

alcançou em sua luta o alcançará, e você possuirá a paz à qual você ganhou um direito pelos méritos que 

alcançou. 

55 Você sabe como, segundo a Minha vontade, virá à próxima morada onde eu o espero? - Cheio de 

paz, iluminado pela luz da sabedoria que brilhará em todo espírito puro; sem incertezas, sem lágrimas. 

56 Que ninguém acredite que, quando ele veio a este mundo, Meu Trabalho o surpreendeu ao lhe 

dar uma tarefa; não, isso seria demasiada ignorância quando se vive na Luz. Vim apenas para fazer com 

que você reconheça o que recebeu em espírito antes de ser enviado à Terra. 

57 Portanto, amados discípulos, se seu espírito veio para isso porque eu o comandei e cada um de 

vocês o desejou e aceitou, lembrem-se de que não devem retornar a Mim sem ter cumprido a missão 

que prometeram cumprir; caso contrário, seria muito doloroso para seu espírito. 

58 Entenda Minha Palavra, não permita que nada ou ninguém o impeça de cumprir sua missão, não 

permita que nada o faça renunciar a tudo o que é devido como recompensa àqueles que foram soldados 

de Deus, apóstolos de Sua Verdade no mundo. 

59 Para ajudá-los em sua expiação, eu lhes dou Minha Palavra, e sua luz os guia à perfeição. 

60 Escute-me incansavelmente, aprenda comigo. Escutem Elias e tomem um exemplo de sua 

virtude, para que, como ele, vocês sejam pastores de vários espíritos que Minha Vontade lhes designou. 

61 Olho para todos com amor e lhes digo que neste tempo não só vim para acarinhá-los e dar-lhes 

Minha paz, mas para instruí-los, para fazer-lhes compreender que vocês são os portadores de dons 

espirituais com os quais ajudar a humanidade em sua tribulação, para conduzi-la ao fim de sua expiação. 

62 Chegou a hora das grandes provações e o espírito ainda está fraco. Grande dor e agitação me 

esperam, e por isso me aproximo como um bote salva-vidas para receber Meus filhos, ajudando-os a se 

desenvolverem no caminho espiritual. 

63 Todos os espíritos mereceram meu julgamento, mesmo o das crianças nos braços de suas mães 

sentiu dor. 

64 A vocês, discípulos, estou equipando-os para levar Minha Doutrina de amor e paz a todas as 

nações, a fim de que por sua realização vocês possam salvar seus irmãos. Aproximar-se dos pequenos e 

dos grandes. Muitas vezes você estará diante dos cientistas, e diante deles você deve dar provas de 

espiritualização. Quantos se envergonharão da inutilidade de seus conhecimentos materiais e 

confessarão que o que a ciência falhou em curar os doentes e em resolver o 

Problemas que atormentam as pessoas alcançaram o amor e a misericórdia de Meus discípulos. 

65 Esta nação, pouco conhecida no mundo, será profusamente abençoada. Seu solo será produtivo, 

e seus cofres se abrirão para enviar alimento para as nações devastadas pela guerra. O espírito de seus 

habitantes, inspirado pelo Meu amor, enviará pensamentos de luz aos necessitados, e quando a hora da 

proclamação chegar, trará a Minha Palavra para reviver e curar com ela aqueles que sofrem. 

66 Muitos estrangeiros virão para juntar-se a você em suas idéias de paz e harmonia. A 

espiritualização se espalhará como uma semente benéfica, e a verdade que ela proclama será conhecida. 
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Então o Filho saberá amar-Me com sinceridade, e a fonte da graça, da qual todo o bem brota, será 

derramado sobre a humanidade. 

67 Quero que você cumpra sua missão neste período de tempo e, quando passar para o outro 

mundo, continue seu trabalho espiritual. Ensine a seus irmãos que é uma lei cheia de justiça que governa 

todos os espíritos, que todos têm um lugar em Minha Criação, e que cada um é estimulado por Mim em 

seu cumprimento. Tudo obedece a leis divinas imutáveis. 

68 Se, durante este tempo de provações, a humanidade os julgar mal e os culpar pela guerra de 

idéias, pela destruição das nações e pela ausência de paz, não se desesperem e não se distraiam, 

perseverem na oração e na vigilância. Não tema a punição se você cumprir Minha Lei. 

69 Entenda que eu permiti a eclosão de guerras para que o espírito dos homens se purifique. Cada 

nação, instituição e lar será visitado por Minha justiça para revelar o grau de progresso em que eles se 

encontram. 

70 Trabalhem como eu lhes ensinei; tragam os pecadores à renovação moral; restaurem 

(quebrados) vidas, tragam a Mim aqueles que partiram. Então, quando este período terminar, em todos 

os espíritos será a luz do conhecimento e da experiência, Minha Doutrina guiará os homens, e não 

haverá adulterações ou más interpretações em Minha Lei. 

71 Se às vezes os chamo de filhos, é porque vocês ainda são pequenos diante de Minha Divindade, e 

diante da eternidade, sua existência prova ser muito curta. Você não vê às vezes sua felicidade em uma 

coisinha? Você não chora às vezes por algo que não deveria ser uma causa de sua dor? 

72 Em verdade vos digo, procuro não só os pobres e insignificantes, mas também aquele que se 

distinguiu no mundo, seja por seu poder ou por seu conhecimento. A todos, que possam alcançar a 

purificação de seu espírito. 

73 Se eu me fiz sentir entre os pobres no pouco que possuíam, a fim de prepará-los e despertá-los, 

submeterei à prova aqueles que acumularam bens materiais, a fim de que possam atender ao Meu 

chamado. Tomarei deste mundo aquele que é surdo à Minha voz, e lhe mostrarei no vale espiritual o 

trabalho que ele não soube realizar na Terra. 

74 Deixe que esta instrução sirva de lição para você. Acumule o mérito antes de partir deste mundo, 

deixe o conforto, a saúde e a paz como traço da jornada de sua vida; se não o fizer, derramará lágrimas 

amanhã. 

75 Seu coração deve tornar-se forte para resistir às provações que o esperam. Eu lhe disse que você 

sofrerá perseguições e calúnias, que você será culpado pela confusão religiosa que surgirá; mas eu o 

protegerei e o ajudarei. 

76 Tirem de seus corações o desgosto que podem sentir por aqueles que sofrem de doenças que 

vocês chamam nojentas; e lutem contra a repugnância que podem sentir ao enfrentar um homicida ou 

alguém que perdeu a cabeça em vícios. Estenda sua mão para eles, dê-lhes palavras sinceras. Reze por 

eles. Só eu sei o que está escondido em cada uma dessas existências. Só eu sei as causas de sua queda. 

77 Somente eu posso perdoar e absolver aqueles que são perseguidos e condenados pela jurisdição 

humana. 

78 Eu fortaleço seu espírito com minha palavra; porque muito é o que você ainda tem que 

experimentar e sentir em seu coração. 

79 Estou tornando seus sentimentos, que se tornaram impassível por causa de seu materialismo, 

novamente sensíveis. Ontem você não sentiu a dor dos outros, mas logo seus olhos vão derramar muitas 

lágrimas por causa do sofrimento de seus semelhantes. 

80 Os campos são abundantes e os operários são escassos. Sede vós dos operários que aprendem a 

semear esta semente abençoada! Faça-o agora, como você vive na Terra, para que você possa entrar no 

Além com mérito. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 27  
1 Amados discípulos, abro seus olhos para a luz de Minha instrução para que vocês possam 

discernir a verdade do engano. A luz da consciência, a sensibilidade e a intuição que você possui lhe 

mostrarão o bom caminho e lhe revelarão os bons frutos. 

