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Até agora, os seguintes volumes foram traduzidos com ele: Status: dezembro de 2020 

 

O Terceiro Testamento  

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

estavam disponíveis em inglês. 

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 da Internet em formato PDF.  

É também a vontade do Senhor 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 publicados até agora estão disponíveis em minha página inicial para 

download gratuito em PDF, bem 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, 

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

revelou, profecias, previsões sobre os 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 da Vida, Palavra de Deus) e  

Hos....t...A (A para o 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 e 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 
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Prefácio 
"Este é o tempo predito em que tive que falar com a humanidade, e quero que compilem volumes de 

livros em cumprimento de Minhas profecias com esta palavra que eu lhes dei, ....". (6, 52) 

O tempo anunciado se refere ao tempo presente, também chamado de Terceira Vez, como a época 

sucessora da Primeira Vez (Moisés e os profetas) e da Segunda Vez (Jesus e seus apóstolos). 

A Terceira vez foi preparada pelo Espírito de Elias e seu discípulo Roque Rojas em 1866 no México, 

para que de 1884 até o final de 1950, durante um período de 66 anos, o Espírito Divino pudesse se 

comunicar com a humanidade: Domingo após domingo, pessoas do povo comum se reuniram em locais de 

reunião simples para ouvir a mensagem divina por cerca de duas horas. Como bocais (porta vozes), Deus 

fez uso dos numerosos portadores da voz (profetas de hoje) que, em um estado de espírito elevado, 

tornaram audível o raio da palavra divina. 

Estas revelações, mensagens ou ensinamentos divinos foram co-stenografados e gravados na última 

década antes de 1950. Após 1950, 366 ensinamentos foram selecionados a partir deste grande número de 

protocolos e publicados na grande obra Libro de la Vida Verdadera (Livro da Vida Verdadera), de 12 

volumes. 

Após 1975, Walter Maier, que havia participado das reuniões dominicais de 1943 a 1950, e Traugott 

Göltenboth traduziram o Volume I para o Volume V para o alemão e os publicaram na Reichl Verlag. 

Após a morte de Walter Maier em 2001, o Volume VI foi completado por Traugott Göltenboth e publicado 

em 2004. 

      Os volumes VII a XI também foram posteriormente traduzidos por Traugott Göltenboth e publicados 

em 2014 a 2015 por Buchdienst zum Leben. Espera-se que o Volume XII esteja disponível em 2016. 

Assim, em tempos de maior progresso científico e técnico, mas também de maior guerra e aberrações 

ideológicas, o Espírito Divino não deixou a humanidade sozinha. 

Em Seu infinito amor e sabedoria, Deus, através das Revelações mexicanas, nos mostrou uma saída 

para as aberrações ideológicas, deu conforto e bálsamo curativo para nossas almas famintas, e forneceu 

instruções muito práticas para orientar nossas vidas de acordo com a vontade divina. 

Que as seguintes palavras se tornem realidade muito em breve: 

Glória a Deus nas alturas e paz na terra 

e um prazer para o povo. 
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Introdução 
Os trechos seguintes podem dar ao leitor uma primeira visão deste volume. Os números entre 

parênteses referem-se às instruções e à numeração dos versos. 

A bondade é verdade e amor 

Reconhecer que minha Palavra não é, nem pode ser, uma nova religião. Este trabalho é o caminho 

luminoso no qual todas as ideologias, credos e religiões se unirão espiritualmente para entrar nos portões 

da Terra Prometida. (310, 39) 

Conheçam-me, todos vocês, para que ninguém me negue ─ Conheçam-me para que seu conceito de 

Deus seja baseado na verdade e vocês saibam que onde o bem se mostra, lá estou eu. 

A bondade não se mistura com nada. A bondade é verdade, é amor, é misericórdia, é compreensão. 

A bondade é claramente reconhecível e inconfundível. Reconheça-o para que você não erre. Cada 

pessoa pode seguir um caminho diferente; mas se todas se encontrarem em um ponto, que é o bom, elas 

eventualmente reconhecerão e se unirão. Não é assim se eles se enganam persistentemente, dando a 

aparência do mal ao bem e mascarando o mal como bem, como acontece com as pessoas desta época. 

(329, 4547) 

O caminho de volta ao nosso lar espiritual 

Cada mundo, cada plano de existência foi criado para que a alma pudesse se desenvolver nele e dar um 

passo em direção a seu Criador e assim, avançando sempre mais no caminho da perfeição, ter a 

oportunidade de alcançar o objetivo de sua jornada, o cume da perfeição espiritual, que é precisamente 

habitar no Reino de Deus, imaculado, puro e bem moldado. 

A quem parece impossível, afinal de contas, habitar "no seio de Deus"? Ah, miseráveis homens de 

intelecto, que não sabem realmente como pensar! Você já esqueceu que nasceu do meu ventre, ou seja, que 

você já existia nele antes? Não há nada de estranho no fato de que tudo o que brotou da fonte da vida 

retorna a ela em seu próprio tempo. Cada alma, quando saiu de Mim para a vida, era virginalmente pura; 

no entanto, depois disso, muitas se mancharam em seu caminho. Entretanto, como tudo foi previsto por 

Mim de maneira sábia, amorosa e justa, imediatamente comecei a fornecer todos os meios necessários para 

sua salvação e renovação ao longo do caminho pelo qual Meus filhos tiveram que passar. 

Mesmo que essa virgindade da alma tenha sido violada por muitos seres, chegará o dia em que eles se 

purificarão de todas as suas transgressões e assim recuperarão sua pureza original. A purificação será 

muito meritória aos meus olhos, pois a alma a terá alcançado através de grandes e contínuas provas de sua 

fé, amor, fidelidade e paciência. (313, 21-23) 

Quero que no final da luta, quando todos os meus filhos estiverem unidos eternamente no Lar 

Espiritual, compartilhem da minha infinita felicidade como Criador, em reconhecimento ao fato de que 

cada um de vocês participou da obra divina de uma forma construtiva ou restaurativa. 

Somente como seres espirituais, vocês descobrirão que nada de tudo o que criei desde o início se 

perdeu, que tudo é ressuscitado em Mim, tudo ganha vida e se renova. 

Assim, quando tantos seres se perderam por muito tempo, quando muitos, ao invés de obras da vida, 

fizeram obras destrutivas, descobrirão que o tempo de seu desvio foi apenas temporário e que suas obras, 

por pior que tenham sido, encontrarão reparação na Vida Eterna e serão transformados em colaboradores 

de meu trabalho incessantemente criativo. 

O que são alguns séculos de pecado e escuridão, como a humanidade teve na Terra, quando você os 

compara com a eternidade, com um tempo de evolução e paz sem fim? Você se afastou de Mim por causa 

de seu livre arbítrio e, motivado pela consciência, você voltará para Mim. (317, 17-20) 

Os seres espirituais de luz estão ao nosso lado 

Vocês não caminham sozinhos, pois Meu encorajamento e Minha luz estão com cada um de vocês. 

Mas caso isto lhe pareça pouco, coloquei um ser espiritual de luz ao lado de toda criatura humana para 

cuidar de seus passos, para lhe fazer sentir algum perigo, para servir de companheiro em sua solidão e de 

pessoal na jornada da vida. São aquelas entidades que você chama de anjos da guarda ou protetores. 
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Nunca mostre ingratidão para com eles, e não seja surdo às suas sugestões, pois seus poderes não serão 

suficientes para passar todos os testes da vida. Você precisa daqueles que são mais avançados do que você 

e que sabem algo de seu futuro porque eu lhes revelei isso. 

A luta desses seres é muito difícil enquanto você não alcançar a espiritualização, porque você contribui 

muito pouco de sua parte para apoiá-los em sua difícil missão. 

Quando sua espiritualidade lhe permite sentir e perceber a presença daqueles de seus irmãos e irmãs 

que trabalham invisivelmente, sem qualquer exibição, para seu bem-estar e progresso, então você se 

arrependerá de tê-los forçado a sofrer tanto por causa de seus pecados. Mas quando esta percepção surge 

em você, é apenas porque já se tornou leve em sua mente. Então a compaixão, a gratidão e a compreensão 

por eles despertará. 

Que grande felicidade haverá em seus protetores quando virem que seu esforço é apoiado por você, e 

que sua inspiração está em harmonia com sua elevação! 

Você tem tantos irmãos e irmãs e tantos amigos no "Vale Espiritual", que você não conhece. 

Amanhã, quando o conhecimento da vida espiritual se espalhar pelo globo, a humanidade perceberá a 

importância desses seres ao seu lado, e os homens abençoarão minha Providência. (334, 70-76) 

A batalha entre a luz e a escuridão 

Além de sua vida humana existe um mundo de espíritos, seus irmãos e irmãs, seres invisíveis para o 

homem, que lutam entre si para conquistá-lo. 

Esta luta se deve à diferença de desenvolvimento entre alguns e outros. Enquanto os seres de luz, 

levados pelo ideal do amor, da harmonia, da paz e da perfeição, percorrem o caminho da humanidade com 

a luz, sempre a inspiram com o bem e lhe revelam tudo o que é para o bem da humanidade, os seres que 

ainda se agarram ao materialismo da terra semeiam, que não foram capazes de se desligar de seu egoísmo 

e de seu amor pelo mundo, ou que alimentam indefinidamente os vícios e inclinações humanas, semeiam o 

caminho da humanidade com confusão, escurecendo o intelecto, cegando os corações, escravizando a 

vontade para fazer uso dos seres humanos e transformá-los em instrumentos de seus planos, ou para usá-

los como se fossem seus próprios corpos. 

Enquanto o Mundo Espiritual de Luz procura conquistar a alma do homem, a fim de abrir uma brecha 

para ela em direção à eternidade; Enquanto esses abençoados anfitriões labutam incessantemente, 

crescendo em amor, tornando-se enfermeiros à beira do leito da dor, conselheiros ao lado do homem que 

carrega o fardo da grande responsabilidade, conselheiros da juventude, protetores das crianças, 

companheiros daqueles que esquecem e vivem sozinhos, as legiões de seres sem a luz da sabedoria 

espiritual e sem o sentimento edificante do amor também trabalham incessantemente entre os homens. Mas 

seu objetivo não é facilitar seu caminho para o Reino Espiritual ─ não; a intenção desses seres é 

completamente oposta, sua aspiração é dominar o mundo, continuar sendo os senhores dele, perpetuar-se 

na terra, dominar as pessoas e torná-las escravas e instrumentos de sua vontade ─ em uma palavra, não 

deixar ninguém tirar o que sempre consideraram seu: o mundo. 

Portanto, discípulos: Há uma batalha feroz entre um ser e outro ─ uma batalha que seus olhos físicos 

não vêem, mas cujos reflexos são sentidos dia após dia em seu mundo. 

Para que o homem possa se defender e se libertar das más influências, ele precisa conhecer a verdade 

que o cerca, deve aprender a orar com o espírito, e também deve saber com que habilidades seu ser é 

dotado para poder usá-las como armas nesta grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, 

da espiritualização contra o materialismo. 

É precisamente o mundo espiritual da luz que trabalha e luta e prepara tudo para que um dia o mundo 

se lance no caminho da espiritualização. 

Pensem em tudo isso e vocês poderão imaginar a ferocidade desta luta de seus irmãos e irmãs 

espirituais que lutam pela salvação dos homens ─ uma luta que é para eles um cálice com o qual vocês 

continuamente lhes dão a bílis da ingratidão de beber, já que vocês se limitam a receber deles todo o bem 

que eles lhes concedem, mas sem nunca se colocarem ao lado deles para ajudá-los na luta deles. 
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São poucos os que sabem se juntar a eles, poucos os que estão receptivos às suas inspirações e seguem 

seus conselhos. Mas quão fortes eles passam pela vida, quão protegidos eles se sentem, que delícias e 

inspirações inspiram seu espírito! 

A maioria das pessoas está dividida entre as duas influências, sem escolher uma, sem se comprometer 

completamente com o materialismo, mas também sem fazer um esforço para se libertar dele e 

espiritualizar suas vidas, ou seja, para elevá-las através da bondade, do conhecimento e do poder espiritual. 

Estes ainda estão completamente em guerra com eles mesmos. 

Aqueles que se renderam completamente ao materialismo, sem ainda se importar com a voz da 

consciência, e que desconsideram tudo no que diz respeito à sua alma, não mais lutam, foram conquistados 

em batalha. Eles pensam que venceram, pensam que são livres e não percebem que são prisioneiros e que 

será necessário que as legiões de luz desçam à escuridão para libertá-los. 

Esta mensagem de luz eu envio a todos os povos da Terra para que os homens despertem, para que se 

conscientizem de quem é o inimigo que devem combater até que o tenham derrotado, e que armas 

carregam sem saber. (321, 5363) 

A visão de Deus para nosso futuro 

Eu espero a espiritualização do mundo. Comigo, os nomes pelos quais cada igreja ou seita se distingue 

não têm qualquer significado, nem o mais ou menos grande esplendor de seus ritos e formas externas de 

culto. Isto só atinge os sentidos humanos, mas não o meu espírito. 

     Espero espiritualização dos homens, pois significa elevação da vida, ideal de perfeição, amor ao bem, 

voltando-se para a verdade, exercício da atividade do amor, harmonia consigo mesmo, que é harmonia 

com os outros e, portanto, com Deus. (326, 21-22) 

     Do povo de hoje sem espiritualidade e amor, trarei as gerações tão frequentemente profetizadas por 

Minha Palavra. Mas primeiro vou trabalhar sobre esses povos que hoje julgam mal, lutam contra e se 

destroem uns aos outros. 

Então, quando a execução de meu julgamento tiver passado por cima de tudo e as ervas daninhas 

tiverem sido arrancadas pelas raízes, uma nova humanidade começará a emergir que não mais carrega em 

seu "sangue" as sementes da discórdia, do ódio ou da inveja, porque o "sangue" de seus pais se purificou 

no cadinho da dor e do arrependimento. 

Eu os receberei e lhes direi: "Peçam, peçam e lhes será dado", como eu lhes disse na Segunda Era. Mas 

hoje eu acrescento: saiba como perguntar. (333, 54) 

Imagine o progresso de uma humanidade cuja moralidade brota da espiritualidade; imagine uma 

humanidade sem limites ou fronteiras nacionais, compartilhando fraternalmente todos os meios de vida 

que a Terra dá a seus filhos. Tente imaginar como seria a ciência humana se ela tivesse como seu amor 

ideal um pelo outro, se o homem recebesse o conhecimento que busca através da oração. Considere como 

será agradável para mim receber a adoração do amor, fé, obediência e humildade dos homens através de 

suas vidas, sem que eles tenham que recorrer a ritos e formas externas de adoração. 

Só isso será vida para os homens, pois nele respiram paz, desfrutam de liberdade e se alimentam 

apenas daquilo que contém a verdade. (315, 57-58) 

Quando minha voz se fizer ouvir espiritualmente na humanidade, as pessoas sentirão algo vibrante que 

sempre esteve dentro delas, mesmo que não pudesse se expressar em liberdade. Será o espírito que ─ 

encorajado pela voz de seu Senhor ─ se levantará e responderá ao meu chamado. 

Então uma nova era começará na Terra, pois você não mais olhará a vida por baixo, mas olhará para 

ela, reconhecê-la-á e desfrutá-la-á das alturas de sua elevação espiritual. (321, 38-39)  
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Instrução 310  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Venha a mim, perdeu e errou a humanidade. Busquem primeiro meu reino, e uma vez nele, bebam 

da fonte inesgotável da minha sabedoria. Mas não esqueça que meu reino não é deste mundo e que você só 

pode entrar nele se seguir minhas leis de amor. 

2 Discípulos: O presente ano de 1950 trará eventos decisivos para todas as pessoas. É por isso que 

sua responsabilidade é tão grande quando você ouve meus ensinamentos. 

3 A humanidade está doente, é cega e está no caminho da ruína. O Pai os salvará através de sua 

mediação. Em verdade vos digo que ninguém estará perdido. 

4 Já que amo todos os meus filhos igualmente ─ por que há miséria no mundo? Esta é a pergunta 

que as pessoas fazem a si mesmas. Mas você sabe a razão do que está acontecendo. 

5 Esta não é a primeira vez que sua alma vive neste mundo. Há muito tempo, permiti que ela 

reencarnasse em diferentes corpos terrestres para que pudesse reparar seus erros e tornar-se digna de 

minha Lei. Coloquei as almas na Terra desde o início de sua criação para que, através de seus próprios 

méritos, ganhassem a capacidade de entrar em meu Reino. 

6 A alma do homem tem sido a criatura privilegiada da criação. Dotei-o de liberdade de vontade 

como prova de meu amor. 

7 Todos os outros seres estão sujeitos à minha vontade. Mas se os homens, no exercício de sua 

liberdade de vontade, só se afastaram do caminho do meu amor, terão que alcançar sua salvação neste 

mesmo caminho criado por sua liberdade de vontade. Chegou a hora da colheita para todas as almas e, 

portanto, você vê confusão entre as pessoas. Mas, na verdade, digo-lhes, neste caos, cada um colherá sua 

própria semente. 

Mas o que acontecerá com aqueles de meus filhos que continuamente violaram minha lei? Na verdade, 

todos aqueles que dormem e não querem estudar e obedecer às minhas instruções serão tomados pelas 

provações como um turbilhão que os fará cair. Mas para todos aqueles que seguiram minhas instruções, 

será como um incentivo para o cumprimento de seu dever, como uma bela recompensa que Deus lhes dá. 

8 O Pai é uma atividade inesgotável, Ele trabalha eternamente para todos os Seus filhos e, tendo em 

vista este exemplo, você também deve ser incansável na realização de seu trabalho, para que desta forma 

você possa se tornar um com seu Senhor. Entenda que seu trabalho é uma verdadeira bênção para você, 

pois ele consiste em se aproximar cada vez mais de seu Deus. Este é o segredo do aperfeiçoamento de sua 

vida. 

9 O homem evoluiu, e em sua evolução obteve muitos frutos para servir à humanidade. Mas hoje em 

dia, em sua arrogância, ele se acredita superior a seu Criador. 

10 Você me pergunta se eu posso ajudar meus filhos a encontrar uma saída para a aberração deles. E 

eu lhes digo: sim, gente. A oportunidade que eu dei à alma em suas reencarnações na vida humana é uma 

prova de Meu amor. Pois Meu reino só pode ser alcançado através das boas obras de amor e misericórdia 

que Meus filhos realizam, seguindo as diretrizes de sua consciência com o pleno uso de sua liberdade de 

vontade. 

11 Mesmo que você se sinta insignificante e fraco, ajudará seus semelhantes através do poder infinito 

que lhe confiei com o mandamento. A oração pura e alta que eu vos ensinei é o que unirá toda a 

humanidade no obstáculo do Meu amor. 

12 Orem, discípulos, enviem seus pensamentos como uma mensagem de paz àqueles que atualmente 

estão transformando suas vidas através de sua inteligência, para que os frutos que eles obtêm possam ser 

como um bálsamo para os sofrimentos da humanidade. 

13 Por que o Senhor o chama de "o povo escolhido"? Porque já na Primeira Era eu lhe designei uma 

missão difícil entre seus semelhantes. No entanto, não vos dotei de maiores dons do que eles, nem vos 

coloquei acima dos outros povos, mas vos fiz um filho fiel, o mensageiro de Minha mensagem de luz e 

amor a todos os povos da Terra que ainda estão em erro. 

14 A vós concedi a graça de ouvir Minha Palavra através de um porta voz ─ uma mensagem que, 

quando chegar o momento, levareis ao coração dos homens. 
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15 Discípulos, façam uso do tempo, olhem para as pessoas que estão afundadas em seu materialismo e 

se apegam às falsas vozes do mundo. O sofrimento estará neles e só assim despertarão com relação à sua 

consciência. O sofrimento ─ mesmo que você não o entenda, enquanto você viver através dele ─ é uma 

bênção para sua alma. 

16 Levantem-se em espírito, acima de cada tormento, cada tentação ou fraqueza, e compreenderão 

como é belo o caminho que lhes ofereço para o cumprimento de Minha Lei. Quando você olha para a 

humanidade, que em sua depravação chegou ao cume da depravação, o Pai lhe diz: a alma, no entanto, 

evoluiu, a crueldade das guerras a despertou, e hoje, buscando a paz por todos os meios, está em uma 

encruzilhada. 

17 Aí está sua missão, Israel. Cada um de vocês terá que liderar a humanidade com sua oração e com 

seu exemplo. Ninguém tem o direito de falar sobre as imperfeições de seu vizinho. Então, quem entre 

vocês é perfeito? 

Não julgue ninguém e seja um bom exemplo entre os homens. Assim, você viverá como um reflexo de 

paz e bem-aventurança eternas. Então as pessoas ─, cansadas de muitos sofrimentos, virão até você e 

dirão: "Dê-nos de seu pão, dê-nos desta água inesgotável". 

18 As nações estão lutando para encontrar uma paz que ainda não conseguiram. Em algumas partes do 

mundo as guerras cessaram, mas em outras o caos continua a cercar as pessoas em suas lutas assassinas. 

Em vão querem que a paz reine neste mundo porque lhes falta amor e misericórdia. 

As pessoas tremem com medo das novas armas criadas pela inteligência humana. Ajudem-nos, 

pessoas, a chegar até eles com minha mensagem de amor que lhes confiei. Não tenha preferência por 

certas raças, línguas ou ideologias, veja nelas apenas seus irmãos e irmãs que precisam de conselho e 

amor. 

19 Rezem, pois em verdade vos digo, minha paz alcançará todos os povos da terra, superando o 

egoísmo e as fraquezas humanas. 

20 Assim, meu reino chegará a vocês, e então as invenções que hoje causam destruição e morte só 

serão despachadas na reconstrução necessária para fazer deste mundo um verdadeiro paraíso. Eu quero que 

o homem finalmente se aperfeiçoe e governe este planeta como o Pai governa o universo: com amor. 

21 A pessoa que tem grande fé em minha lei e ensina minha doutrina com grande amor não tem nada 

a temer porque será um instrumento do Pai e, ao mesmo tempo, uma parte de Deus. 

22 Discípulos: como a luz remove as trevas, assim com minha mensagem divina vocês serão capazes 

de remover a ignorância da humanidade. 

23 Minha Palavra revelada nesta Terceira Era fará com que os homens descubram o verdadeiro 

significado da retidão e promulguem leis inspiradas em Meu Trabalho. 

24 Este ensinamento, ainda desconhecido para a humanidade, acabará se espalhando pela Terra e se 

enraizando no coração de muitos povos. A espiritualização alcançará seu pleno desenvolvimento na 

humanidade do futuro. 

25 Vocês tiveram a graça de ouvir minhas mensagens através de meus porta-vozes, mas não 

testemunharão mais o florescimento de meus ensinamentos porque não mais pertencerão a esta terra. 

Serão outras gerações que testemunharão o cumprimento da minha palavra. Para vocês foi dada a tarefa de 

serem pioneiros da espiritualização. 

26 Mas por causa disso, sua missão não será menos importante do que a das gerações futuras ─, ao 

contrário. Lembre-se que muito depende de você que eles tomem o bom caminho, que sejam bons 

intérpretes do meu Trabalho e bons discípulos. 

27 Você deve contribuir com sua parte, que ─, como já lhe disse, é muito importante. Mas não se 

orgulhe disso. Pois aquele que se torna vaidoso dentro de um trabalho espiritual não entendeu como ser 

um discípulo digno, já que uma das condições mais essenciais para ser um discípulo meu é a humildade. 

28 Olhem-se no espelho de sua consciência para ver se ela não reflete alguma injustiça. Olhe-se neste 

espelho interior antes de começar a condenar as obras de seus semelhantes. Então, mais pureza e 

veracidade estarão por trás de seus atos. 

29 Digo-lhes isto porque vejo que muitos de vocês têm prazer em condenar os erros cometidos por 

seus semelhantes nas diversas comunidades religiosas, assim como seus ritos e seus serviços. Eu lhe digo 
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que seria melhor para você não julgar nem igrejas nem credos, pois por enquanto você não reconhece seu 

alcance espiritual. 

30 Deixo-os como guias, mas não como agitadores. Sua semente será a de paz e harmonia, mas nunca 

a de confusão ou violência. 

31 Minha Palavra tem como objetivo a união e a paz, para que, quando você se inspirar nela, saiba 

como chegar até seus semelhantes e respeitar sempre sua fé como algo sagrado. Pois a fé deles é um altar 

interior no qual eu habito. 

Então você será capaz de reconhecer em seus semelhantes o desdobramento que eles alcançaram por causa 

de sua luta, seu esforço e seus infortúnios. 

32 Se, quando você compara a forma em que seus semelhantes praticam sua religião com a forma que 

você tem, você descobre diferenças, não pára para julgar pelas aparências e penetra no âmago da questão 

onde a verdade existe. Como vocês são espiritualistas, lembrem-se de que devem sempre se ater ao 

espírito e não às formas externas. 

33 Se você compreender gradualmente seus semelhantes desta forma, descobrirá muito em breve que 

cada pessoa progride por um caminho diferente, mas que todos os caminhos convergem em um único 

ponto, que é o caminho da luz, da verdade e da vida. 

34 Agora você percebe que não basta levar o conhecimento de minha Palavra em sua alma, porque a 

parte mais importante ainda está por fazer, que é colocar meus ensinamentos em prática. Este é o teste no 

qual você deve mostrar o quanto aprendeu com a minha Palavra. 

35 Quando lhe disse em linguagem figurada que estava fechando seus lábios, foi para fazê-lo entender 

que naquele momento eu estava abençoando seus lábios para que através deles sua alma pudesse 

manifestar sua inspiração e repetir minhas palavras divinas, enquanto aqueles lábios permaneciam 

fechados para julgar, criticar, mentir ou blasfemar. Mantenha meus ensinamentos com amor e permita que 

sua alma transborde em palavras de consolo, luz, bálsamo, sabedoria e paz, como um rio que se agita por 

muitos séculos. 

36 Não será necessário que você pronuncie meu nome frequentemente ─, pelo contrário. Quanto 

menos você o pronunciar e melhor você aplicar Meu ensinamento, maior testemunho você terá dado de 

Mim. 

37 Gradualmente sintam seus vizinhos em seus corações como verdadeiros irmãos e irmãs, vejam a 

humanidade como uma só família, mas tenham cuidado para não proclamar isto. Nunca dê a conhecer seus 

méritos, pois estes são apenas para Eu julgar. A única coisa que você deve dar a conhecer através de sua 

vida e de suas palavras é meu trabalho. Pois isto deve ser conhecido por todos os seus semelhantes. 

38 A humildade do espiritualista deve ser real, não deve ser apenas aparente, para que seu traço na 

terra esteja cheio de luz. 

39 Reconhecer que minha Palavra não é, nem pode ser, uma nova religião. Este Trabalho é o caminho 

luminoso no qual todas as ideologias, credos e religiões se unirão espiritualmente para entrar nos portões 

da Terra Prometida. 

40 Eu lhe dou nesta palavra a paz e o carinho que fará você esquecer sua dor. Eu fortaleço sua fé e lhe 

dou luz para seguir o caminho que me conduz a Mim. Esta luz o inspira, o convida a rezar por aqueles que 

sofrem ─ presentes ou ausentes. Ele o aproxima de seus irmãos e irmãs desconhecidos que vivem longe de 

você, que você não pode tocar fisicamente ou acariciar. 

Meu ensinamento ensina a pedir por tudo e a sentir o que está acontecendo no coração de seu vizinho. 

Eu lhes disse que estou presente, que para Mim ninguém está ausente ou distante de Mim, e lhes dou a 

capacidade de mudar para aqueles que precisam de ajuda, conforto ou companhia. 

41 Quanto bem você será capaz de fazer a partir do dia em que reconhecer seus dons e saber como 

utilizá-los em benefício de seus semelhantes! A alma preparada pode atravessar distâncias, perigos 

corajosos e superar obstáculos para ir onde ela é desejada. 

42 Se você carrega um fardo pesado em sua alma por não ter sido capaz de pagar suas antigas dívidas, 

trabalhe de forma espiritual e sentirá a paz e a alegria perdidas de volta. 

43 Minha Palavra faz vocês experimentarem os tempos anteriores lembrando-lhes de minhas 

manifestações através dos patriarcas e profetas e de minha Palavra através de Jesus na Segunda Era. Eu 
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vos faço sentir meu amor paternal e vossa alma se recupera sabendo que é vista e protegida por minha 

misericórdia. 

44 Falo-vos com a mesma sabedoria que dei a meus discípulos como Mestre. Mas hoje, como Espírito 

Santo, mostro-lhes outra página do Livro para que possam estudá-lo e tornar-se iluminados. 

45 É minha vontade que vocês unam os três testamentos que lhes foram dados em três tempos em um 

só, e que se preparem para responder àqueles que lhes perguntam o motivo dessas manifestações. 

46 O exemplo de seus antepassados está escrito em letras indeléveis: Abraão, Isaac e Jacob, que 

deixaram para seu povo uma semente de fé, amor e firmeza, cumpriram seu destino e estão comigo. Não 

lhes peço que façam sacrifícios, pois esses tempos já terminaram. Sua vida hoje é triste de qualquer forma, 

e eu só quero que vocês espiritualizem a si mesmos. Mas se eu devo atribuir a seus filhos a missão de levar 

meus ensinamentos a outros países, não resista. Se eu deveria usá-lo para liderar uma multidão com suas 

palavras e exemplos, não recuse. Desta forma, você deixará uma marca neste tempo e eu mostrarei às 

próximas gerações os frutos que minha palavra produziu. 

47 Chegou o momento da batalha para você. O clero das grandes comunidades religiosas está se 

unindo para se sentir forte e para lutar contra os meus escolhidos. 

Quando chegar a hora, eles quererão atribuir a seu presente esta revelação que lhes confiei, aquelas 

simplesmente preparadas por Mim. Se coloquei esta graça dentro de você, é porque o conheço e o 

purifiquei e o alimentei para usar-Me de seu intelecto. Mas o que lhes dei pertence a todos os Meus filhos 

e não quero que seja a causa da luta. 

Se mesmo assim esta luta começar depois de 1950 ─ um tempo em que você não terá mais Minha 

proclamação nesta forma ─ o quanto você sentirá a ausência de Minha Palavra! Então só permitirei que 

vocês tomem como exemplo meus apóstolos de grande fé e forte vontade. 

48 Minha palavra logo alcançará outras nações e conterá o povo em seu ódio e sede de vingança. Eis 

que ─ ainda os doentes não se levantam de seu campo, e ainda há notícias de novas guerras. As casas não 

foram reconstruídas e as nações não foram restauradas, e ainda há sede de sangue. Para eles, minha 

mensagem de paz e harmonia deve chegar. 

49 Você sabe que além de seu continente, as nações foram devastadas e a dor chegou a todos os 

corações. Não há crianças, jovens ou adultos que não tenham esvaziado um cálice de sofrimento, e entre 

eles descubro aqueles que, apesar de seu sofrimento, têm força para pedir que as nações que mantêm sua 

paz não sejam devastadas pela guerra. E em várias seitas encontro almas piedosas que rezam com amor 

sincero e compaixão por aqueles que estão passando por essas grandes provações. Recebo seus trabalhos, 

respeito seus costumes, e os credito com seus méritos. Observem, orem, peçam como bons discípulos e eu 

lhes concederei Minha graça. Protejo toda criatura e abençôo todas as nações. 

50 Todos vocês receberão a paz que conquistaram, mas prometo-lhes tempos melhores. Após a 

purificação que deve ocorrer na terra, aparecerão homens enviados por Mim, almas virtuosas com grandes 

missões para criar a família humana obediente. Quatro gerações depois da sua ainda passarão até que meu 

ensinamento se espalhe sobre a terra e colhe belos frutos. 

51 Nem todos os meus filhos entenderão a minha vinda em espírito neste momento, nem saberão que 

estou preparando a humanidade para voltar para Mim. 

Quero que você retorne como veio de Mim ─ ou seja, puro ─ para que você possa entrar no reino dos céus. 

52 Cada alma carrega em si uma força que o protege nas perseguições e tentações, e uma luz que o 

guia, que é a consciência. Se eu dei ao homem liberdade de vontade, é para que ele possa possuir uma 

vontade própria e assim sentir-se dono de sua vida, de suas obras e similares a Mim. Eu provei meu amor a 

ele fazendo dele o possuidor de um destino elevado e cercando-o de conforto, mesmo que esta criança não 

tenha obedecido às leis que lhe dei. 

53 Minha vocação neste tempo tem sido para todos, mas são poucos os que me seguem. Não se sinta 

distante de Mim porque você vive neste mundo hoje. Quero que você me reconheça já em seu mundo de 

vida, que seu coração esteja receptivo a toda manifestação divina, que me ame e que esteja intimamente 

unido a Mim. Como você possui Minha natureza, embora de forma limitada, você pode Me entender e 

fazer grandes obras. 

54 O caminho que tracei para a alma a leva à elevação, embora muitas vezes encontre cardos e 

espinhos ao longo do caminho. 
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55 Se você procura homens santos ou justos para guiá-lo, você não os encontrará. Se você quer lutar 

pela mais alta perfeição, então olhe para Mim no Infinito, conecte-se comigo, e eu o aconselharei e o 

inspirarei. 

56 Você não falou ao mundo do que ouviu de Mim. Mas este mundo materialista e frio espera um 

sinal de Mim, uma dica ou uma palavra para retornar a seu Senhor e começar uma nova vida. 

Os cientistas observam e se perguntam sobre a razão de tantos fenômenos no espaço. Os teólogos 

querem penetrar em Meus mistérios, e toda alma sensível à Minha presença se pergunta se o mundo entrou 

numa nova era, e eu tenho a resposta para estes desejosos de conhecimento, sedentos, a quem darei de 

beber na fonte a água que sacia sua sede. 

57 Agora você está preparado, seus dons são duradouros. Se você tem valorizado a graça que você 

tem, não a perca. Se você tem mérito, aumente-o. Pois nenhum sacrifício será infrutífero, nem nenhum 

esforço em vão, pois todo trabalho permanece escrito e não há mão que possa apagar ou mudar seu livro. 

58 Vós que levais dentro de vós uma alma de Israel, sabeis que a essência que Minha Palavra derrama 

é a mesma que vos dei na Primeira e Segunda Era. Hoje eu lhes mostro as páginas do Livro da Vida em 

sua terceira parte, e como as anteriores, ele contém Minha infinita sabedoria. 

59 Eu sou o livro no qual a vida está escrita e no qual toda a sabedoria está presente. Venha, bata na 

minha porta e eu a abrirei para você sem demora. Mas eu quero ver em seu coração um verdadeiro desejo 

de luz. 

Se você sente que sua compreensão atingiu seu limite de compreensão e não pode ir além dele, não se 

preocupe. Pois então seu espírito, para o qual existem outros horizontes, se elevará acima das limitações da 

matéria até atingir aquela luz que desejava contemplar. 

60 Sempre que o homem, no desejo de aumentar seu conhecimento, confiou tudo ao poder de sua 

inteligência, ele falhou por causa de obstáculos intransponíveis para a mente humana. Ou ele mergulhou 

em abismos cheios de mistérios sem poder satisfazer sua curiosidade ou seu desejo de descobrir mais luz 

para sua ciência. 

61 Até hoje, os cientistas não tinham espiritualidade, razão pela qual seus conhecimentos sempre 

foram limitados, pois não sabiam como buscar a verdadeira origem, a causa primordial e o princípio de 

tudo o que estudam. 

62 Em verdade vos digo, depois desta era de uma ciência materialista, egoísta e perniciosa, chegará 

um tempo em que os cientistas saberão penetrar os segredos da natureza ─ espiritualmente preparados pela 

oração, revestidos de humildade e respeito, inspirados por idéias e intenções nobres, elevadas e humanas. 

63 Com grandes passos a humanidade caminha para o fim deste mundo criado pela ciência do 

homem, este mundo falso e superficial, e será o homem que destruirá com sua própria mão o trabalho que 

sua arrogância e ganância construíram. 

Depois disso, haverá silêncio, reflexão e, portanto, renovação, resoluções elevadas e ideais. Uma nova 

era surgirá diante dos homens, e nela entrará uma humanidade purificada na dor e purificada na 

experiência. Os homens construirão um mundo novo, mas será um mundo guiado pela alma espiritual, 

iluminado pelo espírito, trazido para o caminho da minha lei. 

64 Quero que este mundo entenda que a ciência materialista nunca é o objetivo de sua existência, nem 

será, pois você nem mesmo conseguiu alcançar sua felicidade na Terra com ela. 

65 Você deve saber que ao deixar este planeta para poder alcançar um mundo superior de vida, você 

não poderá fazê-lo se deixar um mundo científico e materialista, mas somente se for um mundo 

espiritualizado pelo amor, pela virtude. 

66 As almas materializadas são cegas em outros mundos porque negligenciaram sua capacidade de 

compreender o espiritual e assim impediram que se tornassem suficientemente sensíveis para perceber o 

sutil, o puro, o alto, o luminoso. 

67 Ninguém se atreve a negar que ele traz tarefas espirituais em seu ser. Somente eu e seu espírito 

conhecemos o pacto que existe entre o Pai e Seus filhos. Acreditem, porém, e saibam que devem 

responder a Mim por tudo o que lhes entreguei, que devem prestar contas de todos os presentes e tarefas 

que lhes confiei quando retornarem ao reino eterno como seres espirituais. 
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68 Como vocês chegaram a um tempo em que já podem compreender, aceitar e compreender a Vida 

Espiritual, enviei-lhes Minha Palavra, que é doutrina para a alma, que é caminho seguro e cheio de luz, 

para que vocês possam vir a Mim com passo seguro e firme, fazer as pazes com paciência e amor, livrar-se 

do manto das impurezas, que você usa há muito tempo e adquire cada vez mais luz, para que quando 

aquela hora abençoada chegar para retirá-lo deste mundo de provações e lutas, você possa fazer uma 

entrada digna no "vale" que o espera para lhe dar uma colheita de luz e um fruto de paz. 

69 Todos vocês têm Minha luz dentro de vocês, cada alma possui esta graça; mas enquanto para 

alguns esta luz cresceu cada vez mais forte, aumentou, penetrou para fora para se fazer conhecer, para 

outros ela permanece apenas em um estado secreto, escondida, inconsciente. Mas, na verdade, eu lhes 

digo: Não importa quão retardado espiritualmente uma pessoa possa ser, ela sempre será capaz de 

distinguir entre o bem e o mal, e é por isso que todos vocês são responsáveis para Mim por seus trabalhos. 

70 Devo lhe dizer que sua responsabilidade aumenta à medida que seu conhecimento aumenta, pois 

então você se tornará cada vez mais sensível às diretrizes da consciência. 

71 Você está ciente do quanto precisa de instruções na Terra que facilitem sua compreensão de uma 

forma admissível, correta e simples? 

72 Aqui vocês têm Minha Palavra, povo, a Palavra prometida, a mensagem já anunciada por Mim na 

Segunda Era ─ aquela cuja essência seria o Espírito da Verdade, a Luz Divina que viria a iluminar todo 

mistério que as mentes dos homens não foram capazes de penetrar. 

Minha paz esteja com vocês! 



U  311 

16 

Instrução 311  
1 Amados discípulos: vocês prepararam o santuário para Me receber e aqui estou eu, presente em 

espírito e em verdade. 

Cada um de vocês me mostra seu próprio santuário. Mas o Mestre gosta daquilo que você forma 

através de sua unidade, através de sua harmonia espiritual. Por isto vos ensinei o amor, para que, através 

dele, possais alcançar em espírito a era da união espiritual. Na verdade, eu lhes digo, só então vocês 

poderão me mostrar o verdadeiro santuário onde o concerto divino é ouvido. 

2 Hoje, através de minha Palavra, através das inspirações de minha Lei, estou construindo este 

templo na alma de meu filho. Mas vocês ainda são meus discípulos, os discípulos crianças estão 

continuamente entrando em minha presença. Alguns eu tenho ensinado por muitos anos, outros estou 

começando a dar as primeiras lições da Terceira Era. 

3 Minha palavra, através desta manifestação, terminará em breve. Mas quem serão eles que 

transmitirão aos homens a lição de acordo comigo? Quem será o responsável por transmitir as instruções 

contidas no Grande Livro da Vida? Meus discípulos, que tenho preparado há muito tempo, para que 

possam tomar meu lugar. Mas não para que eles apenas se esforcem em repetir Minhas palavras. Pois 

então você estaria apenas repetindo a redação do 

Eu não estou legando a você a palavra humana. No entanto, não é a palavra humana que eu deixo para 

vocês, mas o significado de minha mensagem. 

4 Vocês ouviram minha palavra através de meus porta-vozes. Nele você descobriu imperfeições que 

alguns atribuíram ao corpo do portador da voz e outros a Mim. Não quero acusar Meus filhos através dos 

quais me manifesto, mas digo a vocês no entanto: não os enganei nesta manifestação, nunca o fiz. Trouxe 

a vocês Minhas revelações e a inspiração do Espírito Santo por meio do intelecto humano, e junto com 

Minha perfeita instrução houve as imperfeições do homem. O Mestre lhe diz: Esta etapa de minha 

manifestação passará, e então, iluminados pela luz do meu Espírito Santo, vocês entenderão claramente 

para distinguir onde minha essência se expressa e o que é a inadequação humana. 

Como fazem os trabalhadores da terra, que, quando tiverem colhido seu trigo, sabem separar o joio, 

assim separareis o trigo de meu ensinamento do joio e o guardareis no celeiro de vossos corações. Mas o 

joio, que é a imperfeição dos porta-vozes, será remetido ao esquecimento, enquanto o significado dos 

meus ensinamentos permanecerá eternamente em sua alma. 

5 A fim de me fazer conhecido neste tempo, nesta forma, eu enviei o chamado a grandes multidões. 

Entre eles, escolhi homens e mulheres de diferentes idades, status e raça. Estes escolhidos, dos quais vocês 

fazem parte, são almas que eu conheço. Pois não há uma única alma que seja estranha para mim. Vocês 

são todos Meus filhos. 

6 Eu segui o caminho de desenvolvimento de cada um de vocês, pois tracei seu destino. E quando o 

chamei para estar presente a estas manifestações, escolhi as Minhas escolhidas. Eu os dotei de dons e 

habilidades, e eles são apoiados em sua tarefa por espíritos de luz, por Meus mensageiros da paz ─ almas 

cheias da Palavra que vos trouxeram passo a passo no caminho do espiritualismo e vos ajudaram a 

descobrir dentro de vós mesmos os dons e as graças e a despertar vossas almas para o além, para a 

eternidade. 

7 Através de meus ensinamentos divinos e através das provações que distribuo sabiamente ao longo 

de vossas vidas, tenho desdobrado cada vez mais vossa alma, tenho-a conduzido para a batalha, e tenho-

lhe revelado o que antes era um mistério para ela, um segredo impenetrável. Vocês se regozijaram em 

Meu trabalho, e através de Minhas lições estão gradualmente aprendendo a interpretar os ensinamentos da 

Primeira e Segunda Era, que os teólogos não têm sido capazes de compreender. 

8 As provações que você encontra em seu caminho pela vida pesam sobre você. Mas imediatamente 

você se lembra que meu Espírito Divino está em seu ser ─ como uma estrela, como um farol, e sempre 

você se volta para aquela luz para salvá-lo. 

9 Muitos dos escolhidos que tomei banho com dons de graça têm sido frios em relação a sua tarefa 

em Meu Trabalho. 

Os ideais do mundo, as tentações e a falta de preparação os separaram de Mim. No entanto, quantos 

permaneceram fiéis aos Meus ensinamentos eu vejo vestidos com Minha graça, mesmo não estando entre 
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os eleitos, nem tendo recebido o selo e os presentes através do Porta-Voz. Pois lhes dei seus dons de 

espírito em espírito, e neles está a graça que está latente em todos vocês desde o início dos tempos. 

10 Abençoados são os fiéis, abençoados são aqueles que permanecem firmes até o final de suas 

provas. Bem-aventurados aqueles que não desperdiçaram a força que receberam de minha instrução, pois 

vencerão as vicissitudes da vida com força e luz nos próximos tempos de amargura. 

11 Sede fiéis, discípulos, pois meu trabalho nunca vos faltará, o Mestre cumprirá sua promessa e não 

estará ausente por um momento de vossas lutas com a humanidade. 

12 Meu ensinamento, que alimenta sua alma, quer transformá-lo em mestre, em fiel apóstolo do 

Espírito Santo. 

13 Com estas revelações eu não quero apenas trazer a paz do mundo e aliviar seus sofrimentos através 

do alívio físico. Com esta manifestação eu lhes dou os grandes ensinamentos que lhes falam de seu 

desenvolvimento espiritual. Pois se eu tivesse querido apenas trazer a vocês os bens do mundo ─ 

verdadeiramente, eu lhes digo, para isso teria sido suficiente encomendar os cientistas que eu ilumino por 

intuição e a quem revelei os segredos da natureza para que eles pudessem tirar dela o bálsamo curativo 

para curar vocês de seus sofrimentos físicos. 

14 Meu Trabalho quer lhe mostrar outros horizontes, além de seu planeta, com aquele número infinito 

de mundos que o cercam ─ horizontes que não têm fim, que lhe mostram o caminho para a eternidade que 

é sua. 

15 É sua alma a qual eu falo para que ela possa lutar por sua perfeição através de minha luz, minha 

lei, que está no espírito. Transforme esta lei em uma escada, um caminho, para que você possa me 

alcançar. Pois é a vossa chegada que eu espero com saudade, para que vocês, ó filhos muito amados, 

possam desfrutar de Meu Reino, compreender Meu amor, e eu, por minha vez, possa receber o vosso, que 

deve ser perfeito para que vossa alma espiritual possa desfrutar da glória universal de Minha Obra. 

16 Alcancem este reino, discípulos, no qual eu os ajudarei. Para quantos inimigos, quantas tentações 

se oporão a seus passos, e quantos abismos você terá que fugir! 

17 Vocês são o povo de Israel, vagando pelo deserto em busca da terra da promessa. Você não tem 

mais Moisés como seu líder ─ é seu Pai que lidera este povo, que o encoraja e o eleva. Embora eu os 

conduza através dos meus escolhidos ─ percebam que acima deles está o Guia Universal, que é Deus, que 

é seu Pai, que fala com você e lhe diz: Continue avançando, derrote seus inimigos, não enfraqueça nas 

provas, para que não pereça no caminho. Adiante! Não seja infiel ao seu destino, pois você não sabe se 

naquele exato momento já não será capaz de vislumbrar a Terra Prometida no horizonte. 

18 Confiei grandes dons aos meus escolhidos. Uma delas é a de curar ─ o bálsamo curativo, para 

poder cumprir com este presente uma das mais belas tarefas entre os seres humanos, já que seu planeta é 

um vale de lágrimas onde há sempre dor. Com esta capacidade, você tem um amplo campo diante de si 

para dar consolo de acordo com a Minha vontade. Coloquei este bálsamo em seu ser, nas cordas mais 

ternas de seu coração, e vocês se refrescaram com ele, antes que suas maravilhas seu pescoço tenha se 

curvado, seu coração tenha amolecido através da dor dos homens, e vocês sempre caminharam no 

caminho da misericórdia. Continue a dar este bálsamo curativo, que não está em suas mãos, porque ele é 

transmitido através de olhares de compaixão, conforto, compreensão, transmitido através de bons 

pensamentos, e é transformado em conselhos de cura, em palavras de luz. 

19 O dom da cura não tem limites. Nunca esqueça que você está imbuído disso; e se a dor deve fazer 

de você uma presa porque você está sujeito a uma prova, se você não pode removê-la com este bálsamo, 

não esqueça meus ensinamentos, esqueça seu sofrimento e pense em outros para quem o tormento é maior. 

Então vocês experimentarão milagres em vocês mesmos e em seus semelhantes. 

20 Permiti que meu Mundo Espiritual se manifestasse a vocês através dos portadores de presentes no 

mesmo período de minha manifestação neste tempo, para que eles pudessem receber estes seres saturados 

com meu bálsamo curativo e que estivessem entre vocês como mestres do amor e da misericórdia. Alguns 

de vocês apreciaram sua paciência, sua humildade, outros fizeram deles objeto de humilhações, assédios, 

materializações. 

Mas estes seres de luz não trouxeram suas queixas, suas reprovações diante de mim. Eles são almas 

compreensivas que ─ com o objetivo de tirá-lo de sua miséria espiritual ─ desceram em vista de sua 
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necessidade e miséria, muitas vezes sacrificando sua própria espiritualização ─ com o objetivo de tirá-lo 

das trevas, de trazê-lo para a luz. Mas este período logo estará terminado. 

21 Meu Mundo Espiritual, intercessor dos "trabalhadores" e das multidões, me dirá: "Senhor, não 

julgueis nossos irmãos e irmãs pelas ofensas que eles nos causaram". Mas se intercederem por você desta 

forma e lhe perdoarem ─ o que o Pai não fará quando lhe conceder Seu perdão? 

Eles entraram até mesmo nas casas mais pobres, seguindo os seus passos de miséria e dor. Eles 

correram para todos os lugares ao chamado de meus trabalhadores e doentes, sem medo de se contaminar, 

cuidando apenas da ferida para curá-la, da aflição para deixar conforto, da doença para transformá-la em 

saúde. 

O Pai diz a você: O exemplo que meu Mundo Espiritual vos deu deve ser impressionado em vossa 

alma. Não se esqueça disso. Quero que vocês sejam como são, para que quando essas manifestações 

terminarem, possam levar esse bálsamo curativo a todos os seus semelhantes, sem distinção de classes 

sociais, raças e visões do mundo ─ para que possam entrar nos palácios reais, assim como nas cabanas 

mais miseráveis ou no lugar mais sujo, sem medo de contágio, de críticas ou de ridicularização. 

22 Sempre vá até aqueles que sofrem e deixe como traço de sua caminhada os melhores frutos de seu 

amor. Se você agir desta maneira, terá tomado meu Mundo Espiritual como seu modelo, que é meu fiel 

discípulo e seu mestre. E assim como eles não buscam recompensa e, quando fizeram a você o maior bem, 

sempre o fizeram em meu nome, assim você deve caminhar de acordo com minha vontade nos caminhos 

do mundo, semeando conforto, saúde e amor, mesmo se por tudo isso, como meu Mundo Espiritual e 

como seu Mestre naquela Segunda Era, você colhe apenas insultos, aflições e ingratidão. Você não deve 

esperar nenhuma recompensa neste mundo. Mas se você quer uma recompensa, que seja a satisfação, a 

alegria de ter feito sorrir aquele que chorou, de ter ressuscitado os "mortos" para minha verdade, e de ter 

confortado os aflitos. 

23 Eu vos dei a paz eterna em Minha Lei e quero que cada um de vocês seja como uma pomba da paz, 

que suas asas nunca se fechem, que através de suas orações saibam se mover para todos os lugares, seja 

física ou mentalmente, e onde haja guerra e discórdia, onde a injustiça se manifeste, vocês serão como 

anjos da paz, como anjos da guarda e mensageiros do Espírito Santo. 

24 Perceba que esta humanidade nunca me ofereceu frutos de paz. Desde seu início, viveu em guerras, 

lutando incessantemente para atingir objetivos sem sentido, para viver dissolutamente e para alimentar o 

ódio e a vingança. Este é o fruto que os homens me oferecem, e ainda hoje estas batalhas não terminaram. 

A humanidade está se preparando para começar sua maior batalha, está preparando suas armas mais 

poderosas, as armas de sua mente. 

25 As pessoas estão indo para sua própria destruição. Acima deles atuam os seres do além. Alguns 

são mensageiros do meu amor e inspiram os homens à paz, à justiça, à harmonia. Os outros os inspiram 

apenas ao ódio, às guerras e revelam aos cientistas os meios de destruição que o cérebro humano sozinho 

não seria capaz de descobrir. 

Há muito tempo anunciei estes eventos aos homens através do meu apóstolo João, para que eles 

estivessem acordados e orando. Mas eles só dormiram e, portanto, há os inimigos da paz que lutam no 

coração da humanidade para levá-los à ruína. Portanto, faço de vocês meus mensageiros de amor para que 

se unam às legiões de paz e para que o bem triunfe ─ para que possam colaborar no cumprimento da 

profecia de João. 

26 Quando chegar este tempo de batalha, que vos anunciei, no qual deveis atravessar províncias, 

países e mares, não deixeis que o rugido das guerras vos assuste, nem vos deixeis desanimar diante da 

presença da morte, mas abri as asas de vosso ideal de paz, para que esta oração possa proteger os homens. 

Você fará uso de todos os dons de seu espírito para semear minha semente de amor. 

27 Minha manifestação neste momento o fez perceber o significado contido na luta e nas provações 

que o esperam: Seu amor irá superar a dureza de coração dos homens? Sua paz vencerá a crueldade das 

guerras? Em verdade vos digo: minha paz deve prevalecer. Mas não o imporei pela força, ele virá através 

do poder de persuasão que meus ensinamentos irradiam. Quando entrar no coração da criança mais iludida 

pelo mal, esse coração finalmente encontrará a paz. 
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28 O Mestre lhe diz: "Haverá uma dor maior que todos os sofrimentos e pecados dos homens. Esta 

dor será a taça de seu arrependimento. Antes disso, eles curvarão o pescoço e depois, quando receberem 

meu perdão e meu bálsamo, professarão ser meus servos. 

29 Eu vos dei, ó meus filhos, o dom da Palavra, porque sou "a Palavra Eterna". Eu sou a Palavra 

Divina que nunca termina. Eu sou o Concerto Divino e lhes dei uma parte dele. Esta Palavra que coloquei 

em sua alma falará e seus lábios, que hoje são demasiado desajeitados para expressar as inspirações e 

inspirações que lhe concedo, serão eloqüentes, estarão dispostos e fiéis transmissores do Concerto Divino. 

Será um presente que o surpreenderá, através do qual você será arrebatado, e através do qual as pessoas 

desfrutarão e sentirão Minha presença. Você começou a desdobrar este presente. Pois eu lhe digo mais 

uma vez: seus lábios falarão da abundância que há em seu coração e em sua alma. 

30 Guarde e ame o que nasce de seu coração, e se você o transmitir, ele terá essência e vida. Se você 

falar contra isso sem dizer a verdade, será como uma semente surda que não criará raízes no coração de 

seus semelhantes. 

31 Discípulos: Ótimas são as lições que eu lhes dei. Mas o fim desta manifestação já está muito 

próximo, e você não deve esquecer que somente após este período minha palavra florescerá em suas 

assembléias através do diálogo de espírito a espírito. Só então seus lábios passarão as grandes revelações 

de meu reino, e penetrarão todos os corações com minha mensagem de amor. Então os homens dirão: 

"Como é que este pode ler o que foi guardado no meu coração"? Mas lembre-se de que não será você ─, 

mas serei eu quem falará através de sua mediação. 

Por causa desses dons, você não deve se sentir como senhores, não deve se exibir entre os homens, pois 

seu corpo não deve exibir nada dessa grandeza espiritual. Você deve ser como todos os outros, não deve 

usar nenhuma insígnia que o distinga. Você parecerá ser como todo mundo, mas nos momentos que forem 

adequados, meu tesouro de sabedoria derramará em sua alma. 

32 Você tem, graças à graça do Espírito Santo, o dom da seqüela, que não se limita a ver no espiritual 

as mensagens do além. A concessão é um dom mais amplo, é intuição, é premonição, é profecia; é também 

mensagens que você recebe em seus sonhos. O olhar espiritual que pode ver o passado, o presente e até 

mesmo o futuro, na medida em que é a minha vontade. Quantas vezes o vidente, quando contempla uma 

visão, não saberá o que viu. Mas aqueles que ouvirem seu testemunho compreenderão, no entanto, essa 

mensagem. 

33 No momento os videntes ainda estão em fase de preparação, mas em verdade vos digo: Todos 

vocês são videntes. Alguns evoluíram de uma forma, outros em outra, mas todos vocês têm a face 

espiritual em estado latente. Aqueles que vêem o que é minha vontade em suas orações sob a forma de 

imagens simbólicas, eu continuo a me preparar. Pois depois de 1950, a missão que lhes confiarei será 

muito grande, e sua responsabilidade será então maior. 

Portanto, eu lhes digo: Preparem-se, pois quando esta Palavra não ressoar mais através dos porta-vozes, 

as multidões, crentes e descrentes, sentirão uma grande perda. Seu testemunho, seu chamado ao despertar e 

sua reflexão interior serão então como uma tocha no meio da noite. Vocês serão como arautos que 

despertam os povos que ainda estão dormindo. Preparem-se, pessoal, para que depois de 1950 vocês 

possam receber em sua alma as mensagens que descem de meu amor. 

34 Falei-lhes dos dons espirituais, e quando vocês não me ouvirem mais nesta forma, descobrirão 

neles cada vez mais toda a glória que está presente em seu próprio ser. Vocês Me ouvirão novamente e 

derramarão lágrimas de espanto por tanto amor, tanta graça com a qual eu vos dotei. Mas você não deve 

mais fazer uso da capacidade de contatar o mundo espiritual através de seu intelecto depois que o ano de 

1950 tiver terminado. 

Os Seres de Luz espirituais continuarão a se fazer sentir através dos portadores de presentes e daqueles 

que não o foram, mas sua manifestação será sentida através da inspiração. Da mesma forma, eles 

continuarão a lhe dar seu bálsamo curativo e a fazer milagres, e sua palavra será inesgotável entre vocês. 

35 Mas se, depois de algum tempo depois dessas manifestações, você começa a ouvir rumores de que 

o Mestre ou o Mundo Espiritual voltou a se manifestar através da mente humana, você pode negar, pois 

minha Palavra é uma só e minha Lei nunca muda. 

36 Viverão vigilantes, ó povo, para que saibam distinguir a voz dos verdadeiros profetas e o 

testemunho dos apóstolos do engano! Viverão vigilantes, para que não caiam nas redes da falsidade, e 
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sejam vocês os fortes destes tempos de batalha e dos que ainda estão por vir. Pois um grupo de meus 

discípulos que permanecerá fiel aos meus ensinamentos não se contaminarão, nem serão o soldado que 

abandona sua bandeira de pureza espiritual. A verdade estará neles e eu me farei conhecer às outras 

nações, falando com eles e dizendo-lhes: Este é meu trabalho, estes são meus discípulos, e a melhor marca 

que darei ao mundo sobre quem são meus mensageiros será que os falsos cairão nas grandes provas e os 

fiéis permanecerão firmes. O falso amaldiçoará em face da dor, e os fiéis Me abençoarão. Os falsos virarão 

as costas à Minha Lei, mas os fiéis sempre se apegarão a ela. 

37 Quero que todos vocês sejam Minhas fiéis testemunhas e Meus amados discípulos, e para isso 

estou preparando vocês. Mas antes de terminar minha lição deste dia, vou lhes dizer algo que não os 

surpreenderá: Falei em meus ensinamentos dos chamados e dos escolhidos. Você acha que um pai que é 

perfeito como Eu pode ter preferências ou favoritos entre seus filhos? Poderia uma alma evoluída aceitar 

que seu pai concedesse presentes a alguns de seus filhos e deixasse os outros sem herança? 

38 Quando vocês começarem a cumprir sua missão e alcançarem as nações, os povos mais distantes, 

mesmo as florestas primitivas, encontrarão seres humanos e os farão compreender que todos vocês são 

irmãos, dar-lhes-ão testemunho de meu ensinamento espiritual. Você ficará então maravilhado com as 

provas de amor que eu lhe darei. 

39 Lá, entre aqueles isolados da civilização, mas também muito afastados da depravação humana, 

vocês descobrirão grandes almas que aumentarão as fileiras do povo de Israel. 

40 Os doentes receberão o bálsamo curativo em seu caminho e se recuperarão; os aflitos chorarão pela 

última vez, mas suas lágrimas serão lágrimas de alegria. Em vista das provas que derdes, as multidões 

abençoarão o Senhor e seus discípulos; sereis aclamados, como aconteceu naquele dia em que vosso 

Mestre entrou em Jerusalém. Mas mesmo entre aqueles que o animam, haverá homens e mulheres que 

estão cheios dos dons espirituais que você possui. Com alguns, seu dom de profecia o surpreenderá; com 

outros, meu bálsamo curativo será inesgotável; com outros ainda, minha palavra jorrará como água 

cristalina. Desta forma, como uma semente inesgotável, você verá os dons do Espírito Santo aparecerem 

entre seus irmãos e irmãs. 

41 Então vocês perceberão que não são os únicos, que são apenas os portadores da voz de Deus, os 

encarregados de despertar a humanidade e dizer-lhes que o homem tem um tesouro inesgotável de 

habilidades em sua alma, e que eu lhes dei os dons como seu Senhor e como Pai. Vocês descobrirão que 

são todos iguais perante a justiça do amor de Deus, que são todos dotados da mesma graça em espírito e 

em verdade. Somente então os homens procurarão desvendar o mistério de sua existência dentro de si 

mesmos, penetrarão dentro de si mesmos e reconhecerão suas próprias almas. Então, eles levantarão o 

rosto para o Infinito e perguntarão sobre tudo o que não conseguem compreender. 

42 Tudo o que puderdes ensinar-lhes, avisá-los-eis, e em relação a tudo o que não puderdes explicar-

lhes, pois seu conhecimento está de acordo com vosso Pai, preparai-vos para que eu possa revelá-lo a eles 

através de vossa mediação. Mas primeiro você deve reconhecer sua missão. 

Embora eu os chame de "povo de Israel", chegará um dia em que todos ─ desdobrarão seus próprios 

dons ─ serão iguais perante Mim, perante seu Senhor, e eventualmente formarão um só povo, que será o 

povo de Deus. 

43 Quando meu discurso de ensino terminar, sua alma, do além, onde ela se refresca em minha 

presença, juntamente com as hostes espirituais da paz, enviará seus sentimentos de amor, seus 

pensamentos de paz e misericórdia a esta humanidade que não foi capaz de alcançar plenamente a luz para 

sua alma. Mas o que você pode pedir ao Pai, embora Ele já lhe tenha dado tudo desde o início? É seu 

espírito que permite que sua alma leve para si o fruto ao qual adquiriu um direito. 

44 Sempre que você percorrer seus caminhos de batalha, tudo o que você precisará já será fornecido 

neles. Você só tem que adquirir méritos que o façam digno do meu amor. 

45 Por que eu falo assim com vocês, meus filhos? Porque eu te amo, porque não me deleito com seus 

sofrimentos. O Pai sempre quer ver o sorriso espiritual da paz em seu rosto. 

46 Eu os abençôo e lhes digo mais uma vez: Sejam os dignos mensageiros de minha paz universal! 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 312  
1 O Mestre está mais uma vez entre vocês em cumprimento de Sua promessa. Ele quer confiar a 

vocês outra folha do Livro que Ele deixará como presente de amor por Seu povo ─ outra folha, amados 

discípulos, que será lida, estudada e compreendida pelas gerações futuras. 

2 Quem, senão eu, poderia ter revelado a você que você vive na Terceira Era? Quem, senão eu, 

poderia ter dito a vocês que vocês são o povo de Israel? Você sabe disso e acredita nisso porque eu lhe 

ensinei. Vocês são estes, aqueles e o mesmo em espírito, e eu os unirei em uma única família. 

3 Fui eu quem criou sua família, e em um lar distribuí almas de diferentes tribos. Em uma mesma 

família há almas da tribo de Levi, Simeon, Reuben, Judah ─ membros de diferentes tribos, e quando a paz 

reina dentro delas e elas se amam, na verdade e no espírito o desejo do Pai começou a se cristalizar: a 

unificação de todas as pessoas. 

4 Casas e famílias de Israel: Sempre que sentir tentação em seu meio, procure a solidão, invoque-me 

e me diga: "Mestre, venha e nos dê sua força, nos dê sua espada, e não me permita como pai esconder 

meus filhos; não me permita como marido esconder meu companheiro, ou como companheiro esconder 

meu cônjuge". Ouvirei suas orações, defenderei e ajudarei você, pois esta é minha vontade. 

5 Hoje eu venho para Mina e toco o sino alto que os chama para se reunirem nesta Terceira Era. 

Mais uma vez, a humanidade contemplará espiritualmente as tribos unidas que compõem a nação de 

Israel. 

6 Mesmo na Primeira Era, eu lhe fiz muitos favores. As nações ou países daquela época não tinham 

homens mais sábios do que Salomão, mensageiros mais esclarecedores do que meus profetas, mulheres 

mais bonitas e castas do que as de Israel, nem homens mais perfeitos do que os do meu povo. Eu fiz surgir 

no meio deles o dom da sabedoria, da inspiração, da beleza. Eu fiz florescer os dons do Espírito Santo, e 

você sabia então que era o Povo de Deus escolhido ─ você sabia que seu Senhor estava com você e o 

acariciou ─ você sabia que eu era seu herói forte. E no entanto, vocês se acostumaram aos Meus dons, à 

Minha carícia e à Minha presença. Portanto, a justiça do Pai veio sobre você. 

7 Muito numerosas são as "tribos de Israel segundo o Espírito". 

De cada um deles escolherei doze mil e os marcarei em sua testa. Mas o "povo de Israel" não está limitado 

a 144.000. O Povo Escolhido é imensamente grande. 

8 O Mestre lhe ensinou na Segunda Era que muitos estão entre os chamados e poucos entre os 

escolhidos; mas todo o "povo de Israel" será chamado, e eu marcarei entre eles 144.000. Em todos eles 

colocarei a paz, a espiritualidade e o início do discurso do espírito ao espírito. 

9 Aproxima-se o momento em que as pessoas darão mais importância à alma e serão desapontadas 

pela ciência materialista, o que as fará cair em dor, desapontamento e letargia. Mas então o povo de Israel 

virá, despertará os que estão dormindo, levantará os que caíram e ressuscitará os "mortos" como fez a voz 

de Jesus dizendo a Lázaro: "Levantai-vos e caminhai". 

Uma vez que os homens sejam espiritualizados, uma vez que suas mentes e sentimentos sejam 

levantados, eles saberão o que nunca souberam através da ciência. Então eles se levantarão em harmonia, 

com fraternidade, com pensamentos nobres, para viver no reino que eu inspirei para o homem. 

10 Na casa de seu Pai há muitas "habitações" que são os infinitos degraus da escada que levam à 

perfeição. Dali, o "mundo espiritual" desce para se fazer conhecido entre vocês. Você me perguntou 

muitas vezes, de espírito em espírito, a razão da existência daquele imenso número de estrelas e daqueles 

planetas que brilham acima de seu mundo, e me disse: "Mestre, esses mundos estão vazios? Mas eu lhes 

digo: Ainda não chegou o momento em que eu vou revelá-lo plenamente a vocês. Quando o homem 

alcançar a espiritualidade, somente então grandes revelações lhe serão dadas, e ele será capaz de conversar 

com aqueles seres amados de Minha Divindade de espírito a espírito, e então a troca de idéias entre todos 

os irmãos ocorrerá. 

11 Mas você já deve saber hoje: Todos os mundos são habitados por minhas criaturas, nada está 

vazio, todos são reinos e jardins abençoados, cuidados por Maria, a encarnação da ternura divina. 

12 O Espírito Santo transmitirá mais uma vez através de sua boca ensinamentos elevados 

desconhecidos para você e para a humanidade. Quando, querido povo? Quando você estiver 

espiritualizado e dedicado à sua missão. 
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13 Vejo que o pão com o qual o homem se alimenta espiritualmente não é o pão da minha mesa. Tudo 

foi sujo com o tempo, tudo está manchado e deixou o coração e a mão do homem imundos. No entanto, eu 

vim até vocês, pessoas, e me fiz conhecido através de corpos pecaminosos como o seu, para entregar a 

vocês uma Palavra que é pura e não adulterada na sua essência. No entanto, não julgue Minha Palavra e 

Minhas manifestações superficialmente, pois há muita imperfeição humana nelas. Buscai o significado de 

minhas manifestações e vereis o rosto amoroso de vosso Mestre, ouvireis o som de sua voz de que vossa 

alma ainda se lembra. 

14 Meus apóstolos da Segunda Era, que vocês devem tomar como modelo, imploraram que o Espírito 

Santo descesse sobre seus espíritos, dizendo sob Sua inspiração. Da mesma forma que vocês devem se 

preparar, pessoal. Pois o espírito pode falar através do corpo sob a inspiração do Espírito Santo. 

15 Portanto, cuidem de si mesmos ─ para que seu intelecto não fique poluído. Mantenha seu coração 

puro para que possa receber aquele orvalho de graça que lhe envio ─ aquela água cristalina que deve ser 

mantida na fonte do seu próprio ser para que possa saciar a sede do mundo. 

16 Não temam o julgamento dos homens, pessoas amadas, temam o julgamento divino, se por suas 

transgressões vocês o merecem. 

17 Nunca tenha vergonha de se reunir em lugares tão humildes como este, onde você ouve minha 

palavra. 

18 Se você deve ser perguntado se estes lugares de reunião são seus templos, você deve dizer com 

toda a verdade que este não é o caso, que você está atualmente construindo seu templo na alma. 

19 Alguns se maravilharão com sua revelação e outros zombarão de sua palavra. 

20 Não se sinta ferido pela zombaria de seus semelhantes, pois sabe que aquele que faz isso é incapaz 

de reconhecer a verdade por causa de sua ignorância. Você encontrará a compensação por isto naqueles 

que vêm até você para explorá-lo e depois se surpreendem com a paz interior que brilha através de cada 

um de meus verdadeiros discípulos. 

21 Você, por outro lado, nunca deve fazer troça daqueles que são idólatras em seu fanatismo religioso. 

Pois mesmo que Me procurem em formas materiais, eles Me adoram nelas. Você não precisa apontar seus 

erros a seus semelhantes para que sejam removidos. Você preferiria despertar a raiva deles e aumentar seu 

fanatismo. Será suficiente colocar em prática meus ensinamentos com a espiritualidade que eles exigem 

para trazer os erros de seus semelhantes à luz da verdade. 

22 Você terá que demonstrar muita paciência, grande misericórdia e amor verdadeiro se quiser que a 

humanidade logo aprenda a reconhecer o conteúdo espiritual de minha Palavra e a prestar-lhe verdadeira 

reverência, assim como a reconhecer em cada criatura humana um irmão espiritual e terreno em Deus. 

23 Quem lhe disse que vocês são apenas irmãos e irmãs espirituais? Certamente, agora você vai 

rachar seus miolos para entender que a mesma origem que você tem espiritualmente é também sua origem 

física, uma vez que tudo veio de Mim. Além disso, lembro que na Terra toda a humanidade surgiu de um 

único Pai e de uma única Mãe. 

24 Por que então vocês não se amam e não se reconhecem como irmãos e irmãs, embora seus laços 

espirituais sejam eternos e seus laços humanos tão profundos? Em verdade vos digo, isto é assim por falta 

de conhecimento espiritual entre os homens ─, apesar de suas religiões. 

25 No dia em que o homem descobrir sua essência através da introspecção ─ inspirado pela luz que 

emana do Espírito para iluminar o cérebro e o coração do homem ─ a paz começará a germinar entre os 

homens. Também lhes digo que ─ uma vez que o homem desperte para a luz espiritual ─ não haverá nada 

nem ninguém para detê-lo em seu caminho de um buscador incansável após a verdade. Nunca mais 

perderá sua liberdade de espírito, que alcançou após muitas dores e muitas lágrimas. 

26 Não será necessário que Eu me faça conhecido no mundo inteiro através de portadores de vozes, 

para que as nações despertem e as pessoas se libertem da escuridão. Aqueles que pensam que devo 

amplificar Minha Palavra até que o mundo inteiro os ouça, estão errados. Pois isso significaria que o 

cérebro do homem é o único meio que tenho à minha disposição para deixar que minhas mensagens 

cheguem à alma dos homens. Mas agora estou provando a vocês a verdade daquela antiga profecia na qual 

lhes foi revelado que chegaria um tempo em que o Espírito Divino seria derramado sobre toda a carne e 

todo o espírito. 
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27 Em verdade vos digo, desta vez anunciado pelo Profeta é exatamente este em que vocês vivem ─ 

nesta era que agora começa, que vocês conhecem como a Terceira Era. 