2 Do verdadeiro conhecimento de Minha Doutrina, a humildade nascerá em você, porque você se 

sentirá tão pequeno em relação a seu Criador, e ainda assim tão agraciado e dotado por Ele, que você 

não ousará levantar os olhos para o Pai quando sentir que Ele é impuro. 

3 A vaidade criou raízes naqueles que, pensando ter alcançado o pleno conhecimento da verdade, 

se acharam aprendidos, fortes, infalíveis, grandes e ilimitados, sem se darem conta de que muitas vezes 

se enganaram. 

4 Não quero que neste povo, que está apenas começando a ser formado sob a luz destes 

ensinamentos, amanhã apareçam pessoas que - confusas por sua vaidade - trompeçam que são a 

reencarnação de Cristo ou que são os novos Messias. 

5 Aqueles que cometem tais atos serão aqueles que pensam ter alcançado a compreensão de toda 

a Minha verdade, mas na realidade estão caminhando longe do caminho marcado por Cristo, que é o da 

humildade. 

6 Estude a vida de Jesus na Terra, e você encontrará um ensinamento profundo e inesquecível de 

humildade. 

7 Jesus sabia quem Ele era, de onde Ele veio e o que Ele tinha vindo fazer; contudo Ele nunca saiu 

às praças ou ruas para proclamar orgulhosamente que Ele era o Filho de Deus, o Messias, ou o Redentor, 

mas com Suas obras Ele deu testemunho perfeito de Seu ensinamento de amor e misericórdia. Por Seus 

atos Ele fez saber quem Ele era, e quando ocasionalmente alguém lhe perguntava: "És tu o Cristo?" Jesus 

se limitou a responder: "Tu o disseste". 

8 Isto é, enquanto os homens o pronunciavam com os lábios, Ele o confirmava com Suas obras, 

contra as quais todas as palavras não tinham valor. 

9 Tudo isso você deve ter em mente, ó povo amado, para que, uma vez em batalha, não permita 

que as tentações o derrubem ou permita que seu coração receba a recompensa que só é devida ao 

Espírito. 

10 Para evitar que você caia nesta fraqueza, farei com que esta forma de Minha manifestação para 

você chegue ao fim. Embora tenha havido aqueles que sabem como realizar esta tarefa com verdadeira 

humildade, há também aqueles que, na presença das multidões, acabaram se pensando deuses. Mas 

quando virem que não possuem mais o que um dia tiveram, chegarão à conclusão de que, para alcançar 

uma união contínua com o Pai, é necessário possuir humildade. 

11 Todos vocês sabem que anunciei um dia em que esta união terminará; esse tempo é 1950; mas 

verão como aqueles que se tornaram vaidosos e exaltados por esta manifestação não se submeterão à 

vontade do Pai, pensando que quando perderem este dom, voltarão à sua vida normal, despercebidos 

pelas multidões, e não serão mais elogiados pelo povo. 

12 Os porta-vozes dirão, quando a hora se aproximar, "Quem virá para nos ouvir quando o povo 

souber que o Mestre não fala mais pela boca"? E os líderes dirão: "Quem virá aos nossos lugares de 

oração no dia em que se souber que a palavra do Senhor não soa mais através da boca de Seus eleitos? A 

um e a outro eu digo mesmo agora: Se esta fosse a única forma em que eu pudesse dar-me a conhecer 

ao espírito deles, eu jamais vos privaria disso; mas se eu deixasse de fazê-lo, é um sinal de que algo mais 

elevado e mais perfeito vos espera, algo que também sabeis: é a união de espírito a espírito com vosso 

Pai. 

13 Povo, façam de Minhas palavras um livro de lembrança e mantenham seu conteúdo em seu 

espírito, iluminado pela luz de sua consciência, para que vocês nunca profanem Meu Trabalho. 

14 Se você acreditou em Minha manifestação nesta forma, você também deve acreditar que eu não 

falarei mais com você como até agora; e se você acreditou em Minha Presença enquanto eu lhe ensinei 
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através da mente humana, usando seres incultos e imperfeitos, como você não pode acreditar que você 

pode receber Minha inspiração Divina de espírito para espírito? 

15 Muitas coisas eu já lhes ensinei, ó discípulos. Não se limitem a me ouvir, penetrem Minha Palavra 

com amor, estudem-na em profundidade, agora que é o momento certo para fazê-lo, e não depois de 

terem caído em tentação, pois sua luta será então mais difícil. 

16 Estude meus ensinamentos para que você possa interpretá-los corretamente e com sua luz 

compreender o sentido da vida e o propósito das provas. 

17 Muitos daqueles que contemplam as forças da natureza desencadeadas, as enchentes 

transbordando suas margens, devastando paisagens inteiras em seu curso raivoso, e os homens 

ocupados em destruir uns aos outros em guerras cruéis e fratricidas, dizem que é a ira de Deus que 

também é desencadeada. 

18 Perdoo àqueles que interpretam Minha justiça desta maneira; mas eles ainda entenderão que 

todos os sofrimentos e golpes do destino que a humanidade suporta vêm de sua desobediência à Minha 

Lei. 

19 Alguns dizem: "Senhor, se Te machucamos tanto com nossas imperfeições, além disso, elas são a 

causa de todas as nossas agonias, - por que não nos destróiis antes? Com que finalidade você nos 

sustenta com dor"? 

20 Àqueles que me perguntam assim, eu digo: se eu não te amasse, eu te faria desaparecer com o 

simples pronunciamento: "Será feito"; mas se eu continuar a te manter apesar de tuas faltas, é prova de 

que um destino elevado te espera. 

21 Meus conselhos são perfeitos e meu amor por você é infinito; portanto, suas imperfeições nunca 

terão peso suficiente para mudar a vontade do Todo-Poderoso. Por momentos você se desviará do 

caminho que Minha Lei lhe mostra. Mas no final, na perfeição de Minha justiça, você encontrará Meu 

amor. 

22 Os homens sempre foram submetidos a provações nas quais, além de purificar seu espírito, 

obtiveram a luz da experiência que os ajudará neste momento a compreender os ensinamentos sábios, 

justos e perfeitos que a vida lhes dá. Portanto, eu lhe disse que você deve lutar contra as trevas com sua 

espada de luz, e também permanecer vigilante e orante para não cair em tentação. 

23 Se você quiser chegar mais ao fundo da causa de seus julgamentos, lembre-se que você está no 

momento da expiação por todas as suas transgressões passadas. Se você já tem fé no que lhe estou 

apresentando, com o pensamento de que sou o único que conhece seu passado e que pode julgá-lo com 

amor, um doce contentamento, uma paz infinita entrará em seu ser. 

24 Vejam os reis exilados neste tempo, os príncipes sem esperança de governar, os ricos em ruínas e 

os poderosos no leito da dor! Quem conhece a expiação que está nas provas a que são submetidos? - Eu 

sozinho. Mas quero que todos vocês saibam que através do arrependimento sincero, das boas obras, da 

renovação e da espiritualização, vocês podem encurtar seu tempo de expiação até alcançar sua 

libertação da dor e, assim, a paz. 

25 Com estes ensinamentos eu ilumino para vocês os ensinamentos que vocês receberam desde os 

primeiros tempos, mas que os homens esconderam de vocês, impedindo a humanidade de encontrar o 

caminho da salvação. 

26 Vocês não pensam, amados, que se foram dos primeiros a compreender esta verdade neste 

tempo, este conhecimento os obriga, de todas as pessoas, a trazer a luz aos teatros de guerra e aos 

povos sem paz? 

27 Investigue minha palavra para isso, mas sempre com o objetivo de obter a verdade. 

28 Fortaleça sua fé em Minha Palavra para que no futuro, quando você ouvir argumentos contra 

este trabalho, não vacile. 

29 Você me diz: "Mestre, o que poderíamos ouvir contra Seu ensinamento perfeito que seria capaz 

de colocar nossa fé em perigo? 
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30 Assim pensam vocês hoje, amados discípulos, porque ainda não conhecem as tempestades e a 

batalha que se aproxima. Agora vocês vêm em paz para ouvir Minha palavra, para se refrescarem com 

Meu ensinamento; mas eu os preparo e os torno vigilantes, para que ninguém os surpreenda. - Entre 

vocês há muitos que são inocentes, muitos que acreditam bem, muitos que são nobres de espírito, 

homens e mulheres sem maldade, que não conhecem a corrupção e a traição das quais os homens são 

capazes. Mas se eles não se treinarem, eles se tornarão facilmente presas daqueles que se levantam 

contra este ensinamento, serão como ovelhas indefesas diante de lobos famintos. 

31 É melhor para você aprender através de Mim agora o que você vai ouvir amanhã. Preparem-se 

para a batalha com a luz do Meu ensinamento, para que nada lhes faça mal quando forem atacados e 

desencorajados. 

32 Não fique consternado quando lhe disserem que Aquele que lhe falou neste tempo era o 

tentador, e que foi profetizado que ele também faria milagres, com os quais ele mesmo perturbaria e 

confundiria os eleitos. Em verdade vos digo que muitos dos que julgam assim a minha manifestação será 

daqueles que estão de fato a serviço do mal e das trevas, mesmo que seus lábios procurem assegurar-se 

de que sempre espalhem a verdade. 

33 Não esqueçam que a árvore é conhecida por seus frutos, e eu lhes digo: O fruto é esta Palavra, 

que se tornou audível através das mentes destes porta-vozes, homens e mulheres de coração simples. 

Pelo fruto, e pelo progresso espiritual daqueles que o desfrutaram, a humanidade conhecerá a árvore 

que eu sou. 

34 O Trabalho Espiritual Trinitário-Mariano começará a se espalhar, causando assim um verdadeiro 

alarme entre muitos que, convencidos de que estudaram e compreenderam a Doutrina que antes 

recebiam do Pai, se tornaram vaidosos sobre o conhecimento de suas filosofias e ciências, sem 

perceberem a evolução espiritual que a humanidade alcançou. Eles, ao despertar de sua inércia 

espiritual, perceberão a forma como o espírito dos homens pensa e sente hoje, lançarão feitiços contra o 

que chamarão de "novas idéias", e espalharão que este movimento foi provocado pelo Anticristo. Então 

eles se refugiarão nas Escrituras, nas profecias e na Minha Palavra que lhes dei na Segunda Era, para 

tentar combater Minha nova manifestação, Meus novos ensinamentos e tudo o que lhes prometi e estou 

cumprindo hoje. 

35 Minha palavra chegará aos lábios de Meus discípulos e por meio de escritos mesmo àqueles que 

não aceitam nada que esteja além do material ou que esteja além de seus conhecimentos e conceitos 

que eles uma vez aceitaram, e eles Me chamarão de um falso Deus porque Eu vos trouxe esta palavra. 

Mas quando você ouvir isto, sua fé não será destruída - embora seu coração se sinta ferido - já que você 

se lembrará com movimento interior que seu Mestre já o havia anunciado a você e o encorajou com Sua 

palavra a resistir a estas provas. Eu lhes digo, no entanto, que embora em seu caminho vocês encontrem 

engano, hipocrisia, superstição, fanatismo religioso e idolatria, vocês não devem condenar ninguém por 

seus erros. Ensinai-os com Minha Palavra e deixai o assunto comigo, que sou o único que pode julgar-

vos, e quem sabe quem é o falso Deus, o falso Cristo, o apóstolo malvado, o fariseu hipócrita. 

36 Cabe apenas a você interpretar minha instrução da maneira mais pura, para que a semente divina 

dê frutos em suas obras e que aquele que a deu a você seja reconhecido por seus irmãos por sua 

natureza. 

37 O coração deste povo não será estéril; eu sei porque os chamei e reuni. Haverá momentos em 

que, mesmo dentro de Minha Obra, muitos estarão em confusão; mas no final eles se salvarão do 

turbilhão e, cheios de luz, irão em busca dos caminhos que levam a outras terras, levando Minha 

Doutrina aos povos de outras nações, com uma mensagem Divina de fraternidade espiritual e paz. Eles 

ensinarão que todo material tem um limite, que os homens fizeram mau uso do livre arbítrio, e que hoje 

estou colocando um "até agora" em seu curso rápido, e estou cumprindo em você Minha Vontade; no 

entanto, não venho até você em oposição, mas para o bem de toda a humanidade. 
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38 Minha abordagem a vocês neste momento não é a de vingar-me do que a humanidade me fez no 

Calvário; prova disso é que muitas vezes depois que vocês me feriram, eu lhes dei Minha paz como prova 

de amor e perdão. 

39 Se minha presença entre vocês neste momento coincide com as grandes catástrofes e as terríveis 

guerras que agora os assolam, não me atribuam este copo que os homens bebem. Os sofrimentos são 

fruto de seus pecados, e estes não brotaram de Mim. quando lhe anunciei que, no tempo em que lhe 

falaria como Espírito Santo, a dor se enfureceria entre a humanidade, eu não estava ditando seu 

julgamento; era porque eu sabia que quando essas provas viessem, você precisaria de Mim Eu só o 

anunciei para que vocês estivessem vigilantes e orantes em antecipação à minha vinda. 

40 A sentença que vocês assinaram há muito tempo, mas eu, a quem vocês consideram vosso Juiz, 

sou na realidade vosso Defensor, que vos liberta de vosso fardo, guiando-vos amorosamente para que 

sigam o bom caminho, a fim de que possam alcançar a verdadeira liberdade, que é a do espírito. 

41 Vocês choram, meu povo, porque em seu coração penitente vocês sentem o amor do Mestre. 

Foi-lhe dito que ninguém que viesse perante o Pai com uma culpa grave em seu espírito obteria o 

perdão, e que ele teria que sofrer a condenação eterna. Mas como você tomou Minha justiça divina 

como tão monstruosa? Você não notou como eu mostrei claramente através de Jesus que minhas 

palavras mais ternas e minha aparência mais amorosa eram para aqueles que mais tinham pecado? 

Como eu poderia proclamar uma doutrina no mundo e fazer o oposto na eternidade? 

42 Não pode haver a menor diferença entre Cristo e o Pai, pois ambos são o mesmo Espírito, o 

mesmo amor, a mesma sabedoria, que se deu a conhecer à humanidade em três fases. Já lhes disse na 

Segunda Era: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai. 

43 Puro você saiu de mim, e puro você deve retornar; mas o tempo da expiação será temporário, 

nunca eterno; curto ou longo, que depende da vontade, que o espírito usa para alcançar sua redenção. 

44 Acho você confuso porque tomou para entregar os livros em que seus irmãos imprimiram seus 

erros, o que há muito tempo você pensava ser a pura verdade. Mas os dias estão próximos quando o 

homem terá que corrigir até mesmo suas crenças; porque a luz do novo tempo lhe permitirá reconhecer 

o caminho da verdade, porque ela se tornará luz nesta noite em que sua vida espiritual está. 

45 Envio-lhe este ensinamento para instruí-lo sobre como penetrar na vida espiritual a partir de sua 

existência humana. 