28 O mérito deste povo será levar esta mensagem divina de coração a coração e de província a 

província, para que aqueles que despertaram para a luz deste novo amanhecer possam receber em seus 

corações a semente de minha Palavra tão logo o solo tenha se tornado fértil através do orvalho de minha 

graça. 

29 Naquela Segunda Era, eu só permiti que Mim mesmo fosse ouvido por um único povo, e foram 

apenas três anos que eu passei dando minha palavra ao mundo. 

30 Eu trouxe a semente e instruí meus discípulos como semeá-la. Após terem aprendido comigo, 

confiei-lhes os vastos campos para que os cultivassem. 

O mérito desses semeadores é que eles não pressionaram seu Mestre para ficar mais tempo com eles do 

que estava escrito, nem se opuseram dizendo que ainda havia muitos povos e nações que precisavam 

conhecer essa semente. Eles sabiam que haviam herdado a verdade de seu Mestre e que isto era suficiente 

para conquistar as trevas, para converter o mundo e fazer com que aquela semente divina perdure em todas 

as gerações humanas. 

31 Retirem de suas mentes toda noção errônea que vocês às vezes formam e se limitem apenas ao que 

eu lhes revelei desde os primeiros dias de Minha manifestação, sabendo que cada uma de Minhas palavras 

é uma lei, e que toda lei deve ser obedecida. 

32 Povo amado: Vosso coração está cheio de satisfação com o pensamento de que sois Meus 

discípulos nesta Terceira Era. No entanto, eu lhe digo que você nunca deve permitir que a vaidade o 

cegue. Pois se você sucumbisse a esta fraqueza, você não ouviria mais nem mesmo sua consciência 

quando ela o repreende por suas transgressões. Quem não começa a purificar e enobrecer sua vida humana 

não pode esperar desenvolver-se de alma para cima, pois seus passos serão enganosos e suas obras não 

terão semente de verdade. 

33 Considerem, então, que em Minhas lições eu às vezes descendo da instrução espiritual para o 

conselho, para que vocês possam se comportar corretamente em sua vida humana. Falo então ao coração 

do homem, exortando-o à renovação, fazendo-o compreender o mal que os vícios fazem ao corpo e o mal 

que eles fazem à alma. Eu lhe disse que o homem que se deixa dominar pelo vício esqueceu que o espírito 

não deve ser derrotado ─ que ele esqueceu que a verdadeira força consiste em vencer o mal pela virtude. 

34 Aquele homem, derrotado pela carne, degradou-se, violou seu respeito próprio, afundou de seu alto 

posto de homem para um pobre ser covarde demais para lutar. 

35 Em vez de trazer luz, pão e vinho para sua casa, esse homem traz sombra, sofrimento e morte, 

torna pesada sua cruz e a de sua esposa e filhos e dificulta o desenvolvimento espiritual de todos os que o 

cercam. 

36 Falei com o coração da mulher, mãe e esposa, que não foi capaz de manter a pureza em seu 

coração, nem de dar o calor da ternura e da compreensão a seu companheiro e filhos. 

37 Como poderiam homens e mulheres elevar sua alma se não corrigiram primeiro os graves erros 

que existem em sua vida humana? 

38 Meu trabalho exige que seus discípulos saibam testemunhá-lo através da sinceridade e da 

veracidade das ações em suas vidas. 

39 Para alguns e para outros eu pergunto: Você tem filhos? Então, tenha piedade deles. Se vocês 

pudessem contemplar suas almas mesmo por um momento, sentir-se-iam indignos de se chamarem seus 

pais. Não lhes dê maus exemplos, tome cuidado para não gritar na presença de crianças. 

40 Sei que neste momento, como nunca antes, existem problemas dentro dos casamentos ─ problemas 

para os quais as pessoas envolvidas encontram apenas uma solução: separação, divórcio. 

41 Se o homem tivesse o conhecimento necessário do conhecimento espiritual, ele não cometeria 

erros tão graves, pois encontraria na oração e na espiritualização a inspiração para resolver os enredos 

mais difíceis e passar nas provas mais difíceis. 

42 Minha luz atinge todos os corações, mesmo os tristes e deprimidos, para dar-lhes nova coragem de 

viver. 
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43 Minha força é concedida aos fracos para que eles possam logo se levantar ─ com a vontade de 

ferro de transformar sua existência escura e vazia em uma vida radiante através do conhecimento, através 

da virtude e da espiritualização. 

44 Discípulos, quero que todos vocês preguem pelo exemplo, que não finjam, que não façam trombeta 

da veracidade e façam o contrário, que o fruto que colhem, em vez de ser amargo, seja saboroso. 

45 Portanto, pessoal, não esqueçam que primeiro devem fazer justiça à sua vida na Terra, para que 

depois possam encontrar realização no meu trabalho. 

46 Antes de continuar a lamentar seus sofrimentos no mundo, faça uma pausa para refletir por alguns 

momentos para que você possa descobrir a razão de seus problemas. 

47 Concordo que você procure até encontrar a causa de sua dor para que possa aplicar um remédio. 

Pois cabe a você evitar que a dor entre em sua casa. Asseguro-lhe que não só encontrará a causa de tudo o 

que o faz sofrer, mas ao mesmo tempo o procedimento para curar seu sofrimento será revelado. Minha 

misericórdia descerá sobre aqueles que souberam rezar e meditar, e esta misericórdia será como um 

bálsamo em sua alma e em seu corpo. 

48 Eu lhe provarei que o Consolador prometido veio até você para secar suas lágrimas e transformar 

sua dor em paz. 

49 Venham a mim, todos vocês que carregam uma tristeza escondida em seu coração. Você 

secretamente carrega dentro de si uma dor que uma traição lhe causou, e sua amargura é muito grande 

porque foi um ser muito amado que o feriu profundamente. 

50 Estejam ainda dentro de vocês para que a oração possa iluminá-los e vocês possam saber se em 

algum momento não foram traídos. Então a oração lhe fortalecerá no pensamento de que você deve 

perdoar aqueles que o traem em seu amor, em sua fé, em sua confiança. 

51 Em verdade vos digo, no exato momento em que perdoardes a quem vos ofendeu, sentireis Minha 

paz plenamente, pois nesse momento vosso espírito terá se unido ao Meu e eu estenderei Meu manto para 

perdoar-vos e envolvê-los em Meu amor. 

52 Eu vos aço para o tempo de luta. Portanto, nunca pense que seus sofrimentos de hoje são 

infrutíferos. O que vocês querem, pessoal? Você ainda precisa que seja a dor que lhe ensine suas lições. 

53 Este tempo de provação e lições para sua alma passará, mas deixará suas sementes de fé, 

experiência, sabedoria e força em cada um de meus discípulos. Depois disso virão os tempos de luta em 

que você será perseguido, difamado e ridicularizado ─ mesmo por aqueles que se dizem seus amigos. Mas 

você ficará surpreso ao descobrir que não se tornará desmaiado diante da traição, que ninguém poderá 

decepcioná-lo então, porque terá aprendido a perdoar e a ser compreensivo e perdoador para com seus 

semelhantes. 

54 Abençoarei meus discípulos sempre que eles perdoarem, e agraciarei com bênçãos aqueles que 

tiverem sido perdoados por vocês. 

55 Você não está sozinho no mundo, os seres flutuam ao seu redor em número infinito para ajudá-lo e 

inspirá-lo em cada passo de sua vida. 

56 Para que você possa receber esta influência espiritual e esta luz, é necessário que você reze, para 

que possa sempre ter direito à assistência de seres elevados. 

57 Seja sensível às influências espirituais e não haverá mais motivos para tropeçar no caminho. 

58 É um caminho estreito que se apresenta a seus olhos, e é necessário observar e rezar para não 

cruzar suas bordas. Nele sempre o encontrarei, pois aqueles que vêm até Mim neste caminho estão 

verdadeiramente livres do vício e da falsidade. 

59 Você quer desfrutar da visitação invisível, bem como da influência dos seres espirituais da luz? 

Vocês também querem se libertar daqueles que estão em casa nas sombras de seu materialismo e de seu 

erro? Então eu lhe digo que o segredo é viver uma vida tranqüila e simples, viver com amor, cultivar as 

sementes da virtude em sua casa. 

60 Minha bênção recai sobre todos. Mas enquanto alguns sabem aceitá-lo e usar seus benefícios, 

outros o rejeitam e assim se privam de toda a graça que ele contém. 

61 Aqueles anfitriões espirituais dos quais falei também representam uma parte de Minhas bênçãos 

que envio a vocês. Meus mensageiros e servos, no momento em que recebem a inspiração divina, 
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apressam-se em ajudar seus irmãos e irmãs que habitam a Terra, este planeta que foi transformado pelos 

homens em um vale de lágrimas. 

62 Somente meus ensinamentos serão capazes de colocá-los em contato com o mundo espiritual e 

aproximá-los, como é devido a todos os filhos do Senhor, que ─, já que possuem espírito ─ não podem ser 

separados uns dos outros, nem devem permitir que a matéria forme uma barreira entre aqueles que 

habitam a terra e aqueles que estão no espiritual. 

63 Permitam que minha Palavra continue a trabalhar em seus corações até que ela os tenha tornado 

verdadeiramente sensíveis à dor dos outros. 

64 Você nunca será capaz de cumprir completamente sua missão espiritual enquanto as cordas do seu 

coração não se tornarem sensíveis. 

65 Não se atrase na sua preparação, lembre-se que a cada segundo que passa há gritos de dor que esta 

humanidade, sua irmã, emite. 

66 Quando você chegou à manifestação de Minha Palavra, você me apresentou o fardo de seus 

sofrimentos, suas lágrimas e derramou muitas lágrimas porque acreditava que ninguém na Terra sofria 

tanto quanto você. A razão era que seu coração vivia apenas para si mesmo e seus olhos estavam fechados 

para qualquer dificuldade ou sofrimento dos outros. Era necessário que você ouvisse minha Palavra, que é 

a eterna fonte de verdade e luz, para que a bandagem escura que cobre seus olhos caísse e lhe permitisse 

ver a realidade. 

Mas a verdade é que seus sofrimentos, embora grandes, lhe pareceram pequenos quando você começou 

a olhar para outros povos da Terra pelos quais a guerra havia passado, provocada por inimizades, pelo 

desejo de poder e pela sede de vingança dos homens. Então vocês curvaram suas cabeças de vergonha e 

me disseram: "Senhor, perdoa-me. Hoje percebo que quando a dor em meu coração se tornou intensa, 

comecei a blasfemar, embora devesse ter-lhe agradecido porque meus sofrimentos eram 

incomparavelmente menores do que os de outras pessoas. Mas foi a minha ignorância que me fez ser 

injusto para Você. Hoje, percebendo meu erro, peço Vosso perdão por todas as minhas ofensas e imploro 

que concedais tudo o que pedi por mim mesmo àqueles que carregam uma carga imensamente mais pesada 

do que aquela que eu carrego". 

67 Quão diferente é sua maneira de rezar hoje quando você a compara com a maneira como você 

costumava rezar antes de ouvir esta palavra! Por quê? Porque sua maneira de sentir e interpretar os 

ensinamentos divinos mudou. 

68 Agora eu lhes digo, discípulos, que não devem parar nem se convencer de que para exercer a 

verdadeira misericórdia já é suficiente sentir compaixão, como vocês têm feito até agora. Não, as pessoas, 

pois há muito a ser purificado, a ser tornado sensível. Ainda há muito egoísmo que deve ser combatido 

como se fosse uma erva daninha. Ainda há muito frio que deve ser transformado em calor de alma, para 

que o sentimento de amor possa finalmente surgir em sua alma, que é a fonte da qual brotam a compaixão, 

a misericórdia e todos os sentimentos nobres e elevados. 

69 Então você será capaz de enfrentar trabalhos e tarefas que você não sentiria até hoje porque ainda 

lhe falta a força que vem do amor verdadeiro. 

70 Então, pessoal: vocês acham que devem esperar ociosamente pela hora em que sua alma será 

iluminada por esta inspiração e seu coração cheio deste ideal? Você acha que ouvindo apenas minha 

palavra você pode tornar as cordas de seu coração suficientemente sensíveis? Não, gente. Ao mesmo 

tempo em que você está escutando minhas lições, você deve recorrer àqueles que sofrem para estar em 

contato com a dor, para provar o cálice do sofrimento de seus semelhantes e testemunhar diretamente com 

seus sentidos a miséria, a orfandade, os vícios repugnantes, as doenças que o enchem de terror, as trevas 

que obscurecem as mentes confusas, a fome, a sede e a renovação das almas. 

71 Somente assim você será capaz de tornar-se mestre daqueles que sofrem muito na vida. Pois se 

vocês só se preparassem estudando em minhas palavras e orando, quando quiserem enfrentar a realidade e 

tiverem a intenção de consolar, converter e curar, vocês vão descobrir, infelizmente, que vão parecer 

pobres em comparação com aqueles que sofreram o que vocês não podem imaginar, e que podem preferir 

ser mestres de vocês por causa do que sofreram, do que eles experimentaram e experimentaram. Então 

seus lábios teriam que se calar, e você poderia pensar que meus ensinamentos não são suficientemente 
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consoladores e fortes para aliviar as pessoas de seus sofrimentos e despertar neles a fé e a esperança em 

minha justiça, em meu perdão e em meu amor. 

72 Onde vocês podem praticar a lição que estão recebendo a fim de se prepararem cada vez mais? As 

oportunidades são tão abundantes que se você souber observar, verá que não passa um dia de sua vida sem 

pelo menos uma oportunidade de exercer misericórdia em uma das muitas formas em que ela pode ser 

exercida. 

73 Através do dom da intuição que dei a todos os homens, você pode descobrir muitas coisas 

escondidas no mistério dos corações ─ muitas tragédias que afetam não só a vida terrena de seus 

semelhantes, mas também suas almas. 

74 Como você pode penetrar na intimidade desses corações sem magoá-los e sem profanar seus 

segredos? Como descobrir esses sofrimentos ocultos que ofuscam a vida de seus semelhantes? Já lhes 

disse: a intuição, essa faculdade que faz parte do dom espiritual da visão e que deve receber seu pleno 

desenvolvimento em vocês através da oração, mostra-lhes o caminho para aliviar a dor de cada um de seus 

semelhantes. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 313  
1 Eu dou força à sua mente para que ela possa absorver tudo o que eu despejo sobre você nestes 

momentos. 

2 Este é o momento de grandes provas e grandes ensinamentos. Sua alma sabe disso e, portanto, 

diante da minha manifestação, aproxima-se, ansiosa por minhas revelações e minhas palavras. Ela entende 

que só poderá realmente usar estas provas com uma grande preparação. 

3 Nunca antes a alma do homem havia sido vista em um campo tão largo para seu desabrochar, e 

agora se apressa a penetrá-la em desejo da verdade que perdeu e não pode reencontrar. 

4 Se eu deixasse as pessoas sozinhas em sua busca, elas iriam se desviar. Mas em verdade vos digo: 

Se eu não os abandonei quando eles estavam a caminho da perdição ─, como você pode supor que eu os 

abandonaria quando eles procuram a verdade? Portanto, eu vim até vocês neste momento e lhes trouxe 

uma mensagem cheia de revelações que logo será o farol e o caminho para a alma do homem. 

5 Primeiro cheguei a este povo que está gradualmente se reunindo em torno de Minha manifestação 

Divina, e amanhã, quando eles forem fortes e capazes de ensinar, alcançarei as outras nações neles. 

6 Entenda a responsabilidade que estas palavras significam para você e deixe que todo o seu ser sinta 

o doce fardo de sua cruz. 

7 Vocês, povo, são os missionários que nesta Terceira Era abrirão caminhos para a alma de seus 

semelhantes ─ caminhos da verdade que conduzem a alma para a luz e para a paz. É você quem deve 

estabelecer laços espirituais entre os povos para que os povos se harmonizem entre si e se unam. 

8 Embora vocês estejam sob a influência de minha Palavra hoje, estão dormindo um sono suave 

porque não se deram conta da magnitude deste tempo, nem da majestade das ordens que estão recebendo 

neste momento. Mas você nem sempre dormirá, logo as tempestades virão para sacudir a folhagem dessas 

"árvores" em cuja sombra você tantas vezes ouviu a divina trilha do Rouxinol. Mas quando você vir como 

os galhos são sacudidos e o tronco ranger ─ quando você vir como as folhas, os frutos e os ninhos caem, 

então você perceberá que estava dormindo porque não queria ouvir a voz que o advertia desde o infinito, 

falando incansavelmente para que você vivesse acordado e nunca fosse vencido pela dor. 

9 Não seria melhor se você acordasse agora ao som da minha voz do que amanhã ao rugido da 

tempestade? 

10 Em breve você não mais ouvirá Minha palavra e, se não a ouvir como um verdadeiro discípulo de 

Meu ensinamento, amanhã você terá que derramar lágrimas. Mas então você não poderá dizer que eu não 

lhe falei de perigos ou perseguições. Pois então vocês lembrarão com a maior clareza como, durante o 

tempo da Minha proclamação, usei o intelecto de todos os portadores da Minha voz para dizer-lhes 

continuamente: Observem e orem, pois a batalha será grande, e então vocês devem ser fortes. 

11 Vou deixar um caminho preparado, um caminho cheio de luz para a alma. Cumprirei minha tarefa 

como Mestre para com você. Mas depois, cada um daqueles que se sentaram espiritualmente à minha mesa 

durante este tempo para comer o pão de minha Palavra, terá que me dar conta de cada uma das tarefas que 

lhe foram confiadas para seu dia espiritual de trabalho. 

12 Qual seria a resposta que você gostaria de me dar no 

Você me daria o momento em que eu lhe peço o fruto de sua luta? Mais tarde, nesses momentos, você 

deseja que sua resposta seja boa naquela hora. Portanto, eu lhes digo que vocês já estão fazendo algo para 

que sua alma colha um fruto precioso em seu caminho que os fará esperar com confiança esse momento. 

13 Em verdade vos digo que vossa alma viverá de forma irrevogável este momento decisivo. Então 

por que reprimi-lo com o pensamento de que sua alma deve eventualmente apresentar sua colheita ao Pai 

somente depois desta vida? 

14 Eu lhe dou tempo para refletir e estar à altura da missão que sua alma deve cumprir durante este 

tempo na Terra. 

15 Perceba que eu, como Mestre, o trato com justiça e amor, que forneço todos os meios para que 

você alcance a paz que deve alcançar. 

16 Assim como há aqueles que nunca querem deixar esta terra, há também aqueles que sonham em 

deixá-la para sempre. A um como ao outro eu digo que depende em grande parte deles que seu desejo se 

tornará realidade. 
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17 Se aquele que deseja retornar ao vale espiritual deixar sua tarefa na terra concluída, ele subirá para 

aquelas casas e não haverá mais razão para continuar retornando a este mundo. Ele, por outro lado, que 

sente uma grande inclinação para o material, ─ se ele souber usar a vida para o bem de sua alma fazendo o 

bem aos outros ─ será concedido para retornar tantas vezes com prazer em sua alma quanto for necessário. 

Mas se aquele que deseja deixar a vida humana e que anseia pela Vida Espiritual não cumpriu sua 

tarefa, e se aquele que deseja morar na Terra para sempre não sabe aproveitar a oportunidade que a vida 

lhe oferece, também não verá seus desejos realizados: O primeiro terá que voltar ao mundo e deixar o Vale 

Espiritual para voltar à terra novamente ─ incessantemente até cumprir sua tarefa e colher os frutos que ele 

rejeitou muitas vezes. O segundo terá que ser retido no Mundo Espiritual até que, de acordo com seu 

espírito, ele faça uma resolução firme dentro de si para cumprir na Terra a tarefa que sempre deixou para 

trás sem se dar conta disso. 

18 Não pense que eu o censuro quando você me mostra amor por sua vida na Terra. Se seu desejo é 

nobre e você deseja a vida terrena para trazer honra ao Meu nome, não terei nada com que censurá-lo. Mas 

se seu enraizamento no mundo deve obedecer a objetivos sem sentido ou paixões básicas, eu serei o 

primeiro a dizer-lhe que você não é digno de habitar neste mundo que eu derramei com bênçãos para o 

avanço de sua alma. 

19 Me ame, viva em Minha lei, esteja em harmonia com tudo e com todos, então o lugar onde você 

vive será indiferente. Pois o que só conta será o seu desenvolvimento espiritual ascendente. 

20 Você não sabe como é meritório para a alma evoluir para cima no meio de suas circunstâncias 

humanas, superando todas as tentações do mundo. Para adquirir estes méritos, permiti que sua alma se 

tornasse humana e a fiz habitar em mundos materiais, sabiamente preparados por Mim. 

21 Cada mundo, cada plano de existência foi criado para que a alma pudesse se desenvolver nele e dar 

um passo em direção a seu Criador e assim, avançando sempre mais no caminho da perfeição, ter a 

oportunidade de alcançar o objetivo de sua jornada, imaculada, pura e bem moldada, o cume da perfeição 

da alma, que é precisamente a morada no 

O Reino de Deus é. 

22 A quem parece impossível, afinal de contas, habitar "no seio de Deus"? Ah, miseráveis homens de 

intelecto, que não sabem realmente como pensar! Você já esqueceu que nasceu do meu ventre, ou seja, 

que você já existia nele antes? Não há nada de estranho no fato de que tudo o que brotou da fonte da vida 

retorna a ela em seu próprio tempo. Cada alma, quando saiu de Mim para a vida, era virginalmente pura; 

no entanto, depois disso, muitas se mancharam em seu caminho. Entretanto, como tudo foi previsto por 

Mim de maneira sábia, amorosa e justa, imediatamente comecei a fornecer todos os meios necessários 

para sua salvação e renovação ao longo do caminho pelo qual Meus filhos tiveram que passar. 

23 Mesmo que essa virgindade da alma tenha sido violada por muitos seres, chegará o dia em que eles 

se purificarão de todas as suas transgressões e assim recuperarão sua pureza original. A purificação será 

muito meritória aos meus olhos, pois a alma a terá alcançado através de grandes e contínuas provas de sua 

fé, amor, fidelidade e paciência. 

24 Todos vocês retornarão pelo caminho do trabalho, da luta e da dor ao reino da luz, onde não 

precisarão mais encarnar em um corpo humano, nem viver em um mundo de matéria, pois então sua 

faculdade de ação espiritual já lhes permitirá enviar e tornar palpável sua influência e sua luz de um plano 

de existência para outro. 

25 Por que você inibe sua alma ao impedir seu progresso e assim retardar sua entrada no reino da luz, 

onde existem todas as coisas gloriosas que uma alma pode desejar? 

26 Trabalho incessante, mesmo que seja apenas um pouco por dia, sempre com o pensamento de 

chegar ao lar que realmente corresponde à alma ─ aquele lar que às vezes chamo de "Terra Prometida", 

onde não se derrama lágrimas, nem se sofre, nem se morre. 

27 A este estado de elevação e luz este ensinamento conduz a alma espiritual ─ o ensinamento que é 

caminho, farol, alimento e bengala. 

28 Bendito seja todo aquele que, ao ouvir esta palavra, voa sobre as asas do pensamento. Pois quando 

ele retornar de seu arrebatamento à luta diária da vida, levará dentro de si uma luz ardente que o fará 

avançar passo a passo e o aproximará mais daquele lar eterno do qual todos vocês vieram e ao qual todos 

vocês devem retornar. 
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29 Nestes momentos, falo a todos os discípulos que preferem dar suas vidas do que desobedecer a 

meus mandamentos. Deixe minha palavra alcançar as cordas mais sensíveis de seu coração, pois nos 

tempos que virão, muitas vezes você se apoiará nesta palavra. 

30 Se vocês realmente preservarem o significado de minha Palavra, não estarão entre aqueles que 

lamentam a cessação de minha manifestação espiritual, pois sabem como preservar minhas revelações e 

meus ensinamentos. Não haverá tristeza, nem tristeza, nem rebelião, nem distração entre vocês, porque 

verão tudo ser cumprido de acordo com minhas promessas, e não por um momento terão o desejo de se 

rebelar ou de se opor ao cumprimento de minha Vontade. 

31 Já hoje temos o pleno conhecimento de que quem der este passo em direção à espiritualização com 

firmeza logo experimentará a recompensa, sentirá Minha presença ao seu redor e dentro dele, desfrutará 

Minha inspiração, e o progresso de todos os seus dons espirituais será evidente. Não haverá apenas a 

crença de que estou ao seu redor, mas a realidade de minha presença em seu espírito. 

32 Aqueles que pensam que depois de 1950 chegarão a um impasse ou perderão a espiritualidade, 

estão enganados. Pois é precisamente após a ausência da minha palavra que alguns de vocês darão 

verdadeiros passos em direção ao progresso e à compreensão no meu ensino. 

33 Se você acredita que durante o tempo de minha proclamação você alcançou grandes alturas de 

espiritualização e que esta foi a razão pela qual minha Palavra floresceu nas mentes e nos lábios dos porta-

vozes, você está em grande erro. Pois eu lhes digo com toda a verdade que vocês ainda não deram um 

passo firme rumo à espiritualização, que é o objetivo que tem sido apontado a todos os meus filhos através 

da minha Palavra amorosa. 

34 É necessário que o portador de voz desapareça, que você não ouça mais meus pensamentos 

antropomorfizados nos lábios dessas criaturas, que você abandone todo ritual e todo simbolismo para que 

você possa encontrar a essência do espiritualismo. 

35 Digo isto para alguns e para outros ─ para aqueles que anseiam pelo progresso de suas almas e o 

florescimento de meus ensinamentos neste tempo, e também para os guardiões de tradições, hábitos e 

costumes que pensam que ao praticarem seus cultos significativos estão cumprindo a lei. 

36 Sim, pessoal, vocês sabem bem que dentro de uma Doutrina pura, simples e essencialmente 

espiritual, como a que eu revelei, vocês criaram mais uma vez um culto exterior que vocês acreditaram ao 

longo do tempo ser Meu trabalho. Mas chegou o momento em que falo com absoluta clareza. Por 

enquanto, você é forte o suficiente para saber esta verdade. 

37 Junto com o trigo de minha palavra cresceu a urtiga e as ervas daninhas de seus erros. Mas aqui se 

cumprirá uma de minhas parábolas dadas na Segunda Era, aquela que ensinava a deixar o joio crescer 

junto com o trigo, sem tentar eliminar o joio antes que o trigo esteja maduro, pois haveria o perigo de 

desenraizar a boa semente. 

38 Assim será neste tempo, pessoas abençoadas. A hora está marcada quando a foice de minha justiça 

descerá para cortar os campos em que minha semente foi semeada, para que finalmente, depois que a 

verdade e a essência de minha Obra tenha sido separada de toda influência humana, você possa desfrutar 

da contemplação de minha luz e fazer seu o conhecimento desta revelação divina. 

39 A hora também é fixa quando a mesma foice desce a cada comunidade religiosa para cortar seus 

campos ─ com o objetivo de separar a verdade de tudo o que é falso e impuro sobre eles. 

40 Toda a existência humana desenvolveu ─ sua ciência, sua maneira de pensar e viver, seu 

conhecimento, suas conquistas e seus objetivos. É somente seu lado espiritual, sua alma espiritual, que o 

homem negligenciou, sem querer perceber que a alma está sujeita a constantes violações, sem se importar 

com todos os direitos que a alma possui dentro da vida. E é por isso que a humanidade tem vivido em 

estagnação espiritual por muitos séculos. 

41 Quão pouco as pessoas dão suas almas com seus cultos religiosos! Quanta sede, quanta fome, e 

que grande desejo de luz tem a alma do homem! 

42 Há muito pouco trigo que ela permitiu que crescesse e há muitas ervas daninhas. Mas eu venho em 

auxílio de todos cortando os campos com a foice imperdoável e criadora de justiça da verdade que vocês 

eventualmente verão brilhar sobre seu mundo. 
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43 Vocês, que ouvem os ensinamentos do último ano da minha proclamação entre vocês: Permita que 

sejam impressos no mais sutil, no mais sensível de seu órgão de compreensão e de seu coração, para que a 

luz do Espírito que brilha no mais alto de seu ser possa se tornar efetiva em cada um de vocês. 

44 O traço que vos deixarei será de paz, para que quando não mais ouvirdes esta Palavra e tiverdes de 

testemunhá-la, possais dizer: "O Mestre foi embora e nos deixou o caminho preparado com Sua luz 

divina". 

45 Minha marca permanecerá gravada na parte mais escondida de seu coração ─ ali onde está o 

santuário interior. 

46 É necessário que minha Palavra seja impressa em suas mentes para que você a estude a fundo. 

Somente desta forma sua fé e sua força de alma serão genuínas. 

47 Você logo verá que muitos não acreditarão na cessação de Minha Palavra. Mas, na verdade, eu 

lhes digo, com isto vocês saberão que eles também não acreditaram em Minha Presença enquanto eu me 

manifestava nesta forma. 

Aqueles que vacilaram entre a dúvida e a fé, mesmo fingindo ter fé absoluta em Minha manifestação, 

serão os mesmos que negam que Minha Palavra tenha cessado. Para aqueles que realmente acreditaram em 

tudo o que eu vos revelei e ordenei, não poderão desconsiderar uma de minhas palavras. 

48 Aqueles que duvidaram e não tiveram fé completa, como deveria ser a fé de um discípulo no 

Mestre, pararão em seus caminhos, alimentando-se do rito monótono e rotineiro que eles mesmos criaram. 

Aqueles, por outro lado, que acreditaram em Mim no presente, inevitavelmente continuarão a acreditar 

em Mim mesmo após a manifestação de Minha Palavra ter chegado ao fim. Eles serão obedientes às 

Minhas ordens e farão o possível para que possam interpretar corretamente Meus ensinamentos. Eles terão 

um ideal: o da espiritualização, e terão uma luz que os acompanhará sempre: a fé. 

49 Meu olhar repousará sobre o trabalho deste povo uma vez terminado o período de Minha 

proclamação, para recompensar cada discípulo obediente concedendo-lhe Minha misericórdia, 

encorajando-o a continuar em seu dia de trabalho, encorajando-o a dar sempre novos passos de progresso 

espiritual. 

Sei que entre este povo há aqueles que não só acreditam em minha palavra, mas também consideram 

correto e perfeito que o Pai ponha um fim a sua manifestação nesta forma, para que a luta pela 

espiritualização possa começar. Estes corações têm a certeza de que então não haverá abandono nem vazio 

e que minha presença será ainda mais palpável, pois desta forma se aproximará um novo tipo de 

comunicação com minha divindade, uma etapa mais pura e perfeita, pois será o diálogo de espírito a 

espírito. 

50 O tempo não está mais distante quando seus semelhantes se aproximarão de você para questioná-lo 

sobre Minha revelação, para exigir seu testemunho das provas que eu lhe dei de Minha verdade. Mas quão 

diferente será a maneira como alguns e outros testemunharão meu trabalho. Enquanto alguns seguirão 

estritamente a verdade que ouviram, outros terão que buscar argumentos para justificar seus erros. 

51 É necessário que eu fale com vocês desta maneira, pessoas queridas, para que vocês possam 

refletir no tempo e fazer o exame mais próximo de suas obras, pensamentos, sentimentos, palavras e 

intenções, permitindo que seja a sua consciência que determina esta introspecção e este exame. 

52 Este momento é necessário para que você abra totalmente os olhos para a verdade, pois assim você 

ainda pode corrigir se tiver errado e compensar o tempo perdido. 

53 Grande será a satisfação daqueles que levam meu ensinamento à vitória e o tornam conhecido em 

toda sua pureza e veracidade. Mas eu, como Mestre, que o amo muito, quero que todos os meus discípulos 

experimentem esta alegria. 

54 Escutem-me, pessoal: Guardo em meu tesouro muitos milagres para que vocês recompensem sua 

espiritualização. Mas esperarei até que todos vocês se unam como irmãos e irmãs ─ até que todos vocês 

mostrem obediência às Minhas diretrizes, e então derramem sobre sua alma e corpo o fluxo de luz, 

misericórdia, consolo e revelação que estou guardando para os dias de sua espiritualização. 

55 Uma maior clareza não pode ter esta palavra, que é transmitida através de todos os meus porta-

vozes. Uma vez compreendido por todos, minha justiça estará pronta para olhar para aqueles que buscam 

uma maior espiritualização, e também para julgar as obras daqueles que ainda buscam seu reino neste 

mundo. 
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56 Quem levou o homem a buscar orientação para seus cursos de ação desde o início? Quem o fez 

buscar sua essência imortal no âmago de seu ser? O espírito. Foi ele quem gradualmente lhe revelou que 

uma natureza superior o animava e o iluminava. 

57 O homem tem se dedicado ao ─ mesmo que apenas gradualmente, através do dom da intuição e da 

revelação e por meio de sua inteligência, desde os primeiros tempos de sua existência, até a tarefa de 

buscar sua origem, o núcleo de seu ser, a razão de sua existência, sua permanência no mundo e o propósito 

para o qual ele foi criado. 

58 Como ele se deu conta de que havia nele faculdades que o distinguiam das outras criaturas, cresceu 

nele a idéia de que um destino superior estava reservado para ele entre todos os seres da criação, e 

gradualmente o conhecimento intuitivo de um Deus, da existência da alma, nasceu no segredo de seu ser, e 

daí a necessidade de oferecer um culto ou sacrifício espiritual a Ele, a quem ele sentia que tinha saído 

dEle. 

59 Esta foi a origem do desenvolvimento espiritual da humanidade ─, um desenvolvimento que não 

era o mesmo em todos os homens. Para estes ─ divididos em raças e separados por nacionalidades, hábitos 

e línguas ─ alguns progrediram mais rapidamente que outros, alguns tiveram uma forma de oferecer seu 

culto a Deus, e outros tomaram diferentes formas. 

60 Eu superei todos os homens com Minha luz e assim lhes revelei a única verdade existente; mas 

você vê como cada homem e cada povo sente, pensa, acredita e interpreta de maneiras diferentes. 

61 Essas diferentes maneiras de pensar das pessoas têm causado suas divisões, porque cada povo e 

cada raça segue caminhos diferentes e sustenta ideais diferentes. 

62 A maioria se distanciou do caminho luminoso e verdadeiro, pensando que o cumprimento da Lei 

Divina significa sacrifícios sobre-humanos, renúncias e esforços, e preferiu estabelecer para si mesma 

comunidades religiosas e seitas cujo cumprimento da Lei e ação culta são mais fáceis de serem seguidas. 

Desta forma, as pessoas acreditam poder apaziguar o desejo de luz e elevação que sentem em suas almas. 

63 Muitos séculos e muitas eras passaram sem que as pessoas percebessem que o cumprimento de 

minha lei não é um sacrifício humano e que, ao contrário, sacrificam de corpo e alma para o mundo 

quando desobedecem a meus mandamentos. Eles não perceberam, não quiseram perceber, que quem vive 

segundo a minha palavra encontrará a verdadeira felicidade, paz, sabedoria e glória, que as pessoas 

materializadas imaginam de uma maneira tão diferente. 

64 O mundo moral e científico que o rodeia é o trabalho de homens com ideais materialistas ─ 

homens que buscaram apenas o aperfeiçoamento material da humanidade, e eu lhes permiti fazer seu 

trabalho, levá-lo ao limite, conhecer suas conseqüências e colher seus frutos para que possam tirar dele a 

luz da experiência. Nessa luz, minha justiça será revelada, e nessa justiça, minha lei estará presente, que é 

o amor. 

65 Uma vez que as pessoas percebam seus erros e se ponham em busca do verdadeiro caminho, isto 

acontecerá porque despertaram, porque se arrependeram, porque foram iluminadas, e então suas obras não 

terão apenas um propósito humano, mas também o espiritual. 

66 Cada nação, comunidade religiosa, seita, ciência e homem traz dentro de si sua parte de falsidade e 

erro, assim como sua parte de verdade. Mas chegará o momento em que a necessidade de unir-se a eles 

como uma força poderosa e irresistível, cada um contribuindo com sua semente no desejo de entrar em 

harmonia com todos. Terá que haver lutas, discussões e confusão. Mas estes serão necessários para que 

todos cheguem ao único resultado, que é a verdade imutável da minha existência e da minha lei. 

67 No final da luta, as pessoas ─ agora em paz consigo mesmas e com seus vizinhos ─ entenderão 

que para alcançar o objetivo do conhecimento e experimentar a verdadeira paz, é essencial viver em 

harmonia com a Lei Divina, que surge precisamente do amor do Criador. 

Ao mesmo tempo, compreenderão que não é necessário professar tantas e tão diferentes religiões para 

poder preservar-se no bem e na moralidade, mas que para alcançar a verdadeira harmonia entre todas elas 

e ter uma moralidade que está além do meramente humano, basta levar no coração a palavra que você 

chama de "ensinamento de Cristo" e que, para compreendê-la plenamente, você deve viver e amar com 

simplicidade e humildade. 

68 A luz da revelação que vos enviei neste tempo transformei em simples e simples Palavra através de 

Meus transmissores ou portadores de voz, para que toda a humanidade possa conhecê-la e ajudá-la em seu 
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despertar ─ hoje, quando todos buscam meios e soluções terrestres para se salvar do caos no qual o mundo 

está mergulhando cada vez mais ─ hoje, quando ninguém tenta inspirar-se espiritualmente para encontrar 

em Mim as respostas para suas perguntas e a solução para seus problemas. 

69 Minha Palavra alcançará palácios e cabanas simples, baterá nas portas dos corações, fará as almas 

tremerem, curará e confortará aqueles que estão doentes de corpo ou alma, e iluminará mentes obscuras. 

70 Bem-aventurados aqueles que a recebem com alegria, que a ouvem e refletem sobre seu 

significado, pois será uma semente frutífera em seus corações. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 314  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Mais uma vez, ouvi vocês e a união de suas orações foi a melhor canção de louvor que vocês me 

deram. 

2 De cada um de vocês brota um fruto de amor que é como uma nota de harmonia com seu Pai, e a 

união de seus pensamentos forma um concerto cheio de pureza espiritual. 

3 Com alguns eu vejo que este som é oração, ação de graças pelos benefícios que receberam de 

Mim. 

4 Para outros, este pensamento está cheio de tristeza e amargura por causa dos infortúnios que 

encontraram no caminho. Mas ao unir estes pensamentos você forma um ato de fé que é uma homenagem 

e respeito à minha divindade. 

5 Este é o vínculo que o Pai esperava do espírito de Seus filhos ─ este é o presente de amor que você 

nunca quis dar a Ele. 

6 Mas a oração que lhes ensinei em todos os momentos e que vocês nem sempre puderam oferecer 

por falta de desenvolvimento espiritual é o que lhes guiará, e sob sua luz vocês conseguirão agora um 

verdadeiro diálogo espiritual com seu Deus. 

7 Enquanto você estiver sob a influência de minha Palavra, o mundo com seus caminhos espinhosos 

desaparece para você. 

8 No sétimo dia, seu corpo descansa de seus trabalhos terrenos, e sua alma, livre como uma cotovia, 

vem a desejar a fonte inesgotável de Minha sabedoria. Ela vem à minha manifestação e se fortalece no 

brilho de meu amor que lhe ofereço no ensinamento de minha Palavra. 

9 Não busco a fé em alguns ou a incredulidade em outros. Não procuro grandes méritos em alguns 

ou pequenos méritos em outros. Não, gente. Meu amor Divino é perfeito, eu sou Pai de todos, e quando 

vos dou minhas instruções, dou a todos a mesma essência, o mesmo amor. 

10 Se a humanidade como um todo ouvisse minha palavra, não haveria bênçãos para uns e censura 

para outros. Ou minha repreensão seria universal, ou minha bênção seria para todos. Mas agora é o 

momento em que me faço conhecido através do intelecto humano, e nem todos testemunharão esta 

manifestação. 

O número de minhas testemunhas destinadas a ouvir meus ensinamentos através de um porta-voz é 

muito pequeno. Mas, na verdade, eu lhes digo, se estas testemunhas souberem se preparar, a humanidade 

ouvirá minha palavra através de seus lábios. Pois todos devem saber que o Espírito Santo vos ensinou por 

meio do intelecto humano. 

11 Para isso estou preparando-o como Pai, para que depois de 1950, quando você sair para as 

multidões e tiver que falar em meu nome, minha palavra, que é verdade, não seja misturada com impureza 

e mentira ─ para que ela flua como uma corrente de água cristalina. Pois a fonte desta água, que é meu 

Espírito, é clara e pura, e aquela que vem de seus lábios também deve ser pura. 

12 Quero que você seja sempre puro, que seja como um oásis entre os homens, onde todos que têm 

sede de verdade possam saciar sua sede e não encontrem nesta água a impureza da lama. 

13 Quando este tempo de instrução terminar, você me dirá: "Pai, por que você está conosco há tão 

pouco tempo? Por que você partiu tão cedo?" Mas eu vos responderei: A duração de Minha instrução para 

Meus discípulos da Terceira Era foi fixada pelo relógio da eternidade, e nisto vocês serão capazes de 

compreender e continuar as lições dos tempos passados. Eu não dei nenhum outro tipo de instrução. 

14 Devo apontar para minhas ordens até a última de minhas palavras para que não vacilem no 

momento das provas. É minha vontade que você tenha uma resposta para cada pergunta, um raio de luz 

para cada dúvida, a força da minha lei para cada fraqueza. Então vocês poderão triunfar no cumprimento 

de sua missão e, ao fazê-lo, refrescar sua alma na missão mais bela e sublime que lhes confiei desde o 

início dos tempos, que é redimir e perdoar por amor, fazer o bem ─ não para o bem de vocês mesmos, mas 

para agradar a seu Pai e aperfeiçoar sua alma. 

15 O exercício de sua missão lhe dará paz, e uma vez forte pelo poder do amor, você ensinará a esta 

humanidade, que hoje está nua, faminta e doente, que somente o exercício do bem trará às suas almas o 

bálsamo que é a paz de Deus. 
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16 Este será o ensinamento que você trará aos homens em meu nome, quando um dia eles não 

encontrarão mais bem-estar e paz, que é o maior bem da alma, na ciência, nem nas riquezas, nem nos 

movimentos deste mundo. Então eles se encontrarão em seu caminho com o humilde irmão, meu 

discípulo, meu apóstolo, que ─ sem se gabar, sem trombeta de sua missão ─ ensina com suas obras de 

amor e veracidade. Então os homens descobrirão o segredo da paz e purificarão seus corações para receber 

a paz perfeita de meu reino. Pois a paz dos homens muitas vezes desaparece por medo um do outro. Isto é 

apenas paz aparente, é inquietação. Com isso, não há paz na alma. 

17 Lutar, discípulos, formar no coração de Meus filhos um reino de paz do qual eles possam viver em 

um mundo melhor, um mundo forte ─ e não o frágil que eles me apresentam hoje. Pois com uma 

respiração fraca ou agitação das forças da natureza, eu poderia destruir o trabalho vaidoso e orgulhoso dos 

homens. Mas é o trabalho de Meus filhos, e eu o respeito ─ permitem que ele dê seus frutos, porque sei 

que eventualmente, cansados de seus trabalhos, eles aceitarão os ensinamentos de Meu amor. 

18 Todas as minhas obras têm como origem o amor e a justiça. Tudo o que você vê, tudo o que você é 

capaz de discernir por meio do intelecto, mesmo o menor dos átomos, vive e se move no caminho do amor 

e da justiça. Pois tudo foi criado por Mim, e em Meu Espírito não há impureza, nem imperfeição. 

19 Muitas das grandes obras que o homem me mostra, e às quais ele dedicou sua vida, sua força e sua 

arrogância, não têm como origem o amor e a justiça, e toda obra que não tenha esta origem será destruída, 

e somente a luz da experiência permanecerá como fruto para o homem. 

20 O homem baseou sua nova vida na ciência, pesquisando e construindo sua torre de orgulho, sua 

torre de Babel, da qual ele não me oferece culto, não me reconhece. Mas em verdade vos digo que o 

homem cairá em confusão e em sua confusão destruirá sua nova Torre de Babel. Então a humanidade vai 

perceber que desde a Primeira Era o homem construiu sua torre de vaidade, de desconfiança contra Mim, e 

as conseqüências que isso teve em tempos passados se repetirão na Terceira Era. 

21 O materialismo, a arrogância e o orgulho serão derrubados e a confusão se instalará entre o povo. 

22 Os eruditos duvidarão de sua erudição, os cientistas irão ─ quando pensarem ter encontrado o 

objetivo ─ tropeçar em um mistério insondável. As forças da natureza se voltarão contra os cientistas 

porque não foram usadas com amor, e o caos reinará entre os homens. 

23 Lembre-se que eu sou o começo e o fim, a ciência e o conhecimento. Eu dei aos homens esta luz, e 

eu me alegrei em suas obras quando eles as usaram a serviço do bem; quando eles usaram os dons e as 

faculdades com as quais eu os presenteei para o desdobramento da alma e do intelecto. Então eles 

demonstraram reverência a Mim, cumpriram fielmente a tarefa que lhes confiei. Mas quando eles usaram 

seus dons a serviço do mal, da vaidade, do desejo de glória própria, eles Me desobedeceram, dobraram o 

caminho, Me ofenderam. Mas em Minha sabedoria, eu os usei para realizar Meus planos Divinos, os usei 

como exemplos para a humanidade, como instrumentos de Minha justiça. 

24 Eu sou um inimigo da ciência? Sou um obstáculo para o progresso e desenvolvimento de meus 

filhos? Se alguém deveria ser desta opinião, é porque não entendeu como interpretar minha palavra, não 

entendeu o Pai em sua verdade. Para cada dom ou capacidade que existe no homem deve haver 

desenvolvimento, pois o desenvolvimento é Lei Universal. 

Tudo em Minha criação deve se aperfeiçoar, todos vocês devem retornar a Mim ─ puro, perfeito e 

multiplicado. Mas se eu intervim na vontade do homem por um curto período, é porque o pecado e o mal 

humano terão um limite, que é Minha justiça. 

25 Uma vez que a humanidade tenha passado por este cadinho, uma vez que a luz da verdade se ergue 

vitoriosa sobre as trevas, então ─ O povo amado ─ os homens construirão sobre bases firmes a nova torre, 

que será um templo de ação de graças a Deus, um santuário de paz, onde nunca há nenhuma disputa sobre 

minha existência, onde o conhecimento de um é o de todos. Não haverá idolatria, sigilo ou engano em 

relação à minha lei. 

Então, com minha ajuda, as pessoas estabelecerão neste vale de lágrimas um mundo de paz no qual 

todas as virtudes florescerão, no qual todas as ciências serão aperfeiçoadas. No seio de todas as instituições 

elas sentirão minha voz ressoar, dizendo-lhes: "Amem-se uns aos outros", e em sua vida harmoniosa as 

pessoas reconhecerão uma imagem da pátria eterna. 

26 Se o homem, apesar de suas imperfeições, descobriu tanto ─, o que acontecerá primeiro quando ele 

observa, reza e se alimenta para Mim? O que acontecerá quando ele se aproximar de Minha fonte de luz e 
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verdade com reverência, humildade e amor? O Espírito Santo derramará sobre os homens todas as 

revelações que Ele reteve em sua tesouraria secreta. 

Quando isso acontecer, não será mais necessário que o cientista rache seus miolos e consulte seus 

livros, pois seu espírito o conduzirá à fonte inesgotável de Minha sabedoria. Lá ele me encontrará 

esperando por ele, sempre esperando por ele, para lhe revelar novas e grandes lições. Assim, levarei os 

homens da revelação à revelação, de casa em casa, da perfeição à perfeição até a eternidade. 

27 Para estes tempos que estão por vir, estou preparando vocês. Todos vocês serão testemunhas do 

cumprimento destas promessas, todos terão a sorte de ser uma nota harmoniosa no concerto do Senhor. 

Se eu fizer uso de você quando você violar Minha lei a fim de revelar Minha justiça, também farei uso 

de você quando você viver de acordo com Meus mandamentos a fim de recompensá-lo com Minhas 

revelações, com Minhas mensagens de amor. 

28 Hoje estou construindo um santuário no coração de Meus filhos. Mas nesta construção eu devo 

contar com o apoio de todos vocês. 

29 A que santuário se refere o Pai, ó povo? ─ A de sua alma. Pois neste momento eu o vejo em ruínas. 

Mas eu o ajudarei a reconstruí-la. 

30 O santuário do Senhor sempre existiu, não tem princípio nem fim, é sua própria obra. É Seu 

Espírito divino e infinito que espera por sua preparação para que você possa sentir dentro dela, onde tudo é 

harmonia e perfeição. 

31 Seu planeta, que é um átomo no meio da imensidão do universo, tem a tarefa de ser uma imagem 

desse templo harmonioso. 

32 Portanto, quando você chegar a este conhecimento, que não é apenas palavra ou teoria ─ não, 

discípulos, que é ser algo que você sente e vive, então você não precisará mais das igrejas de pedra. Sua 

alma não terá nenhum desejo por estes lugares que a impeçam de conhecer melhor seu Senhor. Buscará a 

liberdade e, na graça abençoada que lhe confiei, encontrará a escada em sua perfeição. 

33 Isto acontecerá quando o homem se sentirá acompanhado e considerado por Mim, quando 

perceberá que não há poeira suja debaixo de seus pés. Então ele entenderá que sua casa é para mim um 

pequeno santuário, que seu mundo, embora seja apenas um átomo na imensidão da criação, é em sua 

totalidade o Santuário Universal de Deus. 

34 Todos os mundos em que meus filhos se aperfeiçoam são como um jardim infinitamente grande. 

Hoje ainda sois rebentos tenros, mas prometo-vos que não vos faltarão as águas cristalinas de meus 

ensinamentos, e através de sua irrigação aumentareis cada vez mais em sabedoria e amor; até que um dia 

na eternidade, quando as árvores produzirem frutos plenamente maduros em abundância, o Jardineiro 

Divino poderá refrescar-se em seu trabalho provando os frutos de seu próprio amor. 

35 É assim que vos preparo, discípulos, abro diante de vós o Livro da Vida, para que não desejeis 

mais um lugar particular para Me adorar ─ para que Me sintam em cada lugar e em cada momento ─ seja 

nos campos, nos vales, nas montanhas ou junto ao mar. Sua presença em qualquer lugar é suficiente para 

que ela seja santificada, pois estou em você. 

36 Quando eu falo com vocês desta maneira e os instruo, é para libertá-los do fanatismo que 

tradicionalmente têm tido ─ para não criar um novo fanatismo entre vocês. 

37 Perceba que meu ensino, embora profundo, é simples e claro. 

38 Antes de serem professores, quero que sejam bons discípulos que aprendam de Mim, para que as 

pessoas não os confundam, para que respondam a cada pergunta com certeza e veracidade, com bondade e 

amor, porque tal palavra penetra mais nos corações. 

39 Eu lhes disse que em muitos casos uma palavra de sabedoria e amor foi suficiente para salvar uma 

alma, que essa palavra não foi esquecida porque permaneceu nessa alma como um selo de fogo eterno, e 

manteve essa palavra, que tem sido sua salvação, não apenas em sua vida terrena, mas até mesmo no além. 

Portanto, eu vos deixo minha Palavra como herança, que é como uma chave que abre o caminho da paz 

para as almas. Não tenha medo da encruzilhada, não deixe que seus infortúnios o pesem, tire as dúvidas, 

mergulhe em meus ensinamentos, então este poder lhe dará grande felicidade. Ai dos fracos, ai daqueles 

que não são fortalecidos por meus ensinamentos, pois eles continuarão tropeçando no caminho! 

40 Quero que Meu povo, Minha testemunha, Meu discípulo seja o forte nos caminhos, para que ele 

possa salvar as multidões que eu coloquei em seu caminho. 
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41 Hoje você ainda não é capaz de captar a força de sua alma porque ainda é fraco na fé. Mas farei 

esta fé forte através de grandes provações. Mas a confiança que vocês têm em Mim, vocês também devem 

ter em vocês mesmos, já que eu lhes dei os dons que vocês carregam dentro de vocês. 

42 Logo minha proclamação através do intelecto humano terminará, e depois de 1950 vocês não me 

ouvirão mais através desta proclamação. Mas vocês não se voltarão para aqueles que foram portadores de 

vozes ou portadores de presentes para Me invocarem ou para invocarem Meu mundo espiritual. Nem 

mesmo na maior prova você deve tentar desobedecer a Minha Vontade. 

43 Preparem-se para que, através do poder de meus ensinamentos, vocês possam evitar a ocorrência 

de muitos eventos e evitá-los na medida em que for minha vontade. Mas se você dormir, estas provas terão 

que vir e dificultar seu trabalho. 

44 Quantos homens e mulheres andam por caminhos diferentes daqueles que eu tenho marcado para 

você, embora tenham os mesmos dons em sua alma espiritual que você possui. Se esses homens e 

mulheres encontrarem em você um bom professor, eles aprenderão a razão desses dons e alcançarão um 

desenvolvimento de longo alcance no conhecimento de Meus ensinamentos. Mas se não encontrarem um 

bom professor em seu caminho, alguns cairão em confusão, outros usarão seus dons para desdobrá-los de 

acordo com sua própria imaginação e vontade, e ainda outros se tornarão instrumentos de poderes 

invisíveis, que podem muito bem ser os da luz, mas também os das trevas. 

45 Portanto, não durmam, discípulos, em relação ao cumprimento de sua missão. Depois de 1950, eu 

lhe concederei um período de tempo para refletir sobre sua missão, e nesta reflexão você chegará à união 

do conhecimento em meu ensino. Por causa desta união, você enfrentará os acontecimentos e a luta. 

46 Assim, eu os previno de todas as provações, e no último ano de Minha presença entre vocês nesta 

manifestação lhes falarei de todos os perigos e lhes direi a conduta a ser adotada. 

47 Ouçam o que lhes digo agora: no seio de uma grande Igreja, o clero falará à humanidade do 

Espírito Santo. Eles vão falar da Terceira Era. Eles falarão sobre os Sete Selos. Eles farão um chamado às 

igrejas, afirmando escolher os cento e quarenta e quatro mil e selá-los com a marca com a qual eu marquei 

aqueles escolhidos por Minha Vontade. Mas afligirei todos os homens, com o clero da humanidade me 

manifestarei através da consciência e os sujeitarei a grandes provações. 

Naquele momento, saberei qual de vocês usarei para dar essas provas. Falarei através de sua mediação 

com o poder de persuasão que eu lhe dei. 

48 Não serão os homens a dar a conhecer à humanidade as revelações do Espírito Santo, pois, nos 

altos conselhos do Senhor, é Ele o único. 

49 A doutrina espiritual trinitária-mariana não foi revelada a você por nenhum ser humano. Eu, o Pai, 

já o anunciei a vocês na Primeira Era através de Meus profetas. Através de Jesus, a "Palavra" do Pai, eu a 

anuncio a vocês, prometo a vocês como uma revelação não muito distante. 

50 Nesta Terceira Era, ao me manifestar através do intelecto humano, cumpri minha promessa e 

revelei as lições que estavam ocultas. Não foi o homem que deu os presentes a seu espírito; eu os confiei a 

você quando você veio de Mim. 

51 Não foi o homem que marcou o símbolo trinitário em sua testa. Foi o Senhor quem o marcou no 

espírito. Não foi o homem que determinou sua tarefa, foi a minha voz todo-poderosa. 

52 Como o Pai deveria permitir tais profanações e enganos aos homens? Eu, o Cordeiro sacrificado, 

sou o único digno de abrir os selos do Livro da Sabedoria, o Grande Livro da Vida, que contém o destino 

de todas as coisas criadas. Eu, o Alfa e o Ômega do Verbo Divino, sou o único que pode lhes contar as 

revelações íntimas de Minha Divindade. Como eu poderia permitir que o mundano e irreverente 

desperdiçasse as lições divinas de acordo com sua vontade de enganar os ignorantes e exaltar a si mesmo 

entre os homens? 

53 Sinais destas profanações se tornarão visíveis (mesmo entre vocês), mas isto só acontecerá para 

que vocês, pessoas amadas, possam despertar. Sinais de profanação, falsos testemunhos, falsos milagres 

virão à luz entre os homens; aparecerão falsos profetas, falsas manifestações que serão atribuídas à minha 

Divindade. Mas isso será apenas uma prova do desejo de progresso das almas, da vinda do Espírito Santo, 

do cumprimento de minhas profecias e de todas as minhas promessas. 

54 Não atrase o tempo da minha vinda espiritual entre os homens, não seja um obstáculo à minha 

manifestação entre a humanidade através de suas obras por sua preparação defeituosa. Pois embora vocês 
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não sejam o Redentor, nem devem proclamar que salvarão os homens, nem são os únicos nesta obra, vocês 

têm sido o solo fértil que aguarda pacientemente a minha semente de salvação. Vocês são parte de minhas 

legiões de luz, meus exércitos de paz e verdade, que já estão lutando neste momento pela fundação da paz. 

Mas estou preparando vocês para que possam cumprir sua missão como Israel forte, uma missão que 

nunca cumpriram, mas que devem completar hoje, para que possam alcançar aquela casa de luz que os 

espera, da qual verão outros horizontes, onde exercerão Minha justiça e Meu amor, e se elevarão ao nível 

da perfeição até que tomem seu lugar no seio de Deus. 

55 São fantasias que estou transmitindo para você? Não, gente. A vocês como seres humanos eu lhes 

dou instrução moral e lhes doto de virtude para que possam viver amorosa e pacificamente em suas casas, 

para que seu pão não seja amargo. 

Meu ensino traz bem-estar, encorajamento e progresso, mas este alimento não é suficiente para sua 

alma. Sua alma carece de um alimento superior para continuar sua jornada para o infinito após a morte de 

seu corpo terrestre. Para esta jornada eu dou à alma ensinamentos que parecem ao homem como fantasias 

─ lições profundas e insondáveis até mesmo para a imaginação mais alerta. Confio esta chave à sua alma 

para que ela possa usá-la para abrir todas as portas que encontra em seu caminho e assim continuar sua 

jornada em direção à perfeição espiritual. 

56 Meu ensino contém todos os ensinamentos. É "o caminho, a verdade e a vida". Portanto, você deve 

acompanhá-lo em todos os momentos de sua existência. 

57 Dê ao divino o lugar mais alto em sua alma, e dê ao corpo o que lhe é devido. Dê a Deus o que é 

de Deus, e ao Imperador o que é do Imperador! 

58 Quando você aprender a ser justo em sua vida, seu passo será firme e a dúvida e a insegurança 

desaparecerão. 

59 Quando chegar a hora de sua pregação, quando suas fraquezas e atos supérfluos de adoração 

tiverem desaparecido ─, quando vocês só se ocuparem com o necessário e edificante para sua alma, então 

desfrutarão de um tempo mais longo para praticar meu trabalho. Então, quando em seu caminho vocês 

encontrarem alguém necessitado do que possuem, não se mostrarão duvidosos como Tomé, nem como 

Pedro em seu momento de covardia, nem como Judas, serão fracos diante de vaidades e tentações. 

60 Sua alma me diz: "Mestre, por que você nos compara com essas almas extraordinárias"? Mas o 

Mestre lhes diz: É verdade, meus discípulos da Segunda Era eram grandes almas que trabalhavam entre os 

homens para seu progresso espiritual ─ um progresso que os homens daquela época não haviam 

alcançado, nem no presente. Mas eles eram almas como você e também eram humanos como você. Sua 

virtude lutou contra suas imperfeições; mas sua alma, sendo mais forte, superou as fraquezas humanas, e 

se dedicaram à prática de meus ensinamentos, alcançou, em virtude de sua virtude e seu amor, a 

observância exata de minha Doutrina, e o exemplo que cada um deles deixou para trás foi digno do Mestre 

que os instruiu. 

61 Você também dará grandes exemplos dignos do Mestre que falou com você nesta Terceira Era. 

Vocês duvidam de mim e de vocês mesmos? Espero pacientemente que vocês interpretem Minha Palavra, 

e quero que vocês também instruam pacientemente a humanidade. 

62 Eu, o Mestre mais paciente, explico-lhe claramente a lição que você não entendeu, e o teste que 

você não sabia como passar, coloco novamente em seu caminho. Então, quando você passar, sua alma se 

sentirá forte e me agradecerá. Então o Mestre pegará o Livro da Sabedoria e lhe ensinará uma nova lição. 

63 Mas quando este livro for guardado no santuário de seu coração, o Mestre lhe dirá: vocês não são 

mais discípulos, vocês são Mestres. Vá à humanidade, que não conhece minhas revelações, e abra diante 

dela o Livro da Sabedoria e instrua seus semelhantes com a mesma paciência com que eu lhes ensinei. 

64 Quando lhe apontei suas falhas, foi para que você as corrigisse. Lembre-se também, quando for ao 

encontro de seus semelhantes e encontrar as mesmas deficiências neles, que eles podem ser corrigidos com 

paciência e amor. 

65 Eu tenho pregado a violência em meus ensinamentos? Eu já usei um chicote para ensiná-lo? Não, 

discípulos, eu os perdoei amorosamente. Vocês homens: Já têm paciência com seu companheiro? Esposas: 

Você tem sido paciente com seu cônjuge? E vocês dois cônjuges: Vocês têm sido pacientes na educação 

de seus filhos? Se você agiu desta maneira, agiu como Eu. Se você não o fez, eu o perdôo. Mas eu o 

testarei em sua jornada pela vida até que você tenha passado. 
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66 Mais uma vez, deixo-lhes minha palavra como uma semente de amor. Ao semeá-la, lembre-se de 

que mesmo a semente material não brota no momento em que é semeada, muito menos já pode florescer e 

dar frutos. Tudo isso requer amor, mérito e sacrifício para sua criação. 

67 O solo que vos concedo é o coração dos homens, a semente é minha revelação como o Espírito 

Santo. Dedicai-vos ao vosso campo cultivado, amai-o, abençoai-o. Pois por seu exemplo você instruirá 

novos trabalhadores que, junto com você, serão os semeadores da Terceira Era. 

68 Aprenda a reconhecer meu ensinamento. Onde você pode descobrir isso? Nas palavras proferidas 

pelo porta-voz? Não, discípulos. Você tem minha instrução na essência dessa palavra. Se você está em 

contato com seu Senhor de espírito a espírito ─, como você pode reconhecer minha voz divina? Pela voz 

de seu espírito. Lá estarei eternamente dentro de vocês, ensinando-os. 

69 Meu amor fará tremer as cordas mais sensíveis de seus corações. Mas será de acordo com sua 

consciência que vocês ouvirão Meu concerto divino e muitos de vocês Me verão na forma espiritual de 

Jesus. Devo salientar que a forma de Jesus não é o modo mais perfeito de Me contemplar. Quando vos 

disse em tempos passados: "Todos os olhos Me verão", dei-vos a entender que todos conhecerão a 

verdade, embora deva dizer-vos que me limitarei de acordo com a evolução de cada alma. Mas ao subirem 

a escada à perfeição, certamente Me contemplarão em toda a Minha glória. 

70 Não tente me imaginar de nenhuma maneira agora. Considere: Se seu espírito, embora limitado, é 

essência, é luz ─ então que forma poderia ter o Espírito Universal de seu Senhor, que não tem princípio 

nem fim? Deixe o insondável dentro do meu Livro da Sabedoria Divina. 

Observe e ore, e uma vez que a morte humana liberte sua alma, removerei para ela outro véu em Meu 

infinito livro de revelações, para que ela conheça o Pai e se conheça a si mesma ─ para que quando você 

chegar ao além, possa ser arrebatado à contemplação de um mundo melhor, um mundo maravilhoso que o 

espera, mas que não será o último que você habitará. 

71 Rezem, povo, rezem pela humanidade. Com sua oração ou sem ela, eu estou com todos. Mas eu 

desejo que a oração para nos amarmos uns aos outros floresça entre meus filhos. 

72 Visitei seu mundo, e vendo suas necessidades, deixei-lhe um presente de amor. Você não quis 

aprender minha língua divina. Eu, no entanto, conheço o seu, mesmo sendo imperfeito. 

73 Caminhe firmemente no meu caminho e você o encontrará repleto de milagres. Quem lhe disse que 

o tempo dos milagres acabou? Sua existência não é um milagre de amor? Você não sabe o perigo que 

ameaça seu ambiente? Você não conhece o perigo que envolve seu mundo? Por que você não perece? 

Porque um milagre de amor o protege. 

74 Tudo o que o rodeia foi criado por Mim como um maravilhoso milagre de amor para fazer felizes 

meus filhos tão amados. 

75 O tempo dos milagres dura para sempre. Sou um milagre de amor sem fim para todos os meus 

filhos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 315  
1 Bem-aventurado o povo que se apressou em atender ao chamado de seu Senhor. Meu Livro abre 

diante de vocês para revelar-lhes outra lição. A instrução que brota de meu Espírito é essência e vida para 

o seu. Tomar e comer dele, pois é o pão da vida eterna. 

2 Atualmente estou semeando meu ensino no coração desses ouvintes e colherei os frutos dele no 

devido tempo. Minha Palavra não se perderá porque a guardo na parte mais sensível do seu ser, que é a sua 

alma espiritual. 

3 Satisfaça sua fome e sede nesta mesa de amor. Esqueça sua miséria e banqueteie-se com seu 

sofrimento para que você possa realmente desfrutar destes momentos. 

4 O fogo da dor queima seu coração e somente a água cristalina de Minha Palavra pode extingui-lo. 

Portanto, convido-os a Me ouvirem para que possam viver e recuperar a paz de espírito. 

5 Sim, povo, quero fazer de vocês possuidores de minha paz, para que depois possam distribuí-la 

entre os caminhos e povos da terra. Eu os chamei para prepará-los e torná-los mensageiros de Minha 

mensagem de paz. Lembre-se que vocês não são os únicos que precisam de Mim neste momento, mas que 

toda a humanidade que os rodeia tem sede de amor e de luz. 

6 Não tenha medo se não for compreendido ─ minha luz ilumina todo entendimento. Não vejo na 

diversidade de línguas e credos obstáculos intransponíveis para a difusão do meu ensino. 

7 A Torre de Babel ainda está de pé, mas é igualmente verdade que o povo espiritualista está fazendo 

sua aparição no mundo, e eles têm a tarefa de destruir gradualmente as bases desta torre de divisões, 

diferenças e arrogância. 

8 Quero que vocês aprendam a manter a paz no meio da luta da vida, para que todos vocês 

continuem a ver este mundo como um lar, um lar que ─, embora temporário, fornece o calor e o alimento 

de que todos vocês precisam para viver. 

9 Não pense ainda na paz que a vida espiritual pode lhe dar uma vez que você tenha deixado esta 

vida para trás. Pense nas muitas coisas que você ainda tem que fazer neste mundo. Ao contrário, ocupem-

se de adquirir os maiores méritos possíveis a fim de serem dignos de um mundo melhor. E quando você 

pensar nisso, não duvide que você saberá como usar os dias que minha misericórdia lhe concede na Terra. 

10 Deixe um rastro de amor em seu caminho pela vida. Pois se você não o fizer, não poderá entrar no 

reino da paz. 

11 Se você Me ama, se você acredita em Mim, se você quer Me agradar e trabalhar um futuro pacífico 

em sua alma, então leve esta instrução com você, siga-a com sinceridade e verdade. Quando isto 

acontecer, você experimentará um grande encorajamento e iluminação em todo o seu ser, porque então 

você me tomará como seu exemplo. 

12 Quando sua luta chegar ao fim, você será capaz de ouvir em seu coração uma voz infinita e 

celestial que lhe dirá: "Abençoados sejam vocês que ouviram minha voz no deserto e acreditaram nela". 

Pois desde aquele momento você tem tido um ideal perfeito pelo qual você se inspirou. Bem-aventurados 

aqueles que foram capazes de resistir às calúnias, espancamentos e humilhações. Pois no final você 

conquistou a terra onde irá cuidar de todas as suas feridas. 

13 Guarde minha palavra, ó povo abençoado ─ lembre-se que ela deve ser a base firme de uma nova 

torre que os homens terão que construir. Mas não a torre que simboliza a arrogância humana, nem a que 

desconfia do poder divino e da justiça, mas a torre imaterial que simboliza a elevação espiritual, o amor, a 

misericórdia e a harmonia entre as pessoas. 

14 A fim de ajudá-lo em seu desdobramento espiritual, tem sido indispensável que eu tenha feito 

contato com este povo aqui por meio do intelecto humano, para lembrá-lo de Minha Lei, para explicar 

Minha Palavra a você e para determinar sua missão. 

15 Lei, normas e conselhos que lhe confiei para que você possa saber como orientar seus passos 

quando Minha Palavra não estiver mais com você. Essa lei e essas normas, que foram dadas à humanidade 

através da faculdade humana de compreensão, servirão para que as pessoas a quem concedi dons 

espirituais saibam usá-los corretamente e assim evitar sua própria confusão e a de seus semelhantes. 

16 Digo-lhes novamente que seu dia de trabalho espiritual não será doloroso. Se todos vocês 

souberem unir os vários dons e missões que lhes confiei, formarão uma união que será invencível nas 
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provas, pois todos vocês se mostrarão poderosos e se encorajarão mutuamente na luta para alcançar a 

Terra Prometida. 

17 O mundo não estava pronto no tempo presente para Me esperar como o povo de Israel Me 

esperava naquela Segunda Era. Meus grandes profetas haviam anunciado um Messias, um Salvador, o 

Filho de Deus, que viria para libertar os oprimidos e iluminar o mundo com a luz da Palavra. Quanto mais 

o povo sofria, mais ansiavam pela vinda do Prometido; quanto mais bebiam da taça da humilhação e da 

opressão, mais ansiavam pela presença do Messias, e em todos os lugares procuravam indicações e sinais 

que lhes falassem da proximidade da vinda de seu Salvador. 

18 De geração em geração e de pais para filhos, a promessa divina foi transmitida, fazendo com que o 

povo escolhido do Senhor observasse e rezasse por muito tempo. 

Finalmente cheguei ao meu povo, mas nem todos eles foram capazes de me reconhecer, embora todos 

estivessem me esperando: alguns o fizeram de uma forma espiritual e outros de uma interpretação 

materialista. 

Mas a pureza e o amor daqueles que sentiam Minha presença e viam o reino dos céus à luz de Minha 

Palavra e acreditavam em Minha manifestação era suficiente para Mim. Aqueles foram suficientes para 

Mim que me seguiram fielmente e viram em Mim seu Redentor espiritual, pois foram eles que 

testemunharam Minha verdade depois que eu parti deste mundo. 

19 Embora minha mensagem fosse destinada a todos os povos da Terra, meu chamado foi ao coração 

do povo escolhido, para que eles se tornassem o porta-voz da minha palavra. No entanto, não só as pessoas 

sentiram minha presença, mas também em outras nações as pessoas puderam descobrir os sinais da minha 

vinda e sentiram o tempo da minha presença na Terra. 

20 Quando declarei ao mundo que eu era o Messias e Minha Palavra começou a alimentar os corações 

como uma corrente de vida, fome e miséria de corpo e alma estavam em toda parte. Somente a luz da 

esperança sustentava que as pessoas, pois até mesmo sua adoração a Deus havia sofrido profanações ao ser 

transformada em outro culto idólatra. 

21 Fome, sede, doença, escravidão, confusão, lepra, escuridão, miséria ─ este era o fardo que o 

Imperador havia colocado sobre os ombros do povo de Deus. É por isso que o Messias era esperado de um 

dia para o outro, e quando Minha Palavra chegou aos corações e lhes falou de amor, de justiça, de 

fraternidade e de liberdade, as multidões Me seguiram. 

Quando minha mão tocou os enfermos, fazendo-os sentir paz e consolo divino, eles gritaram nas ruas e 

praças para testemunhar, sem poder se controlar, que eu era o Cristo prometido, o anunciado Messias. 