46 Vocês ainda são mais matéria que espírito, e por isso duvidam por momentos da verdade desta 

palavra, e se perguntam: "É realmente o Mestre que fala conosco"? Então um "sim" se espreme do 

espírito, que luta contra um "não" de matéria. 

47 De forma limitada me faço conhecer entre vocês para que ouçam minha palavra, na qual lhes 

envio meus pensamentos divinos, que novamente lhes mostram o caminho de sua ascensão espiritual. 

48 Abençoo tanto aquele que acredita em Minha manifestação quanto aquele que duvida. Eu não 

sou a favor, eu amo todos igualmente. Eu me revelo ao mundo não apenas para alguns corações, mas 

para iluminar todos os caminhos com luz, para que os homens possam lutar para o objetivo da 

espiritualização e cumprir o Mandamento Divino que diz: "Amai-vos uns aos outros". 

49 Eu sou o Semeador Divino do amor e sei o tempo da semeadura e o tempo da colheita dos frutos. 

Está escrito que Deus dará uma nova luz ao mundo quando os homens estiverem no auge da corrupção. 

50 Discípulos, é hora de semear. Os homens buscam e chamam para a guerra; busquem o coração 

humano para semear a paz e o amor nela. 

51 Quando você for atacado, proteja-se na pureza de Minha Doutrina. Enquanto o homem triunfa 

tirando-lhe a existência humana, eu triunfarei dando-lhe a vida eterna. 

52 As legiões do bem estão em ação, elas assumiram a luta, mas salvaram aquele que perece. Esta é 

a minha tarefa divina. Você esquece que eu fui chamado de Redentor da humanidade? O que há de 

estranho no pastor que procura suas ovelhas? Antes de você existir, eu já o amava, e sua desobediência 

estava prevista, assim como sua salvação. 
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53 Quando eu me revelei em Jesus, Ele disse que Ele é seu Rei, e você lhe deu a cruz para um trono. 

Aí eu lhes mostrei todo o poder que o amor, o perdão e a mansidão possuem. Assim como eu fiz Seu 

Sangue fluir, assim eu lhe dou Meu amor sem limitações. 

54 Você acha que eu não estou entre vocês neste momento de dor? Eis que estou aqui! Como uma 

fonte de água cristalina, vim para saciar a sede espiritual que o consome. Vim para dizer-lhes: é hora de 

permitir que seu espírito se desenvolva para que todas as suas faculdades adormecidas possam 

despertar. Por isso, eu o inspiro e lhe explico a espiritualização. 

55 A fé, o pensamento e a vontade são poderes. Seja grande e forte por meio destes dons e os 

manifeste em todas as suas obras, que devem estar sempre baseadas no amor. 

56 Agora você sabe a tarefa que eu me propus a mim mesmo. 

57 Espero vocês na eternidade, mas vocês devem lutar para vir até Mim. É por isso que eu ilumino 

seu caminho para que você possa segui-lo e seguir sempre em frente. 

58 Seja puro em seus pensamentos, palavras e obras, e você estará no Meu caminho. Então, 

ocupareis no reino do Pai o lugar que Ele vos designou. 

59 Controle suas paixões, abandone os prazeres materiais e pense em seus irmãos. Ver o sangue de 

Meus filhos sendo derramado neste mundo, ouvir os soluços que vêm de todos os corações sofredores. 

Há muitos ninhos onde as aves estão mortas, muitas crianças que sofrem, muitas mães que choram e 

muitas crianças pequenas sem berço. 

60 Reze por eles, para que o sentimento fraternal de uns e o sentimento maternal de outros possa 

ser como um bálsamo de consolação penetrando seus corações. 

61 Deixe vestígios de luz para o viajante que vem atrás de você. Então você sentirá Deus em seu 

coração e nas profundezas de seu ser; lá o Pai encontrará seu melhor templo. A consciência será como o 

cume da montanha de onde eu me faço conhecido. Então o homem será mais espírito que matéria, e 

mais luz que sombra. 

62 Como a brisa e o sol acariciam vocês, assim, Meu povo, vocês devem acariciar seus vizinhos. Este 

é o momento em que os necessitados e os aflitos abundam. Entenda que Aquele que lhe pede um favor 

lhe concede a graça de ser útil aos outros e de trabalhar para sua salvação. Ele lhe dá a oportunidade de 

ser misericordioso e assim se tornar como seu Pai. Pois o homem nasceu para espalhar a semente do 

bem no mundo. Entenda, então, que quem lhe pedir, lhe faz um favor. 

63 Aquele que diz ter feito um favor ao prestar ajuda está mentindo, pois dificilmente cumpriu uma 

obrigação. 

64 Deleitar-me-ei com meus discípulos quando os tons doces e vibrantes do espiritualismo 

ressoarem de sua harmonia, pois todos aqueles que estiverem equipados falarão na língua do coração. 

Aqueles que não se equiparam não se perderão, pois eu sou Aquele que sabe esperar até os frutos 

amadurecerem; mas estes chorarão por sua desobediência quando esvaziarem o copo de amargura. 

65 Eu estou em tudo, mas alguns dirão: "Eu não o sinto"; outros dirão: "Eu não o vejo"; mas todos 

entendem que eu estou em tudo e em todas as coisas criadas. Por que você tenta ver tudo com os olhos 

e tocá-lo com os sentidos? Tente ver com o espírito, com a mente e com o coração. 

66 Então você verá o desconhecido e sentirá sua vibração em todo o seu ser. Quando você entender 

o quanto eu te amo, não mais dirá que seu Deus está te castigando. 

67 Em verdade vos digo, em Mim não há raiva, pois é fraqueza humana. É você quem acende o fogo 

da dor, e depois você me chama para apagá-la; mas é Minha justiça que se manifesta em você. Portanto, 

você deve apagar o fogo do ódio e das paixões que você acendeu com a água da virtude, com lágrimas, e 

até mesmo com sangue. 

68 Na Segunda Era eu lhes disse: "As aves têm ninhos, as raposas têm antros, mas o Filho de Deus 

não tem onde colocar sua cabeça". 

69 "A paz eu te deixo, a paz eu te dou"; nela você encontrará conforto e alegria. Seja você em Meu 

amor, como eu sou em sua dor! 
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70 Entenda que eu entrei em seu coração sem que você tivesse sentido minha vinda. Para sentir 

minha presença você tinha que estar acordado, mas quando eu o encontrei, você estava dormindo. É por 

isso que, quando o acordei, você perguntou com espanto quem tinha vindo e estava falando com você 

desta maneira. 

71 Devo salientar que não o surpreendi com uma visita imprevista. Há muito tempo eu lhes dei a 

conhecer os sinais que precederiam minha manifestação como Espírito Santo, mas vendo que vocês não 

viram nada, e ouvindo que não ouviram nada. 

72 Quando você pesquisar os eventos que moveram seu mundo no século passado, cujas datas 

estão escritas em seus livros de história, você verá que na verdade tudo o que foi predito pelo Senhor foi 

fielmente cumprido. 

73 Em verdade vos digo, durante o tempo em que Minha proclamação continuar, não encontrarei 

fé, pois os homens devem primeiro purificar seus corações e mentes para que possam compreender 

Minha Palavra de baixo para cima. 

74 Àqueles que escutam meus ensinamentos dia após dia, e que, embora recebam constantemente 

provas de Minha verdade, ainda duvidam e Me negam, eu lhes digo que é necessário estudar o 

significado espiritual de Meus ensinamentos para que possam compreender sua verdade. Da mesma 

forma que falei com eles na Segunda Era, quando disse: "É necessário que eu morra para que se acredite 

em mim, e que eu possa me levantar no terceiro dia para que a humanidade possa estar convencida de 

que sou o Filho de Deus". 

75 Aqueles que ainda estão longe da espiritualização gostariam de Me ver na forma de Jesus para 

me dizer: "Senhor, eu creio em Ti, pois Eu Te vi". A eles digo: Abençoados são aqueles que acreditaram 

sem ver, pois deram provas de que, graças à sua espiritualização, me sentiram em seus corações. 

76 Você entende agora porque o homem sentiu a necessidade de fazer imagens que me 

representassem? - Por causa de sua falta de preparação, porque ele não é sensível às manifestações 

espirituais. 

77 Se o homem entendesse Minha Doutrina, ele não sentiria a necessidade de representar 

figurativamente ou pintar imagens para ajoelhar-se diante delas depois. Ele descobriria que não há 

imagem mais perfeita do Senhor no mundo do que o próprio homem espiritualmente elevado. Então ele 

se esforçaria para fazer as mesmas obras que eu, a fim de se aproximar de seu Criador. 

78 O apóstolo João penetrou no espiritual; através de seu arrebatamento ele sentiu a presença do 

Pai, à sua voz espiritual ele se sentiu desmaiar. Mas embora ele tivesse visto figuras e formas nessas 

visões, ele não entendia que cada imagem era apenas o símbolo de um grande livro de sabedoria e 

profecia, mas não a imagem ou forma de Deus. 

79 O homem viu o Cordeiro, o Leão, o Livro, as estrelas, os anciãos, os castiçais e tudo o que seu 

olhar espantado viu eram apenas figuras e formas que existem na terra e que são conhecidas do homem. 

Eles foram usados como alegorias, a fim de trazer consigo profundos ensinamentos Divinos; mas Minha 

Divindade, em toda sua glória, ninguém pode contemplar, porque sou infinito, não tendo nem início nem 

fim. 

80 Se o livro das profecias de João foi considerado por alguns como um mistério impenetrável, e por 

outros em uma interpretação errônea, é devido ao fato de que a humanidade ainda não alcançou a 

espiritualização necessária para compreender o que está ali representado; e também posso dizer que 

não foi compreendido nem mesmo pelo profeta a quem foi dado. 

81 John ouviu e viu, e quando ouviu que lhe foi ordenado escrevê-lo, obedeceu imediatamente; mas 

entendeu que essa mensagem era para as pessoas que viriam atrás dele por um longo tempo. 

82 Hoje você está no tempo que lhe foi profetizado, e este ensinamento de Mine, como a luz de uma 

nova era, lhe dá a capacidade de aprender a ler aquele livro que por tanto tempo esteve fechado à sua 

compreensão. Aproxima-se a hora em que você conseguirá decifrar tudo isso, que há tanto tempo você 

considera como escondido atrás do véu do mistério. 
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83 Você não acredita realmente que se John tivesse compreendido o significado da revelação que 

recebeu, ele teria explicado claramente seu conteúdo a você, em vez de lhe legar um livro de imagens e 

símbolos? Reconhecer: Se ele tivesse explicado esta revelação com total clareza - que homem daquela 

época teria sido capaz de entendê-la e, como resultado, teria acreditado na verdade da profecia? 

84 Era minha vontade que esse livro permanecesse selado e que apenas sua existência e parte de 

seu conteúdo fosse revelada a vocês, para que, quando o tempo presente tivesse chegado, eu explicasse 

a vocês essa revelação. 

85 Despertai, povo, trazei esta mensagem à humanidade para que ela possa receber em seu espírito 

a luz de Minha Palavra na Terceira Era. Esqueça suas necessidades humanas e grite "Hosana, Hosana", 

pois finalmente sua evolução espiritual lhe permitirá compreender o verdadeiro significado dos 

ensinamentos que eu trouxe ao seu conhecimento e cuja luz o guiará para um mundo perfeito na 

eternidade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 28  
1 Discípulos, aproxima-se o momento em que seus irmãos virão até vocês com o desejo de 

questioná-los e exigir o testemunho do Apocalipse que lhes estou dando na Terceira Era para iluminar 

suas mentes. Quando isso acontecer, não me neguem escondendo-se! Se eu vos ensino com tanto amor 

nesta etapa de Minha manifestação, é precisamente para ensinar-vos a transmitir Meus ensinamentos 

sempre que vos for pedido. 

2 Permiti que vocês começassem a praticar meus ensinamentos com o propósito de desenvolver 

seus dons e habilidades espirituais para que quando chegar o momento de proclamar Minha palavra 

entre a humanidade, seus lábios não gaguejem e sua mente não seja desajeitada demais para proclamar 

Minha verdade. 

3 Sua tarefa é estar à altura do exemplo de seu Divino Mestre em seu caminho terreno. Lembre-se: 

Sempre que me mostrava nos lares, deixava em todos eles uma mensagem de paz, curava os doentes, 

consolava os infelizes com a autoridade divina que o amor possui. 

4 Nunca deixei de entrar em uma casa, porque nela eles não acreditariam em Mim. Eu sabia que ao 

deixar aquele lugar, o coração de seus habitantes estaria cheio de alegria transbordante; pois sem sabê-

lo, seu espírito havia olhado para o Reino dos Céus através de Minha instrução. 

5 Às vezes eu procurava os corações, outras vezes eles Me procuravam; mas em todos os casos 

Meu amor era o pão da vida eterna que eu lhes dava na essência de Minha Palavra. 

6 Em algumas ocasiões, quando me retirei para a solidão de algum vale, fiquei sozinho apenas por 

momentos, porque as multidões, ansiosas por Me ouvir, se aproximaram de seu Mestre em busca da 

infinita bondade de seu olhar. Recebi-os e dei banho àqueles homens, mulheres e crianças com a ternura 

da Minha infinita misericórdia, porque sabia que em cada criatura há um espírito que vim ao mundo para 

buscar. Depois falei-lhes do Reino dos Céus, que é o verdadeiro lar do espírito, para que eles acalmassem 

sua agitação interior com Minha palavra e se fortalecessem com a esperança de alcançar a vida eterna. 

Havia ocasiões em que, escondido entre a multidão, havia alguém que pretendia negar Minha 

verdade gritando e afirmando que eu era um falso profeta; mas Minha palavra o surpreendeu antes que 

ele tivesse tido tempo de abrir os lábios. Em outras ocasiões permiti que algum blasfemo me insultasse, a 

fim de provar diante da multidão que o Mestre não se tornou relutante diante dos insultos, dando-lhes 

assim um exemplo de humildade e amor. 

7 Havia alguns que, envergonhados de Minha doçura, partiram imediatamente, arrependidos de 

terem ofendido com suas dúvidas Aquele que proclamava a verdade com Suas obras. Mas assim que a 

oportunidade se apresentou, eles vieram até Mim, me seguiram nos caminhos, chorando, movidos pela 

Minha palavra, sem ousar sequer se dirigir a Mim para pedir perdão pelos insultos que me haviam 

causado anteriormente. Chamei-os, acariciei-os com Minha palavra, e lhes concedi alguma misericórdia. 

8 os mesmos caminhos que vocês percorrerão agora, ó povo amado, são caminhos preparados por 

meus exemplos de amor e que agora esperam por vocês, discípulos do Espírito Santo, para que com 

minha Palavra e vosso exemplo possam trazer salvação à humanidade; eu sou aquele que preparou os 

caminhos para vocês, e eu sou aquele que os preparou para vocês 

9 Não esqueça que a planta venenosa e as ervas daninhas são destruídas somente com as obras de 

amor e misericórdia que eu lhes ensinei através de Jesus. 