22 Mas agora, nesta terceira vez ─ o que as pessoas me esperaram? Quem assistiu e rezou em 

antecipação ao cumprimento da Minha promessa? Muito poucos. Pois em vez de tomar como exemplo as 

pessoas que transmitiram o conhecimento das profecias de geração em geração, foi isso que vocês fizeram: 

apagaram Minha Palavra no decorrer do tempo. 

Mas saibam que em Minha palavra, que dei na Segunda Era como Jesus, prometi vir novamente, 

confirmando assim as palavras dos profetas dos tempos passados, que não só falaram de Minha vinda 

como homem, mas também anunciaram Minha vinda em espírito neste tempo em que vocês vivem agora. 

23 Os sinais que falariam de Meu retorno, assim como as provas de Minha presença entre os homens, 

foram escritos, e todos eles aconteceram. Por que então o mundo não me esperava? 

A humanidade está atualmente esvaziando o copo mais amargo de tudo o que o homem já bebeu no 

mundo. Por que então ele não ansiava por Mim nem me chamou? Porque seu materialismo chegou a tal 

ponto que me excluiu de sua vida, me expulsou de seu coração. Pois nem mesmo os humildes estão entre 

aqueles que se curvaram diante de seu Senhor para orar e obedecer a Sua vontade. 

24 Hoje o homem se sente grande, conhecedor, forte, poderoso e independente. Ele possui a luz da 

ciência ─ por que ele deveria ansiar pela luz do espírito? Ele é mestre das forças da natureza ─ então por 

que esperar que eu venha libertá-lo de seus inimigos, já que ele pode fazer isso com suas armas? 

25 A humanidade estava espiritualmente adormecida no momento do cumprimento de Minha 

promessa de retornar a vocês. Nem uma única pessoa estava acordada e me esperava. E lembre-se que na 

Primeira Era a promessa do Messias era para um só povo, mas a promessa do Meu retorno era para todas 

as nações. 
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26 Em verdade vos digo, minha luz já tomou seu caminho como um raio de leste a oeste sem que o 

mundo se desse conta. 

27 Minha Palavra chegou até você e despertou e surpreendeu pessoas incultas que não sabiam a razão 

do Meu chamado para Me usar de seu intelecto e para transmitir Minha nova mensagem ao mundo. 

28 Quando esta mensagem for concluída, não falarei mais através destes mediadores, mas depois me 

manifestarei sutilmente nas almas. Mas Minha Palavra, impressa nos corações daqueles que a ouviram, e 

escrita em um novo livro, será levada aos povos e nações do mundo como uma semente de paz, como uma 

luz de verdadeiro conhecimento, como um remédio para todo mal que atormenta o corpo e a alma dos 

homens. 

29 Minha palavra não chegará aos corações quando meus mensageiros a desejarem, mas quando for 

minha vontade. Pois serei eu quem cuidará de minha semente, quem preparará seu solo e abrirá seu 

caminho. Serei eu quem o deixarei chegar aos povos, nações e famílias sabiamente, na hora certa. Chegará 

quando já é esperado, quando os corações estão na expectativa porque se lembram de minhas promessas, 

quando despertaram de seu sonho profundo de auto-importância, arrogância, materialismo e vaidade. 

30 Vocês, que se reuniram em torno da manifestação de Minha Palavra: Como você não sabia como 

ficar de olho na minha vinda, pelo menos entenda o valor do meu trabalho reconhecendo o amor infinito 

com o qual eu vim até você para lhe dizer: Como você não esperou pelo meu retorno, pelo menos fique 

acordado de agora em diante orando e suplicando pela salvação do mundo. 

31 Eu os procurei para fazer de cada um de vocês um discípulo meu, para deixá-los como herança 

Minha Palavra, que é semente eterna, e ─ depois de ter semeado Minha própria semente em vocês e 

alimentá-la ─ para enviá-los como Meus representantes a outras terras para levar este presente de amor a 

todos os seus semelhantes. 

32 Estou faminto pela fé e espiritualização de meus filhos. Eu lhe dei espírito, que é uma parte de 

Mim que o torna superior ao resto das criaturas que povoam este mundo. 

O homem é como eu por causa das qualidades e virtudes com as quais o dotei. Eu lhe dei tudo para que 

você possa viver uma vida rica em obras de amor e misericórdia. 

33 Não esconda meu ensinamento por medo de ser rejeitado. Se vocês se prepararem de maneira 

honrosa, se observarem minhas leis ─, quem então poderia repreendê-los? Meus ensinamentos o levam à 

mais alta moralidade e espiritualidade, e você pode viver em paz com aqueles que professam sua fé em 

outras formas, assim como com aqueles que pertencem a outras raças ou outras classes. Quero apenas que 

vocês expressem o selo da mais pura espiritualização, para que possam ser reconhecidos como discípulos 

deste trabalho. 

Portanto, não se sintam maiores nem menores que seus semelhantes, mas sintam o dever de ajudá-los 

levando-lhes minha Palavra para que também eles possam se tornar meus discípulos. 

34 Eu lhes dei a terra para que todos a possuam igualmente, para que vivam em paz e a usem como 

um lar temporário, no qual possam desenvolver suas faculdades e preparar sua alma para ascender a seu 

novo lar. 

Eu lhes disse: "Na casa do Senhor há muitas mansões". Você os conhecerá à medida que progredir para 

cima. Cada um de vocês se aproximará de Mim em medida crescente, e estas "habitações" serão 

alcançadas por vocês de acordo com suas obras. Pois tudo está sujeito à ordem e justiça divinas. 

35 Ninguém será capaz de parar seu passo de uma etapa a outra, e ao final de cada uma delas haverá 

alegria e uma celebração em seu espírito e também no meu. 

36 Assim, eu o preparo para que você saiba que o caminho que deve percorrer é longo, e você não se 

contenta com suas primeiras obras ─ pensando que elas abrirão o portão dessas casas para você. 

Também lhes digo que é bonito e satisfatório para uma alma chegar ao fim de uma etapa e fazer uma 

pausa para contemplar atrás dela o caminho percorrido, com suas grandes lutas, seus dias de amargura e 

suas horas de paz, depois de ter superado inúmeros obstáculos. No final, há o triunfo, a recompensa e a 

justiça que brilha ao seu redor, e o Espírito de seu Pai ─ presente, glorioso, abençoando a criança, 

deixando-a descansar em Seu seio, onde ela está preparada para sua próxima etapa, e assim progredindo de 

um para o outro, até finalmente alcançar a mais alta realização, para então habitar eternamente comigo. 
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37 Por enquanto, cumpra seu destino na terra. Trazer paz onde reina a luta ─ amar onde reina o ódio, 

e ser caridoso onde reina o egoísmo. Quando você chegar ao fim deste caminho, eu lhe devolverei com 

interesse o que você deu a seus semelhantes. 

38 Esta é a minha palavra simples e clara que está ao alcance de suas mentes. Fiquei satisfeito com a 

sua devoção e atenção. Vejo em cada um de vocês o desejo de seguir Meu ensinamento, de renovar-se, de 

se aperfeiçoar e de formar uma família saudável na alma e no corpo, amando-se, reconhecendo-se 

mutuamente e fundindo-se em uma alma que envia luz, força e paz à humanidade. 

39 A luz de minha Divindade está em cada espírito, como o dom supremo que o Pai deu a seus filhos 

como herança. Portanto, vós sois a mais elevada de todas as minhas criaturas, pois tendes dentro de vós a 

luz do Espírito que vos faz saber quem sois, de Quem vindes, qual é vosso destino e para onde ides. 

40 Agora sua alma vive em uma época de maior luz, na qual deve dar um passo adiante, na qual se 

elevará a Mim em maior medida, que é o objetivo de sua perfeição e espiritualização. 

41 A escada que Jacob viu em imagens de sonho sobe radiante diante de cada alma hoje, convidando-

a a subir e aprender os segredos que os homens não foram capazes de resolver. 

42 Agora é um tempo de clareza para a alma e para o intelecto humano, quando você será capaz de 

descobrir o conteúdo, a essência ou o significado de todas aquelas revelações que já lhe foram dadas em 

tempos passados, mas que você não foi capaz de interpretar corretamente por terem sido dadas a você por 

meio de linguagem simbólica ou em parábola. 

43 A falta de espiritualização da humanidade tem sido a razão pela qual o intelecto não reconheceu a 

verdade escondida em cada uma das palavras ou figuras contidas nas mensagens divinas. Assim, a 

humanidade assumiu que tudo o que ela tem a fazer é acreditar, mesmo que seja sem compreensão. Eu 

lhes digo agora que não sou um mistério para ninguém, que é por sua falta de elevação da alma, por sua 

falta de oração e por sua falta de caridade e humildade que vocês criam este "mistério". 

44 Não posso ser um segredo de forma alguma porque estou em todos os lugares e me mostro 

abertamente em tudo o que existe e o cerca. Mas se você teima em não Me ver, se fecha os olhos quando 

Eu me mostro a você, ou foge de Mim quando Te chamo, terei que permanecer um mistério impenetrável 

para você. 

45 Você sabe o significado da escada que Jacob viu em imagens de sonho? Esta escada representa a 

vida e o desenvolvimento das almas. 

O corpo de Jacob estava adormecido no momento da revelação, mas sua alma estava acordada. Ele se 

elevou a seu Pai, fazendo uso da oração, e quando sua alma entrou nas regiões de luz, pôde receber uma 

mensagem celestial que permaneceria como testemunho de revelações espirituais e verdades para seu 

povo, que é toda a humanidade. Pois "Israel" não é um nome terreno, mas um nome espiritual. 

46 Jacob viu que a escada estava sobre a terra e seu topo tocou o céu. Isto indica o caminho do 

desenvolvimento ascendente da alma, que começa na terra com o corpo de carne e termina quando a alma 

une sua luz e essência com a de seu Pai, longe de qualquer influência material. 

47 O patriarca viu anjos subindo e descendo sobre aquela escada. Isto simbolizava o incessante 

nascimento e morte, o constante ir e vir das almas no desejo de luz ou também com a tarefa de expiar e 

purificar-se para elevar-se um pouco mais alto em seu retorno ao mundo espiritual. É o caminho do 

desenvolvimento da alma que leva à perfeição. Por isso Jacó viu no topo da escada a figura emblemática 

de Jeová, indicando que Deus é o objetivo de sua perfeição, seu esforço e a suprema recompensa da 

felicidade infinita ─ a recompensa por duras lutas, longos sofrimentos e perseverança para alcançar o seio 

do Pai. 

48 A alma sempre encontrou nos traços do destino e nas provas uma oportunidade de adquirir mérito 

para ascender. A escada de Jacob sempre foi simbolizada em cada prova, o que o convocava a subir outro 

degrau. 

49 Esta foi uma grande revelação, ó discípulos, pois nela se falou da Vida Espiritual em uma época 

em que o despertar da alma para a adoração do Divino, do Alto, do Puro, do Bom e do Verdadeiro mal 

havia começado. 

50 Essa mensagem não poderia ter sido destinada a uma única família, nem mesmo a um único povo; 

sua essência era espiritual e, portanto, tinha um significado universal. Por esta mesma razão a voz do Pai 

falou a Jacó: "Eu sou Jeová, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. A terra em que você se encontra, eu lhe 
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darei a você e à sua semente, e essa semente será numerosa como o pó da terra. Você se espalhará para o 

oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas em você e em 

sua semente". 

51 Esta mensagem pode parecer-lhe de pouca importância, mas é infinitamente profunda em seu 

conteúdo espiritual. Mas como os homens poderiam descobrir seu significado espiritual, já que não davam 

importância a ele, já que evitavam qualquer sinal ou revelação espiritual? Eu mesmo tive que lhe dar a 

interpretação daquela mensagem que lhe dei em outro tempo, quando o despertar da alma no mundo mal 

estava começando, a fim de encorajá-lo em sua missão. 

52 Dia após dia aparecem sinais e há eventos que falam do fim de uma era. 

53 A ciência humana atingiu o limite ao qual o homem pode levá-la em seu materialismo. Para a 

ciência inspirada pelo ideal espiritual do amor, a bondade e a perfeição podem ir muito mais longe do que 

você já levou. 

54 A prova de que seu progresso científico não foi motivado pelo amor mútuo é o declínio moral dos 

povos, é a guerra fratricida, é a fome e a miséria que prevalecem em todos os lugares, é a ignorância do 

espiritual. 

55 Cheias de arrogância, as grandes nações se levantam, gabam-se de seu poder, ameaçam o mundo 

com suas armas, orgulham-se de sua inteligência e de sua ciência, sem terem consciência da fragilidade do 

falso mundo que criaram; pois um leve toque de minha justiça será suficiente para que este mundo 

artificial desapareça. Mas será a mão do próprio homem que destruirá seu próprio trabalho; será seu 

intelecto que inventará o caminho para destruir o que ele criou antes. Zelarei para que somente as obras 

humanas que trouxeram bons frutos ao homem sejam duradouras, de modo que possam continuar a ser 

utilizadas em benefício das gerações futuras. Mas tudo o que serve a um propósito corrupto ou egoísta será 

destruído no fogo do meu inexorável julgamento. 

56 Sobre as ruínas de um mundo criado e destruído por uma humanidade materialista, um novo 

mundo se erguerá, cujos fundamentos serão a experiência, e que terá como objetivo o ideal do 

desenvolvimento ascendente de sua alma. 

57 Imagine o progresso de uma humanidade cuja moralidade brota da espiritualidade; imagine uma 

humanidade sem limites ou fronteiras nacionais, compartilhando fraternalmente todos os meios de vida 

que a Terra dá a seus filhos. Tente imaginar como seria a ciência humana se ela tivesse como seu amor 

ideal um pelo outro, se o homem recebesse o conhecimento que busca através da oração. Considere como 

será agradável para mim receber a adoração do amor, fé, obediência e humildade dos homens através de 

suas vidas, sem que eles tenham que recorrer a ritos e formas externas de adoração. 

58 Só isso será vida para o povo, pois nele respiram paz, desfrutam de liberdade e se alimentam 

apenas daquilo que contém a verdade. 

59 A existência que você leva na Terra tem mais de morte do que de vida em si. Para muitos, é um 

inferno, uma prisão, um cativeiro, um exílio. Não se conhece a paz nela, nem se pode gozar de liberdade. 

Nem no corpo nem na alma existe saúde, nem há alegrias que o compensem um pouco por tanta dor. 

60 Mas você está tentando parecer feliz. Você pensa em como disfarçar seus constantes fracassos. 

Você coloca uma máscara sorridente em seu rosto para fingir que está feliz e se vangloria de força e 

coragem na vida para esconder o medo que tem do abismo que abriu sob seus pés. 

61 No passado, a terra era um vale de lágrimas, no presente é um vale de sangue. O que será amanhã? 

Um campo de batalha de ruínas fumegantes, sobre o qual o fogo do julgamento passou, consumindo o 

pecado e derrubando a arrogância dos homens sem amor porque eles negligenciaram suas almas. 

62 Da mesma forma, os mercadores da ciência serão expulsos do templo da sabedoria porque 

profanaram a verdade pela usura com a luz. 

63 De que tempos futuros estou falando com você agora? Vocês não sabem, nem eu os determinarei 

com mais precisão, porque os eventos falarão cada vez mais com vocês sobre o cumprimento de Minha 

Palavra. 

64 Enquanto eu digo a alguns para colherem todos os frutos de suas obras para que o fogo possa 

destruí-la, eu digo a outros para colherem sua semente e guardá-la para que, quando o dia do julgamento 

terminar, essa semente possa continuar a se multiplicar como uma semente de vida. 
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65 Em meus ensinamentos deste dia lhes direi que "Minha Palavra" voltou para iluminar esta 

humanidade a fim de que ela possa despertar e elevar-se à espiritualização. 

66 A concepção que as pessoas têm de Mim é muito limitada, seu conhecimento do espiritual muito 

pouco, sua fé muito pequena. 

67 As religiões adormecem em um sonho de séculos sem dar um passo adiante, e quando despertam, 

só se agitam dentro de si mesmas e não ousam quebrar o círculo que criaram para si mesmas através de 

suas tradições. 

68 Serão os humildes, os pobres, os simples e os ignorantes que deixarão esse círculo no desejo de 

luz, de um ambiente espiritual puro, de verdade e progresso. São eles que tocarão o sino e a chamada de 

despertar quando sentirem a hora das minhas novas revelações na Era da Espiritualização. 

69 As pessoas querem descobrir o segredo da vida espiritual ─ aquela existência na qual devem entrar 

irrevogavelmente e que estão interessadas em conhecer por essa mesma razão. 

70 As pessoas pedem, imploram, pedem luz por misericórdia, porque sentem a necessidade de se 

preparar; mas em resposta a tudo é dito que a Vida Espiritual é um mistério e que o desejo de levantar o 

véu que a cobre é presunção e blasfêmia. 

71 Em verdade vos digo, aqueles que têm sede de verdade e de luz não encontrarão no mundo a fonte 

cujas águas saciam sua sede. Serei eu quem enviarei do céu aquela água de sabedoria que as almas 

anseiam por beber. Farei com que minha fonte da verdade seja derramada sobre cada espírito e cada mente 

para que os "mistérios" possam ser anulados. Pois eu lhes digo mais uma vez que não sou eu quem se 

encobre em segredos para os homens, mas é você quem os cria. 

72 É verdade, sempre haverá algo em seu Pai que você nunca saberá, considerando que Deus é 

infinito e que você é apenas partículas. Mas que vocês não devem saber quem são na eternidade, que 

devem ser um mistério impenetrável para vocês mesmos, e que devem esperar até entrarem na vida 

espiritual para conhecê-la ─ isto não é prescrito por Mim. 

73 É verdade que em tempos passados não se falava assim, nem havia um convite de longo alcance 

para penetrar na luz do conhecimento espiritual; mas apenas porque a humanidade no passado não sentia a 

necessidade urgente de saber que se sente hoje, nem era espiritual e intelectualmente capaz de entender. 

Apesar de sempre ter procurado e bisbilhotado, foi mais por curiosidade do que por qualquer desejo real 

de luz. 

74 Para que os homens encontrem o caminho que os leva a essa luz, e para que possam receber essa 

água da fonte da vida e da sabedoria, eles devem primeiro abandonar todo culto exterior e eliminar de seus 

corações todo fanatismo. Então, quando começarem a sentir em seus corações a presença do Deus vivo e 

Todo-Poderoso, sentir-se-ão erguer do íntimo de seu ser uma nova devoção, desconhecida, cheia de 

sentimento e sinceridade, cheia de elevação e cordialidade, que será verdadeira oração, revelada através do 

Espírito. 

75 Este será o início de sua ascensão à Luz, o primeiro passo no caminho da espiritualização. Se o 

Espírito pode revelar a verdadeira oração ao homem, Ele também será capaz de revelar-lhe todas as 

faculdades que ele possui e o caminho para desdobrá-las e guiá-las no caminho do amor. 

76 Você ainda está vivendo numa época em que precisa dos livros que contêm o testemunho de 

minhas manifestações para aprender neles, ou para aqueles de seus semelhantes que sabem mais para 

transmitir-lhe seus conhecimentos. Mas você não acha que o tempo do intuitivo está se aproximando, 

daqueles que falam por inspiração, daqueles que recebem a luz na oração, daqueles que, sem aprender na 

Terra, têm mais conhecimento do que o cientista. 

77 Minha manifestação e a de Meu Mundo Espiritual através deste pobre, ignorante e inculto povo é a 

prova do que lhes digo ─ o início de uma era que culminará com as manifestações de Espírito a Espírito. 

78 Em breve a humanidade caminhará em direção a este objetivo sem obstáculos que possam impedi-

la de ter sucesso em suas mais altas aspirações espirituais. 

Cada pessoa tem o direito sagrado de conhecer a verdade, e ninguém pode ficar no seu caminho, pois 

sou eu que o espero no último final do caminho para abraçá-lo com amor infinito e mostrar-lhe toda a 

beleza que a eternidade tem reservado para cada um daqueles que anseiam por ela com amor ─ para todos 

aqueles que têm fome e sede de verdade. 
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Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 316  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Discípulo: Aqui estou novamente entre vós como Mestre. Meu Espírito recebe seu chamado e 

imediatamente ouve seu pedido e lhe envia seu Raio Universal para envolvê-lo em sua Luz. 

2 Volto-me para as mentes preparadas para dar-lhes minhas instruções. Mas não só os portadores da 

voz recebem Minha Presença ─ não, eu estou com todos os Meus filhos, desde a criança discípula até o 

discípulo. Todos eles sentem a presença do Espírito Santo neste momento. 

3 Na verdade, não é só você que Me sente. De todos os pontos de seu mundo, a alma de meus filhos 

se levanta no desejo do melhor de todos os médicos, para receber Dele carícias, bálsamos curativos e 

fortalecimento. 

Como agora é o momento da manifestação do Meu Espírito entre a humanidade, eu me faço sentir 

entre todos os Meus filhos. Limito-me e deixo-me ver de acordo com o desenvolvimento de cada um, 

acalentando assim a fé e o amor de Meus discípulos. 

4 A Terceira Era amanheceu plenamente sobre a humanidade. Cerca de 2000 anos se passaram desde 

que eu lhes dei Minha Palavra, mas essa Doutrina, apesar do tempo que passou, ainda não foi reconhecida 

por toda a humanidade, porque eu não sou amada por todos os Meus filhos. Mas todos Me adoram, todos 

buscam um Espírito Divino, que é Meu. Mas não vejo unidade entre os homens, não vejo entre eles a 

mesma fé, a mesma elevação e conhecimento, e por isso venho como o Espírito Santo para uni-los em 

Mim, para aperfeiçoá-los com Minha Doutrina da Verdade, com Minha Palavra imutável, com Minha Lei 

de amor e justiça. 

5 A maior parte desta humanidade se autodenomina cristã; mas o Mestre lhe diz: Se ele fosse 

realmente cristão, já teria superado o resto da humanidade com seu amor, com sua humildade e sua paz. 

Mas meu ensinamento, já deixado como testamento na Segunda Era, não está no coração da humanidade, 

não vive e não floresce nas obras dos homens. É mantido em livros empoeirados, e eu não vim para falar 

com o homem através dos livros. Em vez de um livro, eu lhe trouxe minha vida, minha palavra e minhas 

obras, meu sofrimento e minha morte como homem. A razão pela qual a maior parte da humanidade, que 

se diz cristã, não tem a paz nem a graça de Cristo é esta: porque os homens não O tomam como exemplo, 

porque não vivem de acordo com Seu ensinamento. 

6 O reino da iniquidade tomou conta da humanidade porque os homens desconsideraram minhas 

revelações. Mas agora eu venho na Terceira Era para lembrá-los de minhas lições de tempos passados. 

7 Por que o reino da injustiça prevalece nos dias de hoje? Porque vejo aqueles como governantes que 

deveriam ser servos, e aqueles que deveriam ser senhores no amor e na humildade, vejo como "escravos". 

8 Aquele que rouba e engana a credulidade dos outros eu descubro ser rico, e o governante violento é 

elogiado e cercado por bajuladores. Aquele que se mancha de sangue humano é exaltado a um trono 

elevado, e aqueles que são vítimas da crueldade humana são humilhados. 

9 É assim que eu vejo sua vida, a humanidade. Vejo muitas instituições com nomes bonitos, mas 

nenhuma veracidade, amor ou caridade emana delas. Vejo clérigos levantando-se no seio das seitas e 

igrejas e dizendo a suas congregações: "Façam o bem". Mas em verdade vos digo: O único que pode dizer: 

"Faça o bem", sou eu. Pois só eu lhe faço bem. Que as pessoas digam sempre: "Vamos fazer o bem". 

10 Não vejo nem veracidade nem sinceridade porque as pessoas se permitiram ser infectadas pelo mal 

que reina. No entanto, há aqueles que permaneceram fiéis à minha lei e que sofreram sem se desviar do 

caminho que o meu amor lhes mostra. 

11 Através daqueles que permaneceram fiéis a Minha Lei, apesar do ambiente que os rodeia, digo 

àqueles que sofrem: Perseverem no bem, lembrem-se e vivam Meus exemplos de tempos passados, e 

vocês superarão as fraquezas humanas. 

12 Muitas lições que lhe revelei na Segunda Era, e que o ensino foi a preparação que lhe dei para esta 

Terceira Era, já que sua alma não podia se elevar a Mim. Eu vim até você em Jesus, nasci, sofri e morri 

como um homem. Através de Minha morte sacrificial, abri para vocês as portas do além, para que sua 

alma, despertando de seu sono, se levantasse para Mim. Abri diante de vocês o Livro dos Sete Selos, o 

grande Livro da Vida, e em verdade lhes digo, através de Minha morte sacrificial por amor à humanidade, 

eu soltei o Quinto Selo naquela época. 
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13 Hoje não venho a você como ser humano, venho como o Espírito Santo para ensiná-lo a fim de que 

você possa alcançar a manifestação de espírito a espírito. Entretanto, para que esta manifestação alcance 

sua perfeição, eu comecei a me manifestar através do intelecto humano. Mas esta manifestação terminará 

em 1950, e então estes discípulos se tornarão discípulos e se comunicarão de espírito a espírito com seu 

Mestre. Embora eles sejam Meus discípulos aos Meus olhos, eles serão os bons mestres aos olhos dos 

homens. 

14 Hoje estou preparando vocês como fiz na Segunda Era. Vocês e eles são iguais, são discípulos e 

testemunhas de Meus ensinamentos. 

15 As provas o sitiaram em seu caminho. Mas mesmo que você encontre obstáculos ao longo dela, 

não me virará as costas, não me negará, porque você foi testemunha da Minha promessa de voltar e viu-a 

cumprida neste momento. 

16 Vocês podem encontrar em Minha manifestação os mesmos ensinamentos da Segunda Era; mas 

nesta Era, através da luz de Meu Espírito Santo, eu lhes revelei o insondável, e no diálogo de Espírito a 

Espírito, continuarei a lhes revelar novos e muito grandes ensinamentos. Todo o conteúdo do Sexto Selo 

eu lhe darei a conhecer nesta época de revelação que o preparará para o momento em que eu perderei o 

Sétimo Selo. Assim você reconhecerá cada vez mais o "Insondável"; assim você descobrirá que o mundo 

espiritual é o lar de todas as almas, a infinita e maravilhosa casa do Pai que o espera no alto além, onde 

você receberá a recompensa pelas obras que você fez com amor e misericórdia para com seus semelhantes. 

17 Neste momento sua alma está saturada com minhas revelações ─ quer as tenha recebido através do 

portador da voz ou por causa de seus dons espirituais. 

18 É o momento em que você ─, uma vez que não encontra um irmão entre os homens para lhe dar 

orientação, aconselhá-lo e servi-lo como apoio ─, vem a Mim, porque eu sou o Portador Divino que o 

eleva em seus traços de destino e o conforta. 

19 Através do espiritismo, você veio a saber o que a reparação espiritual significa em seu destino, e ao 

seguir meus ensinamentos, você penetra no futuro de acordo com minha vontade e considera as provações 

que lhe acontecem em seu caminho como uma chamada de despertar se você não observar e orar. 

20 Sua consciência é o juiz que não dorme, aconselhando-o sempre a interceder por seus semelhantes 

e por si mesmo. 

21 Por que as pessoas trazem miséria e destruição aos povos? Por que eles não respeitam suas vidas e 

as de seus vizinhos? Por falta de desenvolvimento espiritual, porque eles se distanciaram do cumprimento 

de minha lei. 

22 Você poderia, em um momento de violência, apreender uma arma assassina para matar um ser 

humano seu? Não, discípulos, nenhum de vocês se sente capaz de fazer isso, mesmo que eu o testasse 

severamente. Por quê? Porque você sabe que cada criatura está destinada em seu destino a encontrar seu 

cumprimento e sua hora de voltar para Mim. 

Vocês se lembram da reparação que os espera se mancharem de sangue humano, e este medo do meu 

julgamento os faz respeitar a vida de seu próximo, e desejam que todos sintam o mesmo respeito. 

O Pai diz a você: Hoje o reinado da iniqüidade está no seu auge. Mas o espiritualismo, que é a 

revelação do Espírito Santo, não deixará um único canto do mundo sem sua presença, e uma vez que meus 

ensinamentos tenham se enraizado no coração dos homens, meu reino de justiça reinará entre todos os 

homens de boa vontade. 

23 Uma vez que esta revelação divina tenha sido corretamente compreendida por todos, não haverá 

mais suicídios e assassinatos, ninguém tirará sua própria vida e muito menos a de seu vizinho. O homem 

terá um conhecimento abrangente de todas as suas formas de agir. Mas primeiro continuarei a testá-lo, e 

assim como vos dei a conhecer Minha instrução através da faculdade humana de compreensão, eu, "a 

Palavra", saberei fazer-me audível e compreensível para todos os Meus filhos. 

24 Já que lhe disse na Segunda Era que todos os olhos Me contemplariam, cumprirei minha promessa 

deixando todos os homens Me contemplarem e Me sentirem em toda a Minha verdade. 

25 É por isso que o Mestre lhe diz constantemente que sua missão de divulgar meus ensinamentos não 

será difícil e ainda menos impossível. Pois a terra se tornou fértil, e vocês, como bons trabalhadores, 

aprenderão mais diariamente a cultivá-la melhor. Saiba, entretanto, que vocês não serão os únicos 

mensageiros ou porta-vozes do meu ensino. O mundo espiritual também está cumprindo sua missão entre 
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a humanidade neste momento. Juntos, vocês farão de seus irmãos e irmãs pioneiros de meus ensinamentos 

para as gerações vindouras. 

26 Através da natureza, você teve sinais da minha vinda neste momento. Atualmente estou dando 

sinais para a humanidade e despertando a atenção dos cientistas. Pois neste ano de 1950, vou sacudir o 

coração de todos os meus filhos. Muitos se desviarão destas provas, mas outros despertarão, e depois 

destes eventos eu virei como Espírito Santo e lhes direi para procurarem meus discípulos que possuem 

minhas revelações desta Terceira Era. 

27 Se, como principiante, eles cometem erros, eu, como Mestre perfeito, os perdoarei e lhes darei, 

através de sua mediação, minhas instruções sobre a preparação que lhes estou confiando atualmente 

através da faculdade humana do intelecto. Então, quando vos vir penetrando com amor no sentido 

espiritual dos Meus ensinamentos, surpreender-vos-ei fazendo-vos conhecer grandes revelações, e cheio 

de alegria dir-me-eis então: "Mestre, vossa sabedoria realmente não tem fim". 

28 Perseverem em bem, discípulos, o que não os decepcionará. Em verdade vos digo, quando 

entrardes no além, encontrareis comigo a colheita de vossas boas obras. Então você experimentará como é 

bela a sua recompensa. 

Por enquanto, você não sabe como ele será, nem tenta imaginá-lo. Eu só lhe digo: Observe e reze. 

Semear minhas sementes de amor com palavras, com olhares, com orações. Como a misericórdia é 

comunicada de muitas formas, aja desta maneira com seu vizinho. Na verdade, digo-lhe que seu 

pensamento de querer a salvação será suficiente para Mim tornar seu desejo Meu e para dar aos 

necessitados de acordo com Minha Vontade. 

29 Assim vos verei, ó discípulos do Espírito Santo ─, como mensageiros da paz, como médicos do 

corpo e da alma, como semeadores de atributos divinos. Nunca deixará de semear consolo, bálsamo e paz. 

Desta forma, você cumprirá sua missão até o final do dia de trabalho. Seu trabalho será coroado com 

minha carícia divina e eu farei sua alma forte com as eternas vestes festivas de minha bênção. 

30 Agora você está recebendo minhas últimas lições através da mente humana, e nelas peço sua união 

depois de 1950. Quando você não tiver mais esta manifestação ─ quem tomará meu lugar? Quem fará 

ouvir sua voz e lembrá-lo-á dos ensinamentos do Divino Mestre? O temor e o medo os prenderão, mesmo 

os porta-vozes através dos quais eu lhes dei minhas instruções sentirão medo, mesmo os líderes 

comunitários familiarizados com suas comunidades ousarão dar-lhes minha palavra. O que vocês farão 

então, ó discípulos? 

31 Pessoas: Agora vou falar daqueles que uma vez permaneceram no mundo para testemunhar minha 

palavra: meus discípulos da Segunda Era. 

32 Jesus não estava mais lá, os apóstolos de sua verdade estavam em viagens missionárias, entrando 

nas cidades, visitando as casas, escrevendo para seus irmãos e irmãs distantes. 

33 A Palavra divina, como um novo amanhecer, começou a iluminar a vida da humanidade e dissipou 

a escuridão em que as pessoas haviam vivido. 

34 Meu ensinamento, nos lábios e nas obras de meus discípulos, foi uma espada de amor e luz que 

lutou contra a ignorância, a idolatria e o materialismo. Um grito de indignação subiu daqueles que viram o 

quase desaparecimento de seus mitos e tradições, ao mesmo tempo em que de outros corações havia um 

hino de exultação no caminho luminoso que se abria para a esperança e a fé daqueles sedentos de verdade 

e sobrecarregados pelo pecado. 

35 Aqueles que negaram a Vida Espiritual ficaram enfurecidos quando ouviram as revelações sobre o 

Reino dos Céus, enquanto aqueles que adivinharam essa existência e esperaram por justiça e salvação 

dela, agradeceram ao Pai por enviar Seu Filho Unigênito ao mundo. 

36 As pessoas que tinham guardado em seus corações o desejo abençoado de servir seu Deus com 

sinceridade e de amá-lo, viram seu caminho tornar-se leve e suas mentes esclarecidas quando 

mergulharam em Minha Palavra, e sentiram um renascimento em seu espírito e em seu coração. A 

instrução de Cristo como verdadeiro pão espiritual preenchia o imensurável vazio que estava dentro deles 

e preenchia abundantemente todos os anseios de seu espírito com sua perfeição e significado. 

37 Uma nova era amanheceu, um caminho mais luminoso se abriu que levou à eternidade. 
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38 Que belos sentimentos de elevação, amor e ternura despertaram naqueles que foram iluminados 

pela fé para receber minha Palavra! Que coragem e perseverança acompanharam aqueles corações que 

souberam sofrer e superar tudo sem desistir por um momento! 

39 Porque o sangue do Mestre ainda estava fresco? Não, pessoas: A essência espiritual desse sangue, 

que foi a encarnação material do Amor Divino, não se seca, nem expira; ele está presente hoje como 

estava então, vivo e quente com a vida. 

40 A razão disso é que naqueles corações também havia amor pela verdade, à qual consagraram suas 

vidas e pela qual até deram seu sangue para provar que haviam aprendido a lição de seu Mestre. 

41 Que generosamente deu sangue superou os obstáculos e as aflições. 

42 Que contraste foi mostrado entre a espiritualidade dos discípulos de minha Palavra e a idolatria, o 

materialismo, o egoísmo e a ignorância dos fanáticos das tradições antigas ou dos pagãos que viviam 

apenas para homenagear o prazer do corpo! 

43 Nunca a lei de Deus foi tão clara como estava nos lábios de Jesus. Portanto, o mundo se sentiu 

abalado até suas raízes mais profundas, e muitos povos retiraram de seus corações velhas tradições e se 

dedicaram à Palavra que se fez compreender aos homens em Cristo. 

44 Nunca o mundo abrigou um homem que revelasse maiores ensinamentos e realizasse obras 

maiores. 

45 Quantos mistérios o homem desvendou na época? Quanta luz inundou sua alma, seu coração e sua 

mente! Aquelas palavras do Mestre cheias de ternura, Suas sábias, profundas e ao mesmo tempo claras 

parábolas; aquelas comparações para as quais Ele usou a criança, as flores, para fazer-se compreender; 

aquelas obras poderosas que só eram possíveis para um Deus e que o mundo chamou de "milagres" ─ tudo 

isso era como um novo orvalho matinal que tornaria férteis os campos, secos como desertos, que existiam 

no coração dos homens. 

46 Até então, as pessoas ainda não haviam descoberto o sentido espiritual que está presente em tudo 

criado pelo Senhor, mesmo nos menores seres. Quando pegaram uma criança em seus braços e olharam 

profundamente em seus olhos e ouviram suas perguntas cheias de inocência e sede intuitiva de 

conhecimento, sentiram a presença de uma alma, um ser que era algo mais do que aquela criança. 

47 Quando observaram uma planta delicada crescendo escondida sob o mato, descobriram 

imediatamente nela o impulso de crescer e poder oferecer a flor de sua beleza e assim cumprir o destino 

que o Criador lhe havia atribuído. 

48 Assim, essas pessoas acordaram com a impressão de viver em um mundo que nunca tinham visto 

antes. Isto porque eram 'cegos' e não podiam ver com os olhos, porque eram 'surdos' e não podiam ouvir 

com os ouvidos. Mas eu vim à humanidade para dar-lhes visão, audição, voz, mobilidade, vontade, 

compreensão e sensibilidade, para que sua alma, aprisionada na prisão da carne, se libertasse de seu 

calabouço escuro e aprendesse a ler e interpretar o Livro da Vida Eterna. 

49 Perguntem-se agora, novos ouvintes de Minha Palavra: Ainda existem no mundo aqueles simples e 

claros intérpretes das revelações Divinas? "Não", você me responde do fundo do seu coração, porque sabe 

muito bem que cada passo que o mundo avança em sua ciência é outro passo que o afasta da 

espiritualização. Pois em vez de buscar o significado ou a essência espiritual que todos os seres contêm, o 

que os tem interessado tem sido a descoberta da substância e da força puramente material. 

50 Reconheçam por que voltei à humanidade e permitam que Minha Palavra penetre em seus 

corações. Pois neste tempo, um novo milagre de conversão de espiritualização e desenvolvimento 

ascendente se tornará uma realidade entre a humanidade. Aprendam de mim para que vocês possam ser os 

bons discípulos deste tempo. 

51 Aqui está o livro de meus ensinamentos que estou legando a vocês neste momento. Nele estão as 

transcrições que darão continuidade ao meu trabalho entre vocês. Uma vez que você não me escute mais 

nesta forma, você repetirá Minhas lições, e nelas sempre descobrirá novas revelações. 

52 Ao ler meus ensinamentos, vocês receberão minha sabedoria, grandes mensagens e inspirações. 

Você se lembrará dos conselhos do mundo espiritual com a mesma fragrância com que o recebeu. Este 

tempo será dedicado ao estudo, à interpretação, à preparação, e quando menos se pensar nele, aparecerão 

entre vocês aqueles que eloquentemente reproduzem meus ensinamentos recebidos através da inspiração. 

Mas quão grande terá de ser sua preparação para que as multidões acreditem nela. Hoje você olha para 
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estes porta-vozes que falam com você em êxtase, e por maior que seja a incredulidade de alguns, você 

pensa que minha proclamação é possível através destes transmissores. Mas quando os homens virem meus 

discípulos anunciando revelações divinas em seu estado normal, eles duvidarão delas. 

53 Em sua própria comunidade, aqueles que duvidam se levantarão quando o ouvirem falar sob 

Minha inspiração, e você terá que ter uma grande preparação e pureza de alma para encontrar a fé. Assim, 

continuarei a me fazer conhecer, seja quem o ouve ou uma multidão, seja sua audiência constituída de 

pessoas selecionadas, dos incultos ou dos chamados aprendizes ─ antes de alguns, assim como tudo o que 

eu me farei conhecer através de seu intelecto. Se vocês souberem se preparar, darei as provas solicitadas 

por aqueles que os ouvirem. 

Assim continuarei a semear minha Obra Espiritual Trinitária-Mariana, minha revelação como o 

Espírito Santo no coração dos homens. Então você entenderá que minha conexão com você não será 

rompida no final de 1950. Pois os laços entre Deus e Seus filhos são eternos. 

54 Na Terceira Era, com a clareza de Minhas manifestações, percebi o que era impossível para os 

seres humanos: me comunicar através da faculdade humana de compreensão. Entendam-me, discípulos, 

pois no diálogo de espírito a espírito que os espera, vocês sentirão Minha presença eternamente. Se vocês 

souberem se preparar, não me dirão mais: "Senhor, por que você não vem? Por que você não vê minha 

dor"? Você não falará mais comigo desta maneira. Na verdade, discípulos, digo-vos, quem quer que fale 

assim comigo, dará provas tangíveis de sua ignorância e despreparo. Não quero ver Meus discípulos 

separados de Mim, quero que Me diga em seu espírito: "Mestre, Tu estás entre nós, nosso espírito te sente, 

tua sabedoria é a fonte de Minha inspiração". Esta é a verdadeira confissão que eu quero ouvir de vocês. 

55 Eu não quero ver um Tomás em meu novo apostolado, quero ver em vocês a devoção de João, que 

todos vocês sempre Me sentem em sua alma. Mas não quero que vocês se sintam como escravos para 

Mim, pois então poderiam cair em um novo fanatismo. 

56 Nos momentos de seu cumprimento de sua missão, comprometam-se totalmente espiritualmente 

com Meu ensinamento e, nos momentos de seus deveres terrenos, dediquem-se a eles com toda diligência. 

Digo-lhes novamente que vocês não devem se sentir escravos de Mim. Tenha uma verdadeira 

espiritualidade que transmita Minha Doutrina, para que você possa dar a Deus o que é de Deus e ao 

"Imperador" o que é do "Imperador". Desta forma, você terá paz e será feliz no cumprimento de sua 

missão sem parar. Vocês não proclamarão que são minhas testemunhas, mas provarão com suas obras que 

estão semeando minha verdade. 

57 Se eu não lhe der mais minha palavra nesta forma depois de 1950, eu não me aposentarei, pois meu 

Espírito Universal nunca descansa. Sou uma atividade eterna, sempre lutando pela perfeição de todas as 

minhas criaturas. Sou o companheiro de viagem no desenvolvimento de meus filhos, sou seu conselheiro; 

e no final de cada etapa de desenvolvimento sou eu quem recebe o fruto de seu cumprimento da missão 

em minha Lei. 

58 Sou o jardineiro perfeito e não vou arrancar as frutas enquanto elas estiverem verdes. Eu saberei 

como me transformar em uma tempestade para sacudir as árvores e fazer cair seus frutos ruins, mas os 

bons meu amor preservará e eternamente meu espírito se regozijará em seu progresso e desenvolvimento. 

59 Subam o caminho que os leva ao topo da montanha, e a cada passo que derem compreenderão cada 

vez melhor meus ensinamentos e se aperfeiçoarão cada vez mais na interpretação da mensagem divina. 

60 Qual é a linguagem do espírito? É o amor. O amor é a linguagem universal de todos os espíritos. 

Você não vê que o amor humano também fala? Muitas vezes não precisa de palavras, fala melhor através 

de ações, através de pensamentos. Se o amor humano se expressa desta maneira, como será sua linguagem 

quando vocês se aperfeiçoarem em minhas leis? 

61 Caminhem com firmeza, discípulos, não se tornem covardes diante de provações, adversidades. 

Lembrem-se de que eu segui este caminho antes de vocês e o deixei abençoado pelo meu rastro. Reze pela 

humanidade, esta é a sua tarefa. Venha a mim, que sou uma fonte inesgotável de consolo e bálsamo, e 

traga este presente a seus semelhantes. 

62 Neste momento estou entrando no coração de meus filhos e espalhando minhas sementes de amor. 

Mas que coração será como solo fértil que fará brotar a semente? Hoje você ainda não sabe. Mas se vocês 

se tornarem bons trabalhadores, saberão semear meus ensinamentos nos doentes, nos possuídos, nos 

viciados, naqueles que têm sede de amor e paz. 
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63 Em todos eles você colocará o imensurável tesouro de minha Palavra, que crescerá cada vez mais 

em sua alma. 

64 Se vocês são todos trabalhadores do Divino Jardineiro, se são todos colegas de trabalho no meu 

plantio de amor, é porque todos vocês devem aproveitar o ápice do meu trabalho. 

65 Todos vocês se sentarão à minha mesa porque há um banquete no céu. Todas vocês serão as 

virgens sábias da minha parábola. Não haverá lá nenhum filho pródigo, todos vocês terão tomado meu 

reino e ouvirão o mais belo e edificante concerto. Sua alma experimentará a maior felicidade porque 

finalmente compreenderá o grande amor de seu Pai e Senhor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 317  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Amados discípulos: Vejo vocês preparados, vocês se reuniram espiritualmente para obter a graça 

de ouvir e compreender minha palavra. Em seu caminho, você teve minha presença ─ se ela lhe deu um 

milagre, lhe deu minha proteção ou lhe falou através de sua consciência. Quero habitar em seu coração 

para ser seu guia e mestre. 

2 "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida", eu lhes digo mais uma vez. Minha Palavra é o pão que 

alimenta sua alma, Minha Presença lhe traz a paz que você anseia. Quantas provas você já experimentou 

no mundo! Vós procurastes a paz e o consolo nos prazeres terrenos e, quando não a encontrastes, voltastes 

a Mim para dizer: "Senhor, somente com Vós encontramos paz e consolo para nossa alma". 

3 Israel: Aprenda a Me buscar em suas orações neste tempo de aflições. Quando as provas forem 

ainda maiores, procure-Me como um farol brilhante ou como um bote salva-vidas. Confie em Mim, pois 

eu o conduzirei para o porto seguro. Todos que me procuram me encontrarão. Toda alma que se eleva na 

fé em Mim, alcança a salvação. 

Portanto, eu vos enviei ao mundo e vos disse: Vigiai e orai pela humanidade, pois eles não ouviram 

minha palavra, e somente o povo de Israel ouve meus ensinamentos para despertar e se preparar. E à 

humanidade o Mestre dirá: Aqui está o depositário de sua salvação, aqui está o povo de Israel, que são 

Meus discípulos, que se disporão a dar-lhe Minha lição, a dar-lhe o Pão da Vida Eterna, que você não quis 

receber enquanto eu o entregasse através do intelecto humano, porque os meios que escolhi para me dar a 

conhecer neste tempo pareciam imperfeitos para você. 

4 Quantos ouviram Minha Palavra e quando não a entenderam, se desviaram do caminho. Vou 

chamá-los novamente, vou dar-lhes provas de Minha verdade, e eles terão que acreditar em Mim porque a 

semente da vida e da espiritualização que semeei em seus corações florescerá na fé. Esta verdade brilhará 

neles e eles confessarão diante de seus semelhantes que eu estive com as pessoas e me fiz conhecido 

através da faculdade humana do intelecto. 

5 Como os homens poderiam julgar Minhas obras e penetrar em Meus juízos mais íntimos? Mas eu 

lhes dei liberdade de vontade, uma vontade própria, e com base nestes dons os submeti a julgamento. 

Aqueles que acreditaram triunfaram no teste, fortaleceram sua fé, ascenderam às regiões do espírito, 

nutrindo-se com o significado de Minhas revelações. 

6 Em verdade vos digo que o encontro do Meu Espírito com o vosso aconteceu no futuro. Eu vos 

instruí a Me buscar subindo a escada da oração e Me encontrando com esta sinceridade no espiritual, 

porque eu não me humanizei neste tempo. Eu só usei as mentes e corações de Minhas criaturas para me 

fazer conhecido através delas. 

7 Eu lhes dei este livro de instruções para que aqueles que vieram por último também possam 

conhecer minhas revelações. Eu repeti as lições, vi que muitos penetraram em meu Trabalho e quero saber 

tudo desde seu início. É por isso que tenho repetido meus ensinamentos para vocês. Eu lhe disse que Elias 

abriu a terceira vez ao transmitir Roque Rojas para que você encontrasse o Divino Mestre em seu 

caminho. 

8 Bendito aquele que Me ouve com amor, que vem a Mim e abre seu coração para receber a essência 

de Minha Palavra, porque ele alcança a luz. Através desta sabedoria ele entenderá meu trabalho, saberá 

como praticá-lo depois de 1950 e se chamará, com razão, meu discípulo. 

9 Quero chamar a todos vocês de "Meus discípulos". Mas lembre-se de que o bom discípulo deve ser 

fiel aos ensinamentos e tomar seu Mestre como exemplo. 

10 Você se lembra que sua luta espiritual aqui na Terra é grande, e sua alma lhe permite adivinhar que 

uma vez que entre naquela vida que a espera além deste mundo, ela deve continuar a lutar para ascender. 

Quando se pensa nisso, finalmente se sente uma certa tristeza ao pensar que não há descanso quando a 

vida humana termina. Esta tristeza não vem da alma, mas da "carne", que é fraca e de pouca fé porque sua 

natureza não é eterna e deve desesperar diante da eternidade. 

11 Para a alma, a eternidade significa sua maior bênção. Quando pensa em felicidade, sabe que não 

terá fim, e quando pensa em sua reparação, sabe que terá tempo suficiente para reparar suas transgressões 

e para se aperfeiçoar. 
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12 O descanso espiritual, como sua natureza terrena o entende e concebe, não existe. O resto que 

espera a alma é a atividade, é a multiplicação na prática do bem, é a utilização de cada momento. Então a 

alma descansa, ela se livra da auto-repreensão e do sofrimento, ela descansa fazendo o bem, ela descansa 

amando seu Criador e seus irmãos e irmãs. 

13 Em verdade vos digo, se eu deixasse sua alma inativa para que ela descansasse como imaginais 

descansar na terra, as trevas do desespero e do medo tomariam posse dela; pois a vida e a luz da alma, 

assim como sua maior felicidade, são trabalho, luta, atividade incessante. 

14 A alma que volta da terra para o "vale espiritual", trazendo consigo a fadiga da carne impressa em 

si mesma e buscando o além como lugar de descanso para descansar, para esquecer, para apagar os traços 

da luta da vida ─ este se sentirá como o ser mais infeliz e não encontrará nem paz nem bem-aventurança, 

até que desperte de sua letargia, perceba seu erro e se eleve à vida espiritual, que é como acabo de lhes 

dizer ─ amor, atividade, luta incessante no caminho que leva à perfeição. 

15 Aqui na terra, por outro lado, sua alma deve se sentir deprimida, porque nela tudo é limitado e 

transitório. Aqui ele realmente deve descansar de tanto pecado e tanta desonestidade quanto há na vida 

humana. Mas não é uma necessidade de descanso, pois conquista a carne, mas um desgosto por tudo o que 

é mau, uma repulsa por tudo o que é desonesto, um cansaço de lutar e sofrer repetidamente por causa de 

imoralidades ou por razões que não se justificam. 

16 Se as pessoas tivessem feito desta vida aqui uma existência pura e preparado seu corpo em uma 

morada digna para a permanência de uma alma, então não haveria exaustão, nem aversão ou repugnância 

e, portanto, a alma desencarnada não viria ao mundo espiritual com o desejo de descansar através do 

descanso. Pelo contrário, ─ chegaria cheio de força e fé para continuar seu dia de trabalho ─ aquela luta 

que nunca foi capaz de parar na terra, e que nem mesmo a morte suspensa. 

17 Quero que no final da luta, quando todos os meus filhos estiverem unidos eternamente no Lar 

Espiritual, compartilhem da minha infinita felicidade como Criador, em reconhecimento ao fato de que 

cada um de vocês participou da obra divina de uma forma construtiva ou restaurativa. 

18 Somente como seres espirituais, vocês descobrirão que nada de tudo o que criei desde o início se 

perdeu, que tudo é ressuscitado em Mim, tudo ganha vida e se renova. 

19 Assim, quando tantos seres se perderam por muito tempo, quando muitos, ao invés de obras da 

vida, fizeram obras destrutivas, descobrirão que o tempo de seu desvio foi apenas temporário e que suas 

obras, por pior que tenham sido, encontrarão reparação na Vida Eterna e serão transformados em 

colaboradores de meu trabalho incessantemente criativo. 

20 O que são alguns séculos de pecado e escuridão, como a humanidade teve na Terra, quando você 

os compara com a eternidade, com um tempo de evolução e paz sem fim? Vocês se distanciaram de Mim 

por causa de sua liberdade de vontade e, motivados pela consciência, vocês voltarão para Mim. 

21 A "carne" era demasiado obstinada e recalcitrante para seguir as diretrizes daquela luz interior que 

se chama consciência, e achou muito mais fácil seguir os impulsos que a tentavam à licenciosidade de seus 

instintos e de suas paixões. 

22 Durante muito tempo, a humanidade percorreu o caminho da vida nesta terra em uma luta difícil 

entre a consciência, que nunca se calou, e a "carne", que quer fazer do materialismo seu culto e sua lei, 

sem que nem a matéria nem o espírito tenham triunfado até hoje, porque a luta continua. 

23 Você me pergunta quem sairá vitorioso? E eu lhes digo que não demorará muito até a vitória 

absoluta da consciência, que será realizada por meio da alma na "carne". 

24 Você não percebe que depois de tanta luta e de uma luta tão longa, o corpo, que é humano e 

perecível, deve ceder ao Espírito, que é minha luz eterna? 

25 Entenda que depois de uma luta tão longa o homem finalmente alcançará aquela sensibilidade e 

cedência que ele nunca teve antes para com aquela voz e aquela vida espiritual que vibra e vive em seu ser. 

26 Todos vocês estão caminhando para este ponto sem se darem conta. Mas quando você vir a vitória 

do bem e da justiça na Terra, você entenderá a razão da luta, das batalhas e das provações. 

27 Com esta preparação quero vê-lo, para que você possa semear seu caminho com bons exemplos e 

assim testemunhar tudo o que você recebeu e ouviu de Mim. 
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28 Uma vez terminada esta manifestação, vocês verão meu ensinamento como sobrenatural, além de 

sua compreensão, e se perguntarão: "Como é possível que o Senhor nos tenha falado em nossa própria 

língua neste momento de maior evolução da humanidade"? 

29 Ouçam, discípulos: Já em tempos passados estava escrito que eu viria e me daria a conhecer a 

todos os meus filhos, e assim prepararia a chegada de um tempo de paz entre os homens, levando-os à 

prática da espiritualização. Agora o cumprimento desta profecia está aqui, hoje estou preparando vocês, 

rodeados pelo mundo espiritual, enquanto outras almas no além aguardam minhas instruções e virão 

habitar entre os homens nos tempos vindouros. Entre eles estão aqueles que governarão as nações ─ 

aqueles que, por causa de sua grande virtude, farão com que os homens obedeçam a Meus mandamentos, e 

que os colocarão no bom caminho. Eles virão atrás de você. 

30 Meu Trabalho cresce mais e mais até que finalmente todas as almas se unem no cumprimento de 

minha Lei, e este lar terrestre se torna um mundo de perfeição. Aqueles que a habitam naquela época 

sentirão meu amor no trabalho em todas as coisas criadas e se prepararão para viver em um mundo 

melhor. 

Este mundo terrestre será apenas temporário para sua alma, ele irá para outras regiões, outros planos do 

além, no desejo de sua perfeição. 

Lembre-se de que eu lhe disse: "Na casa de meu Pai há muitas mansões". E nesta época de maior 

desenvolvimento, quando vocês compreendem melhor meus ensinamentos, eu lhes disse: "Na casa do Pai 

há um número infinito de moradias". Não pense, então, que ao sair deste mundo você já atingiu a maior 

altura espiritual. Não, discípulos. Quando seu estágio de desenvolvimento neste planeta tiver terminado, eu 

o guiarei para outras casas, e assim o guiarei eternamente na escada infinita de sua perfeição. Confie em 

Mim, ame-Me, e você será salvo. 

31 Não fiquem parados, pessoal. Apresse-se, pois você conhece o caminho. Cumpra Minha Lei, viva 

com amor e seja caridoso com seu vizinho. Então todos os presentes que lhes dei serão como luzes que 

iluminam o caminho dos homens. 

32 Por que você às vezes duvida de si mesmo e de mim, embora eu lhe tenha dito que você é parte do 

Meu Espírito? Por que você duvida que possui Meus atributos? Desde que você veio a este mundo para 

reparar suas transgressões passadas ─ por que você blasfema quando se depara com provas ao longo do 

caminho? 

33 É assim que eu vos preparo, discípulos, é assim que imprimo o livro de meus ensinamentos em 

vosso coração. Quando você anseia por consolo para seus sofrimentos, procure Minha Palavra em seu 

coração e ela fluirá dela como uma fonte de água cristalina. 

34 Estou lhes ensinando neste ano de 1950, o último de minha estada entre vocês. Quero que vocês 

alcancem a espiritualização que lhes pedi. Você compreendeu seu Pai e se arrependeu espiritualmente. 

Vocês me amaram, e de alguns os trajes impuros que cobriam sua alma caíram, e outros eu vejo lutando 

por sua purificação. Não esqueçam que, para seguir Minhas instruções, vocês devem se livrar de todo o 

materialismo. 

35 Coloquei minha luz em sua consciência para que, guiado por ela, você possa eliminar toda 

imperfeição e as virtudes que eu descubro em sua alma por causa de minha Palavra possam florescer. Eu o 

tornei receptivo ao amor e também à dor. Eu lhes disse: "Amai-vos uns aos outros" para que vocês possam 

sentir minha Palavra em toda a sua pureza. Compartilhe sua paz com seus semelhantes, ajude-os a beber 

seu cálice de sofrimento. 

36 Lembre-se de que eu lhe disse: A meus olhos, vocês são todos Meus filhos. Se eu permito que 

você evolua e tenha suas lutas, é porque desejo ardentemente que você atinja sua perfeição. 

37 Chegou a hora de você começar o trabalho espiritual que lhe foi confiado. Veja como os campos 

são estéreis porque a semente do amor e da misericórdia vive escondida no fundo de seu coração. 

38 Eu vim com meus ensinamentos para encorajá-los em bondade. Eu os conduzo pelos caminhos do 

amor para que possam ir até seus semelhantes com minha mensagem de luz e consolo. Se o tempo de 

minha pregação tem sido longo para vocês, tem sido para que vocês possam absorver o conteúdo do meu 

ensinamento e nunca distorcer seu significado. Pois vocês são o Novo Israel ─ o povo que dará 

testemunho de minha verdade. 
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39 A cada giro a voz de sua consciência o desperta e o faz compreender que você tem um destino 

elevado entre a humanidade e uma grande missão a cumprir. 

40 Não há uma força dentro de você que não o deixe cair e uma voz que não o deixe adormecer? 

Quando você se afasta do caminho ou esquece sua missão ─ você não sente uma inquietação que não o 

deixa descansar? Por esta força, esta luz interior, esta voz que fala a você interiormente é sua consciência, 

na qual minha lei e suas missões estão indelevelmente escritas. 

41 Deixem-se guiar amorosamente por este guia interior, e eu lhes digo verdadeiramente que toda 

preocupação espiritual desaparecerá, deixando em seu lugar uma paz profunda e uma verdadeira 

satisfação. 

42 Se você aproveitar esses momentos preciosos, amanhã você não derramará lágrimas por causa do 

tempo perdido, você não lamentará erros, nem cairá. Lembre-se de que são suas boas obras que devem dar 

testemunho de Mim. Ou você acha que seus semelhantes serão capazes de reconhecer Minha verdade 

mesmo através de obras imperfeitas? Não esqueça que "a árvore é conhecida por seus frutos". 

43 Não tenha medo de ser muito pequeno e muito insignificante. Com você irá um exército invisível 

de Seres de Luz que irá preparar seu caminho abrindo portas para você passar, derrubando obstáculos e 

superando dificuldades. 

44 Contra um mundo de escuridão, você contará com este mundo de luz. Para superar a influência da 

guerra, você contará com o anjo da paz. Contra a doença, a peste e a morte, você terá consigo a 

misericórdia daqueles seres invisíveis que estão prontos para derramar seu bálsamo de misericórdia e 

conforto sobre a humanidade. 

45 Nunca Meus discípulos foram desprotegidos por Mim, nunca foram abandonados por aqueles seres 

que habitam em regiões de luz e harmonia. 

46 Quem inspirou os meus discípulos da Segunda Era para que se lembrassem da palavra divina de 

seu Mestre e a escrevessem como herança para todas as gerações? Quem conduziu meus discípulos por 

caminhos desconhecidos até cidades distantes? Quem libertou Pedro de sua prisão enquanto seus 

carcereiros dormiam, e quem ficou ao lado daqueles apóstolos de minha verdade na hora mais difícil de 

sua morte sacrificial? Os seres espirituais, seus irmãos e irmãs, a quem os homens chamaram de "anjos". 

47 Oh, se vocês soubessem o valor dessa influência em suas vidas! Você estaria mais disposto, mais 

humilde e mais obediente aos seus apelos e às suas indicações. Mas vocês são criaturas de pouca fé porque 

querem tocar e ver a vida espiritual com seus sentidos físicos. E como você não conseguiu isso, sentiu-se 

enganado em sua fé. 

48 Em verdade vos digo, se vossa fé fosse firme, não teriam o desejo de sentir a presença do espiritual 

com os sentidos da carne, pois então seria a alma que perceberia com sua fina sensibilidade aquele mundo 

que pulsa incessantemente ao vosso redor. 

49 Sim, humanidade, se você se sente distante do mundo espiritual, no entanto, esses seres não podem 

se sentir distantes dos seres humanos, já que não há distâncias, nem fronteiras, nem obstáculos para eles. 

Eles vivem no espiritual e, portanto, não podem estar distantes da vida dos seres humanos, cujo destino 

mais alto é o do desenvolvimento ascendente e da perfeição da alma. 

50 Vocês são todos irmãos e irmãs, todas as almas possuem as mesmas qualidades, até mesmo seus 

corpos foram criados iguais uns aos outros. Por que então você se dividiu em classes sociais e nações, 

humanidade? Eu te amo como filho único e também te perdoo. Mas seja digno desta graça, alcance sua 

redenção. Chegará o momento em que, refletindo sobre Meu ensinamento, vocês se amarão, inspirados por 

Meu amor, e não condenarão suas faltas. 

51 Aconselhe e corrija em seu caminho com amor, mas não se sinta superior a seus semelhantes. 

Somente ame e viva com justiça, como eu lhe instruí. 

52 Preparem-se, pois amanhã vocês serão líderes e professores da humanidade. Naquele tempo de que 

vos falo, transmitireis amorosamente minhas instruções, como eu vos instruí. Você não julgará seus 

semelhantes com dureza ─ pensando que ao fazer isso você está agradando a seu Senhor. Em verdade vos 

digo, mesmo que ensinem as pessoas em Meu nome, vocês não estarão livres de pecar. Observar e rezar. 

Mas quando vos vir castigando as transgressões de vossos semelhantes sem amor, falar-vos-ei pela 

consciência e vos direi, como na Segunda Era: "Que aquele que está livre do pecado atire a primeira 

pedra". 
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53 Meu ensino é para todos os tempos. No momento estou repetindo para vocês as lições dos tempos 

passados para que possam Me entender melhor. Como vocês me ouvem, assim fizeram os discípulos da 

Segunda Era. Como você está dando os primeiros passos no meu ensino, eles também o fizeram. Enquanto 

você luta para superar suas imperfeições, elas também lutaram e finalmente triunfaram. 

54 Assim como vocês duvidam dos presentes que lhes dei, assim também entre aqueles discípulos 

havia aqueles que, pensando que o Mestre não os observava, colocavam em segredo Sua palavra à prova. 

Se tomaram meus exemplos como modelo, o fruto de sua preparação foi revelado em seus trabalhos. Se 

eles não observaram e rezaram, nenhum milagre aconteceu através deles, e eles voltaram para Mim com 

dúvidas em seus corações. Mas quando ouviram novamente a verdade de Minha Palavra, eles se 

arrependeram de suas transgressões e prometeram com lágrimas não duvidar mais de Mim. 

55 Da mesma forma, vejo vocês neste tempo, discípulos: Alguns de vocês têm como armas invisíveis 

a fé e as boas obras, e vêem Minha Palavra revelada em seu cumprimento de ordens. Mas outros de Meus 

filhos reivindicaram ─ sem obedecer a Minha lei ─ que lhes concedo um milagre diante dos olhos dos 

homens que os torna reconhecíveis como Meus mensageiros, e quando não o receberam, duvidaram de 

Mim e Me negaram. 

56 Perdoo-lhes; pois mesmo que duvidem hoje, amanhã acreditarão no ─ se não aceitarem meus 

ensinamentos hoje, amanhã darão suas próprias vidas para confessar e testemunhar a verdade desta 

revelação. 

57 Abençoo aqueles que vivem em Minha Lei e aqueles que a rejeitam, pois através desta última, 

quando tiverem compreendido o significado de Meus ensinamentos, darei grandes provas à humanidade. 

Pois eles serão o meio confiável para que meu Espírito Divino se derrame sobre seus semelhantes em 

força, veracidade e amor. 

58 É assim que eu me deleito em vocês, discípulos, é assim que o Pai os encoraja para o tempo de 

provações que vocês passarão. 

59 Permaneçam atentos à voz da consciência e, em verdade, eu lhes digo, vocês continuarão a receber 

minhas instruções. Embora em 1950 esta manifestação do porta-voz termine ─ ouvir a consciência, então 

sua comunhão com Deus será eterna, e não haverá nada nem ninguém que separe os discípulos de seu 

Mestre. 

60 Confie em minha palavra. Em verdade vos digo que todas as profecias serão cumpridas para a 

satisfação dos profetas e para a alegria do povo de Israel. 

61 Observe e reze, pois os tempos vão mudar. Unam-se à Minha lei de amor e não haverá julgamento 

para detê-los no caminho. Viva os exemplos que lhe dei em Jesus e você certamente ficará de pé. Ninguém 

será capaz de silenciar minha palavra em seus lábios. Em verdade vos digo, nem mesmo o andaime vos 

fará esquecer Minha Lei. Pois a memória do Cordeiro sacrificado vos fará fortes, e vos oferecereis à minha 

Divindade. 

62 Quantos de vocês deixarão o povo mais querido para partir para aqueles que vão ouvir minha 

palavra através de sua mediação. Quantos de vocês, por amor à minha Doutrina, abandonarão seus bens 

materiais e viverão na maior pobreza. Mas se seu corpo deveria ser privado de bens terrenos neste mundo, 

eu adornarei sua alma com Meu amor na eternidade. 

Mas não se preocupem, ó crianças queridas! Eu não peço a nenhum de vocês que sacrifiquem suas 

vidas. Eu só lhe disse em minha palavra: tudo o que você deve dar em meu trabalho, você receberá de 

volta cem vezes mais. Semeie seu caminho com boas obras e você colherá os frutos delas no futuro. 

63 É assim que vos preparo nesta manhã, quando o cristianismo comemora a Paixão de Jesus. Vocês 

também, discípulos, estão experimentando a sempre presente morte sacrificial do Messias e se 

alimentando com os exemplos do Divino Redentor. 

64 Povo de Israel: Seja a luz da humanidade, lembre-a de minha promessa de vir novamente, que lhe 

dei através de Jesus, e diga-lhe que cumpri minha palavra. 

65 Essas profecias foram esquecidas pelos homens, mas eu as recordo através de Meus novos 

apóstolos. 

66 Discípulos: Na manifestação de minha palavra, meu amor paternal e paz está presente. Receba-a 

dentro de você ─ você que ainda mora no vale das lágrimas. 
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67 Beba seu copo de sofrimento com paciência. Pois depois desta amargura, vocês desfrutarão 

eternamente do pão e do vinho do meu amor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 318  
1 Abençoados sejam vocês que vêm a mim em desejo de meu ensinamento. Abençoados sejam 

vocês que sabem descobrir em minha palavra o tesouro da vida eterna. Mas quem são aqueles que se 

fortalecem com minhas lições para que possam permanecer como mensageiros entre a humanidade, uma 

vez que minha palavra através desses bocais tenha cessado? São vocês que se purificam de velhas 

manchas devido a violações de minha lei, que esvaziam o cálice do sofrimento, que vêm de grandes 

tribulações e purificam sua alma nas águas cristalinas dos meus ensinamentos. 

2 Se você vier a este comício hoje, você se sentirá indigno da Minha presença. Mas vejo que vocês 

estão se renovando, e esta purificação os torna dignos de Mim. Sinta minha carícia, sinta meu amor, é o 

bálsamo que cura seus sofrimentos. 

3 Você comemora ─ pela última vez neste formulário ─ minha Paixão na Segunda Era. Você não 

vem para seguir uma tradição. Pois os discípulos do Espírito Santo não devem ser tradicionalistas, mas 

devem obedecer à minha Lei. Vocês vêm apenas para comemorar esses eventos divinos, os exemplos 

perfeitos de ensinamentos que lhes deixei através de Jesus, que lhes ensinarão eternamente a obter sua 

própria salvação. 

4 Hoje vejo sua alma abalada com a lembrança desses exemplos de ensino e lhe digo: Ó filhos muito 

amados, não rejeiteis estas lições de vós, pois elas são a vossa herança! 

5 Vocês Me agradecem pelo incentivo que recebem de Minha Palavra. Mas há aqueles entre vocês 

que me fazem esta pergunta: "Pai, por que você não faz o milagre na minha vida que estou esperando há 

muito tempo"? 

Mas o Mestre diz a você: Semeei suas vidas com milagres neste tempo. Do meu espírito para o seu 

sempre vieram benefícios e dons de graça. Através do intermediário do mundo espiritual, eu espalhei meu 

amor entre vocês. Através de sua fé e de suas boas obras, você tem visto estes milagres acontecerem. 

Pergunto a vocês: Você precisa de um milagre diário para acreditar em Mim? 

6 No início de seu desenvolvimento, eu o banhei com dons de graça e benefícios fisicamente visíveis 

e tangíveis. Mas quando seu conhecimento e sua fé se inflamaram como uma luz em sua alma, eu parei de 

lhe dar estas provas materiais. Hoje, como discípulos, sua fé deve coincidir com a Minha vontade, a fim de 

superar todos os obstáculos e adversidades. 

Você me pergunta: "Mestre, o que é a fé? E o Mestre lhe responde: A fé é o olhar espiritual que vê 

mais do que o coração e a mente. A fé é o olhar que vê e descobre a verdade. Portanto, sua fé vê as 

manifestações que muitas vezes você é incapaz de compreender, e através delas o torna forte na fé. 

7 Esta é uma devoção matinal significativa, ó povo amado, pois estou construindo entre vocês "A 

Nova Jerusalém". Vocês são as primeiras pedras da cidade branca e brilhante que foi anunciada por Mim 

através dos profetas. Esta cidade espiritual não terá seus fundamentos neste mundo. Pois se você acredita 

que a Nova Jerusalém é sua pátria terrestre, você está em grave erro: a Nova Jerusalém que agora estou 

construindo em sua alma, e esta cidade ─ mais branca que a deslumbrante brancura da neve ─ se espalhará 

para todas as pessoas quando a redenção de toda a humanidade chegar. 

8 Hoje, quando venho até vocês para começar a construir A Grande Cidade, vejo entre meu povo a 

falta de harmonia, de espiritualidade e Meu Divino Espírito sofre porque vocês ainda não sabem como 

estar completamente comigo. ─ Apesar das lições perfeitas que lhe dei ao longo do tempo, você se agarra 

obstinadamente às paixões inferiores, à desunião e à idolatria. 

9 Em verdade vos digo, se deseja ser grande, não procure a grandeza nas vaidades do mundo, pois 

elas são transitórias. Procure-o no espiritual, que é eterno. 

10 Para alcançar esta elevação é necessário um esforço constante, uma vontade indomável, uma fé 

incondicional. Somente assim será possível alcançar a glorificação da alma. 

11 O caminho se presta à aquisição de mérito porque está repleto de provas. Lá você poderá aprender 

a rejeitar sua arrogância, a aceitar a dor com paciência, a rejeitar a vaidade e as paixões. Por outro lado, há 

muitas pessoas carentes no caminho que você pode ajudar para que também elas possam alcançar seu 

objetivo. 

12 Todo homem ─ quer tenha ou não espiritualização em sua vida ─ carrega uma cruz. Minha Palavra 

ensina a carregá-la com amor, a torná-la fácil e até mesmo necessária para poder viver. Aquele que ama 
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sua cruz ama seu destino porque sabe que fui eu quem a marcou. Este ama minha vontade, e aquele que 

faz minha vontade compartilha de minha paz, minha luz e minha força. 