10 Você encontrará os caminhos cheios de pedras e os campos cobertos de urtigas. Mas seu 

espírito, guiado por Elias e fortalecido na fé, no desejo de levar o bálsamo do amor àqueles que sofrem, 

brilhará com a luz da verdade no caminho daqueles que vivem nas trevas. Ele não sentirá os espinhos do 

caminho, nem a dor que a dúvida e a falta de compreensão podem lhe causar. 

11 Caminhe desta maneira, e quanto maior o número de corações que você doar com amor 

transbordante, maior será sua intuição e mais profunda e constante sua fé nas obras que eu revelarei 

através de sua mediação. 
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12 Se antes do início de sua missão seu cumprimento lhe pareceu impossível ou difícil, mais tarde 

parecerá mais fácil e mais fácil para você, através do qual você poderá determinar seu progresso 

espiritual. 

13 Este é o momento em que encarnarei todos os espíritos da Terra, com os quais formarei Meu tão 

amado povo, para que com suas obras de amor e misericórdia possam dar à humanidade o testemunho 

do verdadeiro conhecimento da vida espiritual. 

14 Vós que fostes marcados para cumprir esta missão e que tendes o conhecimento e a certeza de 

pertencer ao Meu povo - regozijai-vos com esta revelação, mas não desespereis diante da batalha que se 

aproxima; pois em verdade vos digo que os soldados que devem lutar pela verdade não devem sentir 

medo dos inimigos que a humanidade se opõe a eles. 

15 Todos vocês que sentem em seu espírito o anseio de espiritualização, de liberdade e o desejo de 

se elevarem a Mim no caminho do amor, da misericórdia e da justiça, eu os declaro como pertencentes 

ao Meu povo, e vocês serão os soldados da verdade. Mas para conseguir isso, você deve observar e 

rezar, e lutar contra suas fraquezas, para que o testemunho que você dá de Minha Doutrina possa ser 

verdadeiro. 

16 Também lhes digo que qualquer um que tenha o desejo de pertencer ao Meu povo será acolhido 

e amado por ele se testemunhar através de seus pensamentos e obras que o ideal do amor é a luz que 

ilumina seu caminho de vida. 

17 Para que você possa entender melhor Meu ensinamento, ouça Meu  

Parábola: 

18 Dois vagabundos caminhavam lentamente por um vasto deserto, seus pés doíam pela areia 

quente. Eles estavam caminhando em direção a uma cidade distante, e apenas a esperança de chegar ao 

seu destino os reanimou em sua dura jornada, pois o pão e a água estavam gradualmente se esgotando. 

O mais novo dos dois começou a se cansar e pediu a seu companheiro que continuasse a viagem sozinho, 

pois sua força estava falhando. 

19 O vagabundo idoso tentou incutir nova coragem no jovem, dizendo-lhe que logo poderiam 

encontrar um oásis onde pudessem recuperar suas forças perdidas, mas este último não teve coragem. O 

ancião não pretendia deixá-lo naquela solidão e, embora também estivesse cansado, carregou o 

companheiro cansado nas costas e continuou a caminhada com dificuldade. 

20 Depois que o jovem descansou e considerou os problemas que ele estava causando àquele que o 

carregava sobre seus ombros, ele se desengatou de seu pescoço, pegou-o pela mão, e assim eles 

continuaram seu caminho. 

21 Uma fé imensa animava o coração do idoso errante, dando-lhe forças para superar seu cansaço. - 

Como ele havia previsto, o oásis apareceu no horizonte, sob cuja sombra a frieza de uma fonte os 

aguardava. Finalmente eles chegaram a ela e beberam daquela água restauradora até terem bebido sua 

dose. Eles caíram num sono descansado, e ao acordar sentiram que a fadiga havia desaparecido, nem 

tinham fome nem sede; sentiram paz em seus corações e a força para chegar à cidade que procuravam. 

Eles não queriam realmente sair daquele lugar, mas a viagem tinha que continuar. Eles encheram suas 

embarcações com aquela água cristalina e pura e retomaram sua viagem. 

22 O viajante idoso, que tinha sido o apoio do jovem, disse: "Tomaremos da água que carregamos 

somente com moderação; é possível que encontremos no caminho alguns peregrinos que, vencidos pela 

exaustão, estão morrendo de sede ou doentes, e será necessário oferecer-lhes aquilo que carregamos". 

O jovem objetou, dizendo que não seria prudente dar do que poderia nem sequer ser suficiente para 

eles; que em tal caso eles poderiam vendê-lo ao preço que quisessem, pois lhes custou um esforço tão 

grande para obter aquele precioso elemento. 

23 O velho não ficou satisfeito com esta resposta e lhe respondeu que, se quisessem paz de espírito, 

teriam que compartilhar a água com os necessitados. 

24 Sullenly, o jovem disse que preferia consumir a água de sua embarcação sozinho antes de 

compartilhá-la com qualquer pessoa que eles pudessem encontrar no caminho. - — 
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25 Novamente a premonição do velho se tornou realidade, pois eles viram diante de si uma 

caravana de homens, mulheres e crianças, perdidos no deserto, prestes a perecer. O bom velho se 

aproximou apressadamente das pessoas a quem ele deu de beber. - Os cansados se sentiram 

imediatamente fortalecidos, os doentes abriram os olhos para agradecer aquele viajante, e as crianças 

pararam de chorar de sede. A caravana se levantou e continuou sua viagem. 

26 A paz estava no coração do nobre vagabundo, enquanto o outro, vendo seu vaso vazio, disse 

ansiosamente ao companheiro que deveria voltar para trás e buscar a fonte para substituir a água que 

havia consumido. 

27 "Não devemos voltar atrás", disse o bom caminhante, "se tivermos fé, iremos encontrar novos 

oásis mais distantes". Mas o jovem duvidou, teve medo e preferiu deixar seu companheiro no local, para 

voltar em busca da primavera. Eles, que haviam sido camaradas de armas, se separaram. Enquanto um 

continuou no caminho, cheio de fé em seu objetivo, o outro, pensando que poderia morrer no deserto, 

correu para a primavera com a obsessão da morte em seu coração. Finalmente ele chegou lá, ofegante e 

exausto. Mas satisfeito, ele bebeu sua dose, esqueceu o companheiro que havia deixado ir sozinho e 

também a cidade à qual havia renunciado, e resolveu viver doravante no deserto. 

28 Não demorou muito para que uma caravana de homens e mulheres cansados e sedentos 

passasse por perto. Eles se aproximaram avidamente para beber das águas daquela nascente. Mas de 

repente eles viram aparecer um homem que os proibiu de beber e descansar, a menos que lhe pagassem 

esses benefícios. Foi o jovem vagabundo que tinha tomado o oásis e se fez senhor do deserto. 

29 Essas pessoas o ouviam com tristeza, pois eram pobres e não podiam comprar aquele precioso 

tesouro que saciaria sua sede. Finalmente eles se separaram do pouco que tinham com eles, compraram 

um pouco de água para aliviar sua sede desesperada, e seguiram seu caminho. 

30 Logo aquele homem mudou de senhor para rei, pois nem sempre eram os pobres que passavam 

por ali; havia também homens poderosos que podiam dar uma fortuna por um copo de água. 

31 Este homem não se lembrava mais da cidade além do deserto, e menos ainda do companheiro 

fraterno que o carregou sobre seus ombros e o salvou de perecer naquele terreno baldio. 