13 Aquele que evita o peso de sua tarefa, que abandona o caminho certo ou desconsidera os 

compromissos que sua alma assumiu comigo para, em vez disso, assumir obrigações de acordo com seu 

gosto ou vontade, não poderá ter a verdadeira paz em seu coração, pois sua alma nunca ficará satisfeita e 

tranqüila. São aqueles que estão sempre buscando prazeres para esquecer seu tormento e inquietação, 

enganando-se com falsos prazeres e satisfações fugazes. 

14 Deixei-os seguir seu caminho porque sei que mesmo que hoje eles se distanciem, me esqueçam e 

até me neguem, logo entenderão a insignificância das riquezas, dos títulos, dos prazeres e honras do 

mundo quando a realidade os despertar de seu sonho de grandeza na terra, quando o homem tiver que 

enfrentar a verdade espiritual, a eternidade, a justiça divina, da qual ninguém pode escapar. 

15 Ninguém ignora isto, pois todos vocês possuem um espírito que, através do dom da intuição, lhes 

revela a realidade de sua vida ─ o caminho que é traçado para vocês e tudo o que vocês são para realizar 

nele. Mas vocês querem desesperadamente se libertar de qualquer voto espiritual para se sentirem livres e 

como mestres de suas vidas. 

16 A maioria dos homens não está ansiosa para cumprir seus deveres religiosos? Eu lhes digo, vocês 

criaram religiões para tentar escapar de minha lei e para fazer crer que estão cumprindo-a. 

17 A esta humanidade eu poderia aplicar as mesmas palavras que disse ao povo judeu naquela época, 

quando os fiz ver que, para seguir tradições antigas e já inúteis, eles haviam esquecido a Lei. 

18 O símbolo do cristianismo, a cruz, está em toda parte. Onde quer que eu encontre as igrejas feitas 

de pedra, a maioria das pessoas pronunciam Meu nome, as pessoas me homenageiam e realizam ritos para 

Mim diariamente. No entanto, não descubro no coração dos homens nenhuma manifestação de amor, que é 

a essência, o início e o objetivo final de Minha Doutrina. No entanto, todos vocês acreditam que estão na 

Lei e na Verdade. Portanto, você reclama quando eu lhe revelo o contrário, e quando alguém lhe mostra 

seus erros, você permite que a raiva o agarre. 

19 Em verdade vos digo, cristãos, se eu viesse ao mundo como homem neste tempo presente, seriam 

vocês, dentre todas as pessoas, que me arrastariam para a cruz de um novo Calvário, se ouvissem a 

verdade em Meus lábios. Mas eu não virei mais ao seu mundo como homem. Eu vim em espírito, vocês 

não Me verão com os olhos de seu corpo, mas devem Me ouvir. Você quer me encontrar para me destruir. 

Mas uma vez que você me encontre, será para me adorar. Pois qualquer um que fale comigo 

espiritualmente fornecerá prova de que a fé surgiu em seu coração e iluminou sua mente. 

20 Ainda hoje descubro entre meus novos discípulos a fraqueza de Pedro, a dúvida de Tomé, a 

ambição de Judas, e por isso é necessário que eu continue a ensinar-vos como Mestre. 

21 Nesta última comemoração que hoje tenho com vocês, neste ano de 1950, lembro o dia em que 

Jesus, acompanhado de seus discípulos, entrou triunfantemente na primeira Jerusalém para completar sua 

missão divina na cruz. 

22 Experimente estes momentos espiritualmente com verdadeira devoção ─ e não como uma simples 

comemoração. Não ─ sinto que estou apenas dando minhas últimas lições através dos Portadores de Voz 

na Terceira Vez. Estas palavras serão o pão da vida eterna para sua alma ao longo de suas peregrinações. 

Estes ensinamentos serão suas defesas e seu pessoal. Você deve fazê-los seus, imprimi-los em sua 

consciência com o fogo do meu amor, para que mais tarde você possa imprimi-los, como eu os dei a você, 

nos corações de seus semelhantes. 

23 Uma grande parte da humanidade celebra esta tradição e meu Espírito faz seu amor ser sentido por 

todos os seus filhos. 

24 É a preparação que eu dou às almas. Uma vez que a renovação espiritual e humana ocorra em 

todos os homens, a espiritualização trará como fruto sua fraternidade e amor entre as nações. Então, deste 

planeta, irradiará a luz brilhante da harmonia espiritual que será mantida em todos os mundos. Será a 

deslumbrante cidade branca que meu apóstolo João viu em seu arrebatamento. 

Não será mais a cidade assassina de Deus que exalta seu Mestre em uma cruz para vê-lo sangrar e 

morrer. Será a cidade renovada que aguarda a vinda de seu Senhor, o Pai, que desce da cruz de Seu 

martírio para viver eternamente no coração de Seus filhos. 
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25 Quando o Mestre chorou na antiga Jerusalém, não foi por causa dessa raça, foi por causa da 

cegueira dos homens que ─ embora estivessem tão próximos do Pai ─ não O reconheceram. 

O Mestre estendeu seus braços paternos para abraçar seus filhos. Mas os corações das crianças se 

fecharam, cegos por Sua escuridão, e assim o Pai não pôde sentir a carícia de Seus próprios. Em vez disso, 

ele recebeu descrença, escárnio, desprezo e morte. No entanto, como não era a cidade terrestre por cujo 

bem Jesus chorou, Ele permitiu que sua destruição mostrasse à humanidade que o que o Pai era e sempre 

buscará é a ovelha espiritual perdida no bosque escuro do pecado. 

26 Já que eu lhes disse na Segunda Era: "Meu Reino não é deste mundo" ─ por que vocês pensaram 

que Minha Manifestação como Espírito Santo aconteceria novamente na forma limitada de Jesus? 

Lembre-se de que eu disse à mulher de Samaria: "Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade". 

27 Eu vim até você em espírito, cumpri minha promessa a você. Mas não se torne fanático por sua 

nação, pois ela só tem sido seu abrigo neste tempo, como qualquer outra nação na Terra poderia ter sido. 

Mas vocês, aqueles destinados a ouvir minha palavra neste tempo, são verdadeiramente os escolhidos para 

começar a construir a Nova Jerusalém na união de suas almas. 

28 Hoje você ainda está longe de contemplar o reino da paz em seu mundo. Libertem-se de todo 

egoísmo e, embora não desfrutem da paz na vida humana atual, não deixem de lutar por ela. 

Eu vos ensinei a esquecerem-se de vocês mesmos e a pensar nos outros. Por que você deve sempre 

buscar apenas seu próprio bem-estar e permitir que Eu seja o único que se preocupa com toda a 

humanidade? Há muitos de vocês que não têm suas palavras, suas orações e seu amor. Falta-lhes a riqueza 

de benefícios que estas revelações proporcionam, que você desperdiçou. Trabalhe nestes campos, faça-os 

férteis com seu amor. Se você deixar o trabalho inacabado quando eu o chamar para o além, não se 

preocupe, pois a morte física não porá um fim ao cumprimento de sua missão. 

29 Eu sou a Vida, eu sou eterno, e os fiz morar comigo para que nunca abandonem o trabalho que 

começaram. Confie em Mim, e eu lhe digo sinceramente, não se perderá uma única semente, e sua colheita 

será perfeita. 

30 Pense nas próximas gerações que virão depois de você, e semeie para elas as sementes do amor, 

deixando seu traço de virtude reconhecível. Você sabe se eu não o deixarei voltar nessas gerações? Seja 

virtuoso no prazer e no sofrimento, em paz e em batalha. 

31 Obedeçam a Minha lei de justiça e amor, não há "impossível" que os impeça de cumprir Meus 

supremos mandamentos. Não exijo de vocês trabalhos perfeitos, pois ainda os vejo lutando por sua vida no 

oceano tempestuoso da vida. Você luta lá, agarrado ao bote salva-vidas de sua consciência, para não 

perecer no mar agitado da depravação. 

32 Os grandes cataclismos da alma e os eclipses causados pelos ensinamentos do materialismo 

prepararão o cálice do sofrimento e dos grandes eventos para a humanidade. 

33 Ainda assim seu planeta não é um lugar de amor, de virtude, nem de paz. Eu envio a vosso mundo 

almas puras, e vós as devolveis a Mim impura, porque as vidas dos homens estão permeadas de pecado e 

depravação. 

34 Vejo as virtudes como pequenas luzes isoladas entre almas açoitadas pelas tempestades do 

egoísmo, da vingança e do ódio. Este é o fruto que a humanidade me oferece. 

35 Durante muito tempo, antes que sua alma encontrasse paz e harmonia neste mundo, seu assunto 

desfrutou desta felicidade. 

36 Para que o homem pudesse habitar este planeta, eu sacudi e preparei esta terra com minha perfeita 

sabedoria e através das forças da natureza. Mas antes que o homem a habitasse, havia os animais 

primitivos que viviam nela. 

37 Quando este mundo foi transformado em um lar cheio de delícias, maravilhas e belezas, eu o 

ofereci ao meu muito amado filho, o homem. Assim, eu vos deixo habitar a terra para viver nela, pois 

amar e compreender a vida é também amar e compreender-Me. Uma vez que o amor e a compreensão de 

tudo o que os rodeia esteja verdadeiramente presente, então vocês terão Me reconhecido e terão se 

redimido em verdadeiro conhecimento, porque eu estou em todas as coisas criadas. 

38 Aqueles que estudam a natureza sem amor, guiados apenas pelo conhecimento da ciência humana, 

Me negam, e isto porque não sabiam ver, porque não entendiam realmente, muito menos sentir e amar. 



U 318 

61 

Por outro lado, quantos são entre os humildes, entre os desprezados, os humilhados pelo orgulho e pela 

ignorância daqueles que se consideram estudiosos entre a humanidade, que acreditaram sem saber porque 

o olhar de sua fé viu diretamente a verdade e entenderam que este planeta está lá para o homem desde o 

início ─ um paraíso de graça, harmonia e bênçãos. 

39 Você se maravilha quando percebe a perfeição de cada ser, como cada criatura criada por Mim 

toma seu lugar em seu caminho, tudo está sujeito a um comando, tudo obedece a Minha lei. Você não 

precisa duvidar da origem de sua natureza, pois já confia na precisão e confiabilidade de sua lei. Você 

descobriu muitos ensinamentos na vida e confia na observância de suas leis da natureza, que não o 

enganaram. 

40 Da terra, você recebeu os benefícios dela. É como uma bênção para você, que sempre lhe deu 

alimento, um paraíso cheio de delícias, e no final de sua vida terrena abriu seu ventre para recebê-lo com 

amor. Mas enquanto você encontrou beleza na vida humana no início de sua existência neste mundo, sua 

alma, embora esteja na Terceira Era, ainda está lutando para alcançar a paz. 

Assim como eu sacudi este planeta no início através das forças da natureza para oferecê-lo a vocês 

como um paraíso cheio de bênçãos, também neste tempo serão novamente as minhas forças da natureza 

que os abalarão. Será minha justiça perfeita que ajudará as almas a alcançar sua liberdade. 

Da mesma forma, vou me manifestar no meio das comunidades religiosas, seitas e instituições e 

eliminar suas inimizades e sentimentos de vingança que dividiram as pessoas por falta de união espiritual. 

41 Estes eventos esperam a humanidade. Observem e orem, discípulos, pois estas provas serão 

testemunhadas por muitos de vocês. Você verá as doutrinas do materialismo se tornarem altamente ativas 

à medida que engolem os homens e os levam a proferir gritos de angústia. 

42 Não quero assustá-los com esta chamada de despertar, mas adverti-los que vivem nesta época de 

provação na terra. Tudo isso deve acontecer para que todas as almas possam alcançar sua salvação. 

43 Será meu Espírito Divino que apagará a arrogância dos homens. Será a minha sabedoria que 

revelará a verdade a vocês que vagaram na escuridão. Será a luz do Espírito Santo que ilumina a alma dos 

homens em suas ciências e os conduz no caminho do perdão, do amor e da justiça. 

44 Uma vez que você tenha passado por estas provas de Meu amor, a renovação espiritual e física da 

humanidade ocorrerá. Então, caminhando pelo caminho da virtude e da espiritualização, os homens se 

surpreenderão ao perceber que esta vida é a mesma que eu lhes ofereci desde o início, que nada nela 

mudou. Eles aprenderão que o planeta que lhes confiei como lar temporário continua sendo pródigo em 

dádivas de bênçãos ─ que a Mãe Terra, misericordiosa como a Originadora da vida, continua a lhes 

oferecer seu peito para alimentá-los com seu amor. Pois esta é a tarefa que o Pai lhe confiou. 

O sol também será o mesmo, sempre enviando seu calor revigorante como um símbolo da presença do 

Senhor. Será nesse tempo, ó povo amado, que os homens entenderão que foram suas obras más que 

tornaram sua existência amarga. Portanto, eles se tornarão meus bons operários e se prepararão para 

habitar mais perfeitos lares na eternidade, de forma harmoniosa. 

45 Assim eu vos preparo, discípulos, para os tempos que vos esperam, quando não haverá fome com 

os cheios, ignorantes com os cultos, nem poderosos com os impotentes. Todos vocês estarão no banquete 

do Senhor e desfrutarão do eterno concerto de Seu amor. 

46 Nesse tempo, ó discípulos, a Nova Jerusalém estará no coração dos homens. Vocês atingirão altos 

graus de espiritualização e eu não só enviarei almas com grande desenvolvimento para encarnar entre 

vocês, para que possam trazer-lhes minhas mensagens. Enviar-lhes-ei também as almas que precisam de 

sua virtude e que, vivendo entre vocês, se purificarão de seus pecados. Naqueles tempos, o oposto de hoje 

acontecerá, quando eu enviar a vocês almas puras e vocês as devolverem manchadas para Mim. 

47 Com o significado da minha Palavra, crie no coração de seus filhos um santuário de 

espiritualidade, não de fanatismo ou idolatria. Conduzi-os no caminho da minha lei. Não é suficiente não 

prejudicar ninguém. É justo não fazer o mal, mas se você fizer o bem, você será agradável para Mim. 

48 Quão clara e simples é a verdade! Como é clara e simples a espiritualidade! E ainda ─ como é 

difícil de entender para aquele que teimosamente permanece na escuridão de seu fanatismo e tradições. 

Sua mente não pode compreender que há algo mais do que aquilo que ele entende; seu coração resiste a 

rejeitar o que era para ele seu Deus e sua lei: a tradição e o rito. 
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49 Você acha que eu detesto aqueles que não querem reconhecer Minha verdade? Não, meus filhos, 

Minha misericórdia é infinita, e é justamente a eles que me dirijo para ajudá-los a sair de sua prisão para 

que possam se deleitar em contemplar a luz. As provas necessárias para seu despertar para a fé estão 

reservadas para eles. Eles não serão provas além de suas forças, serão lições sabiamente adaptadas a cada 

alma, a cada vida, a cada pessoa. 

50 Dali, entre aqueles cérebros escuros, entre aqueles corações doentes de fanatismo religioso e de 

ignorância, vocês verão aparecer os grandes e apaixonados soldados da verdade. Pois no dia em que se 

libertarem de suas correntes, de suas trevas, e virem a luz, não poderão conter sua alegria e gritarão no 

topo de seus pulmões que voltei para salvar o mundo, elevando-o na escada da espiritualização para o 

verdadeiro reino. 

51 Para ajudá-lo a evoluir, você teve a manifestação de Elias, seu guia espiritual, o precursor da 

Terceira Era, que preparou sua alma. Mas ele vê com tristeza que muitos se desviaram, e quão grande é 

então a dor de Elias. Ele procura suas ovelhas junto com seus servos espirituais de todas as maneiras. 

Quem de vocês se preparará para trazer os ausentes ─ aqueles que estão no caminho da dor? 

Aqueles que sofrem no momento, eu me fortalecerei para que não blasfememem, para que sintam 

Minha presença e se apressem para estar na mesma mesa com o Mestre e alimentar-se do pão e do vinho 

que eu preparei com Meu amor. 

52 Vocês são a geração que ouve Minha Palavra nesta Terceira Era para que suas vidas se conformem 

ao cumprimento de Minha Lei e eu possa me fazer conhecido através do órgão de entendimento que me 

preparei para cumprir Minha promessa da Segunda Era. 

53 No passado, meus apóstolos sentiam tristeza quando eu lhes dizia que logo os deixaria, que depois 

seriam eles a espalhar meus ensinamentos. Mas eu lhes indiquei que eu viria novamente quando o mundo 

estivesse no auge da corrupção. 

Alguns não me reconheceram, mas outros virão quem ─ quando receberem a essência de Minha 

Palavra ─ entenderá seu Mestre e sentirá Minha Presença. Você estará comigo novamente e eu a receberei 

com o mesmo amor de sempre, para que você possa estar no Meu peito. 

54 Eu vos dei meu ensinamento para que ─, vivendo-o ─, vocês possam se fazer dignos de entrar no 

meu reino. 

55 Já na Segunda Era eu o instruí como rejeitar a tentação ─ tudo o que não é seu deste mundo, para 

que você possa estar comigo como Jesus estava no Pai. 

56 Preparem-se, pois vocês são os discípulos que seguem os passos do Mestre que sobe o Calvário 

mais uma vez. Estas últimas palavras de ensino são como os últimos momentos da vida de Jesus. Pois 

quando o ano 1950 terminar, minha Divina "Palavra" não falará mais com você através destes bocais. Hoje 

você vem apressado porque não quer perder uma única de minhas lições. Vocês os mantêm em seus 

corações porque querem ser testemunhas de minhas últimas palavras à humanidade. 

57 Vocês são os mesmos que cantaram Hosana na Segunda Era, quando Jesus entrou em Jerusalém. 

Hoje, enquanto me faço conhecido no Espírito, vocês não mais estendem seus mantos no Meu caminho, 

são seus corações que vocês oferecem como morada a seu Senhor. Hoje sua hosana não vem mais de sua 

garganta, esta hosana brota de sua alma como um hino de humildade, de amor e de conhecimento do Pai, 

como um hino de fé nesta manifestação que seu Senhor lhe trouxe na Terceira Era. 

58 Uma vez, como agora, você é o mesmo que aqueles que me seguiram quando entrei em Jerusalém. 

As grandes multidões Me cercaram, cativadas por Minhas palavras de amor. Homens e mulheres, velhos e 

crianças sacudiram a cidade com seus gritos de alegria, e até os sacerdotes e fariseus, temendo que o povo 

se rebelasse, me disseram: "Mestre, se Você ensina a paz ─ por que permite que seus seguidores causem 

tal alvoroço?" Mas eu lhes respondi: "Em verdade vos digo que, se estas fossem silenciosas, as pedras 

falariam". Pois estes foram momentos de alegria, foi o auge e a glorificação do Messias entre aqueles 

famintos e sedentos de retidão ─ aquelas almas que há muito esperavam a vinda do Senhor em 

cumprimento das profecias. 

59 Com esse regozijo e alegria, meu povo também celebrou a libertação do Egito. Eu queria tornar 

essa comemoração da Páscoa inesquecível para meu povo. Mas, na verdade, eu lhes digo que não segui 

meramente uma tradição sacrificando um cordeiro ─ não, eu me ofereci em Jesus, o cordeiro sacrificial, 

como o caminho pelo qual todos os Meus filhos encontrariam a salvação. 
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Mesmo na Terceira Era eu não sigo a tradição. Através de Minha Palavra eu fiz vocês reviverem os 

acontecimentos de tempos passados. Mas saibam, discípulos, que a Lei que lhes ditei no Monte Sinai está 

presente em sua consciência. O sacrifício do Cordeiro Imaculado, assim como as revelações que vos 

trouxe como Espírito Santo, e os ensinamentos que vos concederei nos tempos vindouros ─ tudo isso está 

presente na eternidade. 

60 Mais tarde você comemorará esses eventos, mas sua comemoração consistirá em meditação, 

verdadeiras resoluções de renovação e cumprimento em Minha Doutrina. Não celebrareis festivais, não 

festejareis cerimônias nem ritos na opinião de que Me agradam, esquecendo a Lei. Você não deve ser 

tradicionalista. Os discípulos espiritualistas sempre visualizarão o sofrimento de seu Senhor, sentirão Sua 

presença divina e ensinarão seus semelhantes, ouvindo a voz de seu espírito. 

61 Quando chegar a hora de comemorar a Sagrada Comunhão, vocês devem fazê-lo com suas 

orações, então sentirão Meu Divino Espírito distribuindo entre vocês o pão e o vinho espiritual. Desta 

forma, vou iluminar para vocês as lições que ainda considerarão envoltas em mistério. 

62 Despertai, discípulos! Você entrou numa época em que a humanidade cristã está estudando Minha 

Palavra e as profecias no desejo de obter a interpretação correta das revelações anteriores. Em alguns eu 

descubro um pouco de luz, outros se perderam. Em alguns vejo humildade, respeito e amor suficientes 

para compreender as profecias em estudo. Em outros eu vejo orgulho e vaidade, e eles explicam o 

significado das escrituras para as nações em seu desejo de fama. Mas, em verdade vos digo, com seus 

erros, eles confundiram a humanidade. 

63 Lembre-se que na Segunda Era eu lhe disse que lhe enviaria o "Espírito da Verdade", o Espírito 

Santo, e que Ele lhe explicaria as revelações que você não poderia entender naquele tempo, e lhe daria 

novos ensinamentos. 

64 Aqui está o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, falando-lhes do passado, do presente e do 

futuro. 

65 Observem e rezem, pessoal, pois em oração vocês encontrarão a luz para entender melhor meus 

ensinamentos. Este é o pão e o vinho ─ alimentem-se, discípulos, fortaleçam-se, pois amanhã vocês terão 

que compartilhar este alimento com a humanidade. 

66 Aprende de Mim, transmite Meu exemplo e sabedoria, ó povo, ó discípulos muito amados. 

67 Todos vocês são trabalhadores no meu andar ─ alguns como "primeiros", e outros como "últimos", 

mas todos vocês poderão ser "primeiros" através de seu zelo e espiritualização. 

68 Nesta hora de devoção, na qual sua alma me oferece suas hosanas espirituais, Meu Divino Espírito 

vos inunda de paz, amor e bênção. 

69 Através de minhas bênçãos, legiões de almas que se purificaram no vale espiritual recebem a luz. 

Neste momento, eles estão experimentando a continuação de minha Obra, a elevação da Nova Jerusalém 

nas almas unidas dos homens. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 319  
1 Seja bem-vindo comigo mais uma vez. Quem está se revelando a você neste momento? O Pai, o 

Filho ou o Espírito Santo? Eu lhe respondo: Vosso Deus está se manifestando entre vós. Se eu vos disse na 

Segunda Era como homem: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai", eu vos digo hoje, já que não 

venho a vós como homem, mas no Espírito: Aquele que ouve Jesus ouve e recebe a Jeová, e esta é a voz 

do Espírito Santo. 

Não veja nela três pessoas ou três deuses, reconheça um Espírito Divino que se manifesta em 

abundância entre vós neste momento, nesta voz, nesta palavra de vosso Mestre de todos os Mestres. Vós 

encontrareis o Juiz, descobrireis o Pai e sentireis a essência do Espírito Santo. 

2 Em minhas últimas manifestações através dos porta-vozes humanos no presente ano de 1950, 

testarei o progresso de Meus discípulos. Vou colocá-los à prova, retirando suas instruções. Pois eu lhes 

mostrarei quem está mais avançado em minhas instruções, ou quem ficou para trás. 

Eu sei de tudo. As lições e testes que eu dou servirão para que cada um de vocês conheça interiormente 

seu progresso, sua estagnação ou sua regressão. 

3 Trago cada vez mais luz em sua alma para que, após a cessação de Minha Palavra, você possa 

permanecer iluminado e depois ─ como já lhe disse, ─ sejam faróis radiantes neste mar de paixões e 

tempestades que formam seu mundo. 

4 Aqueles que têm grande fé em Mim preparam humildemente sua alma para receber dentro de Mim 

tudo o que eu entrego neste momento. Mas ainda há discípulos que abrem bem os olhos de sua alma 

porque buscam descobrir a verdade de Minha presença no além. 

5 A dúvida ainda agarra alguns corações e eles se perguntam se sou eu ou não. Alguns ainda estão 

confusos com algumas de minhas palavras e revelações. Mas eu pergunto a vocês: Por que, já que você 

está na Terceira Era? Deixe a dúvida para Thomas, pois ele viveu na Segunda Era. Mas lembre-se da lição 

que lhe dei e de tudo o que manifestei naquele tempo para destruir o materialismo, para tirar a dúvida 

daquelas pessoas. 

Mas hoje, na Terceira Era, quando os ensinamentos e revelações de tempos passados e da Terceira Era 

estão se acumulando em sua alma e em seu coração, por que você ainda duvida? Por que você pondera em 

seu íntimo se sou eu ou não, se há verdade ou engano neste trabalho que você está recebendo atualmente? 

Falo desta maneira somente àqueles que duvidam do ─ àqueles que lutam interiormente porque estão 

nos últimos tempos de Minha manifestação através do intelecto do homem. Mas eu lhes digo de novo: 

"Abençoados sejam aqueles que acreditaram sem ver! 

6 Você se lembra junto com seu Mestre dos eventos que aconteceram na Segunda Era. Eu lhe ensinei 

que deixei em sua alma o ensinamento que então lhe dei. Cada uma de minhas obras e minhas palavras 

foram atos de vida eterna que eu lhes dei. O Sangue que derramei para mostrar-vos o caminho para a vossa 

salvação ainda está fresco e será eterno na alma de todos os Meus filhos. Pois o que fluía de Meu corpo 

naquela época era emblemático da vida que derramei ─ do perdão com que envolvi todos os pecadores ─ 

da luz com que acendi a fé nos incrédulos ─ da luz com que dissipei todas as brumas escuras desta 

humanidade. Esta vida espiritual é eterna em você ─ naquele sangue que estará sempre fresco em sua 

alma. 

7 Quando me tornei homem para trazer salvação, salvação e luz aos homens, não vim somente para 

eles. Era o tempo designado pelo meu Espírito Divino para partir para todas as almas, sem dar qualquer 

preferência a mundos ou graus de desenvolvimento. Portanto, depois de completar Minha missão como 

Mestre entre vós, Meu Espírito foi para todos os lares habitados pelas almas do Senhor. 

Pois embora vocês tivessem a promessa do Messias, essa promessa não era apenas para as almas 

encarnadas, mas também para aqueles que Me esperavam no além ─ para aqueles que, em reparação, em 

expiação, em expiação, em encontro de experiências espirituais, esperavam o dia em que o Redentor de 

todas as almas viria para abrir a porta. 

8 Assim aconteceu que ─ depois de ter realizado meu trabalho entre vocês e aberto as portas de meu 

reino através de meu sacrifício de amor por todos os meus filhos terrenos ─ voltei-me para as outras almas 

e dei-lhes liberdade também. Mas alguns eu me encontrei com uma "peça de vestuário" humana e outros 

com "peças de vestuário" diferentes. Mas, em verdade vos digo, estas "vestes" nunca foram importantes 
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para mim, mas a evolução ascendente das almas. Pois venho para libertá-los das imperfeições e do 

materialismo ─ Venho para purificá-los com Minha Doutrina, para dar-lhes o manto branco, mais branco 

que a brancura cega da neve, da qual muitas vezes falei com vocês neste tempo. 

9 Assim como naquela época eu visitei alguns e outros em seus mundos diferentes, assim na 

Terceira Era eu fui mais uma vez a todos. Mais uma vez, eu me revelei às almas que habitam por todo o 

universo. 

De fato, estabeleci laços de amor, lutando pela unidade de todas as almas. Mas quero que minha 

proclamação de hoje seja mais perfeita do que a de outros tempos, para que através dela possais alcançar-

Me logo, para que através da proclamação de espírito a espírito possais receber as inspirações do Pai, Seus 

mandamentos, Suas repreensões e Sua justiça com maior perfeição. 

10 Como Espírito Santo, dediquei a terceira vez à tarefa de iluminar todas as almas para que nunca 

mais caiam, de salvar os errados, de converter os cegos e de purificar aqueles que se contaminaram muito, 

a fim de libertá-los de suas correntes de vergonha, vergonha, crime e remorso ─ todos aqueles que 

arrastam consigo, impressos em seus espíritos, toda a história de suas transgressões, suas violações de 

Minha Lei. 

11 Tudo no universo é sabiamente ordenado. Atualmente falo ao mundo, a todos os meus filhos, na 

forma em que devo me fazer conhecer a cada um deles, a fim de levá-los ao perfeito diálogo de espírito 

para espírito, a fim de levá-los à perfeição, que é o objetivo que espera a todos. Você é o mais avançado 

espiritualmente no universo? Não pergunte para saber, pois você não poderia compreender. 

12 Na Segunda Era eu lhes disse: "Na casa do Pai há muitas moradias". Hoje eu lhes digo em seu 

próprio idioma: No universo criado por Mim há muitos mundos povoados por filhos de Meu Divino 

Espírito. Vocês são todos irmãos e irmãs em Mim, são todos como Eu, e embora atualmente sejam 

diferentes em suas imperfeições, na perfeição serão todos iguais. A esta perfeição eu os conduzo, e para 

que vocês cheguem a ela, eu os preparo, os ensino, os testo e trabalho em vocês. 

Eu os conduzo a todos igualmente à comunhão com Meu Divino Espírito, e também os conduzo à 

comunhão entre vocês. Quando esta comunhão entre almas será completa? Você não sabe agora. Haverá 

muita conversa ─ muitas manifestações acreditadas por alguns e negadas por outros. Mas o Espírito se 

manifestará, o Espírito falará, o Espírito prevalecerá em toda a Terra. 

13 A tudo isto vos digo que não é um dia terrestre, não são apenas algumas horas que vos dedico para 

penetrar no mundo da luz e nos abismos das trevas em busca das almas que Me esperam. Não, povo, é 

todo um período de tempo, é toda uma era dentro da eternidade, destinada por Mim desde o início da 

criação a vir a todos como o Espírito Santo, revelando-Me de acordo com o progresso das almas na 

Terceira Era a um nível mais elevado e com mais perfeição. 

14 Hoje você não olha além de seu mundo, para que nem seu espírito, nem seu olhar, nem seu 

intelecto consigam explorar aquilo que ainda não está de acordo com você e que só chega até você com 

uma atitude respeitosa e obediente para recebê-lo ─ por meio da oração, a evolução ascendente que o leva 

até Mim e até Meu Mundo Espiritual dedicado à tarefa de protegê-lo. 

Através deste desenvolvimento ascendente, através do benefício que vocês retiram do que lhes estou 

revelando neste tempo, vocês conseguirão saber o que querem saber hoje por curiosidade e o que saberão 

amanhã por causa da justiça, como remuneração, como recompensa, ó amados discípulos do Senhor! 

15 Aproxima-se o momento em que os deixarei sem esta Palavra. Uma vez que você não ouvir mais, 

muitos ficarão tristes, outros terão frio, mas o resto permanecerá forte na fé. Mas se me perguntarem hoje 

qual é o meu desejo divino, eu lhes respondo: que todos vocês sejam fortes na fé, que se preparem antes 

que eu termine esta Palavra entre vocês. 

Investigue meu trabalho, se quiser, para que você possa ser convencido, para que você possa ser firme, 

para que a dúvida não chegue a você mais tarde. Pois isto o fará sofrer e tropeçar, pois esta dúvida o 

deixará com uma forte dor pela qual sua consciência se lembrará. Mas não quero que meus discípulos 

carreguem nenhuma censura em sua consciência ─ Quero apenas que eles sintam a paz do Meu Espírito. 

16 Se este povo não souber se preparar, se não fizer uso de meus últimos ensinamentos, mais tarde 

faltará minha palavra, e o tempo, as provações, os infortúnios e as palavras sem sentido dos homens a 

mergulharão em dúvida. Então o discípulo terá que parar em seu caminho e se perguntar se o que ouviu 

estava certo ou se não era verdade, e então, quando apenas o silêncio aparente responde suas dúvidas, ele 
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levantará seu rosto irreverentemente para dizer ao Pai: "Senhor, embora Tu prometeste ficar conosco para 

sempre ─ por que teus filhos não Te vêem? Por que nossos ouvidos não ouvem Você? Por que nosso 

coração não sente o seu batendo? Por que Você não se manifesta claramente conosco"? 

17 E quando você vir as doutrinas dos homens e das instituições religiosas se levantarem em grandes 

concursos e avançarem em seu caminho, vencendo "batalhas", você dirá: "Para onde foi o trabalho do Pai? 

Por que Ele se calou e nos deixou em paz como vítimas de golpes do destino e perigos"? 

Vocês terão grandes dúvidas, como outros discípulos de Mim tiveram em outro momento, e a dúvida 

se tornará ainda maior quando vocês se lembrarem de muitas de Minhas palavras que, de acordo com as 

más interpretações, não aconteceram, e então vocês dirão: "Por que Sua Palavra não teve o efeito nem o 

poder de deixar Seu povo unido? Por que Ele não realizou, com todo Seu poder, o milagre de fundir este 

povo espiritualista do Senhor em um só coração? Por que, na época em que Ele ensinou Seus discípulos, 

não vieram pessoas de todas as nações do mundo para ouvi-lo? Por que não havia paz entre os homens 

quando Ele desceu com o poder através de Seu Raio Universal? Por que Sua partida foi tão triste? Por que 

Ele se afastou de nós em silêncio, sem ser ouvido nem glorificado por toda a humanidade"? 

Tudo isso atormentará seu coração no fogo da dúvida, mas eu não quero que isso aconteça. Quero que 

sua alma, aliviada de todas as dúvidas e incertezas, não exija do Pai nada que signifique a materialização 

de Seu Espírito Divino. Não quero que você peça, após a cessação de Minha Palavra, que eu me humanize, 

limite a mim mesmo, ou tome a forma de Jesus como homem. 

18 Quero que sua alma me siga verdadeiramente ─ não só pelo desejo de me sentir, não pela força da 

necessidade de sua alma de me ver e ouvir, mas de me sentir por causa da veracidade, de me contemplar 

no equilíbrio de sua alma através da fidelidade de seu ser. Pois então você me contemplará maior, mais 

perfeito e imutável. 

19 Lembre-se de que as pessoas se sentiram enganadas naqueles segundos tempos. Eles esperavam 

um Messias cheio de poder terreno para libertar Israel da escravidão dos homens. Eles esperavam um 

príncipe guerreiro, um senhor sobre exércitos, nações e terras terrestres. 

Mas quando ouviram a palavra daquele Mestre manso e humilde, que falava apenas das obras de seu 

Pai, e que lhes prometia um reino melhor do que os reinos da terra, que anunciava a vitória espiritual de 

seus ensinamentos, que lhes anunciava justiça para aqueles que derramavam lágrimas pelos pobres 

espirituais, pelos doentes, pelos humilhados, para os escravos ─ então se sentiram enganados aqueles que 

esperavam o tempo próximo de sua libertação terrena e a glorificação daquele Senhor ─ aqueles que 

desejavam vê-lo sentado em um trono neste mundo e contemplando um cetro de justiça à sua direita para 

julgar as nações, para subjugar os grandes reinos deste mundo. 

20 Quando chegou a noite da prisão do Mestre, seus corações foram abalados diante de tal mansidão, 

porque o Senhor não resistiu, porque Ele não derrubou Seus próprios inimigos com Seu poder, porque Ele 

se permitiu ser arrastado como um cordeiro gentil para o lugar do crânio. E quando Seus apóstolos viram o 

escárnio e a zombaria daquela gente, até mesmo eles partiram confusos e desconfiados. E eles se 

perguntaram: "Por que os eventos aconteceram desta maneira?" Eles sentiram um grande amor por seu 

Mestre e fizeram da dor de Jesus sua, mas ainda não estavam espiritualmente despertos, nem seus olhos 

espirituais se abriram para a luz da verdade. E quando O viram ali no lugar do crânio e testemunharam Sua 

morte naquela madeira vergonhosa de tortura, e viram Seu sangue fluir como o de qualquer homem, a 

dúvida tomou conta de seus corações. 

21 Como eles seriam capazes de continuar o trabalho de seu Mestre? Como eles continuariam esse 

exemplo de redenção? Mas o Mestre havia passado pela morte para se erguer cheio de glória e vida acima 

de todas as coisas criadas. Ele contemplou os Seus e sofreu a dúvida de Seus discípulos, e como prova 

adicional de Seu infinito amor, depois de Sua ressurreição Ele se permitiu ser visto pelas mulheres que O 

amaram inabalavelmente e O seguiram para que dessem testemunho a Seus discípulos do que tinham visto 

e ouvido. 

Mas apesar desse testemunho, eles duvidaram. Era necessário que o Mestre se manifestasse, dissipasse 

as trevas da dúvida e acendesse a luz em todos esses corações. Mas ainda havia o discípulo que mais 

duvidava do ─ Thomas, que havia dito que somente se ele pudesse tocar as feridas de seu Mestre com seus 

próprios dedos poderia acreditar que ele havia ressuscitado. E assim o Mestre teve que convencê-lo em sua 

dúvida também. 



U 319 

67 

22 Quando o Mestre encontrou seus discípulos sozinho e agitado, porque alguns acreditavam na 

ressurreição do Mestre e Tomé duvidou, o Senhor mostrou-se entre eles e disse: "Minha paz esteja 

convosco"! Ele chamou Thomas para si, mostrou-lhe suas feridas e lhe disse: "Ponha seus dedos nisso, 

Thomas, e não duvide, pois na verdade sou eu". 

Mas Tomé, arrependido de sua dúvida naquele momento, exclamou ─ derrotado em sua incredulidade 

─ "Meu Senhor!" Mas eu lhe disse: "Porque você me viu, você acreditou". Abençoados são aqueles que 

acreditam sem ver". 

23 Você quer carregar em seu espírito para sempre esta censura amorosa a Jesus, o Mestre? E que eu 

deveria dizer-lhe novamente: "Você acreditou porque viu?" Não, discípulos do Espírito Santo ─ não, 

discípulos da Terceira Era! Não tenham dúvidas dentro de vocês, removam-na mesmo agora, olhem para 

Mim no Espírito, olhem para Mim na Minha veracidade e na Minha essência, para que mais tarde, quando 

faltarem estas manifestações, vocês possam Me ver através do amor e da fé com o olhar espiritual que é 

puro e livre de dúvidas e manchas. 

24 A fim de começar a cumprir sua missão, você não deve esperar até que eu só possa lhe dizer 

através dos videntes: Levante-se e cumpra seu dever, não espere que Eu volte a ser homem para encontrar 

a fé. Isto aconteceu na Segunda Era, porque era tão necessário. Pois o Mestre não podia pedir mais de seus 

discípulos naquela época, quando o homem começou a penetrar com seu espírito nos reinos insondáveis 

do além. 

Mas vocês, que são aqueles que estão vivos atualmente e os de outrora, que desenvolveram suas almas, 

a quem muitas vezes testei e com quem falei muitas vezes através do intelecto humano para trazer-lhes a 

verdade e fazer grandes revelações para vocês ─ poderiam duvidar, poderiam cair na materialização, 

poderiam deixar o amor de seu coração esfriar e sua alma se desviar do caminho após a cessação de Minha 

Palavra? Não, discípulos, estou falando com vocês neste momento e os prepararei muitas vezes mais 

através de Minha Palavra, para que em sua alma só haja luz, força, determinação e zelo indestrutível de fé 

diante de todas as provas. 

25 Quando eu me mostrei espiritualmente aos meus discípulos da Segunda Era, eles sentiram o 

verdadeiro amor em suas almas. Naquele tempo, eles se uniram em um abraço de fraternidade e força 

espiritual para continuar o trabalho de seu Mestre. Pois depois de terem tirado suas dúvidas, disseram 

cheios de alegria de alma: "De fato ─ estivemos realmente com o Messias, com o Filho de Deus, vivemos 

realmente juntos com o Salvador do mundo, Ele não nos enganou. Ele é a Vida, Ele é o Redentor, Ele é a 

Verdade, Seu Reino não é deste mundo, Sua casa é o Reino Eterno, de onde Ele olha para nós hoje, fala 

conosco e se deixa ver. Ele prometeu estar conosco eternamente. E de fato estamos unidos, amamo-nos 

uns aos outros e daremos testemunho Dele a todos os povos da Terra". 

26 Vocês sabem se a verdadeira união virá entre vocês após a cessação de minha Palavra, quando 

sentirem a ausência de minha Palavra no fundo de seu coração e alma, quando meu Mundo Espiritual não 

mais ecoar sua Palavra entre vocês através dos portadores de dons? Então as comunidades buscarão umas 

às outras, e aqueles que permaneceram distantes e trabalharam de acordo com suas próprias vontades 

buscarão seus irmãos e irmãs, proverão o calor e a presença uns dos outros, para conselho e ajuda. Eles 

ansearão por Minha palavra, e alguns buscarão o bálsamo curativo no círculo de outros, e eu virei 

novamente para me manifestar. 

27 Sim, meu povo, e eu falarei perto de seu ouvido espiritual, e todos vocês Me verão, e estes 

pronunciamentos claros que estou dando a vocês, que vocês não sabem hoje de que maneira eles 

acontecerão, virão de uma maneira clara e definitiva para colocá-los no caminho certo. Eles serão sua 

defesa, seu incentivo, para que você nunca pense que está caminhando sozinho. 

Vou surpreendê-lo nos caminhos, no cumprimento espiritual de sua missão, no cumprimento terrestre 

do dever e também em suas transgressões. Escolherei o momento apropriado para me fazer sentir no 

caminho de cada um de Meus discípulos. Estarei presente e perceptível em suas reuniões e vocês sentirão 

Meu calor, o sopro de Meu Espírito, e receberão Minhas inspirações. 

28 Quero que vocês, como acreditam cada vez mais em Mim, tenham fé entre vocês ─ para que 

nenhum testemunho falso possa surgir entre vocês ─ para que nenhuma mentira possa vir de seus lábios 

para torná-los grandes ou conhecidos entre o povo ou a humanidade. Ai daquele que conta uma mentira! 

Ai daquele que deveria dizer: "Eu vi o Mestre" sem tê-lo visto! Ai daquele que deveria dizer: "Recebi esta 
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mensagem do Senhor" sem tê-la recebido! Pois então minha inspiração será retirada dele, e ele só a 

recuperará limpando-se de suas manchas. 

Não use mal meu nome, não use meu trabalho para mentir, não use mal meu espírito ou meu trabalho 

para encobrir seu engano. 

29 Quero que você diga apenas a verdade, que se você nunca receber uma inspiração ou uma 

manifestação de Mim, você concorda com ela e não mente, pois então ninguém poderá acusá-lo. Mas eu 

pergunto a vocês: Quem pode ser aquele que não recebe nada de Mim? Quem pode ser aquele que não 

gosta de Minha inspiração, que não recebe Minhas instruções e não sente Minhas manifestações? Eu não 

me retirarei diante de suas transgressões. Estarei sempre com vocês, deixando-os transformados em 

profetas ─, mas como profetas da verdade, não como falsos que saem para as ruas ostentando sua profecia. 

30 Nos primeiros tempos, meus profetas saíram para as ruas e proclamaram a mensagem do Senhor. 

Mas quanta humildade, quanta força e fé estava neles! 

Os tempos mudaram e hoje você não pode sair para as ruas, para as faixas rurais ou para os mercados 

populares e gritar minhas mensagens no topo de seus pulmões. Hoje você deve saber quando chegou o 

momento de falar, de agir ou de rezar. Se vocês se prepararem desta maneira, meu povo não duvidará de 

seus próprios testemunhos. 

31 Quando vocês estiverem perto de um julgamento, quando Minha justiça estiver prestes a se fazer 

sentir entre os povos da Terra e também entre vocês ─ quando for Minha vontade revelar algum evento a 

vocês, escolherei um de vocês para avisá-los e anunciar-lhes o que vai acontecer. Escolherei dois ou três 

ou tantos quantos forem necessários para confirmar essa mensagem. Entretanto, não duvide, pois ao fazer 

isso você estaria pedindo ao Pai uma manifestação ainda maior. 

Você não sabe que o Mestre lhe disse nesta terceira vez: "O tempo dos benefícios chegou ao fim"? Se 

você então disser: "Sim, Pai, os benefícios materiais chegaram ao fim, mas os benefícios espirituais que 

Você nos prometeu". A isto vos respondo: "Sim, meus filhos ─ mas se vocês exigem do Mestre que Ele se 

torne homem, então esta vossa exigência pertence aos benefícios terrenos, e esse tempo já passou". 

32 Portanto, eu os libertei de muitas tradições, porque profanariam e degradariam a forma de adoração 

revelada a seu espírito pelo Pai ─ uma forma de adoração envolta em graça e perfeição. Você o deixaria 

degenerar em ritos, em cerimônias e festividades mundanas e se preocuparia cada vez mais com o culto 

exterior, com a observância das tradições, ao invés do cumprimento da Lei e da Doutrina. Portanto, para 

desgosto de uns e para alegria de outros, eu os libertei, neste momento, de muitas tradições, de muitas 

práticas religiosas às quais sua alma estava ligada. 

33 Agora, pouco a pouco, você está descobrindo o verdadeiro templo, e este templo você encontra 

tanto dentro como fora de você, no infinito do universo. 

Hoje vocês percebem que o verdadeiro altar está em seu coração, que a fé é o candelabro que vocês 

devem acender para Mim, que as flores, as ofertas, suas obras, seus méritos devem ser ─ que a imagem de 

seu Senhor é você mesmo, que você pode Me contemplar através de você. 

Hoje vocês percebem que a fonte da graça é Meu Divino Espírito ─ uma fonte inesgotável de 

perfeições e de bênçãos ─ que Eu sou a Obra, porque Minha própria Obra está em Mim e é infinita e 

universal ─ que Eu sou o Pastor de todas as almas que Me seguem em números gloriosos, e que 

eventualmente todos chegarão ao único obstáculo, que é a paz perfeita, que é o lar eterno das almas no alto 

além, e que a casa do Pai está em toda parte, e que vocês nunca saíram daquela casa. 

34 Desta forma, sua alma abrirá suas asas e verá o infinito através do espaço, a eternidade através do 

tempo, o caminho perfeito e luminoso que o conduz ao Pai através do "caminho". Então você terá 

esquecido as tradições que eram obstáculos e armadilhas e deixado para trás no caminho ─ a rotina que era 

apenas o muro que havia parado sua alma, e as imagens ─ objetos de fanatismo ─ serão deixados para trás, 

e sua alma caminhará apressada e livremente, cheia de fervor, alegria, esperança e fé em direção a seu 

futuro espiritual. 

35 Tudo aquilo que a alma considerou um bastão para se sustentar, para se apoiar, para acreditar e 

para Me amar, continuará à sua disposição para Me contemplar com seu olhar espiritual, para confiar no 

Eterno e na Verdade que eu revelei em abundância entre vocês neste tempo. Através da preparação de 

alguns, eu supero as imperfeições de outros. Por seu desejo de progresso, de aproximação a Mim, de 
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desenvolvimento ascendente, de um ideal e de compreensão em Minha Obra Divina, venho e me revelo, 

me derramo entre vós como sabedoria e como luz. 

36 O Sangue de Jesus, transformado na luz da salvação, penetrou todas as almas como salvação e 

continua a fazê-lo. Eternamente Meu Espírito dá salvação e luz, incessantemente deixo os raios de Minha 

luz penetrar onde está escuro, incessantemente Meu Espírito Divino ─ não como sangue humano, mas 

como poder redentor, como vida espiritual ─ derrama sobre todos os Meus filhos. 

37 Seu futuro o aguarda, estes tempos estão se aproximando e chegando até você, e com estes tempos 

virão as pessoas, as multidões, ansiosas por conhecimento espiritual ─ também ansiosas para ter suas 

dúvidas dissipadas e poder encontrar para sua alma uma porta para a luz e a paz. 

38 As pessoas virão, e entre elas "Tomé", representado pela ciência e pelo materialismo, com olhos 

atentos para investigar; e isto não somente com seus olhos, mas também com os dedos de sua mão para 

escanear, para tocar, porque somente desta forma ele pode acreditar em minha presença e nos eventos 

espirituais que ocorrerão um após o outro entre a humanidade e aos quais as pessoas devem dar 

testemunho, para que o "Tomé da Terceira Era" em sua dúvida e seu materialismo possam ser superados 

por meu amor. 

39 Preparem-se para que sejam apóstolos da fé, para que sejam os discípulos fervorosos que 

testemunham não só com palavras, mas também com obras. Desta forma, seus exemplos superarão a 

dureza de coração dos homens. Farei milagres e darei provas que realmente iluminarão a incredulidade 

daqueles que vierem até você. 

40 Não vos peço nada impossível, não haverá obras difíceis de realizar, sua preparação, sua oração e 

sua fé serão suficientes para Mim, e todo o resto farei, ó Meus amados filhos! 

41 Tudo o que você não for capaz de fazer ─ cada dificuldade que encontrar ─ você me deixará, e eu 

farei tudo o possível. Então as pessoas experimentarão que o impossível para os seres humanos se torna 

realidade através de sua mediação. Eles não serão capazes de atribuir estes milagres aos seres humanos, e 

em seu espanto terão que ir ao além para refletir sobre um poder supremo e sublime. 

42 Eu me revelarei em glória para anular o pecado dos homens. Antes do poder humano, eu me 

revelarei como sabedoria e ciência divina. Também vou envergonhar o materialismo da ciência humana. 

Para todas as comunidades religiosas e instituições de homens, eu virei como Salvador ─ assim eu 

anunciei. Nos campos de discórdia e batalha estarei presente com Minhas armas invisíveis de paz, com 

Minha espada de dois gumes, para destruir todo pecado e corrupção. 

43 Eu vim como o Grande Lutador, como as pessoas querem Me ver e como muitos que habitam a 

Terra Me esperam. Como guerreiro, eu vim em verdade e em espírito. Minha guerra começou há muito 

tempo, e ainda mal começou: a mais difícil, a mais terrível desta batalha ainda está por vir, e para esta 

batalha irão vocês que eu estou atualmente treinando como soldados. 

Você sabe, entretanto, que minha guerra não é de injustiça, mas precisamente de justiça sobre a 

injustiça humana. Meu amor erradicará a hipocrisia, o egoísmo e a perversidade do homem. Minha paz 

eliminará tudo o que carrega uma semente e uma base de ódio, de discórdia. O que, então, a minha espada 

invisível vai me poupar que eu coloco em suas mãos? A vida de meus filhos, sensibilidade e virtude. Tudo 

o resto vai cair. 

44 Se eu vir uma centelha de amor por Mim, um átomo de verdade, um pouco de amor ou compaixão 

pelos outros, tudo isso poupará minha arma. 

Portanto, agora você pode entender que esta batalha será muito grande entre vocês. Mas isto não é 

apenas entre os seres humanos, esta batalha é universal. Todas as almas, após esta batalha, terão dado um 

passo em direção à verdadeira vida ─ um passo em direção ao progresso, um passo firme em direção a 

Mim, na verdade e no espírito. 

45 Você não sente como a vida espiritual ao seu redor está em agitação? Você não sente que o rugido 

desta grande batalha é ouvido em sua alma? Mesmo no momento de seu sono profundo, sua alma está 

lutando e lutando, se libertando e trabalhando na missão que lhe atribuí. 

46 Estas são as grandes batalhas que meu discípulo João viu por meio do dom profético. Ele viu os 

exércitos que são os mesmos que estão em plena batalha hoje. 
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47 O mais feroz da batalha ainda não chegou, e por isso vos ensino incessantemente a deixá-los 

transformados em corajosos soldados de Minha Doutrina, Minha Lei ─ aquela Lei que diz a seus soldados: 

"Amai-vos uns aos outros"! 

48 Isto é o que o Grande Grevista, o que o Príncipe dos Anfitriões diz a vocês, ó povo amado, na 

Terceira Era. Levante-se com esta espada de amor, pegue-a, tire-a de sua bainha e derrote todo o ódio e 

mal que existe na humanidade. 

49 Você sabe que do Meu "Alto Trono" eu envolvo o universo em Minha paz e bênçãos. 

50 Tudo é abençoado por Mim a cada hora, a cada momento. De Mim não é, nem jamais virá, 

qualquer maldição ou condenação para Meus filhos. Portanto, sem ver os justos ou pecadores, tomo banho 

sobre todas as Minhas bênçãos, Meu beijo de amor e Minha paz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 320  
1 Feliz seja a raça humana porque teve a presença encarnada de seu Senhor. Feliz seja a raça humana 

porque ela recebeu essa herança de amor. 

2 Minha existência no mundo através de Jesus aconteceu na terra da Palestina, minha pregação 

durou apenas três anos, foram apenas algumas aldeias que visitei, e a multidão que me acompanhou ao 

Gólgota não era muito numerosa. No entanto, essa Palavra que veio dos lábios de Jesus alcançou a 

humanidade de todos os tempos. 

Não foi necessário ir a todos os países daquela época em busca de discípulos, porque eu sabia que 

Minha Palavra, como uma semente, logo seria realizada daquela terra para se espalhar por todos os povos 

do globo. 

Aqueles que ouviram Jesus e testemunharam sua "morte" eram representativos de todas as gerações 

que viriam depois. Pela essência dos meus ensinamentos e pelo amor com que aquele sangue foi 

derramado, foram destinados a todos. 

3 Não condenem esse povo porque não reconheceram o Messias em Jesus e porque O sacrificaram. 

Não fique indignado com o pensamento de que Aquele de quem eles zombavam era o próprio Deus. Em 

verdade vos digo que eu sou o único juiz. 

Muitos daqueles que condenam injustamente esse povo e não os perdoam por sacrificarem o Mestre, 

carregam no coração um desânimo sem se darem conta, porque tomaram um lugar que não é o deles. 

4 Assim como quando eu estava morrendo na cruz, diante de uma multidão que se banqueteava com 

meus sofrimentos, exclamei: "Meu Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem", a mesma frase 

poderia ser repetida por Mim diariamente dirigida a vocês. Pois embora você conheça meu nome desde o 

nascimento e tenha em seu espírito minhas instruções, meus mandamentos e minhas leis, você não deixa 

de me insultar e gozar de meus princípios. 

5 Vocês viveram três épocas de revelações espirituais, mas ainda assim a humanidade não ergueu o 

templo que eu espero. No entanto ─ nesta Terceira Era ─ os homens erguerão no fundo de seus corações o 

Santo dos Santos, onde estará a Arca, que é a alma que mantém dentro dela as tábuas da Lei que está em 

seu espírito. 

6 Para você, a transformação moral e espiritual da humanidade parece impossível porque você está 

muito distante dos princípios que lhe foram revelados. Você não pode imaginar, muito menos acreditar, 

um mundo onde reine o amor, onde reine a paz e onde exista justiça. 

7 Eu lhes digo que vocês não podem acreditar em tudo isso porque não quiseram investigar o 

significado da minha palavra, nem o de minhas obras. Se você dedicasse um pouco de seu tempo à 

contemplação espiritual, receberia grandes inspirações e alcançaria sabedoria. 

8 Quem do povo de 2000 anos atrás tinha alguma idéia do mundo atual que você criou através do 

poder de sua inteligência? Ninguém. Portanto, muitas das antigas profecias que anunciavam este mundo de 

hoje não eram acreditadas. 

9 Eu vos anuncio profeticamente um novo mundo e uma humanidade espiritualizada, mas quando 

esta palavra se tornar conhecida, não se acreditará nela novamente. 

10 Geração após geração passará, a arrogância do homem desencadeará tempestades e inundações, 

pestilências e pragas, e o lamento da humanidade abalará o espaço. Mas depois de tudo isso, os novos 

habitantes da Terra começarão uma vida de introspecção e espiritualização, usando o imensurável tesouro 

de experiência que lhes foi legado pelas gerações passadas, e a semente divina começará a germinar. 

11 Em cada alma existe o germe divino, tendo surgido de Mim, e assim como seus filhos herdam os 

traços ou caráter de seus pais, assim as almas eventualmente revelarão o que herdaram de seu Pai 

Celestial: o amor. 

12 Lembre-se daquele dia em que, por amor a você, eu morri como um homem na cruz. Lembrem-se 

de Minha Paixão ─ sim, mas não o façam mais da maneira convencional à qual vocês se acostumaram 

durante séculos ─ uma maneira externa e sensual que não deixou sementes em sua alma porque vocês não 

se imergiram no significado e significado. 
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13 Vejo que, para mover seu coração, você dramatiza minha morte através de representações e 

imagens sangrentas, que você chora e usa roupas de luto como se um ser humano tivesse acabado de 

morrer, e que ano após ano você oferece suas condolências à Mãe sem estar ciente do que está fazendo. 

14 Por que oferecer condolências a Maria quando ela não perdeu ninguém, já que Aquele que morreu 

na cruz subiu à Vida Eterna? Por que derramar lágrimas sobre mim, já que estou além da dor e da morte? 

15 Em verdade, eu vos digo, é melhor derramar lágrimas por causa de vocês mesmos e sentir tristeza 

por causa de seus pecados e carregar a dor no coração por causa de tantas virtudes e sentimentos nobres 

que morreram em vocês. 

16 Quero que vocês, sem esperar aniversários ou datas ou dias tradicionais de lembrança, se unam em 

reuniões ou no seio de suas famílias e, passando em revista aqueles exemplos e obras que lhes apresentei 

na Segunda Era, reúnam-se com espiritualidade e devoção para refletir e interpretar minha Palavra. Pois 

assim você verdadeiramente beneficiaria sua alma, porque descobriria o significado ou a essência de 

minhas obras e minhas palavras. 

17 Não tente sentir pena de Mim, pois não há nada em Mim que possa fazer com que os homens se 

arrependam. Em vez disso, deixai-vos inspirar por esse amor que vos mostrei durante toda uma vida, e 

aplicai essa pena, esse arrependimento por ofender e esse remorso ao vosso próximo, entre os quais há 

milhares que são dignos de toda pena e compaixão: uns porque sofrem muito; outros porque se lançaram 

na imundície do vício; outros ainda porque não conhecem a luz da verdade, e outros porque vivem sem 

amor, ou porque têm fome e sede de justiça e de paz. 

18 Sinta verdadeira compaixão e misericórdia por eles, chore e reze por eles. Mas acima de tudo, 

fazer algo que alivie sua dor ou melhore suas vidas. Então você estará verdadeiramente a caminho de 

compreender meus ensinamentos, de compreender minha morte sacrificial e de interpretar corretamente 

minha vontade. 

19 Amar uns aos outros será a única conduta a obedecer à minha palavra e a ser agradável ao meu 

espírito. 

20 Eu disse na cruz através de Jesus: "Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem"! 

Depois de muitos séculos, posso dizer novamente a esta humanidade que ela ainda não sabe o que está 

fazendo. Pois muitas vezes distorce o significado da Lei ou da Doutrina que lhe revelei, e viola ambas, 

acreditando honrá-las e cumpri-las. 

21 Se você entendesse e sentisse Meu ensinamento, o amor fluiria por suas veias ─ amor por seus 

semelhantes que são parte de Mim. Mas vocês estão longe de se amar uns aos outros, e dão provas disso 

com quase todas as suas obras. 

22 Lembre-se em suas comemorações que eu, o Divino Mestre, por amor a você, deixei o Reino 

Espiritual e me tornei um ser humano para habitar entre os homens ─ que deixei Meu Reino para habitar 

em seu mundo como um ser humano no 

Para mostrar serviço aos necessitados ─ que o Pai de todas as coisas criadas, estando em Cristo, veio a 

você para ser o mais humilde e para dedicar toda sua vida a você. 

23 Meu ensinamento ensinou que quanto mais você tem, mais tem que dar, e quanto maior você é, 

mais humilde você tem que ser. 

24 Quais são aqueles que me tomam como exemplo neste tempo? Quais são os capazes de descer de 

um trono ou de uma cadeira de honra para estar entre os pobres e necessitados e dar-lhes vida? Não os 

descubro, embora seu mundo seja tão grande e a humanidade tão numerosa. 

25 Uma vez que tais exemplos sejam encontrados em abundância na Terra, então você será capaz de 

dizer que atendeu minha palavra e meus exemplos, que os vive. 

26 De geração em geração e de uma idade para outra, as pessoas têm se afastado cada vez mais das 

leis divinas, causando uma regressão no reino espiritual. 

27 Se você parar por um momento para olhar seu mundo, para vê-lo através da razão, como se 

estivesse no alto de uma montanha olhando para uma cidade, você observaria que os homens 

desenvolveram suas paixões e sua inteligência e sempre as usaram para fins terrestres. 

28 Se você investigar e refletir, você descobrirá que em nenhum lugar um sinal de verdadeira 

espiritualização se mostra ─ algo que prove que um ser de luz habita no homem. 
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29 Quando você descer desta montanha de suas contemplações, você o fará dolorosamente, 

infelizmente ─ com a realização de que você se afastou longe das leis divinas que governam a vida 

espiritual. 

30 Em seu caminho você encontrará os seres pequenos e inferiores: uma abelha, uma formiga, um 

verme, e você dirá: "Pai, por que você não permite que esses seres, que estão abaixo de nós, pequem, e por 

outro lado permita que seus filhos espirituais, como nós, pequem muito bem"... Ah, pequeninos, vocês que 

se atrevem a fazer a seu Senhor perguntas tão sem sentido! 

31 Já vos surpreendi ao invejar estas criaturas pela leveza de coração e pela paz em que vivem. Eu vi 

você invejar os pássaros pela alegria de seus ninhos, que eles fizeram um lar, e ouvi seu coração dizer para 

si mesmo: "Talvez essas criaturas mereçam maiores bênçãos do que os filhos de Deus...". 

Agora eu lhe digo que você questiona e agoniza porque não sabe como estudar meu ensino até 

encontrar a verdade. 

32 Por que você não vê que essas criaturas têm apenas um lar, que é a terra, e que é justamente nela 

que eles têm seu céu e sua felicidade? Você não vê que eu os faço seguir um poder que é a Lei da 

Natureza? Como eles vivem dentro da Lei, devem desfrutar de tudo que a Lei contém, que é amor, paz, 

bem-estar, deleite, atividade, vida. 

33 Vocês, humanos, têm a oportunidade de conhecer algo que está além da natureza terrestre, que é a 

Vida Espiritual. Para isso, foi-lhe revelado o caminho que conduz ao reino de seu Pai. Mas deixei-o livre 

para seguir esse caminho, ou não ─ para subir ou descer, para se aproximar ou para partir. Pois esta é a 

maneira de adquirir verdadeiro mérito para com o Pai e, ao mesmo tempo, provar seu amor por Ele. 

34 O ser sem sentido é guiado pelo instinto, que é sua voz interior, seu mestre, seu guia. É como uma 

luz que vem de sua mãe, a Natureza, e ilumina o caminho que tem que percorrer em sua vida ─ este 

também é um caminho de perigos e riscos. Vocês humanos são guiados pela alma, vocês almas são 

guiadas pelo espírito, que é a luz que o Espírito Divino colocou em seus filhos espirituais. 

35 O destino dos filhos da natureza está na terra, aqui começa e aqui termina. O destino da alma, por 

outro lado, começa por Mim e nunca terminará. Pois quando se elevar acima da vida terrena, quando 

passar além dos mundos da perfeição e entrar na eternidade, se moverá de um lar para outro, descobrindo 

novos mundos cheios de sabedoria, tornando-se cada vez mais bem-aventurado, amando cada vez mais. 

36 Não pare para pensar em seu destino, nem deixe de observar seus irmãos e irmãs de nível inferior, 

pois neles você descobrirá infinitos exemplos de sabedoria que ─ aplicou à sua vida ─ fará você colher 

bons frutos. 

37 Pegue um exemplo da harmonia com que cada espécie vive, da atividade daqueles que são 

industriosos. Tomem a peito os exemplos de fidelidade ou de gratidão. São exemplos que contêm a 

sabedoria Divina, pois vêm de Minhas criaturas, também nascidas de Mim, para que o cerquem e o 

acompanhem em seu mundo, para que compartilhem do que coloquei na terra, e para que você descubra 

neles a voz que lhe diz que Se vocês cumprirem à risca a Lei Divina e se deixarem guiar pela voz da 

consciência, como eles são guiados pelo instinto, conhecerão a harmonia, experimentarão a paz e ela lhes 

trará o aumento de seus bens, abundância e progresso espiritual e humano. 

38 Você acha que aquele que pensa profundamente sobre tudo isso seria então capaz de fomentar a 

guerra? Você acha que aquele que ouviu claramente a voz de sua consciência se propunha a humilhar seu 

próprio vizinho? Não, pessoas queridas. Chegue à conclusão, então, que você deve refletir sobre minhas 

revelações, que o mundo também deve refletir, para que a alma possa ser elevada a essas contemplações, a 

mente possa estar em pavor, e o homem ─ em uma palavra ─ possa realmente ouvir e obedecer à voz da 

consciência. 

39 Refletir sobre a lição deste dia e ensinar a refletir sobre ela. É uma mensagem que você deve levar 

ao coração de seus semelhantes com a cordialidade que eu lhe dei. Pois você deve cumprir uma missão, e 

é por isso que eu vim neste momento para lhe trazer Minha Palavra. Mas para esta proclamação não usei 

aqueles que treinaram suas mentes no aprendizado deste mundo, mas aqueles que em sua simplicidade têm 

sido como Meus discípulos da Segunda Era. 

40 Mostrar-lhe meu trabalho sem medo, pois ele deve iluminar o mundo em todos os momentos. 
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41 Treinai-vos para que minha palavra permaneça escrita em vossos corações, para que sejais como 

vosso Mestre, para que, sendo humildes, sejais meus verdadeiros discípulos. Traga a verdade para que 

através dela toda a humanidade possa ser esclarecida. 

42 Praticar as virtudes e unir-se como um só discípulo. A partir deste livro todos levarão as instruções 

com eles, e assim "o último será o primeiro". 

43 Povo amado: Com que devoção vocês ouviram esta palavra que lhes instrui e lhes anuncia os 

eventos que em breve verão acontecer em suas próprias terras. 

44 O ser humano dará grandes passos para a espiritualização; seu espírito será capaz de transcender as 

limitações humanas e alcançar mundos mais elevados de vida, a fim de fazer contato com seus irmãos e 

receber a luz que eles têm para lhe oferecer. Ele também será capaz de descer aos planos de vida onde 

residem seres de nível inferior de desenvolvimento, seres retardados, a fim de ajudá-los a deixar para trás 

sua pobre existência e transferi-los para um plano de vida melhor. A escada na qual a alma ascende em 

direção a sua perfeição é muito longa; nela você encontrará seres de infinitos e diferentes níveis de 

desenvolvimento, e você lhes oferecerá algo do que possui, e eles, por sua vez, também lhe darão algo de 

sua riqueza espiritual. 

45 Então você descobrirá que este não é o único mundo que luta para melhorar a si mesmo. Vocês 

aprenderão que em todos os planetas a alma está evoluindo, que em todos eles ela está se agitando e 

crescendo na realização de seu destino, e quero que se preparem para fazer um pacto com todos os seus 

irmãos, para que possam trocar com eles nesse santo desejo de conhecer, amar e ajudar uns aos outros. 

Faça-o em meu nome e em obediência incondicional, por meio de seus pensamentos. Se você iniciar este 

exercício, irá gradualmente compreender seus pedidos, seus ensinamentos e seus benefícios. 

46 Desejo que você esteja em harmonia com seus irmãos neste planeta e além dele, que é a sua casa 

neste momento. Forme laços de amizade, peça ajuda quando precisar, e também se apresse a ajudar 

aqueles que lhe pedem o que você possui. 

47 Quanto os seres que estão destinados neste momento a levá-los ao conhecimento de Meu retorno 

os amam e protegem, e como eles influenciam esta humanidade de forma benéfica! Só eu vejo este esforço 

constante e conheço seus méritos. Eu os abençôo porque seu trabalho é ótimo. Se você pudesse penetrar 

em sua vida espiritual, você a veria cheia de cuidados, de milagres, que você deve a seus benfeitores 

espirituais. Eles trabalham em várias missões em seu mundo sem que você sequer suspeite de sua bondade 

e de seu esforço. Eu lhes digo apenas que eles estão constantemente lutando para restaurar a ordem e a 

justiça na vida dos homens. 

48 Ajude-os em sua difícil missão, compreenda seu amor, sua abnegação, e torne-se seus colegas de 

trabalho neste grande trabalho! 

49 Não somente neste tempo, mas desde que o primeiro homem habitou a terra, o mundo espiritual foi 

enviado e se manifestou, compartilhando de seus sofrimentos e de suas alegrias. Eu o ordenei para que 

você não se sinta abandonado ou distante de seus irmãos e irmãs espirituais. Uma vez que você volte à 

simplicidade, uma vez que esteja em contato com esses seres e os veja ao seu redor, você reconhecerá seu 

trabalho e os abençoará. E uma vez que você deixar a Terra para iniciar a viagem até sua próxima casa, 

você estará unido a eles que foram os protetores de sua vida. Mas depois de ter conhecido a virtude de 

seus irmãos e irmãs espirituais ─ você não será então para seus irmãozinhos o que seus anjos guardiães 

são para você? 

50 No momento estou revelando a você o que estava escondido de sua compreensão mundana, porque 

não quero que você fique sem saber o que é fundamental em sua vida: a imortalidade de sua alma, seu 

caminho sempre ascendente e seu objetivo final em Mim. 

51 Percorrer o caminho passo a passo, vivendo na terra, mas sempre olhando para o céu. Lembre-se 

que desde o momento em que você começou sua viagem, você está vivendo a vida eterna, e que cada 

prova que você passa o aproxima de Mim, e que cada distância percorrida torna o tempo de sua viagem de 

retorno mais curto. 

52 Vocês viram as primeiras luzes desta era de espiritualização, mas não verão seu desdobramento 

completo deste mundo. Serão seus descendentes que continuarão seu trabalho. No entanto, vou conceder-

lhe que continue a cuidar de sua semente, assim como permiti que as almas daqueles que foram seus pais 

continuem a trabalhar para o cumprimento de sua missão. 
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53 Trabalhar para o bem neste mundo, levar a minha palavra aos corações. Muitas vezes você não 

encontrará uma audiência com alguns, mas com outros você encontrará um eco, e a eles você dará esta 

instrução em abundância, que eu lhe dei, para que você possa transmiti-la a todos os seus semelhantes. 

54 Hoje vocês têm minha Palavra, que revela a mesma e única essência que eu lhes dei em todos os 

momentos: o amor. Os princípios em que minha Lei e minha Doutrina se baseiam são imutáveis e eternos. 

55 Hoje venho em Espírito para revelar Minha verdade e Minha Presença por meio da Luz Divina, 

assim como naquela Segunda Era fiz Minha "Palavra" encarnar em Jesus para revelar Minha verdade a 

vocês por meio da Palavra e para selá-la com Sangue. Era necessário vir aos homens, viver com eles, 

deixar-se ver e sentir como eles vêem e sentem, a fim de dar-lhes provas do infinito amor que meu Espírito 

sente pelos homens. 

56 Eu, Cristo, revelei a glória do Pai, Sua sabedoria e Seu poder através do homem Jesus. O poder foi 

usado para realizar milagres em benefício daqueles que precisavam de fé em seu espírito, luz em sua 

mente e paz em seu coração. Esse poder, que é o próprio poder do amor, foi derramado sobre os 

necessitados para se entregar completamente a eles, o que foi tão longe que eu não o usei para meu próprio 

corpo, que também precisava dele na hora da morte. 

57 Eu não queria fazer uso de Meu poder para evitar a dor penetrante de Meu corpo. Pois quando me 

tornei homem, foi com a intenção de sofrer por você e dar-lhe uma prova divina e humana tangível de 

Meu infinito amor e compaixão pelos imaturos, os necessitados, os pecadores. 