32 Um dia ele viu uma caravana vindo em segurança em direção à grande cidade, mas ficou surpreso 

ao ver aqueles homens, mulheres e crianças marchando com força e alegria, cantando uma canção de 

louvor. O homem não entendeu o que viu, e sua surpresa aumentou quando viu que à frente da 

caravana estava marchando aquele que havia sido seu companheiro de viagem. 

33 A caravana parou antes do oásis, enquanto os dois homens estavam de frente um para o outro, 

olhando um para o outro com espanto. Finalmente aquele que habitava no oásis perguntou-lhe quem 

tinha sido seu companheiro: "Diga-me, como é possível que haja homens que cruzam este deserto sem 

sentir sede ou cansaço"? Ele fez isso porque pensou dentro de si mesmo sobre o que seria dele a partir 

do dia em que ninguém viria pedir-lhe água ou alojamento. 

34 O bom viajante disse ao seu companheiro: "Cheguei à Grande Cidade, mas não sozinho; no 

caminho encontrei os doentes, os sedentos, os perdidos, os exaustos, e a todos eles dei nova coragem 

com a fé que me anima, e assim de oásis a oásis chegamos um dia aos portões da Grande Cidade. Lá fui 

convocado perante o Senhor daquele reino, que, vendo que eu conhecia o deserto e tinha compaixão 

dos viajantes, me encarregou de voltar para ser guia e conselheiro dos viajantes na triste travessia (do 

deserto); e aqui vocês me vêem liderando há pouco mais uma caravana que devo levar para a Grande 

Cidade. - E você? O que você está fazendo aqui", perguntou ele àquele que tinha permanecido no oásis. - 

Este último permaneceu em silêncio, envergonhado. Então o bom viajante lhe disse: "Eu sei que você se 

apropriou deste oásis, que você vende sua água e cobra dinheiro pela sombra. Estes bens não te 

pertencem, eles foram colocados no deserto por um poder divino para o uso daquele que deles teria 

necessidade. Você vê essas multidões de pessoas? Eles não precisam de um oásis, pois não sentem sede 

nem se cansam. Basta que eu lhes dê a mensagem que o Senhor da Grande Cidade os envia através da 

minha mediação, e eles se lançam e encontram novas forças a cada passo, graças ao alto objetivo que 

têm: alcançar esse Reino. 
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35 Deixe a fonte para os sedentos, para que possam encontrar descanso nela, e saciar a sede 

daqueles que sofrem as dificuldades do deserto. Seu orgulho e egoísmo o cegaram; mas o que lhe serviu 

para ser dono deste pequeno oásis, quando você vive neste deserto e se privou da oportunidade de 

conhecer a Grande Cidade que procuramos juntos? Você já esqueceu aquele objetivo sublime que 

tínhamos em comum"? 

(22) Quando aquele homem ouviu em silêncio aquele que tinha sido um companheiro fiel e altruísta, 
ele explodiu em lágrimas porque sentiu remorso por suas aberrações. Ele rasgou suas falsas roupas de 
festa e procurou o ponto de partida, que foi onde o deserto começou, para seguir o caminho que o 
levaria até a Grande Cidade. Mas agora ele seguiu seu caminho iluminado por uma nova luz, a da fé e do 
amor pelo próximo.  

(fim da parábola) 
 
36 Eu sou o Senhor da Grande Cidade, e Elias é o Ancião de Minha Parábola. Ele é "a voz daquele 

que chora no deserto", é aquele que se faz conhecer de novo em cumprimento da revelação que eu lhe 

dei na transfiguração do Monte Tabor. 

37 É Ele que vos conduzirá na Terceira Era à Grande Cidade onde vos espero para dar-vos a eterna 

recompensa de Meu amor. 

38 Sigam Elias, ó povo amado, e tudo será transformado em suas vidas, em sua adoração a Deus e 

em seus ideais; tudo será transformado. 

39 Você acreditava que sua prática imperfeita da religião duraria para sempre? - Não, Meus 

discípulos; amanhã, quando vosso espírito vir a Grande Cidade no horizonte, dirá, como seu Senhor: 

"Meu Reino não é deste mundo". 

Minha paz esteja com vocês! 



 

 

Anexo - Notas 
Nota 1 

No decorrer dos ensinamentos, encontramos freqüentemente a expressão "irmãos". Isto não se refere 

apenas aos representantes masculinos da grande família humana, mas também inclui os femininos. A 

palavra "irmão" simplesmente significa "vizinho" - de ambos os sexos - e ao mesmo tempo denota a 

relação que as pessoas devem ter entre si: A fraternidade. Jesus diz isto claramente em sua palavra " . . . 

pois um é teu senhor, Cristo, mas todos vós sois irmãos" (Matth. 23,8). 

Nota 2 

Encontramos a palavra "expiação" repetidamente no decorrer destas proclamações; este termo corre 

como um fio vermelho ao longo de todo o trabalho. O leitor crítico pode perguntar: Expiação - por quê e 

para quê? 

Deus deu Sua lei à humanidade, explicou-a repetidamente através de Seus mensageiros, e através de 

Sua voz em nossa consciência Ele nos lembra constantemente disso. A observância da Lei deve nos trazer 

paz, felicidade, saúde, trabalho e pão em nossa vida terrena. As violações da Lei Divina, por outro lado, 

acarretam automaticamente conseqüências graves. E na Terra não há ser humano que não tenha 

pecado, ou seja, que não tenha transgredido a Lei de Deus. É por isso que vemos alguns sofrimentos 

físicos e mentais porque desconsideraram as sábias leis divinas em seu caminho de vida. Os outros 

esvaziam o mesmo copo amargo que deram aos seus semelhantes para beber. Pois o mal que infligimos 

ou pretendemos infligir a alguém recai sobre nós mais cedo ou mais tarde de forma intensificada, já que 

também temos que sofrer as conseqüências contínuas de nosso comportamento, que o poeta Friedrich 

Schiller caracterizou com as palavras: "Essa é a maldição da má ação, que deve dar origem à perpetuação 

do mal". 

É a lei imutável da justiça perfeita de Deus colher o que se semeou, seja bom ou mau. Isto se expressa 

nas palavras bíblicas fundamentais: "O que um homem semeia, isso ele colherá". A teologia cristã não 

deu a esta lei fundamental e espiritual do desenvolvimento e educação de Deus, que corresponde à lei 

de causa e efeito, a importância que ela merece, e a tirou da consciência da maioria dos cristãos por uma 

interpretação incompleta e unilateral da morte sacrificial de Jesus. E as pessoas que se tornaram 

conscientes desta verdade em sua realidade muitas vezes muito dura através de sua própria experiência 

muitas vezes não conseguem reconciliá-la com a idéia de um Deus e Pai amoroso. 