58 Todo o poder que revelei aos outros, quer tenha curado um leproso, restaurado a visão aos cegos e 

a mobilidade aos coxos, quer tenha convertido os pecadores e ressuscitado os mortos, toda a autoridade 

que revelei diante das multidões para lhes dar provas de Minha verdade, provando-lhes Minha autoridade 

sobre os reinos da natureza e Meu poder sobre a vida e a morte, não quis usar para Mim mesmo, 

permitindo que Meu corpo passasse por essa paixão e sofresse essa dor. É verdade que meu poder poderia 

ter poupado todo o meu corpo de dor, mas que mérito eu teria então em seus olhos? Que exemplo, 

compreensível para o homem, eu teria deixado se eu tivesse usado meu poder para me poupar a dor? Era 

necessário despojar-Me de Meu poder naqueles momentos, rejeitar o poder divino para sentir e 

experimentar a dor da carne, a dor diante da ingratidão, a solidão, a agonia e a morte. 

59 Portanto, os lábios de Jesus pediram ajuda na hora da morte, porque sua dor era real. Mas não foi 

apenas a dor física que subjugou o corpo febril e exausto de Jesus ─, foi também a sensação espiritual de 

um Deus que, por meio daquele corpo, foi esfolado e ridicularizado por seus filhos cegos, ingratos e 

altivos pelos quais derramou aquele sangue. 

60 Jesus era forte através do Espírito que o animava, que era o Espírito Divino, e poderia ter sido 

impermeável à dor e invencível aos ataques de seus perseguidores; mas era necessário que ele derramasse 

lágrimas, que sentisse que estava caindo no chão de novo e novamente diante dos olhos da multidão, que a 

força de seu corpo se esgotava, e que deveria morrer depois que seu corpo tivesse perdido a última gota de 

sangue. 

61 Assim foi cumprida minha missão na terra; assim terminou a existência na terra dAquele que o 

povo havia proclamado rei alguns dias antes, quando Ele entrou em Jerusalém. 

62 Aqueles que Me receberam foram os mesmos que Me acompanharam até o lugar do crânio, e 

muitos que cantaram: "Hosanna! Hosanna!" gritou mais tarde, "Crucifica-o! Mas muitos que Me 

receberam em seus corações preparados com amor e fé também Me seguiram fielmente até o último 

momento, deixando cair suas lágrimas no rastro de sangue deixado pelo Mestre. 

63 Para aqueles que me viam através da luz de sua alma, eu era o próprio Deus encarnado. Para 

aqueles que me viam apenas através de seus sentidos, eu não era a verdade, pois minha morte como ser 

humano os confundia e os fazia sentir-se enganados. Foram eles que zombaram, que se chamaram de 

mentirosos em memória da insistência com que Jesus lhes prometeu um reino cheio de alegrias. Mas 

agora, vendo-O dobrado sob o peso da cruz e depois pregado numa cruz ignominiosa, eles só podiam rir e 

gritar que Jesus era um falso profeta que não merecia viver. 

64 Eram pobres mentes ignorantes, pobres almas materializadas, apanhadas em suas próprias 

conjecturas: "Se ele é o Filho de Deus ─ por que ele não foi resgatado das mãos de seus opressores e 

carrascos? Se em sua voz e em sua mão direita está o poder ─ por que ele lamentou na cruz que havia sido 
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abandonado? Se ele é a vida que ressuscitou os mortos ─ por que ele morreu nas mãos de homens 

insignificantes"? 

65 Ainda não era hora de a luz alcançar as almas dessas criaturas. Eles tinham que continuar a 

percorrer os caminhos da vida para aprender a compreender a verdade divina de Minha dor e morte. 

Aqueles, por outro lado, que Me amavam com suas almas não tiveram um momento de consternação ou 

dúvida, e quanto mais viam seu Senhor sofrer, maior era sua admiração diante daquelas provas de amor 

infinito, da mais perfeita justiça e sabedoria. 

66 Até o ladrão Dimas, do qual todos teriam dito que tinha um coração cheio de trevas ─ incapaz de 

descobrir até mesmo um átomo de minha verdade, foi capaz de reconhecer minha divindade precisamente 

onde outros não a reconheciam mais: na cruz. Ele foi capaz de reconhecer minha luz, foi capaz de 

descobrir meu amor, viu a humildade de Jesus e a cegueira do mundo, e como tinha sofrido muito na terra, 

tinha sido condenado e tinha vindo a conhecer o andaime de sangue, ele me compreendeu e disse a si 

mesmo em seu coração: "É justo que eu morra numa cruz como um ladrão e um malfeitor. Mas por que 

você entrega este copo ao Mestre ─ este homem do qual você recebeu apenas benefícios"? E quando viu a 

paciência e humildade com que o justo Jesus lutou com a morte, não pôde se deter e exclamou: "Senhor, 

lembra-te de mim quando estiveres em teu reino"! 

67 Sim, querido Dimas, você estava comigo no paraíso da luz e da paz espiritual, onde eu carregava 

sua alma como recompensa por sua fé. Quem poderia ter dito àqueles que duvidavam que um Deus 

habitava em Jesus ─ morrendo e sangrando como ele estava ─ que um espírito de luz estava escondido no 

assaltante que estava à sua direita na garganta da morte? O tempo passou, e quando a paz de espírito 

voltou, muitos daqueles que haviam rejeitado e zombado de Mim penetraram na luz da Minha verdade, 

razão pela qual seu arrependimento foi grande e seu amor em seguir-Me indestrutível. 

68 Da cruz legei ao mundo o livro da vida e da sabedoria espiritual ─ um livro a ser interpretado e 

compreendido pelos homens ao longo dos séculos, dos tempos e das épocas. Portanto, eu disse a Maria, 

abalada pela dor, aos pés da cruz: "Mulher, este é teu Filho", apontando com meu olhar para João, que 

naquele momento encarnava a humanidade, mas a humanidade transformada em uma boa discípula de 

Cristo, a humanidade espiritualizada. 

69 Também me dirigi a João com as palavras: "Filho, esta é tua Mãe" ─ palavras que agora te 

explicarei. 

70 Maria personificava pureza, obediência, fé, ternura e humildade. Cada uma dessas virtudes é um 

degrau da escada em que desci ao mundo para me tornar homem no ventre daquela mulher santa e pura. 

71 Essa ternura, pureza e amor são o ventre divino no qual a semente da vida é fertilizada. 

72 Aquela escada na qual desci até vós para me tornar homem e habitar com Meus filhos é a mesma 

que vos ofereço para que possais ascender até Mim sobre ela, transformando-vos de homens em espíritos 

de luz. 

73 Maria é a escada, Maria é o ventre materno. Vire-se para ela e você vai me encontrar. 

Minha paz esteja com vocês! 



U  321 

77 

Instrução 321  
1 Sejam abençoados, discípulos, porque vocês usam sua boa vontade para interpretar minha Palavra. 

Desta forma, você poderá desdobrar os dons que possui e usá-los em benefício de seus semelhantes. 

2 Agora você está no tempo em que os homens sentem desconforto com o eterno, com aquela vida 

que está além da existência humana fugaz. Mas vocês que foram meus discípulos neste tempo, estejam 

sempre cientes de que a chave que abre a porta para a sabedoria espiritual é o amor. 

3 Tenho explicado a vocês ao longo do tempo de meus ensinamentos como esta vida na Terra serve 

como escola, experiência, pedra de toque e desdobramento para a alma, mas que só alcançará o mais alto 

conhecimento da vida espiritual uma vez que tenha deixado o corpo terreno e esteja no infinito "vale", 

além do terreno. 

4 Admire a simplicidade do meu ensino, que pode ser aplicado a cada atividade, a cada campo, 

porque sua luz ilumina e anima todo o universo. Quando sua essência é derramada sobre seu intelecto, ela 

revela aos homens o caminho para melhorar a si mesmos até alcançarem a perfeição espiritual. Esta 

essência é o bem que está presente em seu Deus como uma fonte inesgotável de inspiração em sua vida. 

5 Meu ensinamento é simples e, portanto, ao alcance da criatura humana, compreensível para todos, 

já que todos vocês possuem espírito. Onde há complicação, mistificação ou materialismo, não é a minha 

verdade, que é leve. 

6 Procure simplicidade, ame a humildade, então os mistérios, assim como os mais impenetráveis, 

aparecerão à sua mente como as páginas de um livro que expõe claramente todo o seu conteúdo. 

Quando vos falo de mistérios e segredos que os homens não puderam ou não quiseram desvendar, 

estou me referindo a tudo o que guardo em meu tesouro secreto para o conhecimento de Meus filhos. Eu 

não falo do que você nunca precisa saber, porque somente seu Pai é responsável por isso. 

7 Na Segunda Era eu vos dei um ensinamento através do qual fiz os homens entenderem que eles 

não são feitos apenas de matéria, mas que em cada um deles habita um Ser cuja vida é superior à humana, 

e cujo lar não é para sempre neste mundo, mas em um reino infinitamente mais elevado do que o da Terra. 

Esse ensinamento, embora profundo até a eternidade, foi no entanto expresso de forma simples e simples, 

para que todos os homens o entendessem, já que todos tinham o direito de conhecê-lo. 

8 Essa lição foi a preparação para que a humanidade se movesse inteiramente para o reino espiritual 

nesta Terceira Era. Pois hoje, ao humanizar novamente minha voz para tornar-me audível aos homens, vim 

até eles para expandir essa lição, para desdobrá-la e explicá-la, pois vejo que essa humanidade é agora 

capaz de compreender o significado de tudo o que era como uma promessa no início. 

9 Reunirei todas as pessoas e todas as nações em torno de minha nova mensagem, chamá-las-ei 

como o pastor chama suas ovelhas, e lhes darei a paz de um estábulo onde possam encontrar refúgio das 

intempéries e tempestades. 

10 Você ainda verá quantos, embora não pareçam ter o menor traço de fé ou de espiritualidade, 

preservaram na parte mais pura de sua alma os princípios imortais da Vida Espiritual ─ ainda perceberá 

quantos daqueles que lhe parecem não ter nenhuma reverência por Deus, têm no mais íntimo de seu ser 

um altar indestrutível dentro deles. 

11 Diante deste altar interior, os homens terão que ajoelhar-se espiritualmente para chorar por suas 

transgressões, suas obras más e seus insultos, em sincero arrependimento por sua desobediência. Ali, 

diante do altar da consciência, a arrogância humana cairá para que os homens não se considerem mais 

superiores por causa de suas raças. Depois virão as renúncias, as reparações e finalmente a paz como fruto 

legítimo do amor e da humildade, da fé e da boa vontade.  

12 As pessoas que atualmente só alimentam a luta ambiciosa pelo poder e pelas glórias terrenas 

sabem que seu oponente mais poderoso é a espiritualidade, por isso a combatem. E sentindo a batalha que 

já se aproxima ─ a batalha do espírito contra o mal ─ eles temem perder seus bens e, portanto, resistem à 

luz que os surpreende continuamente sob a forma de inspiração. 

13 Quem ─ você acha que ─ será o vitorioso no final: o espírito ou a carne? Sem dúvida, a vitória será 

a do Espírito, que, tendo sido o escravo do mundo, será agora aquele que controla as paixões da "carne". 

Será o momento em que você "dará a Deus o que é de Deus, e ao mundo o que é do mundo". 
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14 Com palavras proféticas lhes digo hoje que se aproxima o momento em que todos os povos da 

Terra se harmonizarão espiritualmente. Quem entre vocês será capaz de realizar este trabalho? Qual ser 

humano terá a força e a luz para tornar minha profecia realidade? Nenhum, querido povo, não há ser 

humano capaz de acender a luz nas trevas que o cercam. Como sempre, serei eu quem dissipará as 

sombras, quem acalmará a tempestade e fará com que todos vocês se unam em torno de minha mesa de 

amor como verdadeiros irmãos e irmãs, como filhos de um único Pai que vocês são. 

Mas não estarei sozinho na luta, este povo colaborará comigo, estes discípulos serão Meus intérpretes 

para com a humanidade. Eles serão minhas testemunhas fiéis aos escoteiros, eles serão as ferramentas que 

uso para dar ao mundo provas de Meu poder, Meu amor, Minha presença. 

15 Você nunca carregará todo o fardo de Minha cruz ─ Mais uma vez eu lhe digo. Mas a parte que 

você terá que carregar ─ como será difícil! Sua responsabilidade será grande. 

16 A batalha será feroz, mas será sempre iluminada por eventos favoráveis que serão a prova de que 

estou com vocês. Eles serão como a minha voz falando ao seu coração. 

17 Como sua alma se alegrará com cada povo que gradualmente despertará para a luz do novo dia, 

para a luz da Terceira Era, na qual todos os homens se unirão para construir, em homenagem a seu Deus, o 

templo espiritual, o santuário interior no qual brilhará a chama inextinguível da fé e do amor. 

18 No momento você se sente muito longe da paz, da harmonia e da fraternidade, e tem boas razões 

para fazê-lo. As idéias de cada pessoa sobre Deus, sobre a vida, sobre a verdade são tão diferentes que se 

dá a impressão de que existem muitos deuses e que existe um deus separado para cada pessoa. 

19 Você não observou ao menos na natureza que o cerca como tudo obedece a um único princípio, 

como tudo segue uma única e mesma ordem, e tudo se harmoniza em uma única lei? 

20 Se houvesse ordens diferentes, se você tivesse descoberto leis diferentes daquelas que eu revelei a 

você e a alguém além de mim, você teria uma razão para haver diferenças em suas crenças, em suas 

formas de adoração, em suas idéias e modos de vida. Mas volto a lhes dizer que é apenas uma luz que 

brilhou desde a eternidade sobre o firmamento de sua vida humana e espiritual. 

21 Pois nenhum homem será um sacrifício se converter a esta doutrina, nem terá que abalar seus 

miolos, nem terá que rejeitar tudo o que é bom, verdadeiro ou justo que carrega em seu coração. 

22 A única coisa que meu trabalho visa é a espiritualização de todas as pessoas, pois na 

espiritualização elas se tornarão uma e se entenderão umas às outras. Na espiritualização eles verão 

desaparecer os nomes, as formas exteriores de suas religiões, que foram a causa de sua separação 

espiritual, já que cada um interpretou seu Deus de uma maneira diferente. 

23 Assim que todos eles se aproximarem da espiritualização em seus diferentes caminhos, perceberão 

que a única coisa que lhes faltava era libertar-se de seu materialismo para poder interpretar espiritualmente 

o que sempre haviam concebido em sentido material. 

24 Assim, aquele que se ajoelhou diante de uma imagem para reconhecer Minha presença nela me 

sentirá em sua alma depois, sem a necessidade de criar qualquer forma para me representar através dela. 

25 Qualquer pessoa que tenha feito longas peregrinações para chegar a um lugar onde lhe tinham dito 

que eu estava lá e que poderia melhorar lá, aprenderá que não é necessário ir de um ponto da terra a outro 

para Me encontrar, uma vez que o homem, através do dom divino da oração, pode Me encontrar 

independentemente do lugar em qualquer momento de sua vida. 

26 Então as pessoas se purificarão através do arrependimento sincero e confessarão seus pecados de 

espírito a espírito com minha divindade, envolvendo sua consciência nesse ato espiritual. 

27 Espiritualmente, não haverá outro pão nem vinho além da essência de minha Palavra ─ uma 

essência sobre a qual os homens se alimentarão e se fortalecerão no amor, na justiça, na justiça, na 

misericórdia. 

28 E aqueles que dedicam suas vidas ao estudo das escrituras de tempos passados, e que também se 

dividiram em seitas e igrejas por causa das diferentes maneiras de interpretar essas palavras, também se 

aproximarão uns dos outros na espiritualização, porque a visão superior na maneira de analisar e 

interpretar lhes revelará todo o verdadeiro significado que nunca haviam descoberto porque sempre deram 

um sentido humano e terreno à revelação divina. 

29 Espiritualização é tudo o que peço às pessoas neste momento, então elas verão seus ideais mais 

elevados realizados e seus conflitos mais difíceis resolvidos dentro dos limites do que é permitido. 
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30 Neste tempo de confusão, minha Palavra aparecerá no mundo como um bote salva-vidas. As 

pessoas poderão se elevar para uma nova vida cheia de luz, paz e fraternidade. 

31 Agora a humanidade logo verá a pomba da paz voando sobre as nações, carregando em seu bico o 

simbólico ramo de oliveira. 

32 Meu raio desceu até você, e embora você não o veja perceptível em seus sentidos, sua alma sente a 

presença de minha luz que o ilumina. 

33 Agora você descobrirá em seu ser algo mais do que os órgãos de seu corpo, e estes serão os dons, 

habilidades, poderes e qualidades da alma que permaneceram adormecidos no homem por muitos séculos. 

Você não descobrirá substância nem forma, e é por isso que lhe digo que não será sua ciência que 

descobrirá este mistério. 

34 Até agora, você só soube o que descobriu com sua mente e tocou com seus sentidos. Mas chegará 

o momento em que você entenderá que os verdadeiros valores estão no espiritual, naquela vida que você 

não queria conhecer. Então, sua existência será iluminada por uma nova luz que lhe revelará os maiores 

segredos e os mais belos ensinamentos. Eu vos abençoarei, pois finalmente cooperareis com vosso Pai no 

desenrolar da vida e no desenvolvimento de vossa alma. 

35 No momento, você está parado sem poder tomar consciência disso, sem perceber o fim de um 

período e o início de outro, sem descobrir o significado de suas provas e sem poder remover os sinais 

divinos que eu lhe dou a cada vez. 

36 Você não sabe se está dentro ou fora de Mim, nem se está vivo ou morto para a Vida Espiritual, 

pois seu mundo emocional ainda está em um estado de sono dentro de seu ser. 

37 Em verdade vos digo, somente Minha voz pode despertar-vos, somente Minha chamada pode 

levantar-vos, e por isso vim em misericórdia para salvar-vos. Já minha luz se aproxima de cada coração, já 

penetra imperceptivelmente em sua compreensão, como um ladrão entra num quarto na calada da noite: na 

ponta dos pés, sem fazer o menor barulho. 

38 Quando minha voz se fizer ouvir espiritualmente na humanidade, as pessoas sentirão algo vibrante 

que sempre esteve dentro delas, mesmo que não pudesse se expressar em liberdade. Será o espírito que ─ 

encorajado pela voz de seu Senhor ─ se levantará e responderá ao meu chamado. 

39 Então uma nova era começará na Terra, pois você não mais olhará a vida de baixo, mas a verá, 

reconhecerá e desfrutará das alturas de sua elevação espiritual. 

40 Perceba que meu amor não espera que você desperte por sua própria vontade, mas que vem em seu 

auxílio para levantá-lo do profundo sono do materialismo. 

41 Vejo vocês pequenos e quero que sejam grandes, que aceitem com suas habilidades, sua 

inteligência e seus sentidos tudo o que é vosso com meu consentimento. 

42 Permita que a intuição desperte, que a sensibilidade ao espiritual se instale, que sua inspiração se 

torne ativa, que seu coração seja purificado dos pecados, que sua mente seja limpa. 

43 Esforcem-se para ser solidários uns com os outros, trabalhem para que todos vocês estejam em 

harmonia uns com os outros. Lute contra essa constante hostilidade na qual você viveu na terra até 

erradicá-la. Cuidem para que o bem venha à tona no mundo, que suas vidas sejam enobrecidas por seguir 

minha Doutrina, da qual brota a lei do amor e da justiça. Então você terá trabalhado pela causa mais nobre 

e sua alma terá chegado muito mais perto de Mim. 

44 A destruição do mal, que vocês quiseram perpetuar em seu mundo, que muitos ─ mesmo que não 

acreditem, fizeram de seu deus, dedicando a ele todas as forças e pensamentos de seu ser, deve ser seu 

objetivo, combatendo-o ─ animados pelo pensamento de eliminá-lo e expulsá-lo cada vez mais de suas 

vidas. 

45 Para esta luta abençoada, você deve construir um armazém de fé, vontade, coragem, força, 

paciência e perseverança. 

46 Você também não estará sozinho nesta batalha. Colocarei minha força em seu braço e minha luz 

em sua inteligência. Farei milagres com cada uma de suas obras se elas forem inspiradas pela misericórdia 

e pelo amor. 

47 Levem esta lição para dentro de vocês, guardem-na em seus corações e usem toda sua vontade em 

favor do desejo de conhecer-se melhor. Como? Tentando descobrir sua alma em seus dons, habilidades, 

tarefas, deveres de expiação e tudo o que ela detém como sua herança. 
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48 Não desanime se você vir os dias passarem sem descobrir nada disso dentro de você. Reze e 

medite, aja de acordo com meus exemplos e lições, e quando menos pensar nisso, algum dom de sua alma 

se revelará através de suas obras. 

49 Abra seus olhos e refine seus sentidos para que você possa perceber aquele mundo invisível que 

vive e tece ao seu redor. Vocês se endureceram para não se darem conta daquela vida espiritual que se 

agita incessantemente dentro, sem e acima de vocês, sem poder imaginar que estão tão intimamente 

ligados com ela quanto com o ar que respiram. 

50 A razão é que você se interessou demais pela ciência terrena e esqueceu a sabedoria espiritual. 

51 Você sabe que para penetrar no oceano infinito da vida espiritual, é preciso ter coragem, bondade, 

fé e amor a Deus, e isto lhe parece difícil e difícil de realizar, razão pela qual você sempre prefere as 

ciências humanas que, em sua opinião, não exigem aquela pureza e elevação que o estudo das exigências 

espirituais exige. 

52 Se você aprendesse que não há nenhum trabalho seu que não seja influenciado por algum ser 

espiritual, isso lhe pareceria incompreensível, e ainda assim é assim. 

53 Além de sua vida humana existe um mundo de espíritos, seus irmãos e irmãs, seres invisíveis para 

o homem, que lutam entre si para conquistá-lo. 

54 Esta luta se deve à diferença de desenvolvimento entre alguns e outros. Enquanto os seres de luz, 

levados pelo ideal do amor, da harmonia, da paz e da perfeição, percorrem o caminho da humanidade com 

a luz, sempre a inspiram com o bem e lhe revelam tudo o que é para o bem da humanidade, os seres que 

ainda se agarram ao materialismo da terra semeiam, que não foram capazes de se desligar de seu egoísmo 

e de seu amor pelo mundo, ou que alimentam indefinidamente os vícios e inclinações humanas, semeiam o 

caminho da humanidade com confusão, escurecendo o intelecto, cegando os corações, escravizando a 

vontade para fazer uso dos seres humanos e transformá-los em instrumentos de seus planos, ou para usá-

los como se fossem seus próprios corpos. 

55 Enquanto o Mundo Espiritual de Luz procura conquistar a alma do homem, a fim de abrir uma 

brecha para ela em direção à eternidade; Enquanto esses abençoados anfitriões labutam incessantemente, 

crescendo em amor, tornando-se enfermeiros à beira do leito da dor, conselheiros ao lado do homem que 

carrega o fardo da grande responsabilidade, conselheiros da juventude, protetores das crianças, 

companheiros daqueles que esquecem e vivem sozinhos, as legiões de seres sem a luz da sabedoria 

espiritual e sem o sentimento edificante do amor também trabalham incessantemente entre os homens. 

Mas seu objetivo não é facilitar seu caminho para o Reino Espiritual ─ não; a intenção destes seres é 

completamente oposta, sua aspiração é dominar o mundo, continuar sendo os senhores dele, perpetuar-se 

na terra, dominar as pessoas e torná-las escravas e instrumentos de sua vontade ─ em uma palavra, não 

deixar ninguém tirar o que sempre consideraram seu: o mundo. 

56 Portanto, discípulos: Há uma batalha feroz entre um ser e outro ─ uma batalha que seus olhos 

físicos não vêem, mas cujos reflexos são sentidos dia após dia em seu mundo. 

57 Para que o homem possa se defender e se libertar das más influências, ele precisa conhecer a 

verdade que o cerca, deve aprender a orar com o espírito, e deve também saber com que habilidades seu 

ser é dotado para poder usá-las como armas nesta grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as 

trevas, da espiritualização contra o materialismo. 

58 É precisamente o mundo espiritual da luz que trabalha e luta e prepara tudo para que um dia o 

mundo se lance no caminho da espiritualização. 

59 Pensem em tudo isso e vocês poderão imaginar a ferocidade desta luta de seus irmãos e irmãs 

espirituais que lutam pela salvação dos homens ─ uma luta que é para eles um copo com o qual vocês 

continuamente lhes dão a bílis da ingratidão de beber, já que vocês se limitam a receber deles todo o bem 

que eles lhes concedem, mas sem nunca se colocarem ao lado deles para ajudá-los na luta deles. 

60 São poucos os que sabem se juntar a eles, poucos os que estão receptivos às suas inspirações e 

seguem seus conselhos. Mas quão fortes eles passam pela vida, quão protegidos eles se sentem, que 

delícias e inspirações inspiram seu espírito! 

61 A maioria das pessoas está dividida entre as duas influências, sem escolher uma, sem se 

comprometer completamente com o materialismo, mas também sem fazer um esforço para se libertar dele 
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e espiritualizar suas vidas, ou seja, para elevá-las através da bondade, do conhecimento e do poder 

espiritual. Estes ainda estão completamente em guerra com eles mesmos. 

62 Aqueles que se renderam completamente ao materialismo, sem ainda se importar com a voz da 

consciência, e que desconsideram tudo no que diz respeito à sua alma, não mais lutam, foram conquistados 

em batalha. Eles pensam que venceram, pensam que são livres e não percebem que são prisioneiros e que 

será necessário que as legiões de luz desçam à escuridão para libertá-los. 

63 Envio esta mensagem de luz a todos os povos da Terra para que as pessoas despertem, para que se 

conscientizem de quem é o inimigo que devem combater até que o tenham derrotado, e que armas 

carregam sem saber. 

64 Na verdade, eu lhes digo, se eu tivesse vindo como ser humano naquele tempo, seus olhos teriam 

que ver Minhas feridas ainda frescas e sangrando, porque o pecado das pessoas não tinha cessado e nem 

queriam se redimir em lembrança daquele sangue que foi derramado por Mim no Gólgota e que era prova 

de Meu amor pela humanidade. Mas eu vim em espírito para poupar-lhe a vergonha de contemplar o 

trabalho daqueles que Me julgaram e condenaram na Terra. 

65 Tudo é perdoado; mas em cada alma existe algo do que eu derramei por todos na cruz. Não pense 

que aquela força vital e aquele sangue se dissolveram ou se perderam. Eles encarnaram a Vida Espiritual 

que eu derramei sobre todos os homens a partir daquele momento. Através desse Sangue, que selou Minha 

Palavra e confirmou tudo o que eu tinha falado e feito na Terra, os homens evoluirão para cima no desejo 

de renovação de suas almas. 

66 Minha palavra, minhas obras e meu sangue não foram e não serão em vão. Se às vezes lhe parece 

que meu nome e minha palavra quase foram esquecidos, em breve você os verá novamente cheios de vida, 

vida e pureza, como uma semente que, embora seja constantemente combatida, nunca perece. 

67 Minha palavra e minhas manifestações também não passarão desta vez. É verdade que haverá 

momentos em que tudo isso parecerá ter chegado ao fim, sem deixar um rastro ou vestígios no mundo. 

Mas de repente, quando você menos pensar nisso, a doutrina da espiritualização que lhe ensinei 

ressuscitará com o mesmo poder ou até mesmo maior. 

68 Meu trabalho paciente por meio de vosso intelecto não será em vão, pois assim como eu derramei 

simbolicamente Minha Vida através daquele Sangue naquele tempo para ensinar-vos o amor, agora 

derramo Meu Espírito sobre vós para abrir o caminho da ascensão à eternidade. Entretanto, se meu Sangue 

não foi estéril, será ainda menos a luz do meu Espírito. 

69 Agora você ainda não pode avaliar as implicações da Palavra que você está ouvindo atualmente. 

Mas sua alma leve, que tem origem eterna, será capaz de testemunhar a verdade e o cumprimento de tudo 

o que revelei ao mundo nesta Terceira Era, através de portadores de vozes incultas e impuras e do mundo 

espiritual da luz. 

70 Às vezes, em suas contemplações, vocês se perguntam como os seres espirituais no espaço 

procedem para se moverem de um ponto a outro, quando ao mesmo tempo pedem por eles em diferentes 

partes da Terra. Sua imaginação então os faz voar incessantemente, rápido como a luz, de um ponto a 

outro e de um extremo ao outro do mundo. 

71 Você pensa: Como é difícil e difícil a tarefa deles! Você diz: "Que tristeza é a reparação deles"! 

72 Devo lhe dizer que essa missão não é como suas mentes a imaginaram. Esses seres, quando 

alcançam o nível de desenvolvimento necessário para receber a missão de guias, protetores, conselheiros e 

benfeitores, têm um brilho tão amplo que não precisam se transferir de um lugar para outro, pois de onde 

estão podem influenciar seus irmãos e irmãs que precisam deles. A partir daí eles podem ver, ouvir, sentir 

e fazer os trabalhos que fazem parte de sua missão. 

73 As distâncias desaparecem para a alma elevada devido à sua sabedoria e amor, e sua esfera de ação 

corresponde ao nível de desenvolvimento que atingiu. 

74 Agora, entretanto, você pode pensar que uma alma sem qualquer nível de desenvolvimento 

certamente precisaria se transferir para superar distâncias, já que suas qualidades mais apreciadas não 

foram desenvolvidas. 

75 Não tente imaginar o lugar onde esse ser é que sua memória conjuga. Pois não está nem perto nem 

longe, assim como eu, que não estou nem perto nem longe de você, estou presente em tudo e em todos os 

lugares. 
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76 A única distância que existe entre você e Deus, ou entre você e um ser espiritual, não é uma 

distância material, mas uma distância espiritual, causada por sua falta de preparação, de pureza ou vontade 

de receber a inspiração e influência espiritual. 

77 Nunca coloque essa distância entre você e seu Mestre, ou entre você e o mundo espiritual, e você 

sempre desfrutará dos benefícios que meu amor derrama sobre aqueles que sabem como buscá-lo. Você 

sempre sentirá que o mundo espiritual está próximo ao coração daqueles que se preparam para senti-lo. 

78 Quão grande é a distância que a humanidade deste tempo coloca entre si e a vida espiritual! É tão 

grande que as pessoas hoje sentem que Deus está infinitamente distante delas e consideram o Reino dos 

Céus distante e inalcançável. 

79 Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se sentem distantes do reino espiritual. Eles perdem a 

abençoada idéia de uma vez habitá-la, e quando morrem e permitem que a alma se separe da carne, eles 

têm apenas as impressões do terreno, o que os faz perder toda a idéia do espiritual. 

80 Minha mensagem de amor neste momento apaga distâncias, remove erros, dissolve trevas e faz 

com que a alma do homem, que já viveu no infinito reino espiritual, volte em oração e meditação à sua 

origem, descubra sua essência e a revele ao homem, a mente e o coração do ser a ele confiado como 

instrumento para cumprir uma tarefa na Terra. 

81 Você vê que um momento de iluminação espiritual é suficiente para que esta distância 

aparentemente grande desapareça e faça você experimentar toda a alegria de que você se privou por tanto 

tempo enquanto você me pensava distante. 

82 Hoje você é mais capaz de sua mudança de coração, embora pareça difícil para você. Digo-lhe isto 

porque todo o seu ser se desdobrou e se desenvolveu tanto na alma quanto no corpo, sem parar ao longo de 

todo o caminho de sua liberdade de vontade. 

83 Assim como a capacidade intelectual do povo de hoje é muito maior que a do povo de outros 

tempos, porque suas capacidades se desenvolveram, assim também a alma se desenvolveu em sua 

constante experiência de vida, através da qual pode compreender, compreender, acreditar e aceitar o que o 

povo de outros tempos não foi capaz de alcançar. 

84 Portanto, para revelar-Me à humanidade, escolhi a forma perfeita, isto é, a forma espiritual, porque 

sei que agora você é capaz de compreendê-la. Não era assim em tempos passados, quando eu tinha que 

procurar formas significativas para tornar-me audível e compreensível para as pessoas. 

85 Agora é o momento em que a humanidade lutará para introduzir o culto espiritual a Deus. Mas é 

natural que isso só aconteça após uma luta, quando a compreensão e a paz de espírito tiverem alcançado os 

corações. 

86 Vocês que Me ouvem através deste ensinamento souberam libertar seus corações do preconceito e 

do fanatismo e Me adoram de uma forma natural e simples, sentindo-Me dentro de vocês mesmos. Vocês 

podem considerar-se seres privilegiados entre os homens, e eu os usarei como pioneiros da era da 

espiritualização. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 322  
1 Estou lhes apresentando outra página do Livro de Minhas Instruções, que é amor e luz para sua 

alma. Bendito sejais vós que verdadeiramente ouvis vosso Mestre, pois eu vos instruo clara e 

perfeitamente para que possais compreender vosso destino e a missão que confiei a vossa alma. 

2 Você vem para estudar e compreender meus ensinamentos, para transmiti-los a seus semelhantes, e 

embora eles o tenham rejeitado algumas vezes, você não se sentiu ferido, mas satisfeito por ter sido capaz 

de responder às perguntas deles. 

3 Você fala comigo no fundo do seu coração para me indicar a infielidade de seus semelhantes. Mas 

eu lhes digo: Quando vocês tiverem encontrado corações como rochas duras, falarei com eles através de 

sua consciência para que eles sintam o desejo de estar comigo. Sua tarefa é lutar pelo bem das pessoas, 

seguindo o caminho que lhe tracei, sem medir o tempo ou a distância. 

4 Você encontrará muitos necessitados, doentes e "escravos" que você deve curar e libertar, 

quebrando suas correntes e dando-lhes amorosamente minhas instruções. Pois chegará o dia em que não 

mais ouvirão minha palavra, e então ficarão para trás como professores para que possam treinar as 

próximas gerações. 

5 Com a espada de luz você poderá dissipar as trevas e fazer uma brecha para seus semelhantes. 

Quero que as pessoas possam ter paz, harmonia e boa vontade nesta Terceira Era. De quem eles receberão 

os ensinamentos para isso? De Meus discípulos, pessoas amadas ─ daqueles que Me amam e não se 

cansam de estar comigo ─ dos que se sentem no fundo de seus próprios corações. 

6 Abençoados sejam aqueles que estão sempre comigo e rejeitam as tentações, mantendo-se 

afastados dos deboche do mundo. Seus olhos espirituais contemplarão a glória eterna no além ─ o reino 

onde a alma deve estar em casa. 

7 Em vocês deixo a instrução de união e irmandade. Vigiem e orem para que a tentação não lhes 

roube o que lhes confiei ─ para que vocês sejam os mensageiros e discípulos que ─ quando chegar a hora 

─ serão enviados por Mim à humanidade. 

Uma vez livre de toda materialização, vestida apenas com meu amor e com minha luz, você ouvirá 

minha voz em sua alma, reconhecerá a voz de seu pastor, e então subirá a montanha como uma ovelha para 

alcançar o lar divino. 

8 Sua Mãe Celestial é como uma pastora que segue seus passos. Maria te cuida em seu adorável 

jardim como rosas e lírios, ela te dá a fragrância para que você seja como flores oferecendo sua essência 

ao Pai deles. 

9 Na Segunda Era eu lhe disse que voltaria a estar com você. Mas agora que cumpri minha promessa 

a vocês, alguns me reconheceram e outros duvidaram de minha presença. Alguns de vocês derramaram 

lágrimas de alegria porque Me ouviram novamente e Me viram com os olhos de seu espírito. Ouvi aqueles 

que me disseram: "Mestre, se o sacrifício de meu corpo fosse necessário, eu o daria com toda a devoção e 

humildade para a salvação de minha alma e da humanidade". 

10 Eu os confiei a Meu Mundo Espiritual de Luz para serem seus conselheiros e protetores ─ para 

guiá-los ao longo do caminho e ajudá-los no cumprimento de sua missão. Àqueles que não Me 

entenderam, eu digo: Não duvidem, pois Eu me fiz conhecido através dos homens em todos os momentos. 

Mas eu não queria surpreendê-los com Minhas manifestações, e por isso enviei meus mensageiros antes. 

Eu enviei o Wayfarer para preparar o caminho e o coração dos homens. 

11 Durante o ano de 1950 eu lhes darei meus últimos ensinamentos e quero que vocês, antes de 

terminar minha proclamação através do intelecto humano, compreendam como semearão minha palavra de 

amor e como a difundirão de coração a coração, de província em província, em todos os lugares da terra 

onde não fui ouvido e sentido durante este tempo. 

12 Vocês são almas fortes, cheias de amor e luz. Não vos torneis escribas, nem vos vanglorieis 

perante os homens, pois em vossa humildade será a graça e a luz de vosso Pai. 

13 Que sua aparência seja cheia de cordialidade, que sua ciência seja a do amor, que suas mãos 

acariciem, que sua palavra seja um conforto para os homens, e então o mundo aceitará seu exemplo e não 

fomentará mais as guerras que desencadeou de século em século e de idade em idade. 
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14 Então minha vontade e a daqueles que trabalharam duro e derramaram muitas lágrimas para 

alcançar a unificação da humanidade será cumprida. Então, não haverá mais distinções de raça ou cor. Esta 

é minha promessa a vocês. 

15 Hoje, todos acreditam conhecer plenamente a verdade. Toda religião afirma possuir a verdade. Os 

cientistas declaram ter encontrado a verdade. Eu lhes digo que ninguém conhece a verdade absoluta, 

porque o homem nem mesmo foi capaz de compreender com sua mente a parte que lhe foi revelada. 

16 Todos os homens carregam dentro de si uma parte da verdade e dos erros que eles misturam com a 

luz da verdade. 

17 Aproxima-se a batalha na qual todas essas forças estão lutando entre si, pois cada uma quer impor 

sua visão de mundo. Mas no final não haverá a vitória de uma ideologia humana, nem de uma teoria 

científica, nem de um credo religioso que prevaleça, mas a união harmoniosa de todas as boas maneiras de 

ver as coisas, de todas as crenças elevadas, de todas as formas de culto elevado à mais alta espiritualidade, 

de todas as ciências dedicadas ao serviço do verdadeiro progresso humano. 

18 Permitirei que as pessoas falem de suas idéias e as apresentem, que outros demonstrem 

publicamente suas formas e ritos de culto, que as pessoas discutam e lutem entre si, que os cientistas 

divulguem suas teorias mais avançadas, que tudo o que existe escondido em cada espírito se abra, venha à 

luz e se torne conhecido. Pois o dia do ceifeiro está próximo a ─ naquele dia, quando a consciência, como 

uma foice inexorável, corta pela raiz tudo o que está errado no coração do homem. 

19 Vocês, pessoal, estejam acordados e não se esqueçam que eu anunciei esta batalha a vocês, para 

que não desesperem quando virem pessoas discutindo apaixonadamente, quando testemunharem as 

comunidades religiosas em guerra e o Espírito lutando com elas. 

20 Que o mundo seja despertado, que a tempestade se estenda e que a batalha se estenda, para que o 

homem desperte e, ao despertar, veja a luz que há muito sonhava admirar ─ para que os homens egoístas, 

que fecharam as portas do caminho que conduz ao conhecimento da verdade, possam descer de seus 

assentos altos, de seus tronos e pedestais, e deixar passar as multidões de homens famintos e sedentos pela 

luz do Espírito. 

21 Todos vocês terão que procurar minha luz, todos vocês terão que procurar um farol para poder 

reconhecer o caminho nos dias de escuridão ─ dias de reflexão e arrependimento, dias de profundo auto-

exame em relação a sua consciência, nos quais não haverá criatura humana que se sinta calma e que possa 

dizer: Não temo nada porque sempre agi de maneira correta. 

22 Não, não haverá quem exclame ou pense assim, porque a consciência se fará ouvir em cada alma. 

23 Somente aqueles que rezam e se arrependem conseguirão a purificação de sua alma. Somente 

aqueles que desistem de suas vaidades, de seu exercício de poder sobre os outros e de sua arrogância 

conseguirão se acomodar no barco salva-vidas. Para aqueles que se agarram às suas loucuras, que se 

agarram aos seus erros e às suas tradições ─ prontos para mantê-los até o fim, apesar dos julgamentos e 

diretrizes de consciência ─ estes, contra seu melhor julgamento, irão em direção ao abismo de confusão e 

escuridão no qual, segundo a vontade de seu Pai, ninguém quer cair. 

24 Esta mensagem de amor e misericórdia, que vos trouxe em tempo hábil para a vossa salvação, vós 

dareis a conhecer à humanidade em tempo hábil. 

25 Minha mensagem de sabedoria tem a tarefa de unir as pessoas espiritualmente, de salvá-las do 

turbilhão de confusão, de resgatá-las das trevas quando elas perderam a fé. 

26 Somente minha Palavra terá o poder de deter aqueles que se movem a uma velocidade vertiginosa 

em direção ao abismo, porque revela tudo, porque não hesita em desvendar um mistério, porque está 

imbuída da misericórdia e do amor de seu Pai. 

27 Quem, além de Mim, poderia salvar todas essas pessoas sem fé na vida superior e sem o 

conhecimento de Minha justiça? Quem realmente entendeu o significado e a origem da dor em suas vidas 

de tribulações, opressões e medos? Quão poucos mestres e líderes da humanidade eu vejo! O que as 

pessoas sabem sobre o espírito? Eles estão preocupados apenas com o lado humano, sem poder descobrir o 

que existe além das necessidades e preocupações terrenas. Portanto, desapontadas com o fato de não 

conseguirem encontrar uma resposta satisfatória para suas perguntas, nem nas ciências nem nas religiões, 

as pessoas têm se dedicado à tarefa de buscar a verdade por conta própria. Alguns se aproximam do 

caminho, enquanto outros, como resultado de sua baixa espiritualidade, adotam novos erros. 
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28 As pessoas que beberam um copo de sofrimento atrás do outro na vida me dizem: "Senhor, por que 

não há ninguém que nos explique a razão de nossa dor, para que se acenda em nós uma fé que nos ajude a 

suportar o peso de nossa cruz"? 

29 A estas crianças envio como um bálsamo celestial Minha luz para suas mentes e Meu 

encorajamento para seus corações. Pois eu tenho infinitas possibilidades de alcançar cada criatura. 

30 Oh, se todos soubessem Me perguntar, se todos rezassem espiritualmente, se todos estivessem 

interessados em saber a verdade! Em verdade vos digo que eles receberiam aquilo pelo qual ansiaram. 

Pois ninguém procurou quem não encontrou ─ ninguém bateu à minha porta para quem não foi aberta. 

31 Deixe um rastro de humildade em seu caminho. Não permita que o orgulho entre em seu coração 

porque você pensa que é o único com conhecimento espiritual. 

32 Estejam sempre cientes de que vocês são todos iguais diante de Mim, que todos tiveram a mesma 

origem e todos têm o mesmo objetivo, mesmo que externamente cada destino se mostre diferente. 

33 Nunca esqueçam que todos vocês devem chegar a Mim, o que significa que todos vocês devem 

chegar a Mim ─, embora de maneiras diferentes ─ façam os méritos necessários para alcançar a maior 

altura espiritual. Portanto, nunca considere ninguém inferior. 

34 A vaidade nunca deve se enraizar no espiritualista. Por outro lado, a verdadeira modéstia deve ser 

sempre sua companheira, então seus atos, em vez de deslumbrar com falsa luz, encontrarão favor no 

coração de seus semelhantes. 

35 Você assumirá sua cruz com amor ─ não como alguém assume um dever, não com o pensamento 

de que se você não o fizer, o mal lhe acontecerá na vida ─ não, não será por medo de Minha justiça. Vocês 

estão suficientemente desenvolvidos na alma para exigir de vocês mesmos ─ como estou fazendo agora 

mesmo ─ que o cumprimento das ordens em Minha Lei seja feito por amor a seus semelhantes, e que este 

sentimento seja inspirado pelo amor a Mim. 

36 Deixem para trás os tempos em que os homens se arrependiam de suas transgressões não por 

remorso por terem me ofendido, mas por medo da condenação eterna como os homens a haviam 

imaginado. 

37 Retire de seu coração a noção de que você pode adiar seu arrependimento até o último momento, 

confiando na misericórdia de Deus, e lembre-se que a única coisa que sua alma colherá naquele momento 

de julgamento será o que semeou ao longo de sua existência na Terra. Sua colheita, ou seus frutos, será o 

desenvolvimento, o progresso, a elevação que ganhou com a vida que lhe foi confiada. 

38 Quão diferente é a realidade espiritual de tudo o que os homens imaginaram! Nem é minha justiça 

como você acredita, nem é o castigo divino o que você chama por esse nome, nem o céu como você pensa, 

nem é alcançado tão fácil e rapidamente quanto você imagina, assim como a expiação espiritual não é 

como você diz, nem a tentação é um ser espiritual. 

39 Você deve estudar as revelações divinas que lhe dei em todos os momentos, deve compreender a 

linguagem figurativa que lhe falei, deve sensibilizar seus sentidos espirituais desta maneira para que 

reconheça qual é a Palavra de Deus e qual é a palavra dos homens, para que descubra o significado de 

Meus ensinamentos. 

40 Somente do ponto de vista espiritual você poderá encontrar a interpretação correta e verdadeira de 

Minha Palavra ─ tanto aquela que lhe enviei através dos profetas como aquela que lhe legei através de 

Jesus, ou esta Palavra que lhe dou através da mediação dos bocais da Terceira Era. 

41 Uma vez que esta humanidade tenha encontrado o verdadeiro significado da lei, dos ensinamentos, 

das profecias e das revelações, ela terá descoberto o mais belo e profundo em relação à sua existência. 

42 Então as pessoas conhecerão a verdadeira justiça e seus corações vislumbrarão o verdadeiro céu; 

então você também saberá o que são expiação, purificação e reparação. 

43 Hoje você ainda está coberto pelo véu da ignorância que você não ousou rasgar em seu 

materialismo terreno e em seu fanatismo religioso cheio de falsos medos e preconceitos. Portanto, quando 

sua vida é afligida por um julgamento e você não consegue encontrar uma razão clara para isso, você 

exclama: "O que fiz para ser punido assim?" sem saber que minha justiça às vezes espera por séculos ─ e 

até milênios. Mas minha justiça sempre vem, e mesmo que pareça chegar tarde demais ou 

inoportunamente, é certo que ela sempre se manifesta de uma forma sábia. 



U 322 

86 

44 Meu ensinamento espiritual tem vários objetivos ou tarefas: um é confortar a alma em seu exílio e 

fazê-la compreender que o Deus que a criou a espera eternamente em Seu reino de paz. Outro é informá-la 

de quantos dons e habilidades ela pode ter à sua disposição para alcançar sua salvação e sua elevação ou 

perfeição. 

45 Esta Palavra traz a mensagem de espiritualização que abre os olhos dos homens para que eles 

possam ver face a face a realidade que eles pensam encontrar apenas no que vêem, no que tocam, ou no 

que provam com sua ciência humana, sem perceber que ao fazer isso eles chamam de "realidade" 

transitória e julgam mal e negam o eterno, onde existe a verdadeira realidade. 

46 Que esta mensagem vá de nação em nação, de casa em casa, deixando suas sementes de luz, 

consolo e paz, para que os homens possam parar por alguns momentos e dar um descanso à sua mente, o 

que é indispensável, para que possam refletir e lembrar que qualquer momento pode ser o de seu retorno 

ao Mundo Espiritual, e que de suas obras e de sua semeadura no mundo depende o fruto que colherão ao 

chegar na Vida Espiritual. 

47 Hoje eu o considero triste, deprimido e sem esperança, e você me diz em sua oração que a vida há 

muito retirou seu favor de você. O Mestre lhe diz que estes tempos que você está vivendo são aqueles 

anunciados pelos profetas dos primeiros tempos, e mais tarde confirmados pelo "Verbo Divino" a seu 

povo. Mas mesmo que seja verdade que você está esvaziando um copo muito amargo, saiba que sua dor 

não será inútil se você souber como suportá-la com amor e paciência. 

Era necessário que os homens chegassem a um ponto onde a dor furasse e assombrasse todas as fibras 

de seu ser, para que acordassem do sono profundo em que sua alma vive e iniciassem uma vida de 

autodeterminação na qual oferecessem ao seu Criador o tributo e o reconhecimento que Lhe deviam. 

48 Há muito tempo venho prejudicando a liberdade de vontade deles, mostrando-lhes que chegou a 

hora da reflexão e da boa ação, para que não continuem sofrendo e mergulhando no caos. Eu queria evitar 

sua queda, aconselhando-os e avisando-os, mas eles têm sido surdos às minhas palavras. Mas continuarei a 

chamar isso de humanidade tão amada, exortando-os a reformar e a serem honrados em todas as suas 

ações, até que eu os tenha feito discípulos dignos de meus ensinamentos. 

49 Voltei a você, como lhe prometi, para consolá-lo e para lhe dar esperança em suas tribulações. Mas 

não somente isto, mas para esclarecê-lo para que você possa dar grandes passos no caminho espiritual. Eu 

lhe dei as instruções que você precisa precisamente nestes momentos de confusão que você esperou 

ansiosamente para curar suas feridas e experimentar o caminho da salvação. 

50 Preparei tudo para que vocês possam realizar um grande trabalho e venham até Mim no final, 

calmos, satisfeitos e em paz comigo e com seus semelhantes. Naquele momento de comunhão com Meu 

Espírito não vou exigir de vocês uma homenagem, seus méritos não serão, portanto, para Mim, mas para 

vocês mesmos, e o que vocês Me oferecem, eu voltarei a vocês como bênçãos e benefícios sem fim com 

interesse. 

51 Perceba o quanto eu te amo. Se você quer mais provas do amor de seu Pai, peça e eu lhas 

concederei, pois Meu amor é inesgotável. Se você quiser testar Minha paciência, Minha indulgência, faça 

isso também. Mas depois de ter recebido, depois de tê-lo reconhecido, faça a seus semelhantes o que eu fiz 

a você. 

52 Perdoe com a freqüência com que você se sentir ofendido. Nem mesmo considere o número de 

vezes que você tem que perdoar. Seu destino é tão alto que você não deve ser pego nestas bases do 

caminho, pois tarefas muito grandes o esperam mais adiante. Sua alma deve estar sempre pronta para o 

amor, a compreensão e a bondade, para que você possa ascender a níveis mais altos. Assim como em 

tempos passados muitos de seus irmãos e irmãs escreveram belas páginas no Eterno Livro do Espírito com 

suas obras, você deve continuar essa história em sua sucessão, como exemplo e para a alegria das novas 

gerações que virão à Terra. 

53 Seja forte, pois você está passando por momentos de julgamento. Toda criatura ─ da criança que 

mal abriu os olhos para a luz deste mundo para o homem velho curvado pelo peso dos anos ─ está 

passando por um julgamento, um processo de reparação. Mas eu lhe dou Minha força, Minha influência, 

para que você possa passar por estas provas com fé e paz de espírito, o que o tornará invulnerável à dor. 
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54 Haverá um choque de visões de mundo e a fé e convicção de um e do outro serão postas à prova. 

Mas aqueles que construíram seu trabalho em areias movediças o verão desabar porque suas fundações 

não eram firmes. 

Neste momento, os fortes terão que apoiar os fracos. Aqueles que não souberam rezar nem penetrar na 

verdade de meus ensinamentos chorarão por sua ignorância, sua carência e sua falta de mérito. Muitos 

deles, porém, são inocentes porque não tiveram um verdadeiro guia humano, e pastores como ovelhas 

derramarão lágrimas por causa de sua incerteza e confusão. 

55 Vocês, povo, destinados por Mim a exercer sua influência sobre este mundo, devem vigiar e rezar 

por sua paz e salvação. Você deve abrir suas asas para cobrir a humanidade nestas horas de perigo e medo. 

56 Portanto, eu vos ensinei a rezar de espírito em espírito e removi todos os símbolos ou emblemas de 

Minha Divindade. Vocês construíram um templo dentro de vocês, e a partir daí Me amam e Me 

glorificam. 

Ensinei-lhes o respeito pelas crenças de seus semelhantes e os treinei como um sentinela que vive 

vigilante para defender a fé daqueles que se tornam fracos naquela batalha que já está se aproximando. 

Então, quando você tiver completado sua missão, poderá me dizer com satisfação: "Pai nosso, lutamos 

com a espada que não fere, com amor e boa vontade". Nós falamos a palavra divina, chamamos as pessoas 

para rezar a você. Trazemos conforto para aqueles que sofrem, convertemos em bons aqueles que 

infringiram a lei. Levantamos homens e mulheres que, na sua ignorância, estavam perdidos, e despertamos 

sua fé e confiança em Ti, e desde então eles nos amam e nos seguem". E eu os receberei como soldados 

em minha causa e lhes darei a recompensa que vocês merecem. 

57 Meu trabalho se espalhará por toda a terra. O "primeiro" será unido por outros e depois por outros, 

pois está escrito que o homem se elevará acima de seu estado atual no desejo da perfeição de sua alma. 

58 Quanto vocês devem lutar para preparar a Terra para que eu possa fazer com que Meu Reino de 

Paz desça à humanidade! 

59 Ore e reflita sobre minhas palavras e você descobrirá que elas contêm um oceano de amor. Falei 

com vocês através do intelecto limitado do homem, e isto, mesmo com toda a preparação, não pode 

expressar o significado, a razão, que meu ensinamento contém. Penetre-o com sua alma para que você 

possa compreender com maior clareza do que com o coração ou o intelecto limitado de seu ser humano. 

Como meu Trabalho da Segunda Era lhe pareceu grande, você também reconhecerá minha vinda neste 

momento como uma prova do infinito amor de seu Pai. 

60 Quanto mais vocês se aperfeiçoarem, mais perto vocês verão o objetivo. Você não sabe se está a 

apenas um passo de sua salvação ou se ainda tem um longo caminho a percorrer. Só lhes digo para serem 

guiados de boa vontade e obedientemente por esta palavra, que é a voz do meu Espírito Divino. Cuidado 

ao infringir a lei, ao cometer o mesmo erro repetidamente. Atenda a esta chamada, que é um pedido de 

correção ─ um pedido que seu Pai lhe dirige, porque não quero ver você viver em vão na terra e depois 

chorar por sua desobediência. 

61 Trabalhe incessantemente para seu progresso, e você verá que aquelas provações que o fazem 

sofrer hoje e cujo significado você não entendeu são para seu bem e irão encher seu ser de paz e alegria. 

São provações sábias que vos envio para purificar e enobrecer vossa alma em batalha, assim como tenho 

trabalhado tantos seres que amais e adorais hoje, cuja força de alma e virtude comprovada reconhecestes. 

Eles são seus irmãos e irmãs que passaram por este mundo deixando um rastro de pureza e santidade. 

Quero que você se una a eles e os siga. Pois seu destino é o mesmo, todos vocês são grandes aos Meus 

olhos, todos vocês são dignos, e eu quero ver vocês morando no mundo de paz que eles habitam. 

 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 323  
1 Venho para dar minhas instruções à sua alma, para alimentá-la e fortalecê-la com meu amor. 

2 Queridos filhos, vocês são Meus filhinhos, Meus filhinhos que caminham pela terra suportando 

amarguras e sofrimento. Abençoados sejam aqueles de vocês que deixam o caminho do pecado para que 

sua alma possa se aproximar de Mim. 

3 O Pai ensina-lhe como receber e como pedir. Pois em verdade vos digo, se vos purificardes do 

pecado, tereis o Meu perdão e sereis fortalecidos. 

4 Quero limpá-lo de cada mancha para que possa receber misericórdia de seu Pai. Contudo, nunca 

perca esta misericórdia, pois ela vem do meu Espírito Divino e é a herança que você deve levar consigo 

em sua jornada. Eu sou o Mestre e lhe dou novamente meus ensinamentos para que você possa levá-los 

em seu coração e transmiti-los como eu os dei a você. 

5 A consciência é como um espelho no qual sua alma se vê a si mesma. Eu lhes digo: Agora não é 

mais o momento de vocês se verem necessitados deste espelho, pois eu lhes dei Minha luz, Minha Palavra 

exaltada, para que amanhã nada lhes falte, para que vocês possam obedecer a Minha Lei e continuar a dar 

o exemplo aos homens, como fizeram Meus apóstolos da Segunda Era. 

6 Não é o porta-voz de quem você recebe esta instrução, pois ele é pecador como você. Eu o tirei de 

seus caminhos e o preparei para lhe dar minha palavra através de sua mediação. O significado deste 

ensinamento é minha própria mente. 

7 Já na Segunda Era eu lhes disse: "Amai-vos uns aos outros", pois aquele que ama seu próximo me 

ama. 

8 Não o distingo por raça ou cor, nem por classe. Falo a todos igualmente para que vocês possam ter 

uma vontade, para que possam receber seus semelhantes que vêm de diferentes nações com um sorriso e 

com os braços abertos. Se você praticar este amor, amanhã não haverá mais guerras, a morte não mais 

tomará posse da humanidade. Não me culpe por suas guerras, ó humanidade. 

9 Não caiam em confusão, não construam uma nova Torre de Babel, para que aqueles que se 

aproximarem de vocês possam encontrá-los todos igualmente preparados. O descrente deve ter evidências 

para reconhecer os milagres do Pai, para que sua alma conheça seu Deus por causa de minha Palavra. 

10 As provas devem ser de amor, pois então a água cristalina deve brotar até mesmo da rocha mais 

dura. 

11 Levante-se e eu o libertarei de toda doença, pois eu sou o melhor médico. Deixarei com vocês tudo 

o que a humanidade precisa espiritualmente e, uma vez reconhecidos, todos os médicos da Terra terão Me 

reconhecido em Meu Trabalho Espiritual, porque esta é Minha Vontade. 

12 Deixei-vos a oração como defesa. Portanto, eu lhes digo: Observe e ore para que a humanidade 

possa obter a salvação através de você, para que você possa trazer a tempo a Palavra que você está 

recebendo no momento. 

13 O tempo em que você vive, que é de tão grande significado espiritual para todas as pessoas, está 

passando, despercebido pela humanidade. Entretanto, chegará o momento em que será reconhecido como 

de grande significado ─ não apenas na vida das pessoas que receberam esta mensagem, mas também na 

história de todos os povos da Terra. 

14 Considere a glória de ouvir minha palavra. No entanto, não descanse sobre seus louros, pois ao 

mesmo tempo em que você pode sentir prazer em ter esta graça, esteja ciente de que sua responsabilidade 

para com as nações, seus semelhantes, é muito grande, pois você deve trazer-lhes o testemunho de tudo o 

que você recebeu nestes tempos. 

15 Bem-aventurados aqueles que guardam Minha Palavra em seus corações, pois amarão sua cruz e 

com ela em seus ombros baterão às portas de seus semelhantes e lhes trarão a mensagem de luz, paz e 

amor que eu confiei a este povo em Minha Palavra. 

16 Cada uma de minhas lições deste ano de 1950 é uma preparação para que, quando chegar o 

momento de declarar minha proclamação a vocês concluída, vocês não derramem lágrimas, pois eu lhes 

dou tudo para que nada lhes falte. Não chorem então pela ausência de Minha Palavra, pessoal. Já lhes 

disse que Minha essência será preservada em seus corações, e se sua memória for fraca, inspirarei alguns 

de Meus filhos a unir em livros e álbuns as páginas e escritos que eles criaram de Minha palavra. 
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17 Fortalecei-vos na meditação e na oração. Você é humano e pequeno, e o "adeus" de minha 

manifestação abalará todo o seu ser. Como este povo não será abalado naquele dia, quando as pessoas em 

toda a Terra O sentirão de uma forma ou de outra, embora não tenham nem mesmo uma idéia de Minha 

Presença na Terceira Era? 

18 Uma vez que a luz tenha surgido na mente dos homens, os homens compreenderão que todos os 

acontecimentos ocorridos por volta do final do ano 1950 foram testemunho de que o período da minha 

manifestação se completou, assim como o amanhecer desta época foi igualmente anunciado por eventos 

que abalaram os povos de toda a Terra. 

19 Eu vos preparo e vos previno em vista do tempo de confusão das visões do mundo, para que vos 

liberteis da luta interior da alma e da tortura dos pensamentos. Para todas as visões do mundo, doutrinas, 

teologias, filosofias e credos da humanidade serão abalados e assim simbolizarão uma tempestade, uma 

verdadeira tempestade do espírito, em cujas ondas agitadas navegareis de acordo com minha vontade e 

permanecereis no topo até que a tempestade e a escuridão acabem. Não lhe dou melhor receita para passar 

por esta prova em uma só peça do que rezar e seguir minha palavra, através da qual sua fé se sentirá 

constantemente fortalecida. 

20 Essa batalha de visões de mundo, esse choque de credos e ideologias, essa batalha é absolutamente 

necessária para que todas as enfermidades e erros acumulados no fundo de cada culto e de cada instituição 

venham à tona. Somente depois desta "tempestade" poderá começar uma limpeza moral e espiritual das 

pessoas; pois elas verão a verdade vir à luz, a reconhecerão, a sentirão dentro de si e não poderão mais 

alimentar-se de vaidades e pretensões. 

21 Assim como todo homem voluntariamente e inteiramente para si mesmo se aproveita do efeito 

vital do sol sobre seu corpo, porque reconhece que sobre sua luz, calor e influência se fundamenta a vida 

material, assim eles aproveitarão da luz da verdade tudo o que precisarem para a preservação, 

fortalecimento e iluminação de suas almas. 

22 Então um poder nunca antes sentido pelo homem se tornará efetivo, porque sua vida se adaptará 

cada vez mais aos verdadeiros princípios da vida, às normas estabelecidas por minha Lei. 

23 Sua tarefa, pessoal, é levar minha mensagem de espiritualização, que eu trouxe até vocês, ao redor 

do mundo. Mas quero que vocês compreendam que a maneira de difundir esta luz tem dois aspectos: um, 

totalmente espiritual, por meio do pensamento, da oração, pelo qual vocês criam uma atmosfera de 

espiritualização, e o outro, espiritual e ao mesmo tempo humano, por meio da palavra, da presença física, 

de explicar minha palavra aos fracos. Lembre-se do exemplo de Jesus. 

24 Se você tivesse grande fé e maior conhecimento do poder da oração ─ quantas obras de 

misericórdia você faria através de sua faculdade de pensamento. Mas você não lhe deu todo o poder que 

ela possui e, portanto, muitas vezes não percebe o que está evitando em um momento de oração 

genuinamente sentida e verdadeira. 

25 Você não percebe que algo superior está impedindo que a mais desumana de suas guerras eclodisse 

em seu mundo? Você não percebe que este milagre é influenciado pelas orações de milhões de homens, 

mulheres e crianças que, com seu espírito, estão lutando contra as forças das trevas e se opondo à guerra? 

Continue a rezar, continue a observar, mas coloque nesta atividade toda a fé da qual você é capaz. 

26 Orem, povo, e espalhem sobre a guerra, a dor e a miséria o manto da paz de seus pensamentos, 

com o qual vocês formarão um escudo sob cuja proteção seus semelhantes encontrarão esclarecimento e 

refúgio. 

27 Como o mundo é atualmente tão cego que não pode reconhecer a luz da verdade, nem em seu 

íntimo ouvir meu chamado, vocês rezarão e ganharão terreno espiritual. Pois no momento você não seria 

ouvido, pois todas as nações estão ocupadas se preparando, destruindo e se defendendo. 

28 As pessoas terão que se tornar ainda mais cegas quando o desespero, o ódio, o terror e a dor 

atingirem seus limites. 

29 Nem seria a hora certa para entregar minha mensagem, pois você seria como quem telefona no 

meio de um deserto; ninguém lhe daria ouvidos. 

30 Não esqueça que o coração humano é como a terra que deve ser cultivada: Primeiro deve ser limpa 

removendo as rochas e arrancando as ervas daninhas que a cobrem. Em seguida, ela deve se tornar fértil 
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pela chuva para que uma semente possa germinar dentro dela e, finalmente, deve chegar o momento de 

semear a semente antes que o solo não queira mais esperar e o período favorável de tempo tenha passado. 

31 Da mesma forma, está ocorrendo nesta humanidade um trabalho de purificação, no qual o homem, 

sem ter consciência disso, entregou a si mesmo o cálice do sofrimento que lhe devolverá sua pureza. 

32 Toda a dor que ele mesmo causa servirá para amolecer seu coração, para que ele possa finalmente 

expulsar das profundezas de seu ser todo o mal que brotou dentro dele. Então, quando ele não puder mais 

sofrer e não puder mais suportar angústias, sentirá chegar ao seu coração a luz da consciência, o bem-estar 

do arrependimento, a força vital de uma nova vida para sua alma. 

33 O Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 O que seria desta humanidade se, no momento em que ansiava pela vinda de minha mensagem, 

este povo aqui não se tivesse preparado para aparecer aos seus semelhantes como mensageiros ou 

"trabalhadores" de minha Palavra? 

35 Quão grande é sua responsabilidade, discípulos ─ tão grande que vocês terão que responder a Mim 

por cada minuto que eu lhes confiei para cumprir sua missão. 

36 Eu lhe disse para rezar primeiro, ou seja, para começar adquirindo um conhecimento real da 

missão que você cumprirá ─ que você deve sintonizar seu coração através do exercício da misericórdia ─ 

que pouco a pouco você deve amaciar seu ser lutando para combater seu egoísmo, que é o fruto do 

materialismo. Então, a espiritualização entrará cada vez mais em você. 

37 Não sejam mais crianças pequenas, para que quando eu lhes disser para orar, vocês entendam que 

estou lhes pedindo boas obras, já que são suas palavras ou pensamentos ─ ou não ─ que verdadeiramente 

falam ao Meu Espírito. Se um pensamento, por mais belo que seja, não é sentido, falta-lhe conteúdo. Se 

uma palavra ou frase, por mais bela que seja expressa, não se torna uma obra, não terá vida, e você já sabe 

que o que não tem vida é tão inexistente, e é por isso que não pode ser recebido por Mim. 

38 Vocês sabem agora: quando eu lhes digo, orem, não se limitem a reunir seus pensamentos em 

devoção interior, mas deixem também este santuário novamente e deixem uma promessa de amor de 

verdadeira fraternidade em cada um de seus semelhantes como a prova mais segura de que vocês vivem 

observando e orando pelo próximo. 

39 Assim, pouco a pouco, suas deficiências desaparecerão, você lutará contra sua desunião e 

alcançará aquela preparação da qual tantas vezes falo com você em Meus ensinamentos. 

40 Se este povo, no momento em que os homens anseiam em seus corações por minha nova 

mensagem, não deveria ter se preparado com ações práticas, nem se purificado em uma luta de amor 

contra o ódio, de misericórdia contra o egoísmo, e de paz contra a discórdia, a doença e o sofrimento, 

então que não esperem alcançar o fundo do coração apenas com a palavra e convencê-los de minha 

verdade. 

41 Portanto, ao mesmo tempo em que lhes dou minha palavra, lhes digo que a pratiquem, pois só 

assim poderão compreender a essência de meus ensinamentos, seu significado e sua infinita bondade. 

42 De 1866 a 1950, 84 anos se passaram, toda uma época de revelações espirituais na qual a Luz 

Divina brilhou incessantemente sobre cada alma e sobre toda "carne" ─ na qual o Mundo Espiritual se 

revelou a este povo de uma só maneira, e a toda a humanidade de muitas maneiras. 

43 Agora se aproxima o momento de despedir-se de vocês através dos meios escolhidos por Mim para 

a Minha proclamação neste momento. Mas ficarei esperando sua preparação e espiritualização para 

retomar Minha proclamação à humanidade, mesmo que eu não use mais o cérebro para transmitir Minhas 

mensagens, mas use a proclamação direta do Meu Espírito para a sua. 

44 Quando eu disse pela boca de um profeta da antiguidade que viriam tempos em que Meu Espírito 

seria derramado sobre cada alma e sobre toda carne, e que os homens teriam visões e sonhos proféticos, eu 

estava me referindo precisamente ao tempo que se aproxima em que os dons que cada alma possui 

entrarão em manifestação, e em que buscará a verdade Divina e testemunhará o cumprimento de tudo o 

que lhe foi profetizado. 
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45 Não temam o dia em que eu falarei com vocês pela última vez, nem temam o momento de 

contemplação em que vocês não ouvirão mais minhas palavras através dos lábios humanos. Pois 

verdadeiramente vos digo que estarei presente, vos ouvirei e não vos abandonarei por um momento, 

encorajarei vossa fé através de Meu amor, farei sentir minha presença em várias formas, encherei vossos 

encontros com essência espiritual e inspirações divinas dando-vos pensamentos, obras e palavras, guiarei 

vossos passos e vos salvarei de quedas e tropeços. 

46 Não tenham medo do novo tempo, não duvidem de Minha presença no espírito, pois lhes deixarei 

ouvir Minha voz, tirarei suas dúvidas e lhes direi: Oh, vocês, pessoas de pouca fé, vocês devem ver e tocar 

para acreditar. 

47 Se vocês realmente querem ser espiritualizados, para se chamarem discípulos de Mim nesta 

Terceira Era, pensem profundamente sobre estes momentos solenes, estes ensinamentos, que estão entre os 

últimos que vocês receberão. 

48 Quero que vocês, como bons discípulos, tomem seu Mestre como exemplo em sua veracidade, 

para que durante suas andanças possam cumprir sua missão sem nunca se desviar da direção marcada pela 

lei e pela consciência. 

49 Desde que anunciei minha vinda a vocês há muitos séculos, cumpri minha promessa. Desde que 

prometi a ─, depois de ter feito contato com vocês através de meus porta-vozes ─ um tempo de 

acomodação no qual eu falaria incessantemente sobre o reino espiritual, eu o fiz. Mas como lhe revelei a 

data na qual eu terminaria esta mensagem, eu a manterei e devo mantê-la. Pois em Minha Vontade não 

pode haver nenhuma mudança, nem meus planos divinos podem sofrer uma mudança, nem há nenhum 

outro poder ou vontade de mudar o destino da vida e dos homens. 

50 Tudo foi previsto por Mim desde a eternidade, nada escapou de Minha sabedoria. Todas as vezes 

foi fixado desde o início, e cada destino foi pré-estabelecido. Mesmo que os homens nunca tenham trazido 

sua vontade em harmonia com a minha, no entanto, minha vontade foi cumprida. 

51 Eu sempre lhes dei tempo para sua preparação e lhes dei meios para se salvarem. Antes de enviar-

lhe meu julgamento para exigir de você uma conta no final de uma idade ou de um período de tempo, eu 

manifestei meu amor por você, avisando-o, despertando-o e exortando-o ao arrependimento, correção e 

bondade. Mas quando chegou a hora do julgamento, não parei para perguntar se vocês já se haviam 

arrependido, se já se haviam preparado, ou se ainda persistiam no mal e na desobediência. Meu 

julgamento chegou na hora marcada, e aquele que soube construir sua arca no tempo foi salvo. Mas aquele 

que zombou quando a hora do julgamento lhe foi anunciada, e que nada fez pela sua salvação, teve que 

perecer. 

52 Reflita sobre o que lhe estou dizendo para que você saiba que sua vontade nunca poderá mudar a 

minha, mesmo que às vezes lhe pareça assim ─ que quando a hora do julgamento chegar, eu o procurarei e 

o visitarei para dar a cada um de acordo com seus méritos. Pois mesmo antes disso, falei com você cheio 

de amor e luz para que você construísse a arca salvadora a tempo ─ a que poderia salvá-lo de perecer nas 

enchentes da purificação mundial nos dias de maior julgamento. 

53 Se este evento ainda não tomou forma nos recém-chegados e nos mais novos, a responsabilidade 

por ele cabe aos mais velhos, aos "primeiros", aos discípulos, para que possam ensinar a seus irmãozinhos 

como obedecer à vontade do Pai e como cumprir Sua Lei. Mas eu lhes digo: Se eles não derem um 

exemplo de obediência, nem o testemunho de Minha verdade, certamente lhes darei outra prova de Minha 

justiça, e de como Minha vontade é cumprida acima de tudo. 

54 Você se pergunta no fundo do seu coração por que eu reprovo sua alma tão severamente. Mas eu 

lhes digo: Se, quando eu o criei, eu lhe tivesse negado um de meus atributos, você teria motivos para 

reclamar ou ficar espantado com minhas reprovações. Mas como sei que coloquei em seu ser algo de cada 

uma de Minhas faculdades, virtudes e atributos, e também lhe dei revelações sobre Minha Lei, sobre seu 

destino e sobre a vida, e lhe concedi o tempo necessário para sua compreensão, desenvolvimento e 

desdobramento, você deve considerar apenas que venho até você para julgar suas obras e o uso que você 

fez de Meus dons. 

55 Digo-lhes novamente que se eu lhes tivesse negado um único de meus atributos, não teria 

justificação para reprová-los pelos erros que cometem em suas vidas. 
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56 Assim você poderá compreender que não existe, nem jamais existiu, um ser humano no qual não 

houve uma alma que o tenha animado, nem jamais existiu uma alma humana que esteja sem espírito. 

57 Que maior glória há para o homem do que saber que um ser de luz o anima, um habitante do Reino 

Espiritual, um emissário ou mensageiro de um mundo superior? E por outro lado ─ que felicidade maior 

para a alma do que saber que eternamente com ela está o radiante farol do Espírito, que é a luz da 

Divindade que ilumina seu caminho? 

No entanto, como vocês perderam tempo, ocuparam-se apenas com coisas terrenas e se distanciaram 

cada vez mais dos pensamentos sobre a vida espiritual ─, já que até suas comunidades religiosas sofrem 

com a falta de espiritualização, vocês têm uma humanidade cansada, doente e melancólica, que, quando 

ouve a voz de seu Pai, que se prepara para julgá-la e chamá-la a prestar contas, fica impressionada com a 

exigência de prestar contas e se pergunta: Por que tanta severidade para com este povo fraco, pequeno, 

doente e ignorante? 

Mas não tem consciência de que não está no direito quando responde assim à voz de seu Mestre. Pois 

não é fraco, pois carrega em si a força que Deus lhe deu, nem é pequeno, pois em sua formação de alma e 

corpo está a sabedoria e a perfeição com que o criei, nem é ignorante, pois através do espírito está 

perfeitamente consciente do que está fazendo, do que deve fazer e do que deve abster-se de fazer. 

Se, no entanto, ela se sente doente, é porque sua falta de harmonia, tanto com o espiritual como com o 

terreno, a removeu das fontes originais da vida, como a comunhão espiritual comigo e o contato com sua 

mãe, a Natureza. 

58 Peço-lhes que pensem profundamente em Minha Palavra e devo dizer-lhes: Se alguém ─ depois de 

ter me ouvido ─ continua a considerar minhas reprovações e meus julgamentos injustos, isto será apenas 

porque não pôde compreender o significado de Minha Palavra, e então terei que perdoar seu 

endurecimento do coração e da mente. 

59 Vocês foram testados por muito tempo, pessoas queridas, porque é necessário que vocês se 

purifiquem para que possam se tornar dignos de ser meus 

Palavra para seus semelhantes ─ hoje, quando as nações estão tão necessitadas de uma mensagem de paz. 

60 Não enviarei como mensageiros aqueles que estão mortos para a vida de graça, pois eles não 

teriam nada a dar. Não vou confiar esta missão àqueles que não purificaram seus corações de egoísmo. 

61 O mensageiro de Minha Palavra deve ser um discípulo de Minha Palavra cuja mera presença faz 

sentir Minha paz nos corações. Ele deve ter a capacidade de consolar seus semelhantes mesmo nos 

momentos mais difíceis da vida, e suas palavras devem sempre emanar uma luz que dissipe toda a 

escuridão da alma ou do intelecto. 

62 Encontrei este povo "morto" e o ressuscitei com a luz de Minha Palavra. Por que meus discípulos 

não deveriam ser capazes de fazer o mesmo com seus semelhantes, já que foi isso que eu lhes ensinei? 

63 Quando falo de "mortos", refiro-me àqueles que morreram a respeito da fé, do bem, da verdade, e 

posso lhes dizer que havia um "morto" em cada um de vocês quando chegaram a Minha manifestação. 

64 Quando minha palavra tocou a pedra tumular de seu coração, fez tremer a alma que há muito 

tempo estava enterrada sob o materialismo de sua vida. 

65 Sensações desconhecidas, sentimentos enterrados de amor e delícias da alma fizeram você 

experimentar minha palavra. Avidamente você veio ao Raio Divino proclamado pelo Portador da Voz para 

apreciar aquela essência que você sentiu descer do Infinito até seu coração. 

66 Estes foram momentos de verdadeira paz para você, quando, transportado para um mundo cheio de 

luz e perfeição, você esqueceu seus destinos terrenos. 

67 Então seu coração foi tomado por sentimentos de gratidão, porque justamente quando você não 

esperava nada além da dor da vida, o véu do mistério foi rasgado e um raio de luz divina caiu sobre sua 

alma como uma mensagem de amor, verdade e conforto. 

68 Em sua vida escura, dolorosa e monótona, o milagre inesperado de meu retorno aconteceu através 

de uma proclamação espiritual e ao mesmo tempo compreensível. 

69 A partir daquele dia, uma nova vida apareceu diante de seus olhos. As sombras da dúvida e da 

incerteza desapareceram e a luz se acendeu em seu coração. 

70 Este é o novo amanhecer do qual falo tantas vezes em Minha Palavra, este é o novo dia para o qual 

vocês despertaram. 



U 323 

93 

71 Agora você tem esperança, agora se sente seguro e agora sabe o que precisa fazer para viver dentro 

deste caminho. 

72 Nobres intenções, boas intenções, belas intenções nasceram em seu coração. 

73 O caminho se estende diante de seus olhos cheios de luz e o convida a percorrê-lo 

incessantemente, para mostrar-lhe suas belezas e revelar-lhe novos ensinamentos a cada curva. 

74 Quem entre vocês não deseja este maravilhoso despertar para toda a humanidade? Quem entre 

vocês quer este tesouro somente para si mesmo? Ninguém. Vejo em cada coração o desejo de uma 

ressurreição mundial, o desejo de paz e de luz em todas as pessoas. Na verdade, eu lhes digo que este 

desejo, que cresce diariamente em seu coração, será a força que os levará amanhã a lutar pela realização 

do ideal que minha Palavra fez germinar em sua alma. 

75 Darei a meu povo os meios para levar minha mensagem a todas as nações. Farei com que encontre 

pelo caminho pessoas de boa vontade que o ajudem a levar minhas proclamações até os confins do mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 324  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Desci ao seu coração, que encontrei pronto para Me receber. Quem entre vocês me procurou que 

não me encontrou? 

2 Você está vagando em um deserto neste momento, mas tem minha presença nesta voz que o 

encoraja incessantemente nas incontáveis provas do caminho. Você foi alimentado com o pão do Espírito 

enquanto muitas multidões habitam em desertos onde não encontraram água, nem comida, nem um guia. 

3 Eu me reduzo a todos, não tendo favorecido nenhuma raça. Meu Espírito se resume a todos os 

homens, mas somente aqueles que estão preparados Me recebem e se refrescam em Minha presença. 

4 Abençoo o "povo de Israel" que abriu as portas de seus corações para Me dar abrigo ─ aqueles que 

abriram seus olhos para a luz e descobriram nesta obra toda a verdade e glória que ela contém. Pois eles 

serão salvos, e através deles as gerações vindouras serão salvas. 

Vocês, o povo escolhido, que me ouviram o tempo todo, vêm hoje mais uma vez, curvam-se diante de 

mim e me dizem: "Pai, dirige nossos passos, inflama ainda mais nossa fé, não nos deixe cair em tentação". 

Você me diz em sua oração que tem grandes tribulações, que esvaziou um copo de sofrimento, que 

seus pés ficaram machucados nos espinhos do caminho. Mas o Mestre lhe responde: Seja paciente nas 

provas, beba seu cálice de sofrimento com rendição e aguarde amanhã enquanto você está engajado no 

Meu ensinamento. 

5 Vocês foram avisados, sabiam o que estes tempos trariam, porque eu lhes anunciei isso. Você não 

é cego, você caminha no caminho cheio de luz. São outros que tropeçam, caem e derramam lágrimas: são 

os ignorantes que não sabem para onde vão, que vivem uma vida árida e inútil. 

Mas vocês, pessoas, que têm o conhecimento de que possuem todos os dons do espírito, que têm 

Minha presença em Minha palavra, e que Me receberam dia após dia em Meus ensinamentos, são os fortes 

que Me mostram seu espírito de luta ─ um espírito que venceu a adversidade, que passou por cima dos 

grandes obstáculos e quebrou as grandes barreiras no desejo de Mim, de perfeição. Pois você deve ser o 

primeiro, o forte entre os homens, que fala com veracidade e testemunha o que experimentou. 

6 Quando esse grande teste final se aproximar, você deverá falar com seus semelhantes. Suas 

palavras devem quebrar o silêncio no qual a humanidade cairá, perturbada por um curto período por 

aquela grande visitação. Será a voz de "Israel" que se ergue, fala ao mundo e lhe anuncia o que lhe 

prometi: Paz aos homens de boa vontade, salvação aos homens de fé, autoridade e força a todo aquele que 

se eleva a um ideal puro. 

Para encorajá-lo, colocarei minhas palavras em seus lábios, minhas inspirações em seu coração, para 

que você possa conduzir com segurança esta humanidade. 

Você foi amplamente preparado. Em cada um de meus ensinamentos, abri diante de seus olhos um 

caminho infinito cheio de ideais e de espiritualização. 

7 Suas mentes, e ainda mais suas almas, foram refrescadas enquanto desfrutaram das delícias desta 

Palavra e a guardaram em seus corações para estudar mais tarde. Já se aproxima o momento de grande 

estudo para o "povo de Israel", quando você terá que refletir sobre as palavras que lhe disse, sobre os 

ensinamentos que lhe dei como um testamento para você e para toda a humanidade. 

8 Estejam preparados, pessoas, pois de todos os corações surgirão muitas idéias que desafiarão seus 

pensamentos e você não encontrará nenhum parentesco espiritual entre os homens. É o momento da 

batalha anunciada. Enquanto alguns se empenharão em defender Minha verdade e difundir Meu 

ensinamento, outros quererão destruí-lo, quererão derrubar pedra após pedra desta obra que construí no 

coração do povo de Israel. 

9 Eles se levantarão com fanatismo e ignorância, porque cada um terá entendido de acordo com sua 

capacidade de compreensão. Mas eu, a Luz, descerei até você para guiá-lo. Eu, a Retidão, brilharei a 

Verdade no coração daqueles que Me ouviram com almas preparadas. 

10 Povo de Israel: Nesta grande batalha, vocês carregarão somente as armas do amor, da paz e da 

justiça. O que seria de você se pegasse a espada de dois gumes que machuca e mata? Acima de tudo, 

deixar brilhar minha luz e levar minha palavra aos corações. Armem-se de paciência, prudência e amor e 

lembrem-se destes ensinamentos que lhes dei em meio a esta paz. Embora eu tenha visto as comunidades 
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lutando em grandes tempestades, em grande confusão, minha Palavra tem sido como um farol neste mar 

que tem sido agitado por visões do mundo, idéias, interpretações diferentes. 

Cada um de vocês deve ser um arauto da verdade, todos vocês devem me tomar como exemplo, todos 

vocês devem se lembrar do amor com o qual instruí cada um de Meus discípulos ─ a paciência com que 

treinei cada um de Meus alunos primários ─ o perdão que concedi a todos quando cometeram erros e 

sucumbiram à tentação. 

11 Portanto, vós, Israel, que permanecereis como discípulos de Mim, que darão testemunho deste 

Mestre, deveis tomar-Me como vosso exemplo. Então será o momento de testar, de sua oportunidade, 

então você também conhecerá a si mesmo, então você conhecerá a grandeza de sua alma. Mas se você não 

estiver preparado, você lamentará sua fraqueza. 

Eu, como Mestre, vos ensinei, vos dei instrução infinita, e quando este ano de 1950 chegar ao fim ─ 

um ano de graça, o último no qual falarei nesta forma ─ vós estareis preparados, e tudo o que não devíeis 

ter ouvido por meio do porta-voz que recebereis por intuição em vossa alma. 

12 Desta forma, você entenderá grandes ensinamentos. O caminho que tracei para vocês é infinito. 

Você nunca poderá dizer que chegou ao fim, que não tem mais nada para aprender ou estudar, que 

entendeu tudo. Não, pessoal, pouco tempo não será suficiente para vocês entenderem meus ensinamentos, 

terão que estudar durante toda esta jornada na Terra, e depois, no além, sua alma seguirá para as regiões 

espirituais em desejo da essência e sabedoria de meu Espírito, e ainda descobrirão outros horizontes, seus 

ideais crescerão, e então entenderão que seu Pai é infinito em sua luz e em seu amor por seus filhos. 

13 Hoje vocês não são mais discípulos de crianças, não são mais crianças pequenas nesta Obra, vocês 

vagaram longe no cumprimento de sua missão. Falei com vocês e lhes disse que "o povo de Israel" habitou 

na terra para Me receber. Portanto, há muitas épocas em que sua alma me ouviu. 

14 Você já passou por várias etapas da vida, você evoluiu. Você tem a experiência e os frutos que 

colheu em tempos passados. Você já viveu grandes provações, portanto sua alma não será enganada por 

falsas luzes. Você conhece o "sabor" de minha Palavra, abriu seus olhos e conhece a mais pura luz 

espiritual. Você leu no grande livro da minha sabedoria e não será capaz de se confundir com as ciências 

imperfeitas. 

15 Eu trouxe ao seu conhecimento a verdadeira luz e a verdadeira ciência que está em Mim. Eu o fiz 

grande segundo a alma, porque quero que Me busque mais com ele do que com o intelecto, para que você 

possa ser espiritualista na verdade. Pois já está se aproximando o momento de grandes oportunidades para 

o povo de Israel. Se hoje vocês se sentiram prisioneiros, com um campo de ação limitado para operar Meu 

ensinamento, agora está próximo o momento em que abrirei os caminhos para cada um de vocês, e lá 

aplicarão Meu ensinamento, e no exercício dele descobrirão a grandeza de cada uma de Minhas palavras. 

16 Somente desta forma você será capaz de Me entender, desta forma você interpretará Minha Palavra 

corretamente e não formará teorias e idéias em sua mente que o confundem e não o levam à compreensão 

de Meu ensinamento. 

Vocês devem praticar o amor, a paz e a misericórdia para se tornarem um com seu Pai, então vocês 

podem se conhecer como eu os preparei ─ cheio de dons e graças. Eu vos disse que vos criei à Minha 

imagem e semelhança, que cada um de vós pode fazer grandes obras da maneira que deve testemunhar de 

Mim, que deve fazer-vos gostar de Mim, e em virtude de vossa habilitação, podeis realizá-las. 

17 Você já está pronto? Vocês já se prepararam para me tomar como exemplo? Em verdade vos digo, 

nada vos falta para isso, já atingiram a maturidade de alma, e a partir deste ponto podem tornar-se ativos e 

me oferecer os primeiros frutos do cumprimento de sua missão, enquanto grande parte da humanidade 

continua a dormir enquanto espera o empurrão ou o tremor que os despertará. 

18 Você observa e reza, mantém sua fé acesa. Você reza por todos aqueles que se sentem deserdados 

e se desviaram do caminho espiritual, e esta oração envolve as pessoas e as salva, as redime. Chegará o 

momento em que aqueles corações em que semearam amor e que ainda não conhecem, porque rezaram 

tanto por aqueles que conhecem como por aqueles que não conhecem, chegarão ao seu caminho, ou então 

vocês virão a eles em seu caminho e os descobrirão, e então vocês se tornarão um com o outro, então sua 

alma reconhecerá a semente que semeou. 

19 As províncias o esperam, muito já falei com você sobre isso, mas você o viu como algo distante 

porque não o viu acontecer imediatamente. Mas chegará o momento em que você se dispersará, e então 
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levará esta semente com você como semente abundante para se dispersar nos campos da humanidade. Lá 

você perceberá seu progresso, lá você começará a avançar seu ideal, lá você se tornará grande através de 

seus atos de amor e sacrifício pela humanidade. 

20 É necessário que você passe por estas provas para que possa compreender meu ensinamento. Cada 

um de vocês deve tornar-se um apóstolo e eu os iluminarei e os abençoarei do além. 

21 Você tem os mesmos dons que eles tinham naquela época. Sim, povo de Israel, pois vocês foram 

Meus discípulos naquele tempo, assim como aqueles Doze e todos aqueles que Me ouviram na Segunda 

Era. Em vocês coloquei Minha semente, Minha sabedoria envolveu suas almas. Mas se por pouco tempo 

você não se sentiu preenchido com isso, é porque ainda não refletiu e estudou. 

22 Agora eu lhe concedo um tempo de paz, um tempo de distância de sua vida terrena, para que você 

possa estudar e depois começar sua missão preparada. Quando este tempo chegar, não deixe passar 

despercebido, não dedique este tempo que estou lhe concedendo agora à vida mundana. Eu lhe darei o que 

você precisa para seu sustento e tudo o que você precisa para sua alma. 

23 Eu vim pelo bem da alma do homem, para salvá-la da escuridão em que viveu. O corpo é 

secundário, a vida terrena, embora importante para o homem, também é secundária. Um pão de forma é 

suficiente para alimentá-lo, um cobertor para cobrir seu corpo e protegê-lo dos rigores do tempo, mesmo 

uma simples peça de roupa, e isto é suficiente. Mas a alma que tem um longo caminho a percorrer, que 

tem que chegar até Mim com grandes méritos para obter as grandes promessas, ainda não teve sua 

oportunidade com você, ainda está acorrentada, ainda está constantemente clamando por salvação e 

libertação. Ela se levanta no âmago de seu ser e abana seu coração duro. Mas é ela quem deve governar "a 

carne" e não isto que deve governar a alma. 

24 A concha física é apenas a peça de vestuário, a ferramenta que eu lhe dei na terra para que você 

possa viver nela por um tempo. Pedirei à alma que dê conta de seu corpo no momento em que você tiver 

tirado esta peça de roupa. 

Mas o materialismo em que você vive é um calabouço no qual você tem suprimido sua alma. Agora 

vou abrir suas portas, vou dar-lhe liberdade para que possa viver muito perto de Mim e amar esta 

humanidade com todos os poderes de seu ser. 

25 Quero que o povo de Israel seja como uma mãe terna que acolhe esta humanidade indefesa, que 

seu ventre seja quente, que seus olhos estejam cheios de amor e compaixão por esta humanidade. Eu os 

confio a você para que você os considere como uma irmã mais nova, ou ─ se você desejar ─ como uma 

filha. 

Deixar-vos-ei como representantes de Mim, e como amo, abençoo e abraço a humanidade, assim o 

fareis vós. Eles têm fome de amor, de exemplos e de luz. Direi à humanidade: Procurem "o povo de 

Israel", neles encontrarão Minha substituição e Meus milagres, sobre isso derramarei Minha instrução e 

Meus benefícios! 

26 Quão grande é sua tarefa, amados, vocês ainda não a entenderam! Mas não se preocupe. Se você 

acredita em Mim, poderá estar à altura de sua realização e terá que ocupar esse lugar honrado em relação à 

humanidade. 

Preparem-se agora que ainda têm tempo para refletir e meditar ─ agora que ainda não suportam a 

pregação diante das grandes multidões e ainda podem corrigir os erros vocês mesmos. Penetre seu interior 

para reconhecer o que ele contém de bom e de mau e para promover as virtudes que você possa descobrir, 

que eu imprimi em sua alma desde o início, desde que você foi criado. Mas aquilo que você deve descobrir 

de mau ─ todas as imperfeições que devem estar presentes em você, você deve transformar em perfeições. 

27 A terra é um vale de expiação e prova para o espírito. Mas deve triunfar através da força e do 

poder que lhe dei, porque faz parte de Mim mesmo, é Minha própria essência, Minha própria vida. Vocês 

são Minhas criaturas, como Eu. Portanto, que obstáculos você encontrará em seu caminho que não pôde 

superar no caminho da espiritualização e do desenvolvimento ascendente? 

28 Pessoas: Basta que vocês rezem diariamente e se treinem no estudo de Meus ensinamentos a fim 

de abrir um caminho para vocês mesmos através de seus próprios esforços, para passar em todos os testes, 

para esperar com paciência quando tiverem que esperar e para receber tudo como é Minha Vontade. Não 

lhe prometi um caminho florido, não lhe disse que você será feliz e desfrutará da felicidade perfeita nesta 

terra. Eu lhes ensinei que vocês serão submetidos a provações e passarão por um caminho de expiação, 
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fazendo reparações por suas transgressões passadas, assim como vocês devem adquirir méritos para 

ascender. 

29 Isto é o que eu disse a vocês, pessoal. Portanto, seja devotado nas tribulações, suporte sua vida 

com alegria. Espero que o que você não recebeu ao cair da noite, você receba ao amanhecer. Para todos 

que confiam em Mim recebe ─ todos que rezam são fortes. Portanto, este Mestre sempre os guia à oração, 

ao estudo dos ensinamentos espirituais, ao estudo da vida humana, para que sejam sábios e justos em todos 

os momentos, para que sejam justos em todas as suas decisões, para que testemunhem o fato de que são 

Meus apóstolos, e para que se sintam cheios de paz por causa da justiça que trouxeram em suas ações. 

30 É assim que eu vos preparo, povo de Israel, é assim que vos uni nesta comunidade. Aqueles de 

vocês que vieram nas últimas horas de Minha Palavra, eu os ensinei e os levantei para uni-los todos em um 

só pensamento, no mesmo estudo, para que vocês recém-chegados possam alcançar um nível de 

desenvolvimento igual ao daqueles que há muito me ouvem. 

31 Vejo todos vocês pisando a mesma escada e nutrindo altos ideais, sempre colocando a alma em 

primeiro lugar, rezando e esperando tudo de Mim. Eu os abençôo e lhes digo: Isto eu também espero da 

humanidade. 

Quando ela será convertida? Quando ela terá tirado seu manto de impureza? Quando ela terá 

renunciado ao seu materialismo para ir em busca da veste espiritual? 

Este grande trabalho não será realizado por você. Eu, que trabalho incansavelmente, irei converter a 

humanidade no tempo necessário para isso. Ela vai evoluir, dará grandes passos em um instante, porque 

estou preparando as provas e circunstâncias que devem levá-la à espiritualização. 

Você cumprirá sua missão no presente período, mas eu trabalharei e cumprirei em todos os momentos. 

32 Vocês conheceram Minha Palavra, reconheceram que ela vem de Mim, mas às vezes também 

desejam o calor e a ternura do amor materno. Mas o Mestre lhe pergunta: Você também não reconheceu a 

ternura e o amor da Mãe nesta palavra do Mestre? 

     Eu lhes disse que sou um só Mestre, um só Espírito, e em Mim estão todos os tipos de amor. Se você 

tem um desejo por Maria, procure-a em Minha própria Palavra ─ nesta Palavra aqui, que o abençoa e 

acaricia constantemente. 

33 Sim, o povo de Israel, em Mim o Pai e a Mãe falam, em Mim falam todos os tipos de amor. Nesta 

Palavra de Mim, que falei o tempo todo, você encontrará ─ se me reconhecer ─ tudo aquilo que você 

deseja. Não haverá vazio em seu coração, em Mim você encontrará o Pai, o Amigo, o Irmão, o Mestre, 

mas também a Mãe. Eu sou o Amor perfeito, o maior Amor. Tenham bom ânimo, pessoal, e agradeçam-

me por ter trazido estas lições à sua atenção. 

34 Preencho seu caminho com bênçãos todas as manhãs de graça. Quem entre vocês que Me pergunta 

com medo ou com saudade não foi ouvido? Eu vejo tudo e conheço tudo. Eu falo com você do além. 

Vocês pertencem àqueles que vêm a Mim, que voam para Me encontrar nas regiões do espírito. Não 

entrei na terra neste momento, desço espiritualmente e contato vocês por meio do Raio Universal, e dali 

vejo e ouço tudo, falo com vocês e os abençôo, e nesta manhã de graça lhes digo: Adquiram mérito, pois já 

estão se aproximando da metade deste ano. Se você a usou corretamente, seja abençoado. Mas eu, como 

Mestre, o aconselho: Faça uso de cada dia e cada momento para que você possa memorizar Minha Palavra 

e guardá-la em seu coração para sempre. 

Esta atmosfera, esta paz, esta luz, esta alegria e este amor continuarão, vocês continuarão a respirá-la 

depois deste ano em suas reuniões e, fora delas, eu a concederei a vocês. Onde quer que vocês se reúnam, 

terão Minha presença, onde quer que me chamem, lá estarei eu com vocês. 

35 Assim, as pessoas, percebem que o Divino Mestre se manifesta neste momento em meio a uma 

atmosfera de paz, compreensão e espiritualização. Eu uni suas mentes e vocês construíram um templo 

espiritual ao qual eu desço. Lá eu me revelo e me faço sentir. Lá vocês me reconhecerão depois deste ano, 

pois desta forma continuarei a me manifestar no meio da paz e da espiritualização. Sua alma deve eliminar 

a discórdia e criar uma atmosfera de harmonia, de unidade de crenças. 

36 Quando chegar a hora, você se dispersará sem formar partes, nem deixar confusão ou maus 

exemplos. 

37 Você deve falar de coração e alma cheios de paz, então toda a justiça e verdade que eu quero dar a 

conhecer a este mundo estará contida em uma de suas sentenças. Cuide então de manter sua paz, sua 
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energia espiritual e sua fé bem, para que em todo momento você possa ser a voz da verdade, a voz que 

profetiza, a voz que silencia o maligno e que desperta a alma através da voz do espírito. 

38 Isto vocês serão, povo, no meio de uma humanidade perturbada, para isto eu os preparei. Cada um 

de vocês cumprirá sua missão dentro de uma multidão de pessoas, mas todos estarão espiritualmente 

unidos, mesmo que estejam fisicamente distantes uns dos outros. E trocarão entre si, seja de uma forma 

espiritual, seja por meio de cartas. Desta forma, você irá gradualmente desdobrar meu trabalho, desta 

forma, você o aproximará do mundo. Para isso despertei em vocês o ideal neste momento, de desenvolver 

dons espirituais através da verdade e da justiça, para que vocês possam ser sempre justos e espirituais. 

39 Deixo-os unidos como uma família em que não haverá brigas. Considerem-se todos irmãos e 

irmãs, todos no mesmo nível de desenvolvimento, com a mesma vontade de cumprir sua missão e com um 

alto ideal. Todos vocês receberão de meu Espírito bênçãos, encorajamento e o que precisam para sua luta. 

Eu os fortaleço nesta manhã de graça. Memorizar cada um de meus ensinamentos, eles contêm grande 

luz, mesmo que sejam curtos. 

40 Seja abençoado. Estou sempre na expectativa daqueles que desejam ascender espiritualmente ─ 

aqueles que buscam além do que seus olhos podem contemplar ─ aqueles que descobrem a Vida Eterna 

com os olhos de seu espírito no além. 

41 Eu o familiarizo com seus dons espirituais e deixo a chamada ir até você. Mas cada um de vocês 

deve chegar até Mim através de seus méritos. 

42 Nesta manhã de graça, através da oração do povo de Israel reunido em várias comunidades dentro 

e fora desta nação, eu abençoo toda a humanidade e lhes dou Minha paz e misericórdia. 

43 Assim, estou atualmente preparando-o para os tempos difíceis. Suas palavras devem quebrar o 

silêncio que agora cairá sobre a humanidade, esmagada pelas muitas calamidades, confundida pela 

diversidade de visões de mundo que surgirão entre os líderes espirituais de diferentes credos. 

Naquele tempo de angústia, do qual você não sabe quanto tempo durará, uma voz surgirá em cada alma 

que dirá: "Paz aos homens de boa vontade". Então serão salvos aqueles que sentem fé em seus corações, 

que mantêm sua lâmpada acesa. Estes sentirão um grande poder dentro deles. 

44 Agora se aproxima o momento de estudar para este povo, quando eles refletirão sobre minhas 

palavras e mandamentos, e vocês estarão preparados para esta batalha. Seus pensamentos se chocarão, 

você diferirá em suas conclusões. Mas sobre todas as suas idéias Minha luz brilhará, e eu me valerei 

daqueles que partirem com uma alma sadia para realizar Meus planos. 

45 Eu lhes dou apenas as armas do amor, sabedoria e paciência nesta luta. Mas na realização desta 

missão vocês se lembrarão com melancolia daquelas horas de paz, aquela atmosfera deliciosa em que eu 

os instruí e os preparei para os tempos vindouros. Mas naquele mar de diferentes visões do mundo, idéias 

e maneiras de ver as coisas, vocês lutarão para manter sua paz e sua dignidade como discípulos de Mim. 

46 Não basta sondar meus ensinamentos e entender seu significado para alcançar a salvação. É 

necessário seguir suas instruções para que você se torne um comigo e sua alma atinja cada vez mais 

maturidade, firmeza em suas convicções. 

47 Não lhe prometi um caminho florido neste mundo, mas apesar de suas dificuldades, você pode 

viver sua vida com alegria, esperar com confiança pelo futuro e ser justo e correto em todas as suas ações. 

Trabalhe e cumpra sua tarefa neste período de tempo e eu trabalharei o tempo todo. 

48 Mantenha sua espiritualidade para que em todos os momentos você seja a voz que fala a verdade, 

que silencia o maligno e cumpre sua tarefa de guiar e instruir os outros seres humanos. 

Invocar amorosamente sua Mãe Celestial em cada uma de suas reuniões. Mas o Mestre lhe diz: O 

espírito dela e o meu são um só. Você não reconheceu sua ternura e sua graça em minhas palavras? Neste 

ensino, o Pai e sua Mãe falam em perfeita união divina. 

49 Quantas vezes eu peguei pessoas se perguntando se não há alguma maneira de contatar Deus, e 

muitas vezes elas exclamaram com um suspiro: "Ah, se eu pudesse fazer uma pergunta ao Senhor e 

receber a resposta! Mas depois eles se resignam porque acreditam que isso é impossível, e continuam a 

buscar Minha misericórdia nas formas externas de adoração e ofertas materiais, embora no fundo de seu 

ser não possam compreender como um Pai que sempre disse que ama tanto Suas criaturas não se dignam a 

responder-lhes quando O pedem e invocam. 

50 Ai de vocês, imaturos, que caíram na vida terrena! 
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Seres humanos, se ao menos soubessem que essa necessidade de comungar comigo é a sede que sinto em 

meu espírito! Se você soubesse que não só tem essa comunhão que lhe foi concedida há muito tempo, mas 

que todos os Meus ensinamentos revelados a você em todos os momentos têm o propósito de levá-lo a 

comungar espírito a espírito! Mas desde que você vive materializado, você quis ouvir minha voz como ela 

responde àquelas palavras que seus lábios pronunciam, e isto não pode e não deve ser. Pois então não seria 

mais um diálogo espiritual, mas um diálogo no qual seu Senhor se rebaixaria ao nível de seu materialismo. 

51 Portanto, a maneira que escolhi neste momento em que me manifesto por meio destes porta-vozes 

deve ser breve, pois não é a forma perfeita de revelação, mas ─, uma vez terminado ─ o momento de 

preparação virá quando muitas pessoas começarão seu desdobramento em direção ao diálogo de espírito 

para espírito. 

52 Nunca estive longe de você, como você às vezes acreditou, nem nunca fiquei indiferente a seus 

sofrimentos, nem fiquei surdo a seus gritos. Isto é o que aconteceu: Você não se preocupou em refinar seus 

sentidos superiores e esperava Me perceber com os sentidos da carne. No entanto, eu lhes digo que a época 

em que eu concedi isto aos homens foi há muito tempo. 

53 Se você tivesse feito um pequeno esforço para desenvolver algumas de suas faculdades espirituais, 

tais como elevação interior através da contemplação espiritual, oração, adivinhação, sonho profético ou 

visão espiritual ─, asseguro-lhe que através de cada uma delas você se conectaria comigo e, portanto, 

receberia respostas a suas perguntas e inspiração divina em seus pensamentos. 

54 Estou sempre pronto para falar com você, estou sempre esperando sua elevação e prontidão 

espiritual para agradá-lo e para preparar a felicidade para que você se torne conhecido de seu espírito. Para 

isso, é necessário apenas preparar-se com a máxima sinceridade para alcançar esta graça. 

55 De fato, eu os recebo e lhes dou Meus benefícios, não importa de que forma Minha misericórdia 

seja implorada. Mas se você também receber de mim o que você pediu, sua alma jamais experimentará a 

felicidade de ter se tornado digna desse bem. 

56 Devo lhe dizer que no dia em que você souber como atingir o nível espiritual com seus pedidos, 

sua felicidade em receber minha misericórdia será incomparavelmente maior. Pois quem sabe como pedir, 

naturalmente também saberá como receber. 

Digo-lhes isto porque alguns obtêm de Mim o que desejam, embora não soubessem como pedir. Que 

valor, então, eles podem atribuir àquilo que nem sequer sabiam como pedir ou implorar? Eles estão entre 

aqueles que não sabem como receber, que não puderam compreender o amor com o qual seu Pai concedeu 

seu pedido. 

Mas meu dever como pai é ajudar as crianças em sua luta pela vida, protegê-las, apoiá-las e confortá-

las. Portanto, minha misericórdia nunca pode parar de derramar sobre meus filhos. 

57 Este Pai que vos ama tanto não pode ver-vos afundados na ignorância espiritual, que é a escuridão, 

a pobreza e a miséria. Portanto, estou despertando sua consciência, que é como um Mestre que surge de si 

mesmo e sempre busca os meios para ser ouvido e sentido, para se expressar em palavras e ensinamentos 

que corrigem seus erros e o elevam às alturas da luz, do conhecimento, do espírito e da grandeza de alma. 

58 Unam em sua mente e espírito Minhas revelações como Deus, que proclamam a Lei a você; 

Minhas revelações como Pai, que revelam Meu infinito amor a você; e Meus ensinamentos como Mestre, 

que revelam Minha sabedoria a você, então você receberá de tudo isso uma essência, uma intenção Divina: 

que você venha a Mim no caminho da luz espiritual ─ algo mais do que uma proclamação para você. 

Quero conduzi-los a Meu próprio reino, onde estou sempre presente para vocês, para sempre dentro de 

vocês. 

59 Primeiro de tudo, façam um esforço para espiritualizar-se de modo que seus dons ocultos possam 

gradualmente despertar e possam aproximar-se, passo a passo, primeiro do diálogo do espírito com o 

espírito e depois do mundo da perfeição. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 325  
1 Bem-aventurados aqueles que choram por amor, pois isso é a prova de que sua mente e seu 

coração estão vivendo em harmonia. 

2 São os momentos de sua introspecção, a hora apropriada para compreender e sentir meu amor, o 

momento em que seu coração se abre ─ quase sem que você perceba ─ como uma flor e o doce manancial 

de lágrimas irrompe de seus olhos. 

3 Estas lágrimas falam mais do que todas as palavras e dizem mais do que todos os pensamentos. 

Neles há sinceridade, há humildade, há amor, gratidão, contrição, promessas. 

4 Quando você Me ouve falar assim, você se sente compreendido e amado por Mim. Sim, meus 

filhinhos, eu vejo e ouço todos vocês, sei seus nomes, conheço todas as suas necessidades, ouço suas 

lamentações e suas súplicas, e recebo todas as suas petições e ofertas. 

5 Sim, vocês são meus filhos porque surgiram do meu Espírito. Como eu poderia não conhecê-lo e 

amá-lo? 

6 Se às vezes, apesar de suas orações, dor ou sofrimento persistem, não é porque eu não o ouvi ─ 

nem porque não quero encorajá-lo, mas porque quero testá-lo a fim de lhe dar uma de minhas lições após 

outra, porque é meu dever como Pai corrigi-lo, visitá-lo e aperfeiçoá-lo nesse caminho que é a vida. 

7 Abençoados são aqueles que Me abençoam no altar da criação e sabem aceitar humildemente as 

conseqüências de suas transgressões sem atribuí-las aos castigos divinos. 

8 Bem-aventurados aqueles que sabem obedecer a Minha Vontade e aceitar suas provações com 

humildade. Todos eles vão me amar. 

9 Vocês, multidões, vêm refugiar-se em Mim porque o que está acontecendo em seu mundo os enche 

de medo. Vocês notaram que toda justiça, todo amor e toda veracidade deixaram o coração dos homens. 

Vocês se perguntaram: "A quem devo me refugiar? A quem implorar por ajuda e de quem esperar?" E 

então você se lembrou de Mim. 

10 Pobres povos da terra ─ alguns escravizados, outros oprimidos e os demais explorados por seus 

próprios líderes e representantes! 

11 Seu coração não ama mais aqueles que o governam na terra porque sua confiança foi desapontada. 

Você não tem mais fé na justiça ou na magnanimidade de seus juízes, você não acredita mais em 

promessas, em palavras ou em rostos sorridentes. Você tem visto a hipocrisia se apoderar dos corações e 

estabelecer seu reino de mentiras, falsidades e enganos na terra. 

12 Pobres povos, vocês que carregam sobre seus ombros um fardo insuportável ─ aquela labuta que 

não é mais aquela lei abençoada pela qual o homem recebeu tudo o que era necessário para seu sustento, 

mas que se tornou uma luta desesperada e temerosa pela sobrevivência. E o que as pessoas recebem por 

sacrificar suas forças e suas vidas? Um pedaço de pão insubstancial, um copo cheio de amargura. 

13 Em verdade vos digo, este não é o sustento que coloquei na terra para vosso deleite e preservação, 

este é o pão da discórdia, das vaidades, dos sentimentos desumanos ─ em suma, a evidência da falta ou 

ausência de maturidade espiritual naqueles que governam vossa vida humana. 

14 Vejo que se arranca o pão uns dos outros, que aqueles que lutam pelo poder não podem suportar 

que outros possuam algo porque querem tudo para si; que os fortes se apoderam do pão dos fracos e que 

estes últimos devem contentar-se em ver os poderosos comerem e desfrutarem. 

15 Agora eu pergunto a vocês: Qual é o progresso moral desta humanidade? Onde está o 

desenvolvimento de seus mais nobres sentimentos? 

16 Em verdade vos digo, na época em que o homem vivia em cavernas e se cobria de peles, ele 

também tirava comida da boca um do outro, o mais forte também tomava a maior parte, a labuta dos 

fracos também era em benefício daqueles que os subjugavam pela força, homens, tribos e povos também 

se matavam uns aos outros. 

17 Qual é então a diferença entre a humanidade de hoje e a humanidade daqueles dias? 

18 Sim, eu já sei que você me dirá que fez muitos progressos ─ Eu sei que você me indicará a sua 

civilização e sua ciência. Mas então lhe direi que tudo isso é apenas a máscara da hipocrisia por trás da 

qual você esconde seus verdadeiros sentimentos e seus instintos ainda primitivos, porque você não fez o 

menor esforço para desdobrar sua alma, para cumprir Minha Lei. 
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19 Não lhe digo para não pesquisar cientificamente ─ não, pelo contrário: Buscar, pesquisar, crescer e 

aumentar o conhecimento e a inteligência na vida material, mas ter misericórdia uns dos outros, respeitar 

os direitos sagrados de seu próximo, entender que não há lei que habilite o homem a dispor da vida de seus 

semelhantes ─ em resumo, homens, fazer algo, para aplicar meu supremo mandamento de "amar uns aos 

outros" a vossas vidas, para que possam escapar da estagnação moral e espiritual em que caíram, e para 

que, quando o véu da falsidade que cobriu vosso rosto cair, vossa luz possa penetrar, vossa sinceridade 

possa brilhar e a veracidade possa entrar em vossas vidas. Então você pode dizer, com razão, que fez 

progressos. 

20 Torne-se espiritualmente forte em seguir meus ensinamentos para que no futuro suas palavras 

sejam sempre confirmadas por verdadeiras obras de misericórdia, sabedoria e fraternidade. 

21 Sei que no fundo de seu coração você se pergunta se, se não ouvir mais minha palavra, terá a 

inspiração e a força necessárias para se levantar para a batalha e não sucumbir nela. 

22 Você se pergunta se não vai perder o poder ou o equipamento que ganha quando ouve minha 

palavra. 

23 Vejo você inconstante e incerto quando pensa no dia em que eu falo com você pela última vez. 

Pois vocês compreendem que então terá chegado a hora em que começarão a se transformar de discípulos 

em mestres, e se sentirão incapazes de viver sem Minha Palavra. 

24 Digo-lhe tudo isto porque se eu soubesse que sem estas manifestações deve ser impossível para 

você existir em sua batalha espiritual, eu não retiraria Minha palavra. Mas eu sei que é necessário terminar 

minha mensagem para que logo vocês não pensem mais como discípulos ou alunos, mas comecem a 

pensar como mestres. 

25 Entendam que não devem passar suas vidas indo a esses lugares de encontro em desejo de 

felicidade ou conforto espiritual. Você deve compreender que deve chegar o momento em que seu espírito 

deve ensinar tudo o que recebeu de Mim para o progresso de seus semelhantes. 

26 Em verdade vos digo que é necessário para vossa espiritualização que eu deixe de me manifestar 

nesta forma. Uma vez terminada Minha mensagem, você se esforçará para aperfeiçoar sua oração e 

arrebatamento a fim de sentir Minha Presença Divina invisível, e você também se esforçará para refinar 

seus sentidos e faculdades. 

27 Entretanto, vivam vigilantes, pois homens e mulheres aparecerão em suas fileiras que negarão que 

eu tenha posto um fim à minha manifestação. Eles apresentarão muitos argumentos e dirão que a vibração 

divina é eterna e que, portanto, é impossível que eu não me faça mais sentir através da faculdade humana 

do intelecto. Mas já hoje eu lhes digo que assim como é certo que Meu Espírito vibra eternamente nos 

homens, também é verdade que a maneira pela qual Eu me faço conhecido por meio destes portadores de 

vozes não durará para sempre porque não é a mais perfeita, já que agora estou preparando-os para um 

diálogo de espírito a espírito. 

28 Esta manifestação entre vocês não deve durar mais, para não fazer dela uma tradição, um hábito ou 

um rito. Também não se deve ouvir aqueles que dizem que o diálogo de espírito para espírito está 

reservado para as gerações de um futuro muito distante. Não, discípulos. É verdade que você só alcançará 

a comunhão espiritual perfeita após uma grande evolução, mas isto será feito por meio da prática de meus 

ensinamentos, que sempre atingirá um nível superior. 

29 Reze diretamente para mim sem a necessidade de intermediários, nem de palavras, símbolos, ritos 

ou imagens. Este será o início do diálogo espírito a espírito, pois é então seu ser interior e superior que se 

eleva em desejo por Mim. Sua voz espiritual então me chamou e minha voz divina lhe responde. Como 

seu ser recebe a mensagem de Meu Espírito?: através dos dons da intuição e da inspiração, ou seja, de uma 

forma sutil e espiritual. 

30 Este tipo de comunicação não é mais perfeita e mais espiritual do que aquela que você tem por 

meio de seus porta-vozes? Portanto, também lhe digo que seu diálogo espiritual terá seu grau de perfeição 

de acordo com sua preparação, assim como aconteceu com os porta-vozes e com as multidões que os 

ajudaram em sua preparação. 

31 Pratique cada vez mais a oração mental, para que você já possa verificar sua bondade e sua 

verdade. Acostume-se a buscar inspiração e o desdobramento de sua intuição através deste tipo de oração. 
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Então você experimentará em sua mente uma corrente de luz lutando para se transformar em expressões 

humanas e em palavras, em sentimentos nobres e em boas obras. 

32 Quando você tiver desdobrado a oração desta maneira, que é o início do diálogo de espírito a 

espírito, você não terá mais a necessidade de portadores de voz para transmitir uma mensagem divina a 

você. Pois em vez de designar outra pessoa para se preparar para receber e transmitir aquela luz, será então 

cada um de vocês que se prepara para receber de seu Pai diretamente e de acordo com os méritos que ele 

adquiriu para Ele. 

33 Discípulos, fui eu quem lhes revelou neste momento todas as habilidades que vocês possuem, para 

que possam desenvolvê-las cada vez mais sob a orientação do mundo espiritual, e assim ─ quando a 

manifestação de seus irmãos, os conselheiros espirituais, estiver terminada ─ vocês já estarão preparados 

para cumprir bem sua missão. 

34 Agora que vocês estão recebendo meus últimos ensinamentos, porque estão no ano de 1950, e 

porque o mundo espiritual lhes dará suas últimas manifestações, vocês serão bem capazes de perceber que 

este povo aqui não usou este tempo de preparação e desdobramento. 

35 Quantos dos meus escolhidos ainda nem sequer deram o primeiro passo para a preparação! O que 

farão quando não tiverem mais a oportunidade de ouvir seu Mestre e seus irmãos espirituais como há 

muito tempo? 

36 Muitos terão que chorar pelo tempo perdido e dizer para si mesmos: "Por que não apreciamos em 

todo o seu valor aqueles momentos abençoados que o Pai concedeu ao seu povo? O que poderia ter sido 

melhor do que começar a desdobrar nossos dons sob a instrução do Mestre e o conselho e a supervisão do 

Mundo Espiritual"? Mas agora será tarde demais, porque a vontade do homem não poderá mudar o dia e a 

hora fixados por minha vontade para o final deste período das manifestações. Então começará um novo 

período, e com ele uma nova maneira de desdobrar seus dons espirituais de uma maneira mais simples, 

mais elevada e mais espiritual. 

37 Para aqueles que se esforçaram para aproveitar ao máximo este tempo presente, permanecerá uma 

calma em seus corações e uma paz em suas almas. Mas aqueles que esperaram até a última manhã as 

devoções de despertar de seu sono profundo verão, com lágrimas nos olhos, o sol de minha Palavra, que 

iluminou desta vez, pôr-se sem ter usado sua luz para começar a semear a semente da espiritualização. 

38 A memória daqueles dias será alegre para alguns, enquanto para outros será agonizante. Estes 

últimos terão suas consciências despertadas para a realidade e perceberão as implicações que minha nova 

Palavra tem para o mundo. Isto fará despertar em seus corações o amor pelo estudo de minha Obra e, 

passo a passo, eles recuperarão o tempo perdido através de suas orações e sua meditação sobre a Palavra 

escrita. 

39 Em verdade vos digo, em todos aqueles em quem a gaiola é muito profunda e o desejo de 

espiritualização se torna muito grande, minha assistência se revelará plenamente e em breve poderão estar 

entre os mais avançados. 

40 Chegará o momento em que todos aqueles que Me ouviram neste tempo sentirão a necessidade de 

dar testemunho de Minhas palavras, pois o mundo se apresentará como um imenso campo sedento de água 

e de sementes. Considere então: O que você já tem em seu coração para oferecer a seus semelhantes? 

Como você testemunhará minha verdade e mostrará a grandeza de meu trabalho? 

41 Quando chegar a hora de as pessoas o interrogarem, de exigir de você provas e testemunhos sobre 

o que você viu e ouviu de Mim, todos darão o que têm, e por isso já lhe digo agora que é melhor se você 

estiver preparado, para que a hora do julgamento não surpreenda ninguém. Eis que, se seus semelhantes o 

encontrassem dormindo, você acordaria sem cabeça, consternado, e em suas palavras haveria imprecisões 

e falsidades porque você não se tinha preparado a tempo, e a precipitação o levaria a cometer muitos erros. 

42 Não, querido povo, não quero que a necessidade de luz o surpreenda na escuridão e, portanto, falo 

com toda a clareza para que você possa evitar quedas no futuro. 

43 Esteja sempre ciente de que a qualquer momento pode ser favorável ao desdobramento da alma e à 

auto-reflexão. 

44 Todos aqueles "trabalhadores" que trabalharam comigo não o fizeram em meio às lutas e 

infortúnios de suas vidas? Mas eu os instruí a se retirarem de tudo o que os rodeava para se dedicarem 

inteiramente à sua missão nos momentos de trabalho espiritual, seja em espírito ou no corpo terreno. 
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45 Receba de Mim estes ensinamentos e não os esqueça, e receba destes seus irmãos este exemplo 

para que você possa ser encorajado por ele. 

46 Se você espera pelos tempos de paz para poder começar a cumprir sua missão, você está em erro, 

porque esses tempos de paz virão precisamente através do trabalho, da luta, do esforço e até mesmo do 

sacrifício do meu povo. 

47 Qual seria o objetivo de semear em um campo que está em pleno fruto? Eu os chamei de 

"operários" porque sua tarefa é semear. Mas é precisamente a semente que lhe confiei que lhe dará a paz 

que deseja, o que significa que, para colher, você deve semeá-la primeiro. 

48 Embora vocês se considerem muito insignificantes, eu lhes digo em verdade que vocês serão muito 

úteis à humanidade ─ espiritualmente úteis. Para isso, é necessário que vocês se preparem já agora. 

49 Mais tarde vocês não precisarão levar o dom do curandeiro espiritual, nem o do portador da voz 

para outras nações, pois então o tempo de Minha proclamação já terá terminado, mas vocês carregarão o 

tesouro de inspiração e sabedoria que eu lhes trouxe em Minha Palavra. 

50 Para seu trabalho será necessário que você permaneça unido em meu trabalho e assim forme uma 

verdadeira família espiritual. Mas todos vocês já sabem que não haverá mais manifestações nesta forma 

após o final do ano de 1950. 

Entretanto, como estímulo e conforto, asseguro-lhes que meu Espírito estará sempre com vocês e que 

vocês sentirão minha presença ainda mais profundamente em seu ser. 

51 Eu me manifestarei a vocês em seus pensamentos, me deleitarei em suas reuniões, me farei sentir 

em seus corações e espíritos, e me derramarei em misericórdia de muitas maneiras, recompensando e 

encorajando sua fé e espiritualização. 

52 Quem cumprir minha vontade desta forma será um testemunho fiel de minha Palavra, e seu zelo e 

obediência em seguir minhas instruções será a base firme sobre a qual ele constrói seu templo espiritual. 

Estes serão meus discípulos que espalharão meus ensinamentos sobre a terra. Mas se houver quem, depois 

de 1950, insista que eu continue a me anunciar nesta forma, então eles enganarão e seu testemunho será 

falso. Pois nenhum dos Meus discípulos desconhece o dia anunciado e designado para a Minha última 

manifestação. 

53 Dei a este povo tempo suficiente para acumular luz espiritual, que é a sabedoria e o desdobramento 

de todas as faculdades da alma, para que quando eu partisse eles pudessem permanecer como um mestre 

no mundo. 

54 Estabeleça já agora um vínculo espiritual com os outros povos da humanidade para que pouco a 

pouco você possa preparar os caminhos daqueles que devem se tornar mensageiros de Minha Palavra. 

Através da oração, você poderá estabelecer essa conexão espiritual que lhe estou dando. 

55 Agora, se você seguir este conselho que acabo de lhe dar em meus ensinamentos deste dia, não 

pense se no momento você rezou por um determinado povo ou nação, aqueles seres humanos pelos quais 

você rezou sentiram ou não perceberam que alguém estava pensando neles e rezando por eles. Também 

não se deve esperar a resposta deles da mesma forma. Lembre-se de que no dia em que os homens se 

comunicarem por pensamento já terão dado um grande passo em direção à era do diálogo espiritual, mas 

dificilmente agora que você está apenas começando a esticar esses fios invisíveis de fraternidade, amor, 

compreensão e aproximação espiritual. 

56 Tudo será cumprido em seu tempo, porque tudo o que foi profetizado sempre teve uma razão 

profunda, mesmo que as pessoas tenham duvidado quando esse anúncio lhes foi revelado muito antes de 

seu cumprimento. 

57 Você já vê como a maioria das profecias de tempos passados se tornaram realidade. Confiem que o 

que anunciei e prometi agora também se tornará realidade. A verdade prevalecerá, minha vontade será 

cumprida, a luz brilhará. 

58 Reconheça como um poder invisível se revela diariamente em seu mundo. Sinta a presença do 

tempo do julgamento entre os homens, veja como atualmente tudo está se preparando para a batalha final 

na qual todas as paixões humanas que lutam contra o bem e a verdade serão derrotadas e serão anuladas 

para dar lugar a novos sentimentos e novos ideais. 

59 A foice de Minha justiça cortará seus campos, e eu declaro a vocês em verdade e em espírito que 

tudo o que não tem raízes profundas de bondade será ceifado, e que tudo o que é supérfluo será eliminado. 
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60 O tempo em que o mal impede o desdobramento do bem passará, e embora esta luta sempre 

existirá enquanto uma alma habitar em uma carne humana, o bem então prevalecerá e será dominante. 

61 Ganhe mérito para pertencer a esse mundo de luz que lhes anuncio. Deixe agora uma semente que 

dará bons frutos amanhã. Não pense que não será mais você quem poderá colher e apreciar essas frutas. 

Expulsem de seus corações todo egoísmo e lembrem-se que serão seus filhos pelo sangue ou seus irmãos e 

irmãs pelo espírito que colherão a colheita de seus irmãos e irmãs mais velhos, a quem chamarão de 

pioneiros e abençoarão em suas orações. 

62 As pessoas falam de tempos passados, de antiguidade, de longos séculos e de idades intermináveis, 

mas eu os vejo ainda pequenos. Vejo que você amadureceu muito pouco na alma. Aos meus olhos, seu 

mundo ainda está na infância, mesmo que lhe pareça que você tenha atingido a maturidade. 

63 Não, a humanidade, enquanto não for a alma a dar essas provas de maturidade, desenvolvimento 

ascendente, perfeição e progresso nos vários campos de sua vida, você inevitavelmente Me apresentará 

com obras humanas que são grandes apenas na aparência, mas que, por falta de amor, são sem conteúdo 

moral e não duram. 

64 Você acha que eu poderia aceitar de você a fruta que você me oferece se eu o chamasse para 

prestar contas nesses momentos? Não, humanidade, ninguém poderia me oferecer um fruto digno de Mim 

─ algo que seria prova de amor entre os homens, de sua harmonia, de sua fé em Mim, de sua vida elevada 

pela prática do bem. 

65 Não aceitarei alguns e não aceitarei outros, aguardarei o tempo até que você me ofereça o fruto de 

sua harmonia. Esta será sua reparação na terra. 

66 Você me diz que me ama? Você afirma que ama a verdade e a justiça? Então eu lhes digo que se 

todos vocês amassem a verdade e a justiça, não viveriam como vivem ─ separados por classes sociais, por 

credos, por raças e costumes. 

67 Se vocês amassem a verdade e a justiça, se amassem uns aos outros, vocês se esforçariam para 

destruir as barreiras, encurtar as distâncias e eliminar as diferenças. 

68 Você já fez isso? Você sabe muito bem que este não é o caso, mas você trabalhou para perpetuar 

estas diferenças, que existem os fortes e os fracos, os ricos e os pobres, os poderosos e os miseráveis, os 

educados e os ignorantes, e eu encontro esta má semente em todos os lugares. 

69 Você quer que Eu o receba assim ─ manchado pela inveja, pela vaidade e pelas paixões básicas? 

70 Quão pouco vocês entenderam o significado de Minha vinda ao mundo naquela época em que 

apareci entre vocês como homem para explicar-lhes que todo o conteúdo da Lei consiste em dois 

mandamentos supremos: o amor a Deus e o amor entre os seres humanos. Pois esta é a essência da vida e o 

vínculo divino que une a família de Deus! 

71 Você se dá conta de quão errado você está vivendo enquanto pensa que está no auge de seu poder e 

conhecimento? Se você ainda não está convencido do que eu lhe disse, responda-me: Tudo o que você cria 

com sua ciência é para a felicidade de seu vizinho, para a solução de seus problemas e para seu bem-estar? 

Você não poderá me responder "sim" porque então estaria mentindo, nem poderá me dizer que deve 

destruir as ervas daninhas para que um mundo melhor possa vir à existência. Pois minha lei nunca deu ao 

homem o poder de dispor da vida de seu semelhante. 

72 É o amor que inspira sua ciência nestes momentos? Tudo o que você está preparando neste 

momento não serve para satisfazer o ódio e o desejo de poder? Submeta-a, então, ao julgamento de sua 

consciência, e verá como ela lhe diz que a maioria das obras dos homens neste momento não são prova de 

progresso espiritual, mas a negação de tudo o que lhe ensinei naquele momento com Minha palavra e com 

Minha vida. 

73 Eu sou seu Pai e é necessário que eu fale a você desta maneira. Não posso enganar você, nem 

quero que você viva como enganado. Envio-lhe esta mensagem e deixo-a chegar a todos. Mas se você não 

acreditar, porque a Palavra é clara e também seus portadores de vozes insignificantes, os fatos, as provas e 

os acontecimentos o pegarão de surpresa, e então você entenderá que esta mensagem foi verdadeira, mas 

que você não quis ouvi-la nem aceitá-la a tempo. Novamente, como nos tempos de Noé, os homens 

zombarão das profecias, e somente quando sentirem que as inundações de água já estão enterrando seus 

corpos é que começarão a acreditar e a se arrepender. 
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74 My Mercy sempre quis detê-lo em sua precipitação, mas você nunca quis me ouvir. Sodoma e 

Gomorra foram igualmente advertidas a sentir medo e arrependimento e evitar sua destruição. Mas eles 

não quiseram ouvir Minha voz e pereceram. 

75 Eu também exortei Jerusalém a orar e voltar ao verdadeiro culto a Deus. Mas seu coração 

descrente e carnal rejeitou minha admoestação paternal e teve que ser convencido da verdade pelo que 

aconteceu. Como eram amargos aqueles dias para Jerusalém! 

76 Você reconhece agora a verdade de que você ainda é o mesmo? Pois você não quis deixar sua 

infância espiritual para crescer e subir no caminho da sabedoria que está em minha palavra. 

77 Eu lhes envio toda esta mensagem, que servirá aos povos e nações como uma profecia para o 

despertar, para a vigilância. Abençoado seja você se você acredita em seu conteúdo. Pense sobre seu 

significado, mas observe e reze por ele. Pois se o fizer, uma luz interior o guiará e um poder superior o 

protegerá até que você seja salvo. 

78 Hoje vocês são testemunhas de que eu curo as pessoas "doentes mentais" com o bálsamo curativo 

da verdade, do qual vem toda a sabedoria. 

79 O que ainda falta é que você una todo o conhecimento adquirido sobre a vida humana com o 

conhecimento da vida espiritual. Enquanto não tiverem certeza sobre sua origem, seu destino e seu 

objetivo final, vocês não se reconhecerão, nem saberão quem vocês são. 

80 No reino humano, você sabe o dia em que nasceu, e também sabe que quando alguém não está 

mais vivo, você deve enterrar o corpo. Mas quem sabe o momento em que sua alma espiritual brotou do 

meu ventre, a maneira como nasceu, a maneira como encarna e qual é o seu retorno ao ventre de onde 

brotou? Algo, mas muito pouco, foi adivinhado pelos homens sem poder descobrir toda a verdade, porque 

o homem nunca conseguirá penetrar o segredo da vida por si mesmo. 

81 Sou eu, seu Mestre, que mais uma vez me aproximo do povo em um momento de ansiedade 

espiritual, de perguntas, de insatisfação diante do que ficou envolto em mistério. 

82 Eu revelo a verdade e acalmo a ansiedade espiritual das pessoas. Eu respondo suas perguntas e 

removo essa ansiedade que eles sentem diante de sua incapacidade de encontrar a verdade. Também me 

aproximo para dizer-lhes que muito do que eles vêem envolto em mistério tem sido algo que eles não 

conseguiram desvendar por falta de preparação e pureza, mas que foi permitido por Mim para que eles 

conhecessem sua essência. 

83 Como prometi ao mundo que viria novamente para iluminar os mistérios com Minha luz e para 

remover o escurecimento do intelecto humano, agora é o momento apropriado para Meu retorno, no qual 

Meu Espírito abre novamente o Livro da Sabedoria, para que as pessoas possam encontrar nele tudo o que 

têm direito a saber, o que lhes é concedido através de Mim. 

84 Todas essas pessoas me perguntaram por que escolhi a forma espiritual neste momento para me 

dar a conhecer ao povo, considerando que é uma forma demasiado elevada e difícil para que eles 

compreendam e sintam. 

85 Sei que as pessoas de hoje me dizem isso porque sabem que no passado eu me encarnei, me tornei 

humano, visível e palpável. Mas este povo não pensou no fato de que antes de vir ao mundo como ser 

humano, eu já tinha me feito conhecido espiritualmente pelas pessoas, e elas tinham Me ouvido e 

acreditado em Mim, mas nunca me pediram para descer ao mundo para Me ver. 

86 Tomei forma humana porque era absolutamente necessário dar um exemplo perfeito e vivo do que 

está na Lei Divina, e ninguém além de mim era adequado para fazer isso ─ Eu que fiz a Lei ─ Eu que tive 

que trazer a Lei explicada em palavras e obras que deram forma a um ensinamento. 

87 Se, em vez de escolher a forma humana para habitar entre vocês, eu tivesse tomado a forma de um 

anjo, as pessoas teriam se sentido insignificantes e incapazes de seguir Meus passos, e teriam considerado 

Minha Palavra como algo impossível de ser realizado pelo ser humano e, por outro lado, vocês não teriam 

acreditado em um sacrifício de Mim por amor a vocês. 

88 Agora se, em vez de escolher uma forma acima do humano, eu tivesse tomado a forma de um 

pássaro ou de uma planta, ou tivesse me escondido em uma das muitas criaturas abaixo do homem, você 

não teria considerado essa manifestação perfeita, você teria se sentido humilhado por não ter sido 

escolhido como um meio de revelação divina. 
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89 Agora lhe digo que toda forma que utilizo para me manifestar é correta e perfeita, e que se você 

não se deu conta de que estou presente, manifesto, tocável em todos os reinos da natureza, a razão é que 

você não estava interessado em conhecer a linguagem divina. 

90 Os tempos passaram, e apenas em parte foram utilizados. Portanto, me aproximo agora para lhe 

mostrar o procedimento para recuperar o tempo perdido. 

91 Aqui está seu Mestre lembrando-lhe que me tornei homem em Jesus na Segunda Era para falar-lhe 

de coração a coração, e que estou atualmente preparando-o para comungar comigo de espírito a espírito. 

Estou também instruindo-o a observar os elementos da natureza nos quais Meu poder, Minha sabedoria e 

Minha justiça são manifestados. Finalmente, discípulos, ensinei-lhes a linguagem espiritual para que 

possam ouvir e compreender Minha voz, que fala com vocês continuamente, instruindo-os e guiando-os. 

92 É este ensinamento que dará ao ser humano a espiritualização que ele necessita para elevar-se 

passo a passo, passo a passo à sabedoria espiritual, onde ele descobrirá sua origem, seu núcleo de ser, sua 

razão de ser, e então seu amor por Mim será muito grande e ele abençoará toda a vida e tudo o que existe e 

o cerca, porque em tudo ele verá, ouvirá e sentirá a presença de seu Pai Celestial. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 326  
1 Você começa a ouvir minha palavra, e seus olhos se tornam uma fonte inesgotável de lágrimas. Por 

que vocês choram, pessoal? Você nem sempre sabe a razão; às vezes acontece porque a luta da vida foi 

cruel ─ às vezes porque a vida o açoitou com adversidades, decepções, fracassos, doenças ou lutos. Mas 

há ocasiões em que, sem nenhuma destas razões, você derrama muitas lágrimas quando Me ouve. 

2 Sei a razão deste choro sem causa aparente, sei sua origem: é sua alma que chora e a torna 

conhecida através das lágrimas por meio da carne. Cada lágrima é um tesouro de ternura contida nela, de 

dor porque se sente preso, de remorso por erros cometidos, de angústia porque se tornou fraco, de tristeza 

por causa do tempo desperdiçado. 

3 O que a natureza material sabe de tudo isso? Portanto, muitas vezes você tem acreditado que está 

chorando sem nenhuma razão. 

4 Você me pergunta se é um erro chorar comigo. Na verdade, eu lhes digo, quem não sente esta 

necessidade de aliviar uma dor ou expressar uma alegria suprema carrega uma pedra em seu peito ao invés 

de um coração, pois não sente de forma alguma Minha Presença. 

5 Chora, povo amado, pois chorar também é um meio que dei ao homem para se purificar e se 

libertar de uma carga que o pesa. Veja como depois você se sente mais livre, mais leve e mais puro para 

retomar o trabalho do dia. 

6 Sua alma precisa desta purificação para tornar-se digna de cumprir a tarefa que lhe é destinada, e 

deve se livrar do fardo que se acumulou nela ao longo do tempo. Para uma nova batalha a espera ─ uma 

batalha que deve começar sem sentir nenhum cansaço. 

7 Sim, discípulos! Chorar nos momentos de sua contemplação interior é uma prova de emoção 

sincera, e cada lágrima é mais eloqüente do que mil das mais belas e expressivas palavras de sua língua. 

Mas não em todo o pranto da alma, o arrependimento ou a alegria se manifesta através das lágrimas. Em 

muitos dos meus filhos este sentimento é interior, escondido, visível apenas para Mim. Eles parecem 

dormentes ou indiferentes, mas seu coração é tão ou mais sensível do que aqueles que expressam seus 

sentimentos. 

8 Uma vez que todos vocês tenham compreendido e vivido a espiritualização, vocês também terão 

seus sentimentos espirituais sob controle sem exibi-los a seus semelhantes, porque terão compreendido 

que Aquele perante o qual vocês devem confessar, arrepender-se e purificar-se é seu Pai, e Aquele que 

vocês carregarão em seu ser. 

9 Antes de tudo, amados discípulos, é importante que seu coração comece a sentir a vibração da 

alma em seu ser, a necessidade de compreender para se purificar para aceitar o cálice do sofrimento 

quando ele chega a seus lábios, e que é tão benéfico sentir os sentimentos escondidos no âmago de seu ser 

quanto manifestá-los externamente. 

10 Um mundo inteiro vos espera, uma humanidade vos espera e, portanto, devíeis lutar por vossa 

purificação, para que, quando iniciardes o caminho, tendo-vos tornado missionários desta mensagem 

espiritual, as virtudes não se misturem com vícios em vosso coração, pois então vos vereis constantemente 

enganados por vós mesmos. Você terá o desejo de ser sincero, e a hipocrisia sairá para enganá-lo. Você 

terá o desejo de ser caridoso, e o egoísmo de seu coração o impedirá. Portanto, eu lhes digo que sua 

purificação deve ser verdadeira para torná-los dignos de realizar esta missão espiritual. Mas não há 

ninguém além de sua consciência para fazer com que esta purificação interior seja permanente, verdadeira, 

como um fruto maduro, através da introspecção, experiência, auto-reflexão e seguindo Meus 

ensinamentos. 

11 Você pode imaginar a felicidade que seu coração experimentará quando falar com seus 

semelhantes do que eu lhe revelei neste momento, e então você os vê chorando em silêncio ─ com um 

choro que será não só o da "carne", mas também o da alma que tem sede de ternura? 

12 Toda vez que minha Palavra for pronunciada por seus lábios, previamente preparada através da 

oração e inspirada em minha misericórdia, minha essência estará viva e minha Palavra será pungente, e é 

por isso que lhe digo que ela produzirá o mesmo efeito através de sua boca que produziu nos corações dos 

ouvintes quando foi transmitida através da mediação dos porta-vozes. 
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13 Discípulos: A Palavra que eu lhes dei neste tempo vocês não usarão como base para uma nova 

religião, porque é apenas a explicação da Lei que eu lhes revelei desde os primeiros tempos. 

14 Considere: se fosse uma religião, seria apenas para aqueles que a professam. Mas como é a luz 

infinita de Deus, ela brilha sobre todos, cabe a todos iluminar os caminhos da humanidade sem distinção 

de povos, raças, línguas ou credos. 

15 Minha Lei é o altar ao qual todos terão que vir para adorar seu Senhor. Onde quer que um homem 

exista, ali o altar estará no oco de sua alma, esperando sua homenagem e sua oferta de amor. 

16 Entendam, discípulos: O que eu quero que vocês entendam é que todos que recebem esta instrução 

devem igualmente unir-se espiritualmente com todos e tornar-se um, sem que a diferença externa das 

várias formas de adoração seja um obstáculo que os impeça de reconhecer e amar seus vizinhos como 

irmãos e irmãs em Mim. 

17 Uma vez que você se sinta assim, você terá feito de meus ensinamentos seus e, nos dias difíceis de 

provação que se aproximam, você será capaz de dar e compartilhar seus dons sem excluir nenhum de seus 

semelhantes. 

18 Não estou pedindo às pessoas que unifiquem costumes, leis terrenas ou conhecimento da ciência. 

Pois eventualmente e no final chegará o dia em que um acordo fará com que os povos se unam. O que vos 

inspiro é a harmonia espiritual, a unificação do pensamento, para que toda a humanidade conheça e 

pratique a oração espiritual, na qual todos vocês serão capazes de se elevar interiormente e receber o pão 

da vida eterna diretamente do meu Espírito. 

19 Muitas comunidades religiosas existem na Terra, e em sua maioria são fundadas na fé em Cristo. 

Contudo, eles não se amam, nem se reconhecem como discípulos do Divino Mestre. 

20 Você não acha que se eles entendessem todos os meus ensinamentos, eles o teriam colocado em 

prática, levando as denominações à reconciliação e à paz? Mas isto não foi assim. Todos eles se 

distanciaram uns dos outros, separando-se assim espiritualmente e dividindo o povo, que então se 

consideram inimigos ou estranhos. Cada um procura meios e argumentos para provar aos outros que ele é 

o dono da verdade e que os outros estão enganados. Mas ninguém tem força e coragem para lutar pela 

unificação de todos, nem ninguém tem a boa vontade de descobrir que existe alguma verdade em cada 

crença e em cada adoração a Deus. 

21 Eu espero a espiritualização do mundo. Comigo, os nomes pelos quais cada igreja ou seita se 

distingue não têm qualquer significado, nem o mais ou menos grande esplendor de seus ritos e formas 

externas de culto. Isto só atinge os sentidos humanos, mas não o meu espírito. 

22 Espero espiritualização das pessoas, porque significa elevação da vida, ideal de perfeição, amor ao 

bem, voltando-se para a verdade, exercendo a atividade do amor, harmonia consigo mesmo, que é 

harmonia com os outros e, portanto, com Deus. 

23 Atualmente estou dando a chuva que preparará os campos onde amanhã minha semente surgirá e 

dará frutos. Ainda hoje parece impossível que este mundo possa se transformar terrestre e espiritualmente, 

considerando que o mal se enraizou no coração desta humanidade. Mas eu lhes digo que não vai passar 

muito tempo antes que vocês experimentem o início da transformação espiritual de seus povos. 

24 Quem teria acreditado naquela época que em Roma pagã, pecaminosa e sensual ─ uma cidade 

onde a vida era uma orgia constante de vícios e prazeres, pecados e crimes ─ a fé na palavra do amor, em 

Cristo, se acenderia mais cedo do que em qualquer outra pessoa? E, no entanto, foi isto que aconteceu. 

25 Roma teve que pecar muito antes e alcançar a exaustão e o desgosto para chegar ao ponto de 

receber em seu coração a semente de minha Palavra. Mas quando se tratava deles, aqueles corações, 

cansados de prazer e dilacerados pela decepção e dor, abriam-se ao contato com a essência da minha 

mensagem, como cálices de flores murchas se abrem quando uma brisa úmida sopra para acariciá-los. 

26 O coração daquela gente batia com poder e sua alma era abalada. Seus pecados foram perdoados 

graças à sua fé e coragem para responder ao meu chamado. 

27 Coragem e sacrifício eram necessários por aquelas pessoas para fortalecer sua fé e seu amor à 

verdade, o que começou a iluminar seus corações. Mas eles eram homens e mulheres de mente forte, 

fossem adultos, jovens ou crianças. 