Se foi dito que as violações da Lei Divina acarretam automaticamente graves conseqüências, também 

deve ser declarado que essas graves conseqüências - ou provações - trazem dentro de si o amor de Deus, 

uma vez que servem à salvação eterna do homem. Pois através do sofrimento o homem começa a 

pensar mais profundamente em si mesmo e em sua vida. Às vezes ele não consegue discernir o 

significado de uma visita, porque há um mistério no passado de sua mente que ele não consegue 

desvendar. Em muitos casos, porém, o Pai Celestial permite que o homem compreenda a causa de seu 

julgamento. Se ele se rende à vontade de Deus, sente remorso e pede perdão a Deus, o amor de Deus 

também o concede. Entretanto, o homem deve compreender que isto não elimina toda a dor e 

dificuldade de uma só vez. Pois a justiça de Deus não pode poupá-lo das conseqüências de suas 

transgressões. Mas seu perdão o encoraja, o conforta, lhe dá esperança e o fortalece para que ele possa 

suportar mais facilmente a prova. Se ele o suporta com paciência e confiança em Deus, ele está a 

caminho da expiação de sua culpa. Desta forma, a dor se torna um grande mestre em sua vida, e quanto 

mais ele se transforma interiormente e molda sua vida de acordo com a vontade de Deus, mais leve no 

tempo sua carga de expiação pela culpa do passado se torna, e mais cedo ele é libertado dela. Nossas 

provações pessoais estão embutidas nas visitas mundiais que nos foram e virão cada vez mais. No 

âmbito pessoal como no âmbito geral, é hora de julgar. Onde e como quer que a onda de julgamento nos 

atinja - seja em conexão com as visitas mundiais ou em julgamentos pessoais - o principal é que estamos 

interiormente preparados. Não devemos esperar até que a morte chegue até nós, mas deixar que nossas 

vidas sejam guiadas o quanto antes pelos mandamentos Divinos e pela luz em nossa consciência, para 
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que nosso espírito possa completar a expiação de suas violações da lei Divina aqui na Terra e entrar - 

livre do fardo das imperfeições - no reino eterno. 

Caso contrário, sobrecarregado por seus erros e transgressões, ele terá um caminho difícil a percorrer 
no futuro. 

Nota 3 

"Depois de 1950" é uma indicação de tempo aberta para o futuro sem limitações, que dura durante 

toda a segunda metade do século. - Além disso, os sinais e provações divinas se mostraram limitados no 

tempo e no lugar porque Deus não quer alcançar a destruição, mas a melhoria e a salvação da 

humanidade. As catástrofes mundiais só são, portanto, permitidas por Deus como último recurso para a 

renovação espiritual do 

Humanidade a alcançar. (Cf. U 9, 79-82 e U 11, 77-78) 
Nota 4 
Na presente edição alemã, os versículos 14-23 não foram incluídos, pois são uma repetição da 

Instrução 9, versículos 25-34. - O trabalho de compilação dos ensinamentos foi feito em folhas soltas, e 
aconteceu que uma folha solta foi impressa duas vezes. Entretanto, na segunda edição espanhola de 
1966, os versos mencionados foram incluídos novamente para não interromper a numeração 
consecutiva. 

Nota 5 
À primeira vista, o julgamento pode parecer injusto e severo; mas, numa reflexão mais profunda, 

descobrimos que a justiça de Deus, por mais dura que nos pareça a princípio, traz dentro de si uma 

instrução e educação amorosas. 

Os fariseus na época de Jesus eram um partido dentro do judaísmo que observava estritamente a 

observância literal da lei e especialmente os inúmeros regulamentos, costumes e ritos derivados da lei. 

Nesta devoção à lei, sua adoração a Deus foi esgotada. Jesus, por suas palavras e atos, rejeitou esta 

concepção errônea. No tempo presente Cristo também nos diz que a adoração exterior com suas 

cerimônias eclesiásticas e costumes é inútil diante dEle. Aqueles que se dizem servos de Deus 

esqueceram que Deus é Espírito e que somente o espiritual O alcança; portanto, em primeiro lugar deve 

ser: Fomentar o espírito como a centelha do Espírito divino em nós, espiritualizando e conectando-se 

com Deus de espírito para espírito. Eles não foram capazes de abrir a porta do mundo espiritual para si 

mesmos e, portanto, não proclamaram aos que lhes foram confiados o primado do espírito e a 

necessidade da espiritualização. 

Algumas palavras de Cristo dos presentes ensinamentos servirão para maiores explicações: U 3, 89-

90; U 15, 48-53; U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Esta mensagem é para todos os povos. 
A toda humanidade, através da mediação de meu povo, enviarei um livro contendo a essência de 

minha palavra e o testemunho das obras que fiz entre vocês. É minha vontade que essas páginas 

contenham toda a essência e verdade de meu Evangelho e minha palavra ao longo das três Idades. 

Leia este livro, tome minha palavra como o Pão da Vida Eterna, e você entenderá tudo o que 

permaneceu obscuro e misterioso até agora, quando se comunicar diretamente de espírito a espírito 

com minha Divindade. Este ensinamento é como um novo dia que está amanhecendo para a 

humanidade e que o iluminará para um grande despertar. 

Esta é a terceira vez, o tempo em que você aprenderá a entender, praticar e viver meu Evangelho. Na 

Primeira vez, eu me instalei em uma montanha e enviei minha lei de lá, esculpida em pedra. Na segunda 

vez, eu desci ao vale para viver entre vocês. Na Terceira vez, faço de vossos corações minha morada, para 

que eu possa me fazer conhecer e falar a vós de vosso coração mais íntimo. Quando a humanidade 

reconhecer a verdade desta Doutrina, sua justiça e sua infinita sabedoria, ela libertará seu coração de 

todo preconceito e medo. Minha lei não escraviza. Minha lei liberta. 

Não apenas uma vez, mas muitas vezes e de maneiras diferentes, eu indiquei e prometi aos meus 

discípulos a minha vinda novamente, eu lhes predisse os sinais que anunciariam minha vinda: Sinais na 

natureza, eventos na humanidade, guerras mundiais, pecado em seu mais alto nível de desenvolvimento. 

Mas para que o mundo não se enganasse esperando-me novamente como homem, eu os fiz saber que 

Cristo viria sobre as nuvens, o símbolo do Além, de onde emana meu raio, isto é, no espírito. Esta 

promessa foi cumprida. Minha palavra não veio a ser reencarnada na carne. Esse aprendizado terminou. 

Eu não preciso de um corpo para morar entre vocês. No entanto, você me tem em plenitude como 

Mestre, como Juiz, como Médico. 

O tempo presente é um momento crucial na vida da humanidade. Você vê uma tremenda luta em 

todos os elementos e forças. É o fim de uma etapa da evolução humana. 

Os acontecimentos que sacodem diariamente os povos da terra são vozes de julgamento que os 

chamam ao arrependimento, à oração, à renovação e à purificação, mas este tempo de provação será 

prolongado até que a obstinação e o espírito de contradição dos homens se curvem, até que abandonem 

sua arrogância e sua impiedade. A humanidade ainda tem um curto período de tempo para examinar 

suas ações, a fim de que possa responder ao Juiz Divino quando Ele o chamar à responsabilidade. O fim 

de uma era e o início de uma nova provocaram a crise e o caos dos quais você está sofrendo agora. 

Aproxima-se um momento de grande tribulação para todos, já que nem poder, nem dinheiro, nem 

conhecimento ajudarão a evitar a gravidade da Justiça Divina. Somente a espiritualização salvará a 

humanidade do caos. Você não precisa esperar por nenhuma outra solução. Se você se preparar bem, o 

mundo tomará um novo rumo. Então a ameaça de guerra será evitada, e a paz virá. Oh, querida 

humanidade, se ao menos você tivesse boa vontade. Uma oração, um pensamento, uma palavra seria 

suficiente para reconciliar homens, povos e nações. Os homens ainda são crianças, mas a grande 

provação que se aproxima os fará experimentar tanto em pouco tempo que passarão rapidamente desta 

infância para a vida adulta. 

Esta voz que chama a você é a voz do Divino Mestre. Esta palavra é d'Aquele que criou todas as 

coisas. A essência deste trabalho se tornará a pedra angular sobre a qual todos os pedidos descansarão 

no futuro. Aquele que tem o poder de fazer todas as coisas transformará seu coração de pedra em um 

santuário de amor e elevação, e acenderá luz onde só havia escuridão. 
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