28 Vocês entendem, discípulos? Então compare esse reinado de vaidade, vício e amor do mundo com 

esta humanidade de hoje, e você descobrirá que ele também ─ enojado e cansado da vaidade e farto de 
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pecar ─ está se aproximando cada vez mais do dia, quando sua alma se surpreenderá com o sopro da brisa 

divina que a despertará ─ uma brisa que precede o orvalho que saciará a sede espiritual que a atormenta e 

que será a preparação para que a semente da espiritualização caia mais tarde em todos os corações. 

29 Quantas vezes você me perguntou em seu coração por que eu não lhe mostrei a vida espiritual em 

toda a sua clareza. Mas eu lhes digo: Se você tocasse essa vida com seus sentidos físicos, nunca faria o 

menor esforço para alcançar qualquer espiritualização. Você nunca desenvolveria seus dons e habilidades 

espirituais, nem se esforçaria para adquirir méritos a fim de merecer minhas revelações. 

30 Entre você e o Vale Espiritual há um véu que não permite que ninguém profane a pureza daquele 

santuário, e somente aquele que está revestido de reverência e humildade, sinceridade e um propósito 

nobre, com amor e verdadeira fé, é permitido cruzar esses limiares. 

31 Eu digo "fé verdadeira" porque existe uma fé aparente inspirada por algo irreal ─ por algo que, por 

ser falso, desaparece e se desvanece assim que se conhece a verdade. 

32 Há muitos que tentaram imaginar a vida espiritual a fim de acreditar nela. "Grandes e pequenos, 

ignorantes e educados, todos eles quiseram saber como é o céu, como é Deus, que forma os seres 

espirituais tomam, como é a luz e a existência naquele mundo. Então eles imaginaram um belo reino além 

das estrelas, um majestoso palácio, um trono e Deus sentado sobre ele em forma humana. 

Você também deu forma humana aos espíritos e os imaginou voando como pássaros para se moverem 

de um lugar para outro. Tudo isso você vê cheio de luz ─ uma luz semelhante à que você tem na terra, 

tudo brilhando como ouro e adornado com as coisas mais belas que você conhece no mundo material: 

canções celestes e música divina que enchem o espaço, enquanto milhões de seres adoram eternamente o 

Senhor, sempre ajoelhados diante de Seu trono, louvando-O e oferecendo-Lhe incenso. 

33 É assim que a vida espiritual é concebida na mente de muitas pessoas, e uma vez criada essa 

imagem em suas mentes, elas acreditaram que é assim, que deve ser assim, e se comprometeram a essa 

crença. 

34 O que acontecerá com eles quando conhecerem este ensinamento e aprenderem que o que eles 

imaginaram não corresponde à realidade? Alguns abrem imediatamente seus olhos para a luz da verdade 

ao reconhecerem os erros criados por seu materialismo. Outros ficarão confusos e negarão a verdade de 

minhas revelações. 

35 Eu lhes digo apenas que é necessário que vocês banam de suas mentes todas as imagens que 

criaram sobre a vida espiritual, porque Deus não é humano, nem se assenta em um trono como fazem os 

reis da terra, nem o céu está além das estrelas, nem Sua luz é como a do sol, nem as almas são humanas. 

Tudo é diferente do que você imaginou ─ na medida em que mesmo que eu lhe explicasse como é a Vida 

Espiritual na realidade, você não a entenderia, porque nem mesmo sua linguagem seria capaz de expressar 

a verdade, a glória infinita, a beleza e a perfeição do Eterno. 

36 Você poderia me dizer qual é a forma ou o volume da consciência? Você poderia me dizer que 

forma é o amor ou a inteligência? "Não, Mestre", você me diz. Assim, assim como a consciência, a 

inteligência, o amor não tem forma, também não se pode comparar coisas terrenas com as da vida 

espiritual. No entanto, não há nada mais belo do que as qualidades da alma leve, que é uma combinação de 

habilidades e virtudes que não precisam de uma forma para existir. 

37 Deus não tem forma, pois se Ele a tivesse, Ele seria um ser limitado, como os seres humanos são, e 

então Ele não seria Deus. Seu "trono" é perfeição, justiça, amor, sabedoria, poder criativo, eternidade. 

38 O "céu" é a maior felicidade que uma alma alcança em seu caminho de perfeição quando se eleva 

tão alto em sabedoria e amor que atinge um grau de pureza que nenhum pecado e nenhuma dor pode 

alcançar. 

39 Quando meus profetas falavam da Vida Espiritual, às vezes o faziam por meio de manifestações 

humanas e objetos familiares a você. 

40 Os profetas viram tronos como os dos reis da terra ─ livros, seres com forma humana, palácios 

com tapeçarias, castiçais, o Cordeiro e muitas outras figuras. Mas hoje você deve entender que tudo isso 

era apenas um símbolo, um símbolo, um significado divino, uma revelação que tinha que ser expressa a 

você de forma pictórica, uma vez que você não foi capaz de entender outra, mais elevada. 
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41 Agora é hora de você interpretar corretamente o significado de todas as minhas parábolas e 

ensinamentos que lhe revelei por meio de alegorias, para que o significado penetre em seu espírito e a 

forma alegórica desapareça. 

42 Quando você chegar a esta realização, sua fé será verdadeira, pois então você a terá fundado na 

verdade. 

43 Vocês humanos, eu vos profetizo em Minha Palavra um mundo melhor do que aquele em que 

vivem, e é quando vosso coração lavou sua impureza no sangue que derramei na cruz ─ um sangue que 

tem sido a encarnação do amor divino, do perdão supremo e da redenção de todas as pessoas. 

44 Vocês ─ descrentes e céticos ─ não podem acreditar num mundo de justiça, nem podem imaginar 

uma vida de amor e virtude em sua terra. Em uma palavra, vocês se acham incapazes de nada de bom, nem 

têm fé em si mesmos. 

45 Eu, entretanto, acredito em você, conheço a semente que está em cada um de Meus filhos, pois os 

criei, pois lhes dei vida através de Meu amor. 

46 De fato, coloco minha esperança no homem, acredito em sua salvação, em sua dignificação e em 

sua ascensão. Pois quando o criei, destinei-o a ser Senhor na Terra, onde ele deveria criar um lugar de 

amor e paz, e destinei também que sua alma se tornasse forte na batalha da vida, a fim de alcançar por 

mérito viver à luz do reino da perfeição, que é sua herança eterna. 

47 Esta terra, que você chama de "Vale das Lágrimas" ou "Lugar de Banimento", foi preparada por 

Mim com infinito amor para oferecê-la às crianças que a habitariam. Tudo sobre ela brilhava com vida, 

abundância, bênção e deleite para aqueles que a possuiriam. Não havia nada nele que tivesse sido criado 

para causar dor ao homem ─ pelo contrário, tudo era fornecido de tal forma que se a humanidade se ferisse 

com seus erros, encontraria para si, em seu caminho e em todos os lugares, os meios necessários para curar 

seus sofrimentos e triunfar sobre seus infortúnios. 

48 Muitos séculos se passaram sobre o homem na terra, e ele ainda não foi capaz de ser feliz com 

isso. Por quê? Simplesmente porque queria encontrar esta felicidade sem buscá-la no verdadeiro caminho, 

que é o caminho marcado por minha lei, a lei do amor e da justiça, da harmonia e da pureza. 

49 Você acha que é absolutamente necessário sofrer na terra para ganhar o céu? Não, humanidade, a 

única coisa que se consegue através do sofrimento é uma certa purificação. Pois a verdadeira e absoluta 

purificação da alma é obtida através do amor com que minha Lei vos inspira. 

50 Que mérito há no fato de que alguns que sofreram muito na terra vivem por este motivo com o 

desejo de ir para o céu? É natural que quando eles vêem que o mundo agora não tem mais nada a oferecer-

lhes, pensem na vida espiritual. Um verdadeiro mérito é aquele de quem ─ embora tenha tudo no mundo ─ 

estaria pronto a qualquer momento para renunciar a seus bens e confortos. Pois então ele provaria 

verdadeiramente seu maior grau de desenvolvimento espiritual e testemunharia que o céu ou bem-

aventurança não é o lugar certo criado pela imaginação dos homens através dos tempos e idades, mas um 

estado da alma que ele pode começar a experimentar, conhecer e desfrutar já em sua vida humana ─ um 

estado que se torna sempre mais puro e mais perfeito na proporção em que a alma sobe a escada que a 

conduz do mundo terreno até o cume da Vida Espiritual. 

51 Se eu não soubesse que seu destino é tão elevado, não falaria com você desta maneira, nem teria 

lhe enviado Minha lei, nem teria dado Minha vida por você se soubesse que você nunca seria redimido 

pelo mesmo. 

52 Eu só procurei a abordagem de me tornar conhecido pelos homens em três idades, porque eu sabia 

que no final dos tempos você se elevaria acima das paixões, da carnalidade e das dificuldades humanas e 

viveria uma vida nobre, cheia de altas inspirações, cheia de obras que revelariam sua maturidade de alma. 

53 Você acha que uma vez que as pessoas vivam de tal forma ainda sentirão fome e sede de justiça, 

ou ainda precisarão de juízes e governantes para liderá-los no mundo e julgá-los e punir suas ações? Você 

acha que em um mundo onde a boa vontade prevalece entre eles e onde existe fraternidade e justiça, ainda 

pode haver guerras, miséria e dor? Não, a humanidade. Você verá então como esta terra só pode lhe dar 

calor e vida, alimento e bem-estar, sabedoria e felicidade ─ uma felicidade que, mesmo que não em seu 

mais alto grau ─ pois só se chega a saber isto quando se atinge o auge da perfeição ─ é no entanto uma 

felicidade que recompensa justamente aqueles que lutam para permanecer na verdade. 
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54 É para lá que todos vocês estão indo, para aquela vida de alegria e paz, não para o abismo e 

"morte", como seu coração acredita que está indo. É verdade que você ainda deve experimentar muitas 

coisas amargas antes que chegue o momento de sua espiritualização. Mas nem a morte, nem a guerra, nem 

a peste, nem a fome deterão o curso da vida e o desenvolvimento espiritual desta humanidade. Sou mais 

forte do que a morte e, por isso, lhe devolverei a vida se você perecer, e o deixarei voltar à terra sempre 

que for necessário. Ainda tenho muitas coisas a lhe revelar, amada humanidade, meu Livro da Sabedoria 

Divina ainda contém muitas surpresas. 

55 A natureza ainda tem muitas lições reservadas para você, e a terra ainda não lhe deu tudo o que ela 

tem dentro de seu ventre. 

56 Você é de carne frágil e sensível à dor, é fraco e pequeno, e por isso tenho piedade de você. 

57 A luta da alma enquanto habita na matéria é muito grande, mas é lá que ela é endireitada, portanto 

adquire seus méritos, e onde ela é testada. 

58 Minha instrução divina não se destina apenas ao espírito ─ não, ela também deve alcançar o 

coração humano para que tanto a parte espiritual quanto a parte física do ser se tornem harmoniosas. 

59 A palavra divina destina-se a iluminar a mente e tornar o coração do homem sensível, e a essência 

da vida contida nesta palavra destina-se a nutrir e elevar a alma. 

60 Para que a vida do homem seja completa, ele precisa absolutamente de pão espiritual, tanto quanto 

ele trabalha e labuta para a alimentação material. 

61 "O homem não vive só de pão", eu lhe disse na Segunda Era, Minha palavra ainda é válida, pois 

nunca o homem poderá prescindir de alimento espiritual sem ser afligido na terra pela doença, dor, 

escuridão, desgraças, miséria e morte. 

62 Os materialistas podem contrapor que as pessoas já vivem no que a terra e a natureza lhes dão 

sozinhas, sem precisar lutar por algo espiritual que as alimente, que as fortaleça durante sua jornada pela 

vida. Mas devo lhes dizer que esta não é uma vida perfeita e realizada, mas uma existência que carece do 

essencial, que é a espiritualidade. 

63 Espiritualização não significa piedade, nem pressupõe a prática de qualquer rito, nem é uma forma 

exterior de adoração. 

64 Espiritualização significa o desenvolvimento de todas as faculdades do ser humano ─ tanto aquelas 

que pertencem à sua parte humana como aquelas que estão além dos sentidos corporais e são poderes, 

qualidades, faculdades e sentidos da alma. 

65 A espiritualização é o uso correto e bom de todos os dons que o homem possui. 

66 Espiritualização é harmonia com tudo o que o rodeia. 

67 A necessidade de alimentar-se espiritualmente está se tornando cada vez maior no homem, mas ele 

está se esforçando com todos os meios possíveis para satisfazer-se com o que possui no mundo. 

68 Este desejo terá que se tornar mais palpável a cada dia, à medida que a alma se desenvolve, até 

atingir as características de sede e fome infinitas, até sentir desespero e medo como os sentidos pelo 

viajante perdido no meio de um deserto quente e árido ─ como os sentidos pelo náufrago em uma ilha 

deserta. 

69 Mas um dia, quando a humanidade pelo menos pensar nisso, as nações despertarão e clamarão por 

justiça, luz, verdade e amor, as pessoas se cansarão de tanto pecado e tanta falsidade e perceberão que em 

suas vidas houve um imenso vazio que nunca foram capazes de preencher e uma fome que nunca foram 

capazes de satisfazer. 

70 É verdade que milhares e milhares de homens e mulheres professam uma forma de culto e se 

esforçam através de suas várias religiões para alimentar suas almas. Mas é tão pouco que eles fazem, e é 

tão imperfeito, que quase nada chega ao coração através dos sentidos, porque não é capaz de alcançar a 

alma, já que a alma só pode comer pão espiritual e beber vinho, que são Essência Divina. 

71 Uma vez que as pessoas que procuram a luz por meio de cerimônias e atos litúrgicos renunciem a 

cada rito e culto externo, elas verão imediatamente a luz da verdade aparecer em abundância como uma 

cesta maravilhosa cheia de pães e peixes que, diante do desejo dos homens, inexaurívelmente dá seus 

dons. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 327  
Minha paz esteja com vocês, ó amados discípulos de Jesus! 

1 O espírito de Elias foi antes de vocês, tocando suas almas com luz e amor, preparando o tempo e o 

caminho para vocês. Elias é como uma espada no caminho de cada uma de suas ovelhas, como um escudo 

que o ajuda a superar os muitos obstáculos, as tentações que se interpõem em seu caminho, e aquele que é 

capaz de senti-lo, que o chama e o procura como a ovelha perdida procura seu pastor, sempre o encontrará, 

sempre será ouvido e escutado em suas lamentações, em suas súplicas. 

2 Muitas vezes vocês se perguntam: Por que, embora no fundo do meu coração viva o desejo de 

seguir o Mestre, tantos obstáculos me impedem de chegar até Ele e servi-Lo? Então sua alma se levanta 

em uma oração que é uma súplica pela assistência divina, e nesse momento Elias, que é encarregado por 

Deus de cuidar do rebanho na Terceira Era, se apressa, se mostra em seu caminho e o ajuda a superar a 

dificuldade. Então você levanta seu rosto em triunfo e dá graças ao Pai, e a pequena lâmpada de sua fé se 

acende novamente, e você continua em seu caminho com paz e confiança em Mim. 

3 Na verdade, o Mestre lhe diz: Preparei um reino de paz e perfeição para cada alma. Mas este reino 

que eu preparei é oposto por outro reino: o mundo. Enquanto meu reino é conquistado pela humildade, 

amor e virtude, a tomada do outro reino requer arrogância, ambição, orgulho, ganância, egoísmo e malícia. 

Em todos os momentos o mundo tem resistido ao Meu Reino, em todos os momentos aqueles que Me 

seguem têm sido molestados e tentados em seu caminho, seja por influências visíveis ou por forças 

invisíveis. Esta não é a única vez que você caminhou sobre os espinhos para Me alcançar, não é a primeira 

vez que sua alma tropeça no esforço de alcançar Minha Presença. Em todos os momentos você travou a 

batalha na parte mais íntima de seu ser. A inspiração de meu Espírito ilumina seu interior e acendeu uma 

batalha com as forças das trevas, com as falsas luzes, com as falsas virtudes, com a matéria, com tudo o 

que é supérfluo, com toda a falsa glória deste mundo. 

4 Sua alma escreveu seu passado e seu caminho através da vida no Livro dos Sete Selos. Aí registrei 

todas as suas ações, todos os seus passos, pensamentos e palavras. Os grandes feitos de sua alma, os 

grandes traços do destino e dos caminhos da vida, suas grandes provações, suas taças de sofrimento ─ tudo 

está ali escrito com veracidade. 

Muito já foi experimentado por sua alma, mas sua "carne" não sabe. Se seu corpo esqueceu os 

primeiros passos de sua infância ─ como ele deve conhecer o desenvolvimento de sua alma durante sua 

longa jornada pela vida? Quão pouco sua alma pôde revelar ao seu corpo terreno ─ Ainda não lhe concedi 

isso por causa de sua falta de desenvolvimento. 

5 Chegarão tempos em que a mente e o coração humanos, purificados e purificados na 

espiritualização, poderão receber a voz de sua própria alma através da intuição, poderão receber 

claramente cada revelação que a alma faz à sua concha corporal. 

6 Hoje você ainda não está pronto para ver o passado de sua alma durante sua vida humana. No 

entanto, o Pai lhe diz: Quão longe tem estado sua viagem! Quanto sua alma tem lutado para permanecer 

no caminho certo! Quantas vezes foi ferido pelos espinhos da vida, e quantos trechos de seu caminho 

foram marcados com o rastro de sangue de seus passos! 

No entanto, apesar de todas as provas e adversidades, você segue o Pai, seu Mestre, a quem você ama 

─ o Deus que é a fonte de luz e conforto para sua alma. E mesmo agora, na Terceira Era, quando você quer 

Me seguir, encontra dificuldades, tropeça em infortúnios. Alguns chamam de provações e outros de 

tentações. 

Já que você Me ama tanto e deseja tanto seguir-Me no Caminho e vir a Mim ─ por que então seu Pai 

permite que você seja tão testado e tentado? Em verdade eu lhes digo: Porque o caminho que leva a Mim é 

estreito, e nessa estreiteza há dificuldades. É tão estreito quanto o Caminho do Sofrimento, tem suas 

quedas, tem seus espinhos, muitas incompreensões e ingratidões, e todos os sofrimentos da vida. 

7 Mas para alcançar este reino de perfeição, só existe este caminho. O caminho largo leva ao reino 

do mundo e ao pecado. 

8 Meu Reino é forte e poderoso, e se permiti que outro poder se levante diante de Minha força e de 

Meu poder, o do mal, é para provar o Meu, para que, diante do engano, das trevas, vocês possam ver e 

experimentar a força de Minha luz e Minha verdade. É para que você possa reconhecer que esse reino de 
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sombras escuras de aberrações e tentações, embora tenha grande poder, é Meu instrumento e eu o utilizo 

na realidade. 

9 Quando te testo, não é para te deter no teu caminho de desenvolvimento, pois aguardo a tua 

chegada a Meu reino. Mas quero que você venha a Mim vitorioso depois das batalhas, forte depois da 

batalha, cheio de luz da experiência espiritual depois da longa peregrinação, cheio de méritos no espírito, 

para que você possa humildemente levantar seu rosto e contemplar o Pai no momento em que Ele se 

aproximar para lhe dar seu beijo divino ─ um beijo que contenha toda a felicidade e perfeições para sua 

alma. 

10 Para ser vitorioso em todas as provas, faça o que o Mestre lhe ensinou: Observe e ore para que seus 

olhos estejam sempre alerta e você não seja dominado pela tentação. Lembre-se que o malvado tem um 

grande faro para tentar, para derrubá-lo, para derrotá-lo e para tirar proveito de sua fraqueza. Seja 

perspicaz para que você possa saber como detectá-lo quando ele estiver esperando por você. Pois embora 

vocês tenham tido grandes provações e tentações nas quais foram vitoriosos para Me seguir neste tempo, 

vocês terão grandes provações e tentações neste presente ano. 

A luta dentro de você é grande, a luta dentro do seio da humanidade é grande, a luta espiritual em todo 

o universo também é muito grande. É o momento decisivo para meu reinado, para minha justiça, para meu 

poder. E aqueles que agora estão comigo, que aprenderam da Minha Palavra, que atualmente estão se 

fortalecendo comigo, devem saber e entender tudo para poder sair vitoriosos, para poder enfrentar as 

grandes provas que estão chegando à humanidade. 

11 Eu os ensino a observar e rezar ─ não só por vocês mesmos, mas também pelos outros, para que 

vocês sejam como profetas espirituais que transmitem intuição a seus semelhantes através de suas orações, 

o que os faz sentir os perigos, as tentações. Pois desta forma você pode poupar a humanidade das graves 

decisões ruins. 

Isto é incompreensível para uns, impossível para outros, mas vos digo: é o que o Espírito Santo trouxe 

a seus discípulos na Terceira Era: a espiritualização, o desdobramento da alma através do ensinamento do 

espírito, para que ela possa evoluir para cima, para que possa descobrir seu horizonte espiritual, seu campo 

adequado para germinar, para que possa encontrar a escada do céu, para que, ao subir, possa sempre 

encontrar a presença do Mestre, a escada dos degraus sobre os quais se inclina e ao longo dos quais se 

aproxima da perfeição. 

12 Quão poucos sentiram a iluminação interior no primeiro impulso durante aquele momento em que 

eu enviei a chamada para cada um de vocês. Quão poucos foram os que confessaram que sua alma previa 

o milagre, que sua alma sentia que o cumprimento da promessa divina estava agora se tornando uma 

realidade dentro deles: o retorno do Mestre. Mas quantos de vocês se enredaram nas redes da dúvida e no 

espírito da contradição. 

13 Outros de vocês que já queriam ir a Minha palavra e Minha Presença foram tomados por festas, 

por prazeres, por amores e sentimentos terrenos, por seus negócios humanos, e o Mestre continuou a 

esperar por vocês. Mas no final, com minha ajuda, sua alma triunfou e veio a mim para se convencer por 

minha presença de que o "impossível" era possível, que minha promessa tinha se tornado realidade. 

14 Desde que você foi testado enquanto ainda estava fraco ─, quanto você se tornará tão forte agora 

que você é forte! 

15 Será que o Pai permitirá que grandes confusões ou tentações venham sobre Seus discípulos? Em 

verdade vos digo, certamente permito isto agora. Mas não com a intenção de vê-lo derrotado pela tentação 

nestas provas ─ não, mas para que você possa transformar as trevas em luz e, derrotando seus inimigos, 

transformá-los em amigos e irmãos ─ para que você também possa se elevar acima dos pecados dos 

homens, deixando traços de bondade e virtude, transformando os homens em homens bons. Portanto, 

permitirei que os julgamentos o afligam. Eu já lhe instruí como passar: Observando, rezando e aplicando 

meus ensinamentos. 

16 Como serão essas provas que estão chegando a você e que logo chegarão? De muitas maneiras. 

Alguns deles você já viveu, outros você está vivendo, e outros virão mais tarde. 

Que não haja tristeza nem temor em sua alma. Assim como cada dia lhe traz uma satisfação e um pão, 

assim também cada dia lhe traz uma dor. Tome estas provas como grandes lições que a vida lhe dá, nas 

quais você deve aplicar meus ensinamentos. 
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Da "criança-estudante" ao avançado ─ todos vocês terão provas ao longo do caminho, e eu já estou 

lhes indicando que é minha vontade que vocês estejam acordados. Não desejo que nenhum de vocês falhe 

em tais provas. Se alguém vacilar, sempre haverá uma mão amiga, uma mão fraterna, a seu lado, para 

restaurá-lo ao caminho. 

Se alguém está dormindo e está surpreso durante o sono, vá até aquele que adormeceu e o acorde. Se o 

sono é profundo e ele não acorda, que aquele que está acordado seja o sentinela para aquele que 

adormeceu. 

17 É assim que eu o instruo, é assim que o preparo e o preparo para uma reconciliação completa, para 

que você também saiba como perdoar. 

18 Considerem, pessoas, vocês não sabem se muitas provas que tiveram há muito tempo, e que 

felizmente superaram por amor à minha Causa, não causam desespero quando elas surgem novamente em 

seu caminho. Você não sabe se as doenças ou a falta do que é necessário para sua vida não o fazem 

duvidar de minha misericórdia por momentos, não o fazem duvidar de sua preparação. 

19 Falo-vos de tudo isto porque a tentação usará todas as suas artes, todos os seus poderes, para afligir 

meus discípulos ─ meus discípulos que não estão sozinhos no espiritualismo, porque estão em todo o 

globo. Vejo-os dispersos, mesmo que esparsos, mas eles estão em todos os lugares porque os enviei. 

Eles serão procurados para testar sua alma em sua virtude, em seu amor por Mim, em seu amor pelos 

outros, para dobrá-la, para oferecer-lhe as riquezas deste mundo, as glórias terrenas e transitórias, o 

esplendor da glória e da grandeza terrena. Mas assim como eu os advirto por meio do intelecto do homem, 

também advirto todos esses discípulos por revelações e por intuição. 

20 Esteja vigilante, diz o Mestre para você! Mesmo que em breve você será afligido por provações na 

vida terrena e muitas vezes sairá vitorioso nelas, também virão outras provações para a alma. O ano de 

1950 está chegando ao fim e todos aqueles que não se prepararam dentro deste meu povo tentarão meus 

porta-vozes, meu mundo espiritual, os líderes da igreja e também os "obreiros". 

21 Muitos se levantarão que não concordam com a cessação de minha palavra ─ todos aqueles que se 

sentem incapazes de viver já sem esta manifestação se levantarão para pedir ao Mestre que Ele revogue 

Seu decreto, mude Sua decisão e emita novos decretos para Seu povo. Mas em tudo isso será tentação, 

semeando sua semente e afligindo os corações dos porta-vozes, tudo isso sem exceção. Para aqueles que 

ela encontra acordados e orando, iluminados por seu espírito, isto não terá nenhum efeito. Mas aqueles que 

ela encontra já influenciados pela falta de preparação, pela rebelião, pela confusão e pelo medo do 

abandono, certamente inspirará, neles encontrará uma base, e estes corações assumirão o direito de 

distorcer em grande medida meus ensinamentos. 

22 Quem pode levar o Pai a mudar suas decisões divinas? Em verdade vos digo que nem mesmo Jesus 

obteve isto do Pai. 

Quando a hora da morte sacrificial do Mestre se aproximava na Segunda Era, Jesus buscava a solidão 

do jardim e era acompanhado por seus discípulos. A dor inundou os corações dos apóstolos, o presságio de 

severas provações os oprimiu. Mas o coração de Jesus também foi trespassado por uma grande tristeza. 

Então o Mestre disse a Seus discípulos: "Vigiem e orem comigo por alguns momentos". Mas quando o 

Mestre estava observando e orando, Ele o fez não apenas por aqueles discípulos, mas pelo mundo inteiro. 

23 O coração do Mestre como um homem sentiu-se por um momento abandonado por todos, 

incompreendido e sozinho, e suor ensangüentado derramado de seu corpo. Isto aconteceu quando Jesus, 

levantando seu olhar e sua voz, disse ao Pai: "Meu Deus, se for possível, tire de Mim este cálice tão 

amargo". Mas não a Minha vontade, mas a Tua seja feita". 

24 Tendo em vista o pedido do Filho de que o Pai retorne Sua vontade, se fosse possível ─ o Pai 

ouviu essas palavras? Em verdade eu lhes digo: Não. Foi escrito e decretado, e o Mestre de todos os 

Mestres tinha que se fazer sentir sobre aquele corpo abençoado, para que o espírito triunfasse sobre o 

corpo. Então, quando voltei aos discípulos que estavam dormindo, disse-lhes: "O espírito está disposto, 

mas a carne é fraca". 

25 Como foi amorosa sua reprovação por aquele corpo! 

26 A terceira vez se aproxima de seu clímax, e por isso o Mestre quer que você assista. Sim, meus 

discípulos desta época. Pois embora os da Segunda Era tenham dormido naquela hora abençoada e solene, 

e o Senhor vigiou e orou por todos, hoje eu quero que vocês observem e orem, para que não caiam em 
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tentação, para que permitam ao Pai trabalhar Sua vontade entre vocês. E se Ele anunciou a hora de Sua 

partida, se Ele lhe indicou o momento em que Ele retirará Sua Palavra, então você tem que obedecer aos 

altos comandos do Senhor, mesmo que isso seja uma grande prova para você. Mas vocês já sabem que 

Meu Espírito estará eternamente presente, que Eu me farei conhecido de espírito em espírito, e que Meu 

mundo espiritual vos defenderá e vos protegerá. 

27 Você está acostumado a estas manifestações recebidas durante tanto tempo, você se acostumou a 

elas em grande parte, e é por isso que você sente dor ao cessar estas manifestações. Mas sejam fortes 

diante desta dor, meus filhos, diante desta prova, dão sinais de seu alto nível de desenvolvimento 

espiritual. Mas, na verdade, eu lhes digo: Todos aqueles portadores de vozes que chegam a este dia bem 

preparados sentirão que mesmo eles são tocados pela morte por um curto período de tempo. Mas eu os 

levantarei depois. Outros se sentirão como se tivessem ficado órfãos. 

Mas a única coisa que lhes faltará ─ será o som da voz física, o som da palavra humana, porque a 

vibração da minha luz, do meu espírito e das minhas inspirações os seguirão por toda parte. E quanto 

maior for sua espiritualização, maior será aquilo que o Espírito Santo lhe revelará. 

28 Oh, se eu pudesse realmente dar meus ensinamentos a todos os meus discípulos deste tempo, 

unidos em uma única multidão ─ se todo o meu povo ouvisse estes avisos! Mas o último momento deste 

período está se aproximando, e ainda o encontro dividido, espiritualmente distante, sem amor de um pelo 

outro. Ainda assim, do mais puro dos vossos corações, não nascem o respeito espiritual e a caridade; mas 

há as virtudes que semeei como sementes divinas no coração de todos os Meus filhos, esperando a 

evolução da alma para renascer na vida da graça. 

29 Somente a espiritualização lhe dará união. Enquanto você não tiver alcançado a espiritualidade em 

Meu Trabalho, não haverá misericórdia, nem compreensão, nem amor, e sem estas virtudes você não 

poderá estar unido a Mim. Quero que vocês estejam unidos uns aos outros para que possam dar 

testemunho de seu Mestre, e eu também a vocês. Quando você diz entre os homens: "Este é Meu Mestre", 

eu também quero dizer a todo o círculo terrestre: "Estes são Meus discípulos". Mas eu ainda tenho que 

trabalhar em você, e você ainda tem que aprender e trabalhar. 

30 Avante comigo, ó meus filhos, pois eu os ajudarei a passar em cada teste. Eu lhe darei a luz para 

que não haja escuridão em seu caminho. Eu serei sempre a voz amorosa que não lhe permitirá dormir. E 

quando esta hora se aproximar, que já está próxima, quando eu lhes direi a última palavra através desta 

proclamação, então encontrarei devoção espiritual, submissão, compreensão real e o esforço para fazer 

progressos entre vocês. Mas ai daqueles que se opõem à minha vontade! Ai daqueles que seduzem meus 

porta-vozes! Ai daqueles que os deixaram cair em redes de tentação! Pois ninguém poderá dizer que ele 

era ignorante, ninguém poderá afirmar perante o tribunal de minha justiça que ele não sabia o que estava 

fazendo. Que espiritualista não sabe que no final de 1950 esta forma de manifestação do homem 

terminará? Quem não sabe que só eu, em meus altos conselhos, tenho que determinar isso? Quem ainda 

não ouviu que eu sou um juiz inexorável? 

31 Assim, quando eu disser Minha última palavra, que será "Minha paz esteja com você", haverá 

silêncio no material. Seu Pai não mais soará Sua palavra através da mente humana. Eu não providenciei 

nenhuma punição, não ergui uma forca para as crianças que Me desobedecem ou se opõem ao Meu 

comando ─ para aqueles que Me colocaram à prova naquele momento decisivo. Eles serão réus de si 

mesmos, réus diante de sua consciência. Serão eles que assinarão sua própria sentença, e também serão 

seus executores. 

32 Mas que frutos poderão eles entregar, que essência poderão derramar sobre o coração dos homens? 

Aquele que assim se ergue em desobediência se privará com sua própria mão de autoridade, de presentes e 

de comissões. 

33 Não posso enganá-los! Nunca estou em um ato de falsidade, não me escondo no escuro. Minha 

verdade está sempre nua. Mas se os homens não foram capazes de ver a nudez do Meu Espírito, é porque 

não quiseram ver. Eu não escondo minha verdade de você através de nenhuma peça de vestuário. Minha 

nudez é divina e pura, minha nudez é santa, e eu a mostrarei a todos os seres do universo. Como símbolo 

disso, vim ao mundo nu como um homem e, nu, deixei-o. 

34 Quero que a verdade reine sempre entre as minhas, pois estou e estarei sempre em sua verdade. 

Quero que o amor esteja entre vocês, e Meu amor estará sempre em seu amor. Há apenas uma verdade, um 
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amor verdadeiro; e quando essa verdade e esse amor estiverem dentro de você, seu amor e sua verdade 

serão meus, e minha verdade e meu amor serão seus. 

35 Quero que meus discípulos sejam assim, porque, mesmo depois de 1950, continuarei a falar com 

eles em seus momentos de meditação, em suas reuniões, quando vocês andarem sozinhos. Quando você 

estiver em companhia, sempre encontrará o viajante, o viajante, que cruza seu caminho e pede que você o 

convide a caminhar com você, e minhas inspirações serão então grandes, e você sentirá sua alma 

confortada e dirá: "O que o Pai enviou do além, Ele nunca disse através da mente do portador da voz". A 

razão é que o Pai continua seu trabalho entre nós". 

36 Assim, quero vê-lo na verdade ─ com esta humildade, com esta vontade de poder me fazer 

conhecer a você. Pois ainda tenho grandes lições guardadas para o futuro ─ tudo o que não lhes entreguei 

neste tempo. 

Meu Mundo Espiritual virá ao vosso espírito e este será o poderoso estímulo que vos conforta e vos 

alegra em vosso caminho: a proximidade do Pai, a presença real Dele e de Seu Mundo Espiritual, a 

proximidade de Seu Reino entre vós. 

Quando fordes às multidões, dareis testemunho delas e lhes direis que eu e Meu Mundo Espiritual 

estivemos convosco, transmitidos através do intelecto humano ─ que fostes vós que falastes com o Pai e 

aqueles que mantiveram conversas com Meus Seres abençoados. 

37 Se o mundo lhe perguntar: "E essa troca de pensamentos e essas conversas espirituais cessaram 

com você"... Então você deve dizer: "O diálogo com o Pai é eterno". Ele procurou seus filhos desde o 

início de seu desenvolvimento, e a cada momento ele trocou pensamentos com suas criaturas. Mas no 

decorrer do tempo Ele procurou uma manifestação melhor, mais perfeita, mais elevada e mais espiritual". 

Se você falar com esta simplicidade, a humanidade compreenderá muitas revelações divinas e fará cair 

a venda negra que impede a alma de compreender minha verdade. Desta forma, você fará com que eles 

reconheçam minha grandeza e fanatismo e idolatria para desaparecer de seus corações. 

38 Desta forma, os orgulhosos edifícios, os altares de ouro e prata, os ritos cheios de pompa devem 

cair, todos eles cairão por sua própria vontade, só derrotados pelo tempo. Mas a idolatria, o templo do 

fanatismo que vive no coração dos homens, desmoronará segundo a Minha vontade, será destruído. E das 

pessoas que mais me ofenderam, vou arrancar tudo o que eles guardam em seus corações, para que 

nenhum vestígio dessas profanações permaneça. 

39 Ó bendito povo de Israel! Ser preenchido com Minha força e Minha luz. Pois se eu sempre vos 

anuncio provas difíceis e eventos dolorosos em Minha Palavra, é para que vocês possam se proteger deles 

e passar por eles de uma só vez. Mas também sempre derramo bálsamo e alegria, confiança e esperança 

em seu coração e alma em Minha Palavra. 

Anuncio e preparo para vocês uma vida melhor na Terra. Confortar e abençoar seu coração humano ─ 

seja o de uma criança, de um jovem, de um homem ou mulher maduro ou mais velho ─ e abrir novas 

oportunidades no caminho da vida para derramar bênçãos em seu caminho. 

Eu lhes ensino a melhor maneira de encontrar a paz no mundo, de conhecer as frutas que têm um sabor 

doce na boca. Eu lhes ensino quais são as obras permitidas que podem fazer vocês felizes e dignos de 

minha paz neste mundo que é um vale de lágrimas. Eu estreito seus laços de amor com seus filhos, pais, 

irmãos e irmãs, parentes ou amigos, e entre os povos. 

Eu também ensino mais uma vez a sua alma a vida do alto além, que você pode alcançar através dos 

méritos que adquire. 

Para todos vocês, sem nenhuma exceção, terão inevitavelmente que passar para o além, sem saber em que 

momento poderão chegar lá, porque a morte não vem somente pela velhice, não somente pelo esgotamento 

da vida ─ ela vem a qualquer hora, em qualquer dia, no momento menos esperado. Lembrem-se que todos 

vocês ─ absolutamente todos vocês ─ vão deixar esta vida para trás. 

40 Mas se você gosta e explora esta vida humana que você vive ─ se você nunca conheceu 

completamente esta vida que você gosta e sofre, que você estuda tanto e também serve ─ o que será que o 

outro será acima deste? Sua alma sabe algo sobre isso, mas que algo não é tudo. 

Alguns mais e outros menos ─ todos eles viveram através do "vale" da alma, aquelas regiões altas, 

aqueles mundos mais altos do que este mundo. Mas ainda assim, sua alma deve estar sempre preparada 



U 327 

117 

para entrar em outros mundos ─ não aquele que você deixou da última vez, mas outro, mais alto, em um 

degrau mais alto da escada para a perfeição da alma. 

É por isso que venho até você, é por isso que não lhe falo da vida terrena, mas também da vida da 

alma. Pois é mais longa, é a vida perfeita, porque é o lar onde você permanecerá eternamente, e não quero 

que você fique perturbado quando chegar lá. Não quero que sua alma se sinta indigna de bater à minha 

porta ─ Não quero que você se confunda com o passo desta vida para a outra. Para este passo é 

significativo, é realmente um teste, uma luta. 

41 Eu não subtraio todo seu pensamento da vida humana. Fui eu que lhe dei um corpo, que encarnei 

sua alma. Foi minha misericórdia que vos enviou para viver na Terra, que adornou e abençoou este planeta 

com todo tipo de dom, reinos naturais, elementos, criaturas cheias de utilidade para vossa alimentação, 

preservação, refrescamento e desenvolvimento. Sou eu que me caso com você, que lhe dou o mandato de 

crescer e multiplicar-se. 

42 Sou eu quem coloca as ferramentas do trabalho em suas mãos e quem abençoa este trabalho e seus 

frutos. Sou eu quem abençoa o suor em sua testa. Portanto, não posso ser eu a impedi-lo de cumprir seu 

dever enquanto você estiver verdadeiramente empenhado nisso. Mas cumpram-no, como devem, com 

humildade, com respeito e compaixão para com vocês mesmos e também com compaixão para com os 

outros, então com o menor esforço terreno colherão um fruto que dará paz e satisfação ao seu coração. 

43 Mas além desses deveres, desses amores, sentimentos e laços que o unem, eu também exijo 

atenção e tempo para sua alma, para aquele ser superior que deve governar todos os movimentos de seu 

coração, sua mente e todo seu ser ─ para aquele ser que governa sua concha corporal, para aquele ser que 

é Meu servo e para quem seu corpo deve ser este. Quero que você também lhe conceda tempo para sua 

autocontemplação, para seu trabalho, para seu desdobramento, para sua adoração a Deus, para seus 

deveres espirituais para com seu Pai e para com as outras almas. 

44 Em Minha Doutrina e em Minha Lei tenho sempre unido todas as leis, todos os deveres, todas as 

formas de culto. Da mesma forma, nesta Terceira Era, venho até você e instruo com esta amplitude, para 

que não caia em novo fanatismo, para que não caia em segredo ou tentação, e seja simples no 

cumprimento de todos os seus deveres, para que a alma não se torne fanática, nem a casca do corpo 

dificulte seus deveres ─ para que a alma não seja um obstáculo para o coração nem para a mente, para que 

o corpo também esteja disposto e a consciência se faça sentir no corpo, para que também ela não impeça a 

alma de seu cumprimento. 

45 Estes são meus discípulos. Abençoados sejam aqueles que realmente usam minha lição. 

Abençoados sejam aqueles que assistem e rezam neste ano de provação ─ neste ano em que as tentações e 

confusões virão em seu caminho. Desta forma, você pode ser forte, pode superar tudo através da oração, 

através do jejum, seguindo meus ensinamentos, e saber como unir e amar uns aos outros e demonstrar 

misericórdia. Não quero obstáculos ao desdobramento de minhas manifestações, não quero que surjam 

diferenças entre vocês, mas a compreensão e a misericórdia, a fraternidade e o amor sempre prevalecem, a 

mansidão e a humildade. Então eu continuarei a recompensá-lo e a fazer-me conhecido através de Minha 

Palavra no seio deste povo. 

46 Vigiem por todos, vigiem por vocês mesmos, para que o bem e a paz possam finalmente superar 

suas diferenças, para que meu reino possa conquistar com vocês o reino da mentira, da escuridão e do mal. 

47 Eu me levantarei em vós como vencedor ─ quero que olheis para vosso Pai como o Rei dos 

Exércitos que vence o mal em vós, e para vós mesmos como soldados cheios de honra espiritual, cheios de 

contentamento e paz de espírito. Então o hino da Harmonia Universal será ouvido na maior das vitórias ─ 

aquele triunfo que virá, mas no qual nem vosso Pai, nem vós mesmos, ficareis tristes por terdes "vencido" 

através de vosso amor. Nossa "vencida" não serão almas ─ será o mal, todas as trevas, pecados e 

imperfeições. O triunfo do Pai estará na salvação de todas as almas retardadas que estavam enraizadas na 

escuridão e no mal. 

Você está em erro se acredita que alguém estará perdido. Eu não seria mais Deus se uma única alma 

não encontrasse a salvação. Todos aqueles que vocês chamam de demônios são também almas que saíram 

de Deus, e se ainda hoje estão perdidos, também eles encontrarão a salvação. Quando a verdadeira luz 

estará neles? Então, quando você, junto com as hostes espirituais da luz, lutar contra sua ignorância e seu 

pecado com sua oração e suas obras de amor e misericórdia. 
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48 A felicidade de seu Pai e de sua perfeita felicidade será o Grande Dia do Senhor. O Banquete 

Universal acontecerá quando todos vocês se alimentarem em Sua Mesa sobre o Pão da Vida Eterna. 

 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 328  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Seja bem-vindo em Minha presença como alma e como corpo! Para ambos se refrescarem, se 

sentirem em Minha essência divina e se fortalecerem em Mim para continuar no trabalho do dia. 

2 Aqui está o meu espírito, e aqui está o seu também! 

3 O Pai e os filhos estão presentes, eles se olham com amor face a face, eles se reconhecem, se 

amam e se abençoam mutuamente. Em verdade vos digo, pessoal, em nenhum momento antes sua alma 

tinha encontrado a maneira certa de me alcançar. Hoje você Me encontra através de um momento de 

elevação, de libertação dos deveres terrenos, através de um momento de verdadeiro arrependimento e 

conhecimento do caminho para a oração espiritual. 

4 Não é mais o momento de exercícios penitenciais, cerimônias ou ritos para conectá-lo a Mim, para 

poder acreditar que Você Me glorifica e Me agrada. Há muito tempo você já deixou esse tempo para trás. 

Sua alma se libertou, e se refresca na terceira vez ao abrir suas asas espirituais e dominar o infinito, 

elevando-se e transpondo-se para Mim e libertando-se de sofrimentos e dificuldades terrenas. 

Quando retorna ao corpo após sua elevação, comunica-lhe sua força e luz, eleva-o, fortalece-o e 

conforta-o. Ao tomar seu próprio corpo nos braços, como um adulto faz com uma criança pequena, a alma 

a leva pelos caminhos da vida e da luz, anima-a com fé e com esperança. 

5 Com o passar do tempo, sua alma deixa de se sentir fraca, ela se sente cada vez mais forte através 

de meus ensinamentos e da luz adquirida em suas provações e em sua luta. Portanto, quero ver meus 

discípulos se tornarem discípulos, apóstolos desta obra cheia de luz, espiritualidade e amor, a fim de poder 

deixá-los em meu lugar para instruir as pessoas, para mostrar-lhes as lições que não descobriram e para 

mostrar-lhes persistente e firmemente o caminho da verdade ─ o caminho que leva à paz desta terra e à 

bem-aventurança e à paz eterna da alma. 

6 Do meu alto trono, envio meu Raio Universal. Ela se espalha e se derrama no amor sobre todas as 

criaturas existentes. Mas com vocês, pessoas escolhidas, meu raio se torna uma palavra humana, uma 

palavra compreensível para a mente, e seu conteúdo é essência divina e mistério divino que está sendo 

elucidado. 

Minha Palavra se resume a todo o Meu povo, e em verdade vos digo, embora Meus filhos tenham dito 

muitas vezes: "Em tal comunicador da Palavra e em tal congregação há engano", ainda assim, 

independentemente de qualquer engano e falta de preparação, Meu Espírito tem estado presente. Você não 

se lembra que eu já lhe disse muitas vezes? Eu não olho para a mancha ou falta de preparação de meus 

filhos? 

7 Agora é a minha hora. É tempo de realização para o Pai, imposto por Ele mesmo por amor a Seus 

filhos. Por que eu deveria me conter diante de seu pecado, pois é precisamente com ele que estou lutando e 

que vou conquistar através de Minha luz e através de Meu amor? 

8 Não condenar ninguém como enganador, não condenar ninguém como mentiroso ou como 

manchado. Vocês não vêem que são todos Meus discípulos, que todos vocês estão aprendendo de Mim? 

Depois de 1950, quando meu Raio Universal não se torna mais uma palavra humana entre vocês, então 

verdadeiramente "Ai, ai!" para aquele que ─ por maior que seja sua preparação ─ tenta fazer com que meu 

Raio Universal se manifeste como neste tempo. Pois apesar de sua grande espiritualização e preparação, 

ele será um enganador através de sua desobediência. 

Será o momento em que você não contará mais com a presença do Pai na forma em que a teve desde o 

início desta revelação até 1950, porque Minhas leis e Meus decretos são imutáveis. Eu nunca mudo meu 

trabalho, minha justiça é inexorável e meus discípulos devem viver em harmonia com seu Pai, em 

obediência a Ele e em total concordância com Ele. 

No entanto, como Mestre, eu lhes asseguro que apesar de sua grande despreparo e imperfeição, eu 

perdoo os transmissores da palavra através dos quais eu me faço conhecido, agora, no tempo de Minha 

manifestação, e me faço conhecido e derramo Minha misericórdia sobre as multidões. Se em Minha 

Palavra, que é pureza e perfeição, eles notam as imperfeições da "polpa", eu vos instruí a reconhecer a 

árvore por seus frutos, para que possais perdoar as imperfeições humanas e saberdes descobrir a presença, 

o poder e a essência de vosso Senhor no "sabor" espiritual do fruto. 
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9 Atualmente estou criando um livro espiritual de lembrança em seu espírito, e com base em minha 

instrução divina, um livro material de minha Palavra também está sendo criado. É o Testamento Divino 

que estou partindo para a posteridade, para as gerações futuras, para as gerações futuras que virão depois 

de vocês. Mas, em verdade vos digo: eles não conhecerão o "sabor" de suas imperfeições. 

Minha Palavra ─ seja aquilo que seu espírito preservou ou aquilo que está gravado no papel ─ será 

perfeito, será puro sem qualquer defeito, sem qualquer impureza e imperfeição, e será a água cristalina 

cujo poder miraculoso sacia a sede do homem, a sede da alma. Será o pão e o vinho com os quais a alma 

do homem celebra muitas vezes. Será o farol brilhante e também o caminho, iluminado pela luz do 

Espírito Santo, no qual os caminhantes, ou com os náufragos perdidos, podem descobrir a direção para 

chegar ao porto seguro. 

10 O estabelecimento do espiritualismo no mundo não lhe parecerá difícil, muito menos impossível. 

Pois eu fiz os campos férteis, e a semente que lhe confiei é capaz de germinar. Os campos estão esperando 

por ela, e embora nem todos estejam preparados, alguns esperam a semeadura, outros estão sendo limpos, 

e esta limpeza é uma aspersão de justiça, de provações, de sabedoria e amor de seu Pai. 

11 Agora a humanidade, dividida em povos, raças, línguas e cores, recebe de meu Espírito Divino sua 

respectiva parte de julgamento, as provas que pertencem a cada um, a luta, o cadinho e a expiação que eu 

providenciei para cada pessoa e cada raça. Mas vocês sabem que Meu julgamento tem o amor como base, 

que as provas que o Pai envia aos homens são provas de amor ─ que tudo é dirigido à salvação, ao bem, 

mesmo que pareça haver infortúnio, desgraça ou miséria nestas visitas. Por trás de tudo isso está a vida, a 

preservação da alma, a redenção da mesma. O Pai está sempre esperando que o Filho Pródigo o abrace 

com o maior amor. 

12 Há raças inteiras que não Me reconhecem, há povos que teimosamente se distanciam de Minhas 

leis, que não querem conhecer Meu ensinamento, que se opõem porque o consideram fora do tempo. 

Aqueles que não me entenderam são os que insistem nas liberdades terrenas. São também aqueles que 

muitas vezes fazem o que é bom a partir de suas próprias vantagens e não por generosidade. 

No entanto, a cada povo e raça são destinadas Minha justiça e provas, e estas chegam dia após dia para 

finalmente tornar seus corações e almas frutíferas, como se fossem campos cultiváveis, e após terem sido 

trabalhadas, para colocar nelas a semente, a semente eterna de Meu amor, Minha justiça e Minha luz. 

Esses povos falarão de Mim com amor, essas raças colocarão então sua esperança em Mim, e nas almas de 

todos os povos desta humanidade ressoarão cantos de júbilo, cantos de louvor e de amor pelo único Senhor 

de todos os povos. 

13 Entretanto, agora é um momento de testes e luta. Até mesmo seu Deus está lutando no momento. 

Ele é o Senhor dos Anfitriões e o nomeou como Seus soldados. 

Hoje vocês ainda estão fracos e desconfiados de si mesmos. Você mede as provações, imagina a luta e 

permite que sua alma e seu coração se tornem covardes. 

Seu espírito cria uma escala dentro de si, e na escala da direita coloca o bem e na esquerda o mal desta 

humanidade. Enquanto você vir que o bem é apenas como um grão de milho, mas o mal como uma 

centena de alqueires, você não sabe o que fazer. Então vocês olham dentro de si mesmos e vêem que não 

são justos, nem virtuosos, nem santos, e pensam que somente os justos, os virtuosos e os santos podem 

trazer a redenção desta humanidade, que está entorpecida no mal, endurecida no ódio, materializada nas 

paixões, nos vícios e na miséria. 

14 Você julga seu próprio santuário e vê nele sua pequena oferenda, sua fraca chama. Você invade o 

santuário dos outros e vê que não é mais uma rédea para parar o curso frenético dos homens. Então você 

pensa que quando fala de Deus, você não é ouvido ─ que quando fala das faculdades do espírito, você é 

ridicularizado. 

15 Por que tão pouca confiança no tesouro de valor inestimável que lhe confiei nesta Obra que lhe 

revelei? Em verdade vos digo: sem vos tornardes santos ou justos, podereis fazer grandes obras de 

salvação entre os homens, grandes milagres entre a humanidade, e podereis também ser um exemplo entre 

os homens. Se eu enviasse santos e seres perfeitos a esta humanidade para dar um exemplo aos homens, 

pareceria impossível que eles se assemelhassem a eles! 
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Enviarei entre os homens convertidos pecadores que ─ sem se tornarem justos, santos ─ sabem deixar 

um exemplo de renovação, de arrependimento, de coragem, de zelo nos ensinamentos do Pai, de saudade, 

de progresso e de desenvolvimento espiritual, e estes são vocês! 

16 Sua alma alcançará um dia a perfeição, mas você não sabe quando. O Pai não vos forçará, nem 

forçará vossos passos. Mas, mesmo assim, você nunca deve parar. Mesmo que seu passo seja lento, quero 

que ele seja sempre firme e ascendente. 

17 Que você terá que lutar entre o povo? ─ 

Isto é verdade. Que o testemunho que você dá entre eles, que eu me dei a conhecer através do intelecto 

humano para lhe trazer esta Palavra que você agora transmite, será duvidado? Isso é certo. Mas isto não 

vos ofenderá, pois em todos os momentos a humanidade duvidou de Minha presença e de Minha vinda a 

este mundo, e isto porque os homens não se conheceram ─ porque a humanidade, embora diga ser amada 

pelo Pai, nunca entendeu a extensão desse amor ─ porque embora acredite conhecer seu Senhor, não sabe 

que um de Seus atributos mais belos é o da humildade. Portanto, sempre vim às pessoas de uma maneira 

humilde, nunca usei todo o Meu poder, nem todo o Meu esplendor, nem toda a Minha glória nas Minhas 

manifestações divinas. Então as pessoas não puderam olhar para Mim, também não puderam resistir a 

Mim! 

18 Eu sempre me limitei, mas não me limitei na humildade, no amor e na ternura. Pois com o mesmo 

amor com o qual eu te amo hoje, eu te amei na Segunda vez, na Primeira, e te amarei por toda a 

eternidade. Posso dizer-lhe em verdade que o Pai o amava antes de você existir. 

19 Entre vocês há discípulos que se perguntam: "Por que nossa alma não foi capaz de permanecer e 

perseverar na bondade e na virtude, embora tenha surgido de um pai cheio de amor, cheio de pureza e 

perfeição"? O Mestre lhe responde: Enviei sua alma à terra, dotada de todas as qualidades que existem no 

Pai, e a criei como uma criança semelhante a seu Criador. Foi-lhe confiado um corpo para sua caminhada 

na terra, mas este corpo tem sido a causa de provações e lutas pela alma porque a carne é fraca. Tinha que 

ser assim ─ sedutível ─ para testar a força da alma. 

20 A virtude só se mostra em testes. A luz brilha mais fortemente na escuridão, a luz não brilha na 

luz, e por isso foi necessário que sua alma fosse testada e purificada. Pois sua alma tem um começo, mas 

em sua inocência não tinha mérito, faltava-lhe experiência, desenvolvimento e perfeição. Para isso foi 

comandada uma etapa inferior da vida, a fim de poder ascender a outra, mais alta, e assim por diante, 

subindo os sete degraus da escada à perfeição, até chegar na presença do Pai como uma alma perfeita e 

pura ─ cheia de luz, desenvolvida através do desdobramento de todos os seus dons, aperfeiçoada em todas 

as suas faculdades, com muitos méritos adquiridos em batalha, cheia de conhecimento de si mesma, de seu 

Pai e da vida, consciente de sua origem, para que foi criada e para onde havia retornado. 

21 Assim como a alma encontrou na carne o início de sua luta no caminho terreno, assim também 

encontrou um número infinito de provações e tentações ─ algumas provações palpáveis e outras invisíveis 

─ tentações e provas tão poderosas que a derrubaram por meio da carne ─ algumas visíveis e outras 

perceptíveis apenas para a alma, o espírito, as cordas ternas do coração e da mente. 

22 A alma tem sido testada de todas as maneiras desde sua origem. Já que foi testado pelo mal ─ você 

acha que o Pai poderia possuir o mal para tentar seus filhos? Em verdade eu lhes digo: Não. Mas o mal 

também existe desde sua origem, causou a fraqueza, a sedução da alma e a "carne". 

Já que as almas não sabiam como fazer uso de suas próprias forças e a "carne" sucumbiu às tentações 

─ o que o Pai fez em vista disso? Ele permitiu que as forças do mal o testassem. Uma e mil vezes o permiti 

para testar em vós Minha própria luz que vos confiei, para pôr à prova vossa própria virtude, que é Minha, 

a fim de purificar-vos na dor, nos momentos difíceis da crise, no caos da vida, para que durante estas 

provas e estes acontecimentos difíceis, vossa alma possa encontrar ocasiões para a perfeição, para o 

cumprimento da lei ─ ocasiões para provar a vossos semelhantes e a vosso Pai sua força e firmeza em 

Minhas leis. 

23 Você sempre conheceu minha lei intuitivamente ─ minha lei que comanda o bem e condena o mal. 

Intuitivamente, cada ser humano, desde seus primeiros passos na terra, reconhece o que é bom e descobre-

o onde está o mal. Mas vocês não puderam, como os primeiros homens, permanecer na lei natural, como 

meu povo era antes da vinda de Moisés. Você acha que meu povo Israel, que estava em processo de 

nascimento, não reconheceu seu Pai antes da vinda de Moisés? Em verdade vos digo que não foi assim. 
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Desde o início desta humanidade, houve alguém que me reconheceu, e através dele fui reconhecido por 

outros. Mas quando, entre a humanidade, o mal ganhou mais peso que o bem, tive que vir para lembrar ao 

homem o bem, tive que me fazer fisicamente perceptível para me tornar visível e tangível aos homens, 

como aconteceu no Sinai, quando proclamei Minha Lei diante de Moisés, que estava cercado por seu povo, 

e lha dei esculpida em pedra e a enviei ao seu povo para que fosse a semente entre todas as nações. 

24 Através desta lei, meu povo foi salvo, libertado, e obteve bem-estar e felicidade nesta terra e 

esperança para o futuro. Mas chegou o dia da corrupção da minha lei, o dia da habituação a ela, e 

novamente o mal se espalhou até que superou até mesmo o bem. 

Quando esses mandamentos foram gradualmente pervertidos, quando os homens começaram a criar 

novos caminhos dentro do Meu, eu tive que vir novamente, mas agora como Messias, fiz o homem entre 

os homens, para tornar os caminhos retos e conectá-los ao caminho da verdade, para atrair os homens à 

verdade e ao bem, para convidá-los ao caminho da justiça e do amor ─ para expor os enganadores, para 

destruir tudo o que é falso, toda a superstição, e para dizer-lhes: "Esta é a Lei, isto foi o que eu entreguei 

naqueles primeiros tempos!" 

25 Através desta minha vinda, novos povos da terra e novas raças também encontraram o caminho, 

paz, felicidade espiritual, alimento e esperança para o além. 

26 Durante muito tempo esta humanidade se alimentou do rico banquete do Reino dos Céus. Mas eis 

que esta refeição também estava contaminada, e já neste estado levada ao povo faminto, meus 

ensinamentos foram falsificados, meus ensinamentos igualmente distorcidos e mal interpretados. O 

cumprimento da lei pelas crianças e sua adoração a Deus não era o que o Pai havia ordenado, e assim 

tornou-se necessário retornar ao povo e assim resgatar uma promessa. Pois eu sabia com antecedência que 

minha presença entre os homens era necessária de tempos em tempos. 

Portanto, agora é a era predita em que o Senhor viria até você novamente para exigir de você um relato 

da lei dos tempos passados, das revelações, ensinamentos e milagres com os quais você foi 

abundantemente abençoado nas duas eras que passaram antes. 

27 Esta é a razão de eu ter vindo. Pois você não foi capaz de permanecer firme no bem e permanecer 

nele, porque cedeu às fraquezas da carne, porque caiu em tentações visíveis e invisíveis ─ sob aquele 

poder sobrenatural do mal que existe sobre você. 

28 Você acha que naquela primeira vez todas as testemunhas da minha vinda se tornaram crentes 

diante disso? Na verdade, não todos! 

29 Você acha que esta revelação foi acreditada por todos quando foi levada a outros países, a países 

de pagãos? Não. Muitos não entenderam que a Lei era uma obra divina. Ao contrário, eles acreditavam 

que era obra de homens. Mas quando essa lei foi estabelecida e manifestada por sua retidão, por seus 

próprios atos, então os grandes incrédulos a investigaram. 

30 Era a mesma coisa na Segunda Era. Milhares e milhares de homens e mulheres me ouviram. 

Muitos realmente acreditavam, mas ainda mais duvidavam e pensavam não que aquele homem era o 

Messias, mas que era um homem como todos os outros. Sua Palavra tornou-se incompreensível e confusa 

por sua descrença, e era apenas plausível e clara para aqueles que acreditavam bem. Portanto, fui 

combatido, ridicularizado e perseguido pelos descrentes, e Meu sofrimento, Meus atos, Meus milagres não 

foram considerados pelos descrentes como obras divinas, mas como obra dos homens. 

31 Quando minha Doutrina se espalhou pela humanidade através de suas próprias manifestações, 

quando minhas testemunhas também deram provas de que eram meus verdadeiros discípulos, minhas 

verdadeiras testemunhas, a humanidade incrédula convertida à minha Doutrina, derramou lágrimas de 

arrependimento e também se tornou meus discípulos. 

32 Por que você deveria se surpreender que isso também esteja acontecendo neste momento?  

33 Alguns duvidarão de seu testemunho e que eu me dei a conhecer ao homem através do intelecto. 

Alguns, quando voltarem seus olhos para aqueles livros materiais que contêm Minha Palavra, duvidarão 

que se trate de uma obra divina recebida por inspiração. Então eles atribuirão tudo a vocês, homens, à 

vaidade humana, porque há desconfiança nesta humanidade. Mas vocês devem ignorar a desconfiança e a 

incredulidade sem condenar seus semelhantes, sem fazer violência a si mesmos com ela, porque sabem 

que depois da desconfiança e da incredulidade, a fé virá como resultado de seus próprios atos. 
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Que vejam suas obras, que seus testemunhos sejam verdadeiramente cheios de luz, para que não sejam 

nem os livros nem suas palavras que convertam o mundo, mas suas boas obras com as quais você sela o 

testemunho de que eu estive com você, de que eu vim "na nuvem" para me fazer conhecido por meio do 

Meu raio através de um portador de voz, um homem, que foi assim designado pelo Meu Divino Espírito. 

34 Eu os enviarei a todos os caminhos do mundo, bem como a seus filhos, que também serão 

discípulos do Espírito Santo, e seus filhos também levarão minha semente. Mas em verdade vos digo, não 

três gerações depois da vossa passarão diante desta humanidade, diante do espiritualismo, da vinda do 

Espírito Santo, serão abaladas até seus fundamentos por eventos extraordinários, alguns dos quais realizei 

entre vós, enquanto preparo outros para o futuro. Da mesma forma, você irá gradualmente eliminar o reino 

do mal. Este poder se desmoronará cada vez mais através de suas obras de amor e justiça. 

35 Todo homem que se converter ao espiritualismo será um a menos que pertence a esse reino. Mas se 

você acredita que estou lhe dando a tarefa ou missão de superar a atmosfera do mal através de suas obras 

de amor e luz, eu lhe digo em verdade que ainda não é o momento em que você pode derrotá-la 

completamente, que ela ainda é mais forte do que você é. Mas por causa destas palavras que eu lhes digo, 

não escondam suas armas e não se abstenham de desenhá-las ─ não, Meus filhos. Lembre-se: Mesmo que 

sua espada não seja onipotente, eu sou onipotente, e estou em sua espada. 

36 Combata as tentações, descubra as armadilhas, rasgue as redes e cordas sedutoras, descubra-as 

através de sua intuição quando se escondem atrás do véu do além, descubra-as quando se escondem entre 

os homens ou nas lutas dos homens ─ lute sempre. 

Eu lhes digo: Você estará comigo nesta batalha. Estou nele como um grande lutador contra as trevas e 

todo o mal existente, e no final serei eu quem dará o golpe final e quem vencerá, quem estará ao seu lado e 

você será quem Me ajudará a conquistar. A vitória final sobre a tentação e o mal não chegará a você, meu 

povo, neste momento. Terei que atar esse poder por um tempo, mas seus méritos ao fazê-lo serão 

contabilizados a você. 

O tempo durante o qual esse poder estará ligado servirá para que o bem se enraíze no coração do 

homem, para que o bem, em todas as suas formas, aumente em força. Então, quando o homem tiver 

crescido forte no bem, quando o bem pesar mais que o mal na balança de minha justiça, a tentação em 

todas as suas formas será solta por outro período de tempo, e durante esse mesmo tempo não será minha 

espada que a derrotará, mas suas próprias armas. 

37 Só vou assistir desde o infinito, porque assim você terá a força necessária para derrotar o inimigo. 

A virtude, em todas as suas formas, terá prevalecido neste mundo, e a tentação não encontrará canto, nem 

porta aberta, nem espaço, e suas maiores armadilhas, suas maiores armadilhas serão anuladas até o último 

elemento desse poder de tentação. Então, quando seu reino for quebrado e dividido, o início de seu triunfo 

virá, e as trevas serão transformadas em luz, o mal se tornará bom, e os perdidos serão encontrados. 

38 Eis que este será o triunfo em sua alma, e quando você então cantar seus louvores, será o triunfo da 

luz, da justiça e do amor. Pois não saireis deste mundo como fracassados, não saireis arruinados pela 

tentação. Não, meus filhos. Embora vocês tenham caído por muito tempo e continuem a cair através 

dessas armadilhas, o dia de seu triunfo chegará quando vocês levantarão seus rostos e olharão para seu 

Senhor enquanto o soldado se levanta diante de seu comandante. 

39 Pessoal, estou preparando vocês para as próximas batalhas. Quero vê-los sempre vitoriosos em 

todas as batalhas. Mas não quero que estas vitórias bajulem seu orgulho. Não devem ser vitórias para sua 

vaidade, devem ser para Meu reino. Devem ser satisfações profundas e sinceras por sua humildade 

espiritual que não se manifestam nem mesmo em seu próprio rosto. 

40 Suas obras de amor e misericórdia não serão conhecidas, não haverá entre vós fariseus que se 

alegrem com a caridade praticada entre seus semelhantes. Vocês serão aqueles que fazem o bem em 

silêncio. 

Você já está vivendo no tempo do Espírito Santo, e sua alma está agora se desdobrando em todas as 

suas capacidades para fazer o bem por meio dele. Você poderá dar a ─ não somente os bens que você 

possui na terra, mas também aqueles que sua mente, coração e alma possuem. O que você não pode fazer 

através de sua palavra, através de sua personalidade terrena, faça através da oração. Fale comigo, levante-

se e você poderá fazer grandes obras de misericórdia e amor a partir daí. 
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Mas se sua consciência lhe diz que você deve se separar de algo material a fim de dá-lo aos 

necessitados, não pretenda substituir esse benefício por uma oração. Não se esforce para esconder ou 

disfarçar seu egoísmo com orações espirituais. Não acalente o desejo de que o que você pode fazer, o Pai 

deve fazer. 

41 Permita que sua consciência sempre lhe ordene e lhe diga de que forma você deve fazer caridade, e 

se nessa caridade houver a necessidade de se separar de algo próprio, não deixe que seu coração se 

arrependa disso. Alcance e você sentirá felicidade em sua alma. Então, seu coração também antecipará a 

alegria de seu Pai. 

42 Eu os preparo para as grandes batalhas entre a humanidade e lhes digo: As pessoas de hoje estão 

interessadas no futuro ─ não todos eles, mas mesmo assim se explora o espiritual em todos os pontos da 

terra, se esforça para explorar o tesouro secreto do Senhor, se discute e se estuda os livros, as pessoas 

penetram nas filosofias e nas ciências. 

A razão é que sou procurado, que minha presença é sentida por todos e eles tentam Me encontrar. As 

almas sabem que eu sou a fonte do amor e do perdão, e por isso se atrevem a Me buscar apesar de suas 

transgressões, porque esperam perdão e salvação. Eles sabem que eu sou uma fonte inesgotável de 

misericórdia e que sou também uma mesa coberta de comida para satisfazer sua fome e sede. 

43 Você acha que nesta busca as pessoas não se tornam fortes e se preparam? Você acha que em seus 

estudos eles não alcançam desenvolvimento e desdobramento? Sim, gente. Uma vez iniciado o caminho, 

você ficará surpreso. Se você falar com seus semelhantes que se alimentam sob a sombra de outras árvores 

─ que comem outras frutas além daquelas que eu lhe ofereci ─ você experimentará que eles também se 

alimentaram, que eles também são fortes. E quando chegar o momento da batalha, quando você tiver que 

fazer uso da espada de sua razão, seu conhecimento e sua elevação espiritual, você experimentará que a 

espada de seus semelhantes também possui o poder da luz. 

44 Não durma para que você possa lutar, mas aprenda a reconhecer a vitória. Pois muitas vezes a 

vitória estará em sua derrota, a derrota do adversário só será aparente. A vitória estará em vocês mesmos, e 

depois se refletirá no rosto daquele que aparentemente os derrotou. 

45 Entendam-me, pessoal. Por enquanto, chegará o momento em que você deve ficar em silêncio, 

quando você deve humildemente curvar o pescoço com verdadeira humildade, e então o adversário se 

levantará acima de você e golpeará seu golpe. Mas você terá ficado em silêncio, terá deliberadamente 

curvado seu pescoço, e mais tarde verá a semente que deixou germinar na alma daquele, e que o golpe de 

sua espada de luz e amor deixou uma ferida profunda no coração de seu irmão ─ e não no coração de seu 

inimigo ─ e através dessa ferida a arrogância daquele coração passará e a semente do Mestre entrará. 

46 Você já tinha experiência, pois muitas vezes vinha ao Meu santuário para me dizer: "Mestre, eu 

semeei em um coração com muito amor, mas seus ouvidos não me ouviram, ele permaneceu frio e duro, e 

seus lábios zombaram de mim". 

Mas o Mestre sorriu com amor, encheu-o de paz e esperança e disse-lhe: Espere, pois sua semente não 

se perdeu, ela chegou ao fundo do coração. Deixe isso aí! Darei chuva e a farei frutificar. Eu removerei as 

ervas daninhas e as rochas que sua mão não conseguiu remover por enquanto. Mas reze por essa, não se 

esqueça, reze espiritualmente e espere que o tempo de sua satisfação e de sua felicidade chegue. 

Mas se esse tempo chegou tarde, isso causou dúvidas em você. Mas para que a dúvida não persista para 

sempre, eu disse a você: "Lembre-se da semente que você semeou. Desapareceu na aparência, mas em seu 

lugar cresceu um arbusto. Nutra-o agora para que possa dar frutos". Sua alegria e a dos outros foi grande. 

47 Estou preparando vocês, pessoal, para que não sejam impacientes, para que a paciência espiritual 

determine o cumprimento da missão. Pois a semente que lhe confio mais uma vez não tem limite de tempo 

para germinar, como a semente na terra. Ela se desdobra dentro da eternidade, e este tempo pode ser tanto 

curto quanto longo. Você não sabe disso, sua tarefa é apenas alimentá-lo e guardá-lo através de sua oração 

e amor. 

48 É assim que o Mestre o prepara para o tempo após sua partida. Quero que a felicidade que você 

desfruta hoje, quando ouvir minha palavra através da mente humana, continue após minha partida. Gente, 

eu quero que ─ quando meu espírito espera naquele alto além da sua abordagem por meio da oração, seja 

individualmente ou coletivamente ─ eu contemplo no coração de meus filhos a felicidade e o deleite que 

vejo hoje; que em pleno conhecimento de tudo o que aconteceu neste tempo ─ de tudo o que o Pai lhe deu 
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e do ponto final que Ele fixou a Sua manifestação através do intelecto, você vem para oferecer-lhe seus 

infinitos agradecimentos; que com um cântico de louvor que seus lábios escondem mas que arde em sua 

alma, você vem para dizer a Ele: "Pai, quantas coisas Tu nos concedeste! Quanta alegria em nossas almas 

durante esses tempos! Como inundado de luz Você deixou as almas, e que herança preciosa Você legou à 

humanidade"! 

49 Tão feliz que eu quero ver você, ó povo! Não quero ver entre vocês uma alma que ficou para trás, 

não quero ver ninguém que continua vagando na descrença, que divide os cabelos no meio de seus 

pecados e sua falta de uso de Minha graça. Quero ver unidade entre o povo, para que em Meu próprio 

Espírito eu possa aumentar sua irradiação e seu 

pode sentir orações que expressam o seguinte: UNIDADE, PAZ E BOA VONTADE ─ FÉ, ESPERANÇA 

E MISERICÓRDIA. 

50 Assim quero ver estas virtudes cultivadas por sua alma e acenando como um padrão no vento, no 

infinito, para que eu possa dar-lhe o comando de partir para todos os povos, para as massas do povo, que 

verdadeiramente Me aguardam e esperam com um coração ardente pelo retorno do Messias, o Redentor ao 

povo. Alguns dizem: "O Mestre já está entre nós, mas Ele é invisível". Eu lhes digo, bendita seja a intuição 

e o presságio dessas almas. Outros dizem: "Não, Ele ainda não veio, Ele deve vir visivelmente e 

comovedor como na Segunda vez". A razão para isto é que eles esqueceram "a nuvem" ─ aquela nuvem 

espiritual na qual eu vim nesta terceira vez. 

51 Há outros que esqueceram completamente essa promessa e não observam nem rezam. Mas vocês 

foram preparados, receberam a revelação da Terceira Era com uma voz viva, para que possam ir até seus 

semelhantes sem vacilar, com total segurança, e não se intimidarem diante de grandes multidões. 

Pois quando chegar o momento, você será interrogado e deixará os corações satisfeitos com seu 

testemunho. Os crentes formarão legiões, os incrédulos também formarão tais legiões e lutarão. Mas os 

exércitos dos incrédulos logo serão dizimados, porque então é o momento em que o Espírito Santo ganhará 

a vantagem. Pois ele penetrará em todos os corações. 

52 Fortalecei-vos, discípulos, alimentai-vos, ficai bem comigo, passai as provas terrenas, tende boa 

coragem diante da vida. Não fique indiferente à dor que o aflige, pois esta pedra de toque irá aperfeiçoá-lo. 

Não amaldiçoe a dor, nem a amaldiçoe, mas a abençoe. Se o copo do sofrimento deve ser bebido por você, 

beba-o. Se suas leveduras não puderem ser bebidas por você, eu as beberei. Mas seja dedicado e paciente. 

Olhe a dor mais com a alma do que com a "carne", ou a sinta mais com a alma do que com o corpo, 

então você experimentará o quanto se fortalecerá nas meditações de sua alma. Você experimentará quanta 

luz o espírito dá à alma e isto à sua concha corporal. Em sua alma você encontrará o bálsamo divino, o 

verdadeiro bálsamo, que acalma e cura todo sofrimento, e através dele você se recuperará 

verdadeiramente. 

53 Seja o verdadeiro espiritualista, seja meu verdadeiro discípulo, ó povo! Então todos os espinhos, 

tropeços e obstáculos no caminho serão aliviados e aliviados. Essa carga que repousa temporariamente 

sobre seus ombros será inexplicavelmente mais leve se você meditar e rezar. Vocês terão a explicação para 

isto dentro de vocês mesmos. É porque a alma se erguerá, e é erguida forte e faz sua "carne" forte. 

Portanto, quero que você viva uma vida elevada, para que a partir daí possa dominar essa vida, e sua alma 

possa lutar e conquistar em todas as provas ─ para que a partir daí possa dominar a "carne", suas paixões, 

fraquezas e dificuldades. 

54 Levantai-vos mais e mais, meu povo, então a paz e o reino do Pai estarão ao vosso alcance, e 

enquanto ainda habitardes esta terra, vossa alma será uma habitante do reino de paz do Pai! 

55 Esta é a minha palavra de ensino, que eu lhes dou nesta manhã como instrução. Leve-o consigo em 

sua alma, nele está contido todo o amor do Mestre, nele está contida uma arma com o incentivo para se 

erguer e lutar no futuro. 

56 Ore por toda a humanidade neste momento, diz o Mestre, e reze em verdade por todos os seus 

irmãos e irmãs espirituais! Agora é o momento da oração. Meu Espírito de amor e paz espalhará seu 

manto por todo o universo para envolver todos os meus filhos nesta carícia, neste bálsamo e nesta bênção 

paterna, ó bendito povo da minha Divindade! 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 329  
1 Abençoados sejam vocês que desejam aumentar seus conhecimentos a fim de descobrir as coisas 

superiores. 

2 Felizes e abençoados são aqueles que querem ver claramente. Mas, em verdade vos digo, deveis 

estudar e sondar Minha Palavra para que a venda que cobre vossos olhos possa cair. 

3 O homem é duplamente culpado. Não só porque ele não faz nenhum esforço para que caia aquele 

curativo que o impede de conhecer meus ensinamentos, mas também porque ele se esgota nos laços da 

carne que o tentam aos prazeres terrenos, em detrimento das alegrias espirituais. Assim, ele se torna 

escravo de suas paixões e sua força de vontade de renovação é destruída. 

4 Os cegos querem guiar os cegos, e aqueles que não seguiram meus ensinamentos querem dar 

orientação aos pecadores. O homem é fraco porque não queria começar a se renovar e purificar com minha 

palavra. Ele não queria fazer uso daquela força de que é dotado, que é a vontade de lutar contra seus vícios 

e de se superar a si mesmo. 

Quando sua alma vence esta batalha, então você pode dizer que está liberado. Quando sua alma tiver 

domínio sobre a "carne", você verá até mesmo os predadores se curvarem gentilmente ao seu chamado de 

amor. 

5 Quando o homem se espiritualizar, ele entenderá, através da luz do meu Espírito Santo, tudo o que 

ele considerou um mistério em Deus e na natureza. 

6 Não diga que você acredita em Mim quando suas obras ou seus pensamentos dizem exatamente o 

contrário. Chegará o dia em que, por causa de sua espiritualização, você sentirá que eu estou em você e 

você está em Mim. Se vocês querem ser Meus verdadeiros discípulos, busquem esta espiritualização. 

7 Minha mesa está posta, venham e alimentem-se com o pão da vida eterna, preparem-se com 

minhas lições de amor, removam sua ignorância através de minha luz, libertem-se das paixões, sejam os 

filhos da luz. 

8 Então suas obras e sua espiritualização serão como um hino que sua alma canta para glorificar seu 

Pai. 

9 Preparem-se, discípulos, pois se aproxima o dia em que falarei com vocês pela última vez por este 

meio, e então terão que ser fortes para esperar o novo dia, o novo tempo, quando eu não mais usarei o 

cérebro de seus portadores de voz como instrumentos de transmissão de Minha Palavra, mas estarei 

presente em espírito ─ pronto para infundir Minha inspiração na alma de cada um de vocês. 

10 Restam apenas alguns meses para vocês se refrescarem pela última vez com estas manifestações. 

Mas eu lhes digo que são tempo suficiente para refletir sobre minha mensagem e minhas revelações, para 

que vocês possam se preparar pelo estudo, pela oração e pela observância, para que possam acumular 

forças. 

Fique ao lado de seus semelhantes, levante aqueles que caíram, dê conforto àqueles que derramam 

lágrimas em suas difíceis provas e deixe um verdadeiro traço de espiritualização a cada passo que você 

der. 

11 Quem quer que esteja em seu posto na hora mais significativa, quando eu lhe der Minha última 

palavra, permanecerá firme na batalha, permanecerá de pé. Mas quem der os passos errados cairá, porque 

só o que está firmemente fundado resistirá ao curso dos redemoinhos que virão a este povo depois, e é por 

isso que eu lhes digo que todo trabalho que não deve ser construído sobre bases de verdade, devoção, 

caridade e espiritualização será demolido. 

12 Aprenda a discernir o significado de Minha Palavra para que você possa nutrir sua alma somente a 

partir dela. Pois eu vi que ─ porque você não procurou descobrir minha essência ─ você adotou a 

expressão dos porta-vozes e dos oradores inspirados. Mas não se esqueça que o refresco que você deseja 

trazer ao mundo não é humano, mas divino. 

13 Em verdade vos digo, se os corpos dos porta-vozes tivessem se preparado para realizar sua tarefa, 

tão elevada e difícil, seus lábios, ao transmitir minha mensagem, não teriam precisado falar tanto para 

expressar minha inspiração, nem minhas enunciações teriam se arrastado por horas. 

14 Se eles tivessem compreendido e obedecido à voz de sua consciência, e se tivessem sido inspirados 

pelo amor ao povo e pela misericórdia para com aqueles que desejam luz espiritual, minha palavra teria 
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sido limitada a algumas frases que, no entanto, teriam sido tão perfeitas mesmo na forma que teriam 

abalado aqueles que se consideram os mais instruídos da Terra. E minhas mensagens teriam durado apenas 

alguns minutos, mas nestas tantas essências teriam sido transmitidas que as almas dos ouvintes teriam se 

sentido transportadas para a eternidade, onde o tempo não é longo nem curto. E você teria sentido minha 

presença em toda a sua intensidade porque não teria sido velada pelas imperfeições, pelas impurezas e 

pelo peso da terra de seus portadores de voz. 

15 Ah, meus filhos, eu os vejo chorando nestes momentos, mas infelizmente, já muito tarde. Para o 

que falta fazer para o cumprimento da missão que você tem, não há mais tempo suficiente para obter um 

fruto perfeito ─ aquele fruto que você deveria ter permitido amadurecer durante uma luta constante para 

alcançar a espiritualização! No entanto, você poderá fazer algo nestas últimas horas da manhã. 

16 Agora vou lhe dizer como melhorar seus erros para que você não os arraste mais com você, muito 

menos os transmita a seus semelhantes como se eles fizessem parte da verdade. 

17 Pegue a palavra como você a ouviu dos lábios do porta-voz, calma e razoavelmente, e levante sua 

mente por meio da oração. Reflita sobre essas lições até que você tenha descoberto seu significado, sua 

essência, seu conteúdo. Esta será a essência divina que você guardará em seu coração, e que depois trará à 

humanidade como uma mensagem de luz. 

18 Uma vez que você renunciar às palavras vazias, às formalidades, às ações simbólicas e às 

cerimônias, você terá rasgado o véu que o impede de conhecer a verdade. Se você rejeitar o externo e o 

supérfluo, será um sinal de que a espiritualização está gradualmente sendo sentida e vivida por você. 

Então, sua alma, seu coração e sua mente e até mesmo seus sentidos não ficarão mais tão facilmente 

impressionados por exibições externas ou insignificantes. A alma buscará o sentido, a verdade, a vida, o 

princípio em tudo. 

19 Poderia algum destes discípulos trazer para seus semelhantes uma mensagem na qual o puro se 

mistura com o impuro, o divino com o carnal, e o alto com o comum? Não, pessoal, é natural e justo que 

vocês pensem que esses bons discípulos estão apenas espalhando uma mensagem celestial, que é um 

testemunho vivo de luz e verdade tanto em seu conteúdo quanto em sua forma. 

20 A quem confiarei o trabalho de transformar Minha Palavra em escritos para que possam ser outro 

meio de divulgar seu testemunho? Só eu sei. Mas, em verdade, eu lhes digo, vou testá-los muito, e eles 

serão escolhidos entre aqueles que sentem mais amor porque a espiritualidade de Minha Doutrina está se 

espalhando entre seus irmãos e irmãs. 

21 Estimulem-se nestes ensinamentos para que vocês possam estar firmes na última hora do meu 

comício e depois se retirem para formar parte do número de soldados que lutam pela essência, 

espiritualidade e simplicidade deste trabalho. 

22 Quando esta minha semente germinar no coração dos povos que compõem a humanidade, haverá 

uma mudança absoluta na vida dos homens. Quão grande será a diferença que eles mostrarão tanto em sua 

vida humana quanto em sua adoração espiritual a Deus, se se fizer a comparação entre a forma de viver, de 

crer, de adorar, de "lutar" e de pensar no povo de outrora e naqueles que vivem a espiritualidade. 

23 Daquele tempo de fanatismo, idolatria, materialização e dogmas absurdos de fé, não será deixada 

uma pedra sobre outra. Todos os erros legados por seus antepassados e por vocês mesmos a essas gerações 

futuras serão removidos. Tudo o que não tem essência do bem e da verdade não perdurará. Mas todo o 

bem que você herdou, eles vão preservar. 

24 Este ensinamento, apresentado de forma mais espiritual do que em tempos passados, terá que lutar 

entre homens, povos, igrejas e seitas para obter aceitação e uma base de apoio. Mas assim que o curto 

período de confusão terminar, a paz chegará ao povo e eles se alegrarão quando tirarem de minha palavra 

o significado que ela sempre teve. 

25 As idéias sobre minha Divindade, sobre a Vida Espiritual e sobre o propósito de sua existência 

serão colocadas nos canais certos, porque todo ser humano será um bom intérprete de tudo o que lhe foi 

dito por seu Mestre, Seus mensageiros e profetas em parábolas e alegorias. 

26 Essa forma de expressão só foi entendida parcialmente pelo povo. Era a instrução que lhes era 

destinada, de acordo com seu crescente poder espiritual e intelectual de compreensão. Mas como queriam 

saber tudo de uma só vez, ficaram enredados em mais e mais contradições e idéias erradas, porque deram 

interpretações materiais àquilo que só podia ser interpretado de uma forma espiritual. 
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27 Agora a luz brilha novamente em cada alma, e você será capaz, portanto, de penetrar o núcleo 

dessas e daquelas revelações. Mas não esqueçam que ─ se vocês realmente procuram conhecer o 

significado ou a essência de minha Palavra ─ vocês devem se dedicar ao estudo destas revelações, 

sondando-as espiritualmente. Então se tornará simples, seu significado parecerá óbvio, claro, simples. Os 

mistérios serão eliminados e com eles a ignorância. Então, pouco a pouco, a Terra enviará de volta aos 

vales espirituais seres de luz e não seres escuros envoltos no véu da ignorância. 

28 Desde que esta manifestação começou a se manifestar, suas mentes foram iluminadas por meus 

ensinamentos, embora descrentes também tenham aparecido ─ tanto entre aqueles que treinaram suas 

mentes como entre os incultos e ignorantes. 

29 Quantos argumentos para negar esta revelação! Quantas tentativas para destruir esta Palavra! No 

entanto, nada parou o curso da Minha mensagem ─, pelo contrário, quanto mais este Trabalho foi 

combatido, mais a fé dos homens foi acesa, e quanto mais tempo passou, maior o número daqueles através 

dos quais transmito Minha Palavra. 

30 O que se deve aprender com isto? Que o poder humano nunca poderá impedir o poder divino de 

realizar seus conselhos. 

31 Se o homem atual, com toda sua ciência, é incapaz de subjugar os elementos da natureza à sua 

vontade ─, como ele poderia então impor seu poder às forças espirituais? 

32 Assim como os corpos celestes no cosmos seguem sua ordem imutável sem que a vontade do 

homem possa fazê-los mudar seu curso ou seu destino, assim também a ordem que existe no espiritual não 

pode ser mudada por ninguém. 

33 Eu criei o dia e a noite, ou seja, eu sou a luz e ninguém mais, a não ser eu posso segurá-la. O 

mesmo é válido para o espiritual. 

34 Eu sou a luz de sua alma e só eu sei quando lhe enviar o tesouro da clareza divina. 

35 Ninguém será capaz de mudar o curso da vida, ninguém será capaz de impedir o avanço da luz. 

Portanto, você vê que ─ depois que minha proclamação se tornou conhecida a você nesta forma por tantos 

anos, agora se aproxima de sua conclusão, sem que nenhum dos tantos oponentes deste ensino tenha 

conseguido impedir sequer um dia a execução da minha proclamação. 

36 O portador da voz sentiu-se forte, invencível, invulnerável quando entrou em contato com minha 

luz, e foi assim que realmente foi. 

37 Quando as pessoas se encontravam dentro desses locais de reunião, sempre o faziam sem medo do 

mundo, sempre cheias de confiança em Minha presença e proteção, e eu lhes provava que sua fé se 

baseava na verdade. 

38 Em vista das provas que dei a este povo da verdade de Minha Presença, as multidões se 

aglomeraram cada vez mais, e o número de lugares onde dou a conhecer Minha Palavra se multiplicou. 

39 Devo dizer também que o número de descrentes, céticos e negadores aumentou. Enquanto a 

humanidade não tiver a concepção de Mim que corresponda à verdade, sempre haverá aqueles que Me 

negam. Por causa de sua confusão eles não podem Me entender, nem podem Me ouvir, nem Me sentir, e 

então eles devem Me negar e lutar contra o que não pode ser verdade para eles porque está além de sua 

compreensão. 

40 Perdoo-lhes porque não é sua intenção me prejudicar de forma alguma, nem eles seriam capazes de 

fazê-lo. Eles realmente acreditam que essas multidões são vítimas de sedução ou engano e de bom grado 

os poupariam disso. 

41 Mas também virão outros negadores que ─ quando ouvirem o significado deste ensinamento ─ 

tremerão diante de sua verdade e sua justiça, e vendo seu poder e nome em perigo, farão guerra e lutarão 

contra meu trabalho com armas ignóbeis. Com estes corações não será a ignorância nem a convicção 

honesta que os leva a lutar contra este povo ─ será a má vontade, o ódio e o medo de que se torne luz na 

humanidade. Mas ninguém será capaz de impedir que ela se torne leve quando a hora do amanhecer 

chegar para a alma. 

42 Você sabe qual é a origem dessa luz que está contida nas palavras ditas pelos lábios dos porta-

vozes? Sua origem está na bondade, no amor divino, na luz universal que emana de Deus. É um raio ou 

faísca daquele tudo-em-um luminoso que lhe dá vida; é uma parte da força infinita que move tudo e sob a 
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qual tudo vibra, agita e faz incessantemente seus círculos. É o que você chama de irradiação divina, é a luz 

do Espírito Divino que ilumina e anima as almas. 

43 Essa radiação tem influência tanto sobre a alma quanto sobre o corpo, sobre os mundos, bem como 

sobre os seres humanos, as plantas e todos os seres da criação. É espiritual para o espírito, é material para 

a matéria, é inteligência para a mente, é amor nos corações. É conhecimento, é talento e é autoconsciência, 

é instinto, é intuição e está acima dos sentidos de todos os seres de acordo com sua ordem, sua natureza, 

sua espécie e seu grau de desenvolvimento. Mas a origem é única: Deus; e sua essência é única: o amor. O 

que, então, pode ser impossível em Minha iluminação da mente dessas criaturas para enviar a você uma 

mensagem de luz espiritual? 

44 As plantas recebem a radiação vital que meu espírito lhes envia para que dêem frutos. As estrelas 

recebem a força que meu Espírito lhes envia a fim de poderem girar em suas órbitas. A terra, que é o 

testemunho vivo atual, acessível a todos os seus sentidos, recebe incessantemente a radiação da vida que 

faz tantas maravilhas brotarem de seu seio. Por que então seria impossível para o homem, em cujo ser 

brilha como uma jóia a presença de um Espírito, no qual se funda sua semelhança comigo, receber 

diretamente de Meu Espírito para seu espírito o brilho Divino que é a semente espiritual que dará frutos 

nele? 

45 Conheçam-me, todos vocês, para que ninguém me negue ─ Conheçam-me para que seu conceito 

de Deus seja baseado na verdade e vocês saibam que onde o bem se mostra, lá estou eu. 

46 A bondade não se mistura com nada. A bondade é verdade, é amor, é misericórdia, é compreensão. 

47 A bondade é claramente reconhecível e inconfundível. Reconheça-o para que você não erre. Cada 

pessoa pode seguir um caminho diferente; mas se todas se encontrarem em um ponto, que é o bom, elas 

eventualmente reconhecerão e se unirão. Não é assim se eles se enganam teimosamente dando a aparência 

do mal ao bem e mascarando o mal como bem, como acontece com as pessoas deste tempo. 

48 Pense neste ensinamento, descrentes em Minha manifestação e Minha Palavra, e só então julgue. 

Mas primeiro lembre-se que quando eu estava entre os homens, eu lhe disse que Meu reino não era deste 

mundo, fazendo-os assim entender que Meu lar é espiritual. 

Quando lhes falei da vida espiritual, eu o fiz por meio de parábolas, pois eles não poderiam tê-lo 

compreendido se eu lhes tivesse descrito o reino dos céus em toda sua glória e verdade. 

49 As pessoas tomaram minhas parábolas e meus ensinamentos alegóricos literalmente por engano, 

porque em sua imaginação deram formas terrestres ou humanas a tudo o que é divino. 

50 Por causa da interpretação terrena que a mente humana deu às minhas revelações, muitas idéias 

sobre a Vida Espiritual estão tão longe da verdade. 

51 Como as pessoas poderiam assim dar uma interpretação correta ao que eu chamei de "Reino dos 

Céus"? Como poderiam reconhecer Minha justiça enquanto acreditarem que existe um inferno como o que 

sua imaginação criou, e quando aceitarão e entenderão que a lei da reencarnação não é apenas uma teoria, 

nem uma falsa crença de alguns homens, mas uma lei de justiça eterna e de equilíbrio amoroso pela qual a 

alma se purifica, se aperfeiçoa, se forma e se eleva? 

52 Ouçam-me novamente, humanidade: Agora é a terceira vez que me proponho dizer-lhes que não 

vim apagar nem mesmo uma das Palavras que revelei quando estava na Terra, mas apagar de seus 

corações todas as falsas interpretações que vocês deram aos Meus ensinamentos. 

53 Se você descartar seu fanatismo, que é o que o cega e o impede de reconhecer a verdade, você 

compreenderá gradualmente este ensinamento e verá diante de você, cheio de luz, o conteúdo de minhas 

revelações, tanto deste tempo como de tempos passados. Então você chamará de justiça perfeita aquilo que 

até agora você chamou de mistério, e saberá dar valor eterno àquilo que é imutável, e significado próprio 

àquilo que é humano e transitório. 

54 Desta forma, você saberá que uma única existência na Terra ─, por ser tão curta em comparação 

com a vida espiritual ─, não pode ser decisiva para a eternidade de uma alma. Ou seja, não será suficiente 

para um de vocês atingir dentro dele a perfeição que o levará diretamente ao reino da mais alta 

espiritualização que vocês chamam de "Céu", nem os erros de uma vida na Terra poderão decidir que uma 

alma pereça na escuridão ou na dor pela eternidade. 

55 É verdade que uma vida humana concedida a uma alma tem um valor tão grande, e representa uma 

oportunidade tão favorável ao progresso de uma alma, que não usá-la, ou usá-la mal, significa que Minha 
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justiça sempre inexorável se manifesta no caminho daquele que degrada dons tão sagrados como aqueles 

que confio a cada alma quando a envio à Terra. Mas que de uma existência tão breve como a do homem na 

Terra depende toda a eternidade de sua alma é um erro ─ ainda mais quando se leva em conta que os erros 

humanos são peculiares aos seres que carecem de desenvolvimento, luz e elevação. 

56 Meu ensinamento, cheio de luz e amor, fortalece o espírito para que ele possa exercer seu poder 

sobre a "carne" e torná-lo tão sensível que os impulsos da consciência se tornam cada vez mais 

perceptíveis para ele. 

57 Espiritualidade é o objetivo ao qual o homem deve aspirar, pois assim ele será capaz de se tornar 

plenamente um com sua consciência e finalmente distinguir o bem do mal. Pois devido à falta de elevação 

da alma do homem, essa voz interior profunda e sábia, inabalável e justa não pôde ser suficientemente 

ouvida e interpretada e, portanto, o homem não alcançou um conhecimento irrestrito que lhe permita 

verdadeiramente distinguir o bem do mal. Mas não apenas isso, mas ele deve encontrar dentro de si a força 

necessária para seguir cada bom impulso e obedecer a cada inspiração leve e ao mesmo tempo rejeitar 

cada tentação, cada pensamento desonesto ou ruim ou impulso emocional. 

58 As melhores armas para derrotar todos os seus inimigos o homem encontrará em sua própria alma, 

e será a consciência que lhe revelará o curso de ação para lutar e defender-se naquela batalha que ele deve 

inevitavelmente lutar contra o mal ─ aquele poder ao qual o homem é tão atraído e que ele personifica em 

um espírito ao qual deu tantos nomes e deu uma forma. 

59 Eu lhes digo que vocês devem combater o mal, a tentação e as trevas, mas não no ser que vocês 

criaram em sua imaginação, mas interiormente, com vocês mesmos, onde as fraquezas, as más inclinações 

e as trevas estão em casa. Pois as pessoas amaram a escuridão mais do que a luz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 330  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Amados discípulos, reconheçam-Me mais uma vez como o Mestre que procura sua alma para dar-

lhe novas instruções. 

2 Minha palavra se torna um bálsamo curativo entre vocês, e no desejo por este bálsamo vocês vêm. 

Todo o seu ser é fortalecido e sua alma é confortada pela minha presença. Pois você vive em tempos de 

amarguras e lutas, porque onde quer que você coloque o pé, você sente os espinhos que doem. Mas 

quando a dor permeia todo o seu ser, você vira seus pensamentos para cima no desejo de que o Mestre lhe 

mostre compreensão e rendição diante das provações. 

3 Já na Segunda Era eu prometi a vocês um grande consolo do qual vocês não sabiam quando viria. 

Este grande consolo viria no momento em que a paz tivesse partido deste mundo, quando não houvesse 

amor e misericórdia no coração dos homens; e eis aqui a consolação prometida com você! Aqui está o 

calor do Meu Espírito Divino ao seu redor ─ não só para aqueles que Me ouvem através do intelecto do 

homem, mas para Minhas criaturas em todo o mundo! 

Deixo-vos sentir Meu calor, Meu consolo e Minha força neste momento ─ vocês que formam Meu 

apostolado e Me tiveram com vocês na Terceira Era e Me ouviram através destas manifestações. 

4 Seja abençoado por sua coragem, por sua rendição e por sua elevação de alma diante das provas 

que lhe enviei, pois a dor o purificou. Mas não é só a dor que deve levá-lo ao Meu direito, não é só o 

sofrimento que deve dar a perfeição à sua alma. É verdade que a dor lava as manchas mentais e sensuais, é 

em algumas ocasiões um obstáculo, é uma restrição, é uma ocasião para a auto-reflexão, para o 

arrependimento, para a compreensão do sofrimento dos outros. Mas o desenvolvimento ascendente da 

alma, a perfeição da alma é alcançada no exercício do amor e da misericórdia. 

Portanto, permita que a dor o purifique quando chegar, nunca a chame, deixe que venha quando chegar 

a você. Não procure a dor, não procure a paz, não procure o bem-estar e a alegria, procure-os para si e para 

os outros, deseje-os para todos. Pois eu sou o Deus da paz, da alegria e da luz. 

5 Eu sou o Deus da esperança e o realizador de todas as esperanças permitidas aos meus filhos. Se a 

dor permeia você, deixe-a cumprir sua tarefa, mas lembre-se que, para subir a escada à perfeição, ao 

desenvolvimento espiritual, você não deve contentar-se em ser forte e devotado nas provas, na dor. Você 

também deve pensar no sofrimento de seu próximo, ter compaixão pelos outros e amar seus semelhantes. 

Então sua alma terá adquirido mérito, terá superado o egoísmo humano, terá conquistado o amor próprio 

da concha corporal e terá evoluído para cima como um bom discípulo do Divino Mestre. 

6 Quem entre vocês não deseja a paz real neste mundo? Quem de vocês não anseia pelo reino do 

amor, da virtude, da alegria no coração de todos os homens? Mas vejo que seu coração chegou a uma 

verdadeira rendição à dor, a uma grande aceitação no meio das provações, e por isso eu o abençôo. 

Mas, além disso, encorajo em vocês a esperança de mudança em suas vidas: Não desesperem, não 

pensem que não experimentarão em seus corações ou nos corações de seus entes queridos a paz que em 

tempos passados encheu o coração e os caminhos de todos 

Pessoas iluminadas. Para isso, estou atualmente instruindo-o e preparando-o para purificar e preparar os 

campos e os caminhos através de suas atividades justas, através de suas orações, através de seus sábios 

conselhos aprendidos de Mim, através de suas obras espirituais ─ obras de amor ─. Deste modo, você 

prepara este mundo e faz com que seja digno para que o reino do Pai entre mais uma vez no coração de 

seus filhos. 

7 Não se resignem a que este mundo seja para sempre um vale de lágrimas. Quero que seu 

cumprimento da missão e renovação renovem as nações, as raças e os povos e através desta renovação o 

vale das lágrimas se tornará um vale de amor e paz. Eu não ofereci o Reino dos Céus à humanidade em 

tempos passados? Não o trouxe em minhas palavras e em minhas manifestações? 

8 Preparai-vos, pois, ó discípulos, para que o poder de vosso Espírito possa fazer brechas, abrir 

caminhos, preparar os caminhos, e sereis como precursores da minha vinda no caminho dos homens. Farei 

novas todas as suas obras! 

Eu concedi ao homem liberdade de vontade e confiei-lhe o planeta Terra. Eu lhe dei poder e domínio 

sobre todos os reinos da natureza, substâncias e seres para criar seu lar. 
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Desde o princípio do homem, desde o princípio da alma espiritual, tenho me mostrado como uma lei de 

amor e justiça, tenho me manifestado de muitas maneiras em mandamentos, em regras de vida, em 

parábolas. Eu fiz da vida, da natureza, um verdadeiro e perfeito livro didático, para que a alma do homem 

não se perca por caminhos tortuosos, para que o homem possa sempre encontrar o caminho e aprender 

com o grande livro da vida escrito e criado por Deus. 

Mas agora chegou um momento em que devo chamar a atenção de todos os homens para Mim mesmo, 

e comecei com vocês, os "últimos", os pobres e humildes, a fazer de vocês apóstolos desta verdade, 

profetas dos acontecimentos que vão acontecer, testemunhas de Minha Terceira Vinda. 

9 Meu ensinamento é para todos, e neste apelo de reavivamento à humanidade estabelecerei a justiça 

e lembrarei a todos os Meus filhos de sua tarefa. Através deles, farei novo tudo o que for destruído, tudo o 

que for degradado, tornarei digno e lançarei as bases para uma nova vida neste mundo. Eliminarei tudo o 

que é inútil e supérfluo, destruirei tudo o que é prejudicial na vida dos homens, combaterei toda fraude e 

todo vício, arrogância, egoísmo, hipocrisia, e mostrarei mais uma vez à humanidade a lei imutável, a lei de 

todos os tempos, a eterna, da qual vos lembro mais uma vez. Então vocês sentirão verdadeiramente a 

proximidade do meu Reino, a presença do Pai Universal. 

10 Dentro e fora de vocês, minha presença será sentida e reconhecida com profundo respeito, com 

elevação da alma, com verdadeiro amor e reverência. Os dias felizes dos patriarcas voltarão. Os dias em 

que as famílias conviviam apaixonadas durante muitos anos e só a morte as separava voltam. Os dias em 

que magnânimos e apenas plenipotenciários governavam os povos da terra também voltarão. Tudo isto eu 

seguro em prontidão, e estes tempos trarão luz e grande progresso ao homem, porque lhe deixarei a 

experiência, a luz, a elevação e tudo o que a humanidade colheu em suas grandes lutas, em suas quedas, 

em seus erros e em seus sucessos no caminho da vida, como fundamento, como experiência, como 

conhecimento real do que é bom e do que é mau, do que é luz e do que é escuridão. E então, quando os 

campos estiverem preparados, virão os grandes semeadores, os grandes líderes, os grandes patriarcas, os 

bons comissários do governo e os juízes justos. 

11 Uma vez que essas almas tenham aparecido entre os homens com grande luz, a humanidade, 

surpreendida por seu poder, bondade e energia, se perguntará: "Quem são essas almas? Foi David quem 

voltou à Terra? É talvez Salomão? É Elijah? Os profetas dos primeiros tempos já voltaram? São eles os 

apóstolos do Mestre da Segunda Era"? Portanto, as pessoas se perguntarão. Mas guardarei este segredo até 

que todos vocês tenham voltado para o futuro. Então você saberá com segurança quem foram aqueles que 

vieram até você na Terceira Era. 

12 Vocês, que estão presentes neste momento e ouvem minha palavra, dizem em seu íntimo: "Não 

viveremos para ver estes tempos, não viveremos para ver estes tempos felizes". Mas o Mestre declara a 

você: Eu permito que ─ embora aqueles eventos que eu prevejo para você estejam distantes, além da vida 

de sua existência atual ─ felicidade, paz e bem-estar entrarão em seu coração, em sua existência atual, e 

isto será como uma antecipação da felicidade que esta humanidade desfrutará nos tempos do pleno 

desenvolvimento do Espiritismo entre os homens. 

Mas quem ou quais de vocês podem saber se eu não os enviarei para habitar este mundo naquele 

momento, para colher os frutos de sua paciência, sua perseverança e sua entrega à dor? Isto acontecerá 

quando você aprender a exercer amor e misericórdia em meio à sua prosperidade ─ quando você aprender 

a glorificar o Pai em seus momentos supremos de felicidade. 

Mas então, quando você estiver envolvido nessa atmosfera de felicidade e paz de espírito, você deve se 

voltar para os necessitados. É então que você deve se lembrar daquele que sofre. Desta forma, mostrarei a 

vocês que podem seguir meus ensinamentos mesmo em profunda paz de espírito, em prosperidade, e que 

─, quando a dor lava, o amor santifica. 

13 É para isso que vos preparo, discípulos, para aqueles novos tempos que virão. Para que o Reino 

dos Céus entre no coração de meus filhos, o homem deve primeiro experimentar minha justiça, deve 

primeiro purificar-se até o último canto deste mundo, e depois, quando tudo estiver preparado, meu Reino 

estará inteiramente entre vós. Meu Reino começou a se aproximar com a chegada do meu Raio Universal, 

que nesta Terceira Era se tornou uma palavra e uma vida entre vocês, uma voz humana. 

14 Elias, como pioneiro do Espírito Santo em todos os tempos, abriu o caminho e despertou o povo. 

Ele veio chamar com seu sino as ovelhas dispersas para que todas se unissem no obstáculo e ouvissem a 
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voz de seu Senhor. Esta tem sido a preparação para que o Reino do Pai, o Reino Celestial, se aproxime 

cada vez mais de vocês neste tempo. 

15 Quem, tendo ouvido a voz do Senhor neste momento, não sentiu pelo menos um pouco de paz em 

seu coração? Quem não obteve uma gota de bálsamo ou um pouco de conforto para seu sofrimento? 

Quem, tendo se desviado para os caminhos das trevas, não viu um raio de luz brilhando em minha 

palavra? Quem, cansado da vida e acreditando que não tinha o direito de existir, não descobriu em meu 

trabalho a verdadeira justificativa para sua existência? 

16 É o reino do Pai que se aproximou de você. Mas este reino não consiste apenas do Rei, porque um 

Rei sem súditos não pode ser um Rei, e por isso Ele está com todos os seus 

O Reino vem para se fazer conhecido: Ele como Pai, e seus súditos como verdadeiros filhos do Pai e como 

verdadeiros irmãos e irmãs de vocês. Este é o Reino que eu havia prometido ─, este é o consolo que eu 

tive para vocês nestes tempos, e à medida que sua preparação progredir e o tempo passar, Minha Palavra 

se cumprirá e Meu Reino se aproximará cada vez mais de vocês. 

17 Elias cruza todo o universo espiritualmente, como em uma carruagem em chamas, deixando para 

trás um rastro de amor ─ aquele amor que é o fogo do Espírito de Deus, aquela luz que ilumina e ilumina, 

que abraça, que aquece aqueles que são frios de alma e coração. Mas se Elias tivesse atravessado todo o 

universo ─ ele teria omitido atravessar também as nações deste mundo? Não, certamente. Sua luz tem 

estado com todos, assim como sua preparação. Ele é o Wayfinder, e é por isso que ele desperta almas ao 

passar por ele. Se alguns ainda não estão acordados, é porque ainda estão esperando o novo chamado de 

Elias como Pastor. Ele, que é incansável, sacudirá aqueles que adormeceram, aqueles que afundaram no 

sono profundo, até que os tenha despertado. Mas aqueles que estão despertando abrem os olhos e intuem o 

tempo em que vivem. Eles sentem a presença do Pai, o significado do tempo, e sua alma se retira do 

mundo para conectar-se com seu Senhor, para invocá-Lo em sua solidão, para convocá-Lo, para atraí-Lo 

diretamente em seu próprio coração. 

Alguns O invocam como Pai, outros como Mestre, os demais O buscam também como Juiz. Mas em 

verdade vos digo que todos despertarão, assim como aqueles que já o fizeram. Ninguém ficará desatento 

em sua súplica, em sua elevação, em sua oração. Eu falo com eles, eu me comunico com eles e os preparo. 

Mas como eles ainda não estão aperfeiçoados, nem certos do diálogo de espírito a espírito, duvidam desta 

verdade. 

18 Quem são aqueles que removem a incerteza daqueles que começam a comungar espiritualmente 

com meu Espírito Divino? Vocês que serão pioneiros, apóstolos e profetas. Vocês chegarão com a Palavra 

segura, com a instrução precisa e clara e com o testemunho contundente de que tenho estado entre a 

humanidade e que continuo presente e eterno na alma de todos os meus filhos, e também lhes dirão a 

maneira perfeita de se aproximarem de Mim. Você lhes ensinará a verdadeira adoração espiritual ─ como 

fazer justiça à vida espiritual e à vida terrena, e lhes colocará diante do amor, da justiça e da moralidade. 

19 Se as pessoas descobrirem grandes dons em você e, portanto, se sentirem inferiores, deixe-os saber 

que não há seres humanos superiores. Pode haver almas mais avançadas, mas não há almas mais elevadas. 

Em verdade vos digo, lá na casa dos justos, muito perto de Mim, há grandes almas. Este é o objetivo que 

eu mostro a cada um de vocês. 

Quero que no fim dos tempos, quando estes desaparecerem, quando os caminhos terminarem para seus 

pés e vocês alcançarem o objetivo deste oásis de paz celestial, todos sejam iguais à minha mesa ─ iguais 

na paz infinita e perfeita do meu lar, do meu reino. Assim, quando os homens o admiram, o elogiam, o 

invejam, os fazem entender que todos são igualmente dotados. 

Eu lhes revelo hoje que qualquer homem ou mulher que tenha vontade pode ser um portador de 

presente para curar e transmitir a luz. Declaro-lhes hoje que qualquer homem ou mulher, em virtude de 

uma visão de seara ou espiritual, pode ver o além e o futuro. 

20 Em verdade vos digo que qualquer homem ou mulher, de qualquer idade, será capaz de curar e 

realizar milagres se tiver amor e boa vontade. Se tenho marcado entre vocês aqueles que terão o dom da 

profecia, da cura, da capacidade de transmitir as vozes do Além, o dom do aconselhamento e de liderar 

multidões, é porque quis confiar a cada um de vocês uma pequena parte em Meu Trabalho. Mas suas 

almas e seus corpos humanos foram criados por Meu amor de uma forma que é a mesma para todos. Você 

veio de um único espírito, e também de uma única "carne". 
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Mas você também deve fazer as pessoas entenderem que elas só devem tomar parte na obra do Senhor; 

mas esta parte não deve ser determinada por você. Você só deve prepará-los com estes ensinamentos para 

que através de sua consciência e minha misericórdia eles descubram o dom e a tarefa que lhes foi confiada 

pelo Pai. 

21 Cento e quarenta e quatro mil são os marcados nesta Terceira Era. É uma legião de almas, é uma 

multidão que minha misericórdia marcou e escolheu em todos os momentos da multidão de almas para 

dar-lhes uma missão especial, uma prestação de contas aos outros e também uma oportunidade de 

reparação, para prepará-los como líderes, como apóstolos, como exemplos. 

As doze tribos de Jacó naquela Primeira Era eram numerosas, muito mais de cento e quarenta e quatro 

mil, e mesmo assim foi minha vontade selecionar somente aquele número daquele tão numeroso povo para 

o cumprimento da missão nesta Terceira Era. A eles dei a missão de despertar a humanidade, de conduzi-la 

ao caminho do Espírito Santo ─ aquele caminho infinito que vos aproxima do Pai, que liga a alma do 

homem aos mundos superiores e aos mundos inferiores ─ que aproxima todas as almas, que as torna uma 

só e, através do ato simbólico do "selamento", as torna verdadeiras irmãs e irmãos e filhos de Deus. 

22 Muitos foram marcados, mas outros serão surpreendidos em seus próprios caminhos de vida e lhes 

será revelado ─ seja através de meu Espírito Divino ou através de sua mediação ─ que eles pertencem ao 

número de cento e quarenta e quatro mil. 

O sinal que lhe dei, cujo número foi completado, causará um grande tremor em seu planeta, e este 

tremor, este evento, virá até você muito em breve. Quando isto acontecer, e muitos de vocês se lembrarem 

destas palavras, ajoelhar-se-ão mentalmente diante do Pai e dirão: "Senhor, tu nos fechaste, agora estamos 

unidos". 

23 "Ai, ai de todo o globo neste momento", diz o Pai a você em verdade. Pois através disto farei o 

homem entender que algo sobrenatural está acontecendo, que precisamente algo além das forças da 

natureza, além da vontade do homem, está acontecendo. Então, a maior parte da humanidade chegará 

temerosamente à oração e ao arrependimento. 

24 Por causa da misericórdia de Deus e predito pelo profeta João, está escrito que no auge do Sexto 

Selo os eleitos do Senhor seriam selados. Eu cumpri o que foi escrito e dito pelo profeta. Esteja certo 

também de tudo o que eu lhe digo. Quem entre vocês não entende o que estou dizendo? Quem deixa 

passar o ensinamento que estou dando aos meus discípulos sem sentir? 

25 Limitei minha manifestação, simplifiquei-a a fim de fazer-me entender por todos os Meus filhos. 

Não busque Minha Majestade ou Minha glória em obras externas, não busque tudo diante dos corpos pelos 

quais Eu me manifesto. Se eles adquirem uma pequena transformação espiritual, uma pequena mudança de 

forma, é porque eles estão possuídos por Minha graça. Mas Me procure no significado de Minha Palavra, 

aí você me encontrará. 

26 Assim, manifesto entre vocês meu Raio Universal. Torna-se bálsamo, ensinamento, profecia e 

refresco para sua alma. Mas a luz de Meu raio desce a todos os credos, a todas as cerimônias espiritual-

religiosas que a humanidade celebra. Neste momento estou presente em todos os corações, recolho as 

lágrimas dos homens, dou aos órfãos a proteção do Meu amor, acaricio as crianças com ternura, encorajo o 

coração da juventude, fortaleço os idosos em seu cansaço, acompanho os solitários e os abandonados, curo 

os doentes, ouço até o último lamento e tristeza tanto dos que sabem pedir e rezar como dos que não 

sabem. Se também ouço o insulto daquele que blasfema em sua dor, perdoo-lhe sua ignorância. 

Eu estou com todos. Eu não me separo dos poderosos, nem o humilho. Eu não rejeito os ricos nem os 

gananciosos, nem me afasto dos egoístas. Pelo contrário, ─ Eu os considero como aqueles filhos que 

tomaram sua herança e partiram do Pai. Em sua riqueza, eles me esqueceram de Mim ─ eles esqueceram 

que eu tenho mais do que eles, e que um dia eles precisarão de Mim. 

27 Hoje eles não invocam Meu nome, não buscam Meu Espírito, não Me amam, mas Eu estou com 

eles. As portas de Meu Reino estão sempre abertas para o arrependido, Meu Coração está sempre aberto 

para os "pobres". Para todos vocês, espiritualmente falando, são pobres ─ alguns em riqueza material e 

outros em miséria, embora eu sempre lhes conceda meus dons e meus benefícios para torná-los ricos e 

donos dos verdadeiros valores, dos verdadeiros bens eternos. E já que estou com todos, ó meu povo, por 

que vocês não deveriam ser iguais? 
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Quero que sua alma elevada ao além considere também todos os seus irmãos e irmãs da mesma 

maneira, que a partir daquele nível que sua alma alcança em oração e amor, não distinga seus semelhantes 

segundo as comunidades religiosas, seitas, classes ou raças ─ que considere todos com o mesmo amor e os 

olhe com a mesma fraternidade e misericórdia; que não blasfeme os cultos ou formas de adoração dos 

outros, muito menos zombeque do fanatismo ou idolatria de seus vizinhos. Pois assim você não praticaria 

meus ensinamentos como eu os ensino a você. 

28 Concedi liberdade espiritual à alma espiritual desde os primeiros tempos. Desde o momento em 

que os primeiros seres espirituais surgiram do meu coração, eu os coloquei no caminho da liberdade 

espiritual, e também concedi liberdade de pensamento ao homem desde sua origem. Quem são então 

aqueles que forjam as correntes para as almas? Quem são aqueles que prendem e intimidam os homens e 

as almas? São o mau clero e os maus líderes espirituais da humanidade que se deixam vencer pelas trevas 

e depois conduzem a alma do homem a caminhos errados. 

Em todos os momentos eu ofereci Minha lei de amor, nunca a impus. Nunca castiguei uma alma por 

não me amar ou por não obedecer a Minha Lei. Eu só o testei, contive-o, admoesto-o, toco-lhe e lhe 

forneço os meios para sua salvação. Mas eu nunca a puni, muito menos poderia vingar-me. No espírito de 

Deus cheio de amor, a vingança não pode ter lugar. 

29 Portanto, meu povo, não exija que todos os homens pensem e acreditem como você. Você nunca 

deve condenar as pessoas, não deve julgar ou punir quem não lhe dá ouvidos, quem não aceita suas 

sugestões, seus ensinamentos ou seus conselhos. Você deve olhar para todos os seus semelhantes com o 

mesmo profundo respeito e com verdadeira caridade espiritual. Então você aprenderá que em sua prática 

religiosa, em seu ensinamento, em seu caminho, cada um chegou ao lugar a que sua aptidão espiritual lhe 

deu o direito; e ao ponto em que você vê as pessoas, seu próprio desenvolvimento as conduziu. 

30 Você deve apenas oferecer o espiritualismo, a terceira mensagem de Deus ao homem. Pois a 

primeira foi do Pai no Sinai, a segunda foi de Cristo, e a terceira mensagem é do Espírito Santo. Mas nesta 

terceira mensagem estão unidas todas as leis, mandamentos, testamentos, que Deus legou a seus filhos. 

31 Traga esta rica e bela mensagem para toda a humanidade e ofereça-a com amor. Se você fizer isso, 

verá sua semente germinar nos corações com humildade, naquele silêncio com o qual a semente da terra o 

faz. Da mesma forma, sua alma também florescerá e se alegrará imensamente quando vir que a semente do 

Pai nunca morre quando bem semeada. 

32 Estou preparando vocês para que logo possam ser os verdadeiros semeadores e os bons apóstolos 

que levam as sementes de minha misericórdia a seus semelhantes. Estou atualmente preparando vocês para 

o tempo após a partida de minha Palavra, para que então não haja caos entre vocês, para que não haja 

choro, para que a incerteza ou desorientação não entre em sua alma. 

33 Eu lhes disse que nem todas as comunidades estão preparadas porque não souberam como 

despertar nestes últimos momentos. Mas todos aqueles que estão verdadeiramente se preparando 

permanecerão para trás como responsáveis para ajudar as outras comunidades em suas provações, que, 

quando não ouvirem mais minha Palavra, desesperarão ─ que, em sua dor quando não virem mais os 

mensageiros da Palavra do Mestre na mesa onde comeram por tanto tempo, derramarão lágrimas e 

vacilarão em sua fé. 

34 Vocês serão de fato conselheiros, fortes como pilares, para que os telhados das casas de Israel não 

caiam. Quero que você seja como uma voz que conforta, como uma canção de louvor, como foi naqueles 

primeiros dias quando cruzou o deserto em desejo pela Terra Prometida, quando as mulheres tocaram suas 

letras para encorajar e confortar os homens, e para alegrar o coração das crianças no caminho duro ─ 

quando os soldados se sentiram exaustos da batalha, quando as solas de seus pés tinham se tornado calosas 

do caminho duro. Então o canto de louvor das mulheres de Israel ressoou na sala, refrescando o coração 

dos homens e tornando as andanças mais fáceis. 

35 Assim também, naqueles momentos de silêncio, de devoção e meditação, quando são 

interrompidos pelo pranto, pelo desespero, pelo desejo de que o raio do Pai volte mais uma vez aos porta-

vozes, vocês dirão com suas palavras como um hino de louvor, como uma voz cheia de consolo: "Não 

estamos abandonados, o Mestre está entre nós, Ele permaneceu em nossos corações para sempre", e a voz 

dos videntes os animará. Este será o tempo dos profetas, quando seus fiéis testemunhos ressoarão no 

coração do povo como arautos, que verdadeiramente anunciarão os eventos que virão como um 
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testemunho de que o Pai e Seu Reino estão mais próximos do que estiveram neste tempo de minha 

manifestação. 

36 Curto já é o tempo de Minha permanência entre vocês nesta forma, e já estou preparando-os para 

alguns dons de graça que lhes concederei nos últimos dias de 1950. 

37 Vocês, portadores da voz, não pensem, mesmo agora, que aquele de vocês que receber meu raio 

pela última vez e proferir minha última palavra será o mais feliz e o mais cheio de minha graça entre vocês 

─ não pensem assim. 

Eu me farei conhecer através de um de vocês em cada um dos meus últimos discursos de ensino, eu me 

dedicarei a cada um de vocês. Com toda a minha graça deixarei impressa em sua alma e em seu coração a 

memória da última vez que me fiz conhecido através de cada um de vocês. Será como um beijo, como uma 

sensação de que sua alma nunca poderá apagar. Para vocês são aqueles que me serviram ─ os instrumentos 

através dos quais falei ao mundo neste tempo, e lhes darei Minha carícia e Minha bênção, acompanharei 

vocês durante toda a jornada de sua vida, e esperarei por vocês até aquele dia ou momento em que estarão 

à Minha mão direita para sempre. 

38 Para vocês, portadores de presentes que têm sido uma porta aberta para meu mundo espiritual, 

farei com que minha graça e a daqueles seres abençoados permaneçam impressas em seus corações para 

sempre. 

Meu mundo espiritual também se tornará conhecido pela última vez através de seus protetores e 

protegidos, deixando como última mensagem um conselho de amor, um conselho cheio de cordialidade e 

luz, e o testemunho e a confirmação de que cada um desses espíritos guardiães continuará a zelar pelos 

passos de seus irmãos e irmãs na Terra, e que nem o Pai nem o mundo espiritual se separarão desse amado 

povo. 

39 Aqueles que tiveram a tarefa de líderes da igreja, e todos aqueles que ouviram meus ensinamentos 

e os seguiram, amando e perdoando seus semelhantes, terão sobre suas almas e corpos a graça e o 

encorajamento do Mestre para continuar. Pois sua voz será poderosa após minha partida, uma voz cheia de 

vida, uma palavra cheia de conteúdo e força. 

Todos os seus dons devem ser vivificados nos últimos "momentos". Cada um deles se tornará uma 

alma transformada em uma tocha de luz, e todas essas tochas precederão o povo para que ele não se perca. 

Pois eles continuarão a ser os guardiães espirituais do povo durante o tempo da contemplação interior e 

depois no tempo da batalha, para libertá-los das armadilhas da escravidão, das armadilhas, das emboscadas 

sedutoras em busca de todos os obstáculos, e para continuar a conduzir os fiéis aos lugares de encontro ─ 

ao abençoado obstáculo da união espiritual, união de ideais e resoluções, união em obediência e no 

cumprimento das tarefas que lhes foram confiadas por Mim. 

40 Aos videntes digo: vocês terão visões cheias de glória como nunca tiveram antes em ─ precursores 

de suas revelações que vocês deverão desdobrar e receber nos tempos vindouros. Pois certamente estes 

profetas ainda não atingiram a elevação que devem atingir ─, nem seus olhos viram tudo o que devem ver, 

nem seus lábios falaram tudo o que devem profetizar. Mas a purificação que alcançarão ─ guiados por sua 

consciência ─ será tão eficaz que nunca haverá falsidade ou escuridão em suas almas ou em seus lábios. 

Sempre saberão distinguir a verdadeira inspiração da falsa e sedutora inspiração. Eles saberão como 

receber da misericórdia do Pai o que Ele lhes entrega como mensagem para a humanidade. 

41 Minhas "penas de ouro", cujas mãos têm sido incansáveis nestes tempos, continuarão a registrar o 

testemunho dos profetas, continuarão a escrever sua própria inspiração, e também a palavra dos inspirados 

─ aqueles que aparecerão como professores entre o povo. 

42 Também não esquecerei meus "pilares" ─ aqueles corações que também fizeram o povo caminhar 

no caminho do encontro interior, da alta estima e da elevação espiritual. Um e outro têm sido como 

capitães sob o comando de um general. Eles eram como Moisés ou Josué no deserto, apoiados pela tribo 

de Judá ─ aquela tribo na qual os Macabeus eram grandes comandantes do exército, guerreiros 

invencíveis, que quebraram brechas na cidade, derrubaram muros e dominaram nações inteiras, porque 

tinham atrás de si o povo do Senhor, que tinha que receber a Terra Prometida como herança. Tais 

comparações o Mestre desenha para você, ó "pilares"! 

43 E o povo, composto de discípulos, também terá grande alegria nos últimos momentos e receberá 

grandes ensinamentos do Mestre. Entre os grandes dons de graça que vos confio, ó povo, é que vos 
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concedo que no final de 1950 possais comunicar pela última vez com o mundo espiritual, com os anjos da 

guarda, com os conselheiros ou seres curativos, e também com aquelas almas que na Terra foram vossos 

pais, vossos filhos, irmãos, amigos ou parentes. Conceder-lhes-ei que os ouçam pela última vez 

materializados, humanizados, e nessa comunicação recebam o carinho, o abraço espiritual, o conselho 

cheio de luz, a voz de esperança que lhes diz: "Continuem seu caminho até que estejamos todos unidos na 

casa do Senhor". 

44 Portanto, mesmo agora estou preparando vocês com amor, com ternura, estou refinando seus 

gostos, estou suavizando seu coração para que esses momentos com vocês sejam uma oportunidade de 

aproximação, de reconciliação, de perdão entre vocês; de modo que a insidiosidade, os olhares malignos, 

as espadas de dois gumes que deixaram feridas profundas em seus corações possam ser colocadas em suas 

bainhas e tudo isso apagado pelo amor verdadeiro, pelo perdão entre irmãos e irmãs; de modo que quando 

seus olhos derramarem lágrimas naqueles momentos, suas lágrimas possam ser de amor verdadeiro e 

brotar da fonte dos altos sentimentos de sua alma mais do que dos seus olhos. Quando seus braços 

corporais se entrelaçarem, mais do que os braços de seu corpo, serão os laços de suas almas ─ laços de 

amor com os quais eu me uni a todas as almas do globo, e todos vocês devem reconhecer-se naquele 

momento em Minha Lei. Então, quando minha palavra terminar, quando a voz do Mestre soar apenas 

como um eco distante na vastidão, esse amor, esse vosso abraço íntimo será o calor, será o consolo, será o 

companheirismo que guardareis uns aos outros em vossas andanças, e por esse amor, por essa misericórdia 

entre vós, contemplareis o santuário, pelo qual vos peço ─ aquele templo onde quero morar e onde sou 

visto, ouvido e sentido por vós ─ aquele templo no qual o mundo entrará segundo a Minha vontade, para 

que Me sinta, Me veja, Me adore e Me ame por toda a eternidade através do espiritualismo, que é a 

mensagem que o Espírito Santo envia ao mundo através do vosso intelecto. 

45 Você também deve ir até as crianças, os jovens e os idosos com sua mensagem espiritual. Não veja 

mais limites e não diga mais: "Meu Pai, derrame-se sobre minha nação". Não diga mais: "Senhor, libertai 

as nações". Diga-me agora: "Pai, abençoa nossos semelhantes, perdoa-nos a todos aqueles a quem 

ofendemos". 

Não veja mais nacionalidades, não as mencione mais em suas orações. Suba para cima, e quando 

estiver unido aos anjos ─ com aqueles que sempre intercedem e pedem por todos, então também derrame a 

paz de sua alma sobre todos os seus semelhantes. Então você verá como as corridas começam a se unir 

novamente em uma só. Os idiomas que o separaram serão gradualmente conhecidos por aqueles que não 

os conheciam.  

As castas e clãs desaparecerão e serão substituídos por humildade e compreensão. Aqueles que são altos 

descerão ─ derrotados por provações ─ para aqueles que consideravam baixos, e aqueles que estavam 

abaixo subirão para alcançar a altura daqueles que estavam acima. Pois é o momento da reparação, e nesta 

reparação está minha justiça Divina, que é perfeita. Em cada alma presente estará minha balança que 

pesará sua 

pesam as escrituras. Portanto, eu lhes digo: Eu sou Aquele que sabe julgar e guiar com perfeição, e só eu 

posso penetrar no mistério de cada vida, de cada destino. 

46 Observe e ore, para que a paz do meu Espírito Divino possa descer sobre o mundo inteiro. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 331  
1 Quem duvida desta manifestação através do intelecto humano comporta-se como se negasse seu 

status de superioridade sobre as outras criaturas ─ como se negasse seu próprio espírito e não quisesse 

tomar consciência do nível espiritual e intelectual que alcançou através de infinitas provas, sofrimentos e 

lutas. 

2 Negar-me a mim mesmo por meio de seu intelecto ou espírito é negar a si mesmo e colocar-se no 

lugar das criaturas inferiores. 

3 Quem não sabe que o homem é um filho de Deus? Quem não sabe que ele tem uma alma dentro 

dele? Por que então não acreditar que entre o Pai e seus filhos deve haver uma ou mais formas de 

comunicação entre eles? 

4 Como sou inteligência, dirijo-me a vocês por meio de seu intelecto; como sou espírito, dirijo-me a 

vocês por meio de seu espírito. Mas como aqueles que negam Minha manifestação compreenderão e 

aceitarão esta verdade, se nunca quiseram me considerar e reconhecer como espírito? Eles desenvolveram 

muitas idéias errôneas em seus corações, como a de pensar que eu sou um Ser divino com uma forma 

humana, que deve ser simbolizada por símbolos e imagens para entrar em contato comigo através deles. 

5 Ao longo dos séculos, as pessoas que Me procuraram desta forma se acostumaram à mutismo de 

suas imagens e esculturas diante das quais rezam e oferecem ritos, e a concepção finalmente se formou em 

seus corações que ninguém é digno de ver, ouvir ou sentir Deus. Ao dizer que eu sou infinitamente alto 

demais para me aproximar dos homens, estes acreditam que estão me oferecendo uma admirável 

homenagem. Mas estão enganados, pois quem afirma que eu sou grande demais para me preocupar com 

criaturas tão pequenas como o homem é um ignorante que nega a coisa mais bela que o Meu Espírito lhe 

revelou: a humildade. 

6 Se você acredita em Cristo, se afirma ser cristão, não deve entreter idéias tão absurdas como a de 

pensar que não é digno da abordagem de seu Senhor. Você esqueceu que sua própria fé cristã se baseia 

nessa prova de amor divino quando a "Palavra" de Deus se tornou homem? Que abordagem mais tangível 

e humana poderia encontrar a compreensão de pessoas pecadoras e carnais com almas obscuras e mentes 

fracas do que aquela em que os deixei ouvir Minha voz divina transformada em uma palavra humana? 

7 Esta foi a maior prova de amor, humildade e compaixão pelos homens, que eu selei com sangue 

para que permanecesse sempre diante de seus olhos que ninguém é indigno de Mim, pois foi justamente 

por causa daqueles que estavam mais perdidos na lama, na escuridão e nos vícios que deixei Minha 

Palavra tornar-se homem e derramar o sangue vital de Meu Sangue. 

8 Por que então aqueles que acreditam em tudo isso agora negam minha presença e minha 

manifestação? Por que eles procuram afirmar que isso não é possível porque Deus é infinito e o homem é 

muito baixo, muito insignificante e indigno? Em verdade vos digo que aquele que nega Minha 

manifestação neste tempo também nega Minha presença no mundo naquela Segunda Vez, e também nega 

Meu amor e Minha humildade. 

9 É natural que vocês, pecadores, se sintam distantes de Mim em seus pecados. Eu, por outro lado, 

sinto que quanto mais transgressões você comete e quanto mais mancha sua alma, mais necessário é que 

eu me dirija a você para lhe dar a luz, para lhe estender a mão para curá-lo e salvá-lo. 

10 Eu sabia que quando me fiz conhecer novamente a Meus filhos, muitos Me negariam, e por isso 

anunciei Meu retorno mesmo assim; mas ao mesmo tempo deixei claro que Minha presença seria então 

espiritual. Mas se você duvida disso, verifique com o testemunho daqueles quatro discípulos que 

escreveram Minhas palavras nos Evangelhos. 

11 Por que eu deveria ter voltado ao mundo como um ser humano e ter meu sangue derramado 

novamente? Seria como se eu considerasse meu trabalho e a morte sacrificial daquela época como sendo 

infrutífera, e seria como se eu considerasse que a humanidade não tinha se desenvolvido espiritualmente 

desde então até agora. 

12 Eu sabia que, apesar de seu materialismo daquela época, eu deveria encontrar uma alma evoluída 

no âmago de seu ser, e por esta razão minha proclamação foi agora espiritual. 
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13 Aqui estou eu no Espírito, enviando-vos Minha Palavra a partir da luminosa "nuvem" e 

humanizando-a através destes bocais ─ como instrução preparatória para aquela manifestação à qual todos 

vós alcançareis: o diálogo do espírito com o espírito. 

14 Eu lhes trouxe esta mensagem, traduzida em palavras humanas nos lábios de meus porta-vozes, 

para que mais tarde, quando minha palavra tiver cessado e vocês tiverem tomado o tempo necessário para 

estudá-la e compreendê-la de baixo para cima, vocês possam sair como mensageiros de boas notícias para 

compartilhar minha revelação com seus semelhantes. 

15 Além desta mensagem, enviei diretamente às pessoas uma luz que atingiu o âmago de seu ser e que 

gradualmente iluminou seus corações e mentes. 

16 Quando minha mensagem chegar ao mundo através de você, você descobrirá que os campos 

estavam verdadeiramente preparados. 

17 Sim, discípulos, agora é o momento em que as pessoas ─ sem ter consciência disso ─ refletem 

sobre seu futuro espiritual, compreendem o que sabem ser revelações divinas e também reconhecem 

diretamente qual é sua tarefa. Desta forma, refletindo no silêncio interior de seus corações, eles chegam à 

compreensão de muitas verdades. 

18 Assim, a luz surgiu na mente de muitos, eles têm mais e mais fanatismo religioso rejeitado, e a 

idolatria está perdendo cada vez mais poder em seus corações. 

19 Sem ter consciência disso, eles estão abrindo cada vez mais o caminho para a espiritualização. 

Uma coragem desconhecida, uma fé e um poder superior os ajudou a superar medos e preconceitos, e na 

medida em que sua vontade se tornou mais forte, suas reflexões se tornaram mais definidas, mais claras e 

mais precisas. 

20 Veja como a luz da verdade, transmitida de alma para alma, alcança o povo. Quem poderia impedir 

o avanço desta luz, que não pode ser vista com olhos terrenos? 

21 A essência e a verdade que trouxe ao seu conhecimento em Minhas revelações de tempos passados 

não poderia ser perdida em livros esquecidos nos quais Minha Palavra foi escrita, nem seu significado 

poderia perecer pelo fato de ter sofrido mudanças por parte dos homens. A verdade é acima de tudo a 

pobreza humana, e ela se revela a cada momento. Mas sua luz é vista mais claramente quando o homem 

chega ao ponto de dar um novo, decisivo e decisivo passo em seu caminho de desenvolvimento. 

22 Os símbolos, a parábola e a alegoria pela qual os mistérios da Vida Espiritual foram revelados nos 

primeiros tempos serão compreendidos na era atual, quando a luz da longa experiência espiritual ajudará a 

todos a interpretar corretamente a Lei, a Doutrina, a Profecia, a Revelação e as Promessas. 

23 Minha mensagem cai como chuva frutífera sobre sua alma, na qual eu coloquei a semente divina 

do amor. Hoje é o dia que vocês se dedicam a descansar de seus trabalhos terrenos e dar à sua alma a 

oportunidade de rezar e meditar em paz, preparando-se assim para ouvir Minha Palavra, que é o pão da 

vida eterna para sua alma. 

24 Meu trabalho, pessoas queridas, tem como objetivo tornar sua alma leve, ensinando-a a viver em 

mundos superiores. 

25 Quero fazer de vocês Meus discípulos, para que aprendam a Me sentir como crianças que são do 

Meu Espírito. Por que você não deveria sentir Minha Presença dentro de você, já que você é feito de 

Minha própria essência, uma parte de Mim? Você não Me sente porque não está ciente disso, porque lhe 

falta espiritualidade e preparação, e por muitos sinais e sensações que você recebe, você os atribui a causas 

materiais. É por isso que eu lhes digo que, embora eu esteja com vocês, vocês não percebem Minha 

presença. 

26 Agora eu lhes digo: Não é natural que você Me sinta em seu ser, já que você faz parte de Mim? 

Não é correto, em vista disso, que seu espírito acabe se fundindo com o meu? Estou lhes revelando a 

verdadeira grandeza que deveria estar em cada ser humano; pois vocês se extraviaram e se tornaram 

espiritualmente menores no desejo de serem grandes na Terra! 

27 Você deu mais importância aos valores materiais do que eles possuem, do espiritual, por outro 

lado, você não quer saber nada, e seu amor pelo mundo tornou-se tão grande que você até se esforça ao 

máximo para negar tudo o que se relaciona com o espiritual, porque você acha que este conhecimento está 

em contradição com seu progresso na Terra. 
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28 Eu lhes digo que o conhecimento do espiritual não impede o progresso dos homens, nem em 

relação à moral nem em relação à sua ciência. Pelo contrário, essa luz revela aos homens uma infinita 

riqueza de conhecimentos que atualmente é desconhecida para sua ciência. 

29 Enquanto o homem se recusar a subir a escada da espiritualização, ele não será capaz de se 

aproximar da verdadeira glória que lhe dará aqui no seio de seu Pai a suprema felicidade de ser um filho 

de Deus ─ um filho digno de Meu Espírito, em virtude de seu amor, elevação e conhecimento. 

30 Você quer me sentir, ó povo? Então, seja obediente e humilde e não me peça mais para estar com 

você. Contente-se em aguardar o momento em que é de minha vontade fazer-me conhecido por você. 

31 Eu faço você sentir minha presença através desta manifestação por meio do intelecto humano. 

Entretanto, devo dizer-lhes que vocês não receberam esta manifestação por mérito, mas que foi a Minha 

misericórdia, nascida do amor, que eu tenho por vocês e que me fez aproximar de vocês para tornar Minha 

Presença palpável para vocês. 

32 Eu sabia que você precisaria muito de Minhas mensagens, que em sua alma a fome e a sede por 

Minha luz já era muito grande, que você estava pronto para se apressar para um chamado de Mim. Pois o 

sofrimento na terra o havia purificado e você se tornou sensível. Por isso eu me coloquei com você nesta 

forma e o fiz entender que esta mensagem seria apenas a preparação para o momento em que você teria 

que Me buscar de espírito em espírito. Então, não será mais a Minha misericórdia que será movida para 

me fazer conhecer a você, mas será a sua elevação espiritual. Não serão então párias, cegas ou não 

receptivas ao espiritual, mas farão todo o possível em pleno conhecimento e com absoluta fé no que o 

diálogo de espírito a espírito significa para vocês, a fim de merecer esta graça. 

33 Então você já terá a luz necessária para permitir que meu Espírito se manifeste através de você e 

faça sentir minha presença em seus pensamentos, em suas palavras e em suas obras. 

34 Hoje vocês são como peregrinos que vagueiam há muito tempo. Mas, neste tempo, o meu sino alto 

o convocou. Vocês vieram, em parte, apressados à fonte da graça, e eu me alegro de receber Meus 

"trabalhadores" e de ver que este povo está avançando espiritualmente passo a passo, mostrando-Me seu 

amor pelo próximo. Você era como uma pedra dura, mas o cinzel de Minha Palavra trabalhou seu coração 

para transformá-la em um santuário. 

35 A partir do Livro da Vida, eu lhes deixo conhecer outra página para que tenham mais luz e minha 

Palavra possa florescer em seus corações. Eu trago um tesouro de misericórdia espiritual para aqueles que 

se acham necessitados. 

36 Você transformou este paraíso terrestre em um vale de lágrimas. Confiei-o a vós como o Jardim do 

Éden, para que vossa alma, juntamente com seu corpo, pudesse banquetear-se com tudo o que vosso Pai 

tinha preparado para o bem-estar do ser humano, para que desfrutásseis de seus doces frutos, e assim 

estivésseis em harmonia espiritual com vosso Pai com vosso coração cheio de deleite. 

37 Abençoados são aqueles que, diante da Nova Alvorada, se libertaram de suas sombras sombrias e 

Me abençoaram. Eu lhes trouxe a essência da vida e da luz em Minha Palavra e os tirei das trevas para que 

vocês possam permanecer firmes no caminho que fiz para vocês. 

38 Vocês são Meus trabalhadores aos quais confiei o cuidado da semente que mais tarde deve 

florescer. Eu lhe confiei a poderosa árvore cheia de folhagem para que o viajante possa descansar à sua 

sombra. Mas as tempestades o roubaram de suas folhas porque você foi surpreendido pela tentação ao 

dormir. As folhas que as tempestades arrancaram desta árvore, Minha misericórdia reúne, e eu crio a partir 

delas novamente a folhagem de seus ramos. 

39 Eu lhes dei o fruto desta árvore e vocês desfrutaram da doçura infinita do meu amor divino. 

Alguns de meus trabalhadores surgiram como mestres e abandonaram a árvore que lhes havia confiado. 

Mas continuarei a cuidar dela, porque muitas multidões virão sob sua folhagem para descansar e 

alimentar-se de seus frutos. 

40 Abençoados são aqueles que permaneceram fortes em todos os momentos e em todas as provas, e 

que conduziram as multidões até Mim. Eu os fortaleço, os ilumino e os protejo com meu manto espiritual 

contra a impiedade dos tempos. Tiro o copo de sofrimento de seus lábios para que meu povo possa se 

refrescar diariamente com minha palavra. 
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41 Muitos virão em longos trens, ansiando pela generosidade de meu Pai e desejando da árvore o 

fruto da vida, cuja doçura eles devem conhecer. Espero neles os meus escolhidos, os doentes e os 

necessitados. 

Elijah irá apresentá-los a mim: Eles são os corações aflitos e as almas oprimidas que sempre 

esvaziaram um copo muito amargo sem encontrar consolo. Mas nem os tempos nem as tempestades serão 

capazes de destruir a árvore, suas folhas sempre terão seiva nelas e seus frutos serão multiplicados. 

42 Afastei de meus servos as trevas, a auto-engano, preparei seus corações com meu amor divino e 

coloquei neles a paz de meu Espírito. Mostrei-lhes minha lei e a brancura de meu trabalho, para que 

possam zelar por sua integridade e pureza. 

43 Muitos se constituirão como juízes e negarão a integridade do Meu Trabalho e a manifestação do 

Meu Espírito através do intelecto humano. Mas eu sou o Poderoso, o Caminho e a Luz, e sempre que foi 

minha vontade, tenho estendido minha Misericórdia como uma vara para a humanidade se sustentar. 

44 Eu sou Aquele que anima sua alma e seu corpo, e quando você está comigo, a dor é removida de 

você e você sente a ternura de Meu amor no fundo de seu coração. É também o momento em que a 

consciência o chama à responsabilidade e o faz sentir vergonha por ter vivido em pecado e não ter 

cumprido fielmente sua missão. 

45 Eu lhes dei a conhecer o caminho da espiritualização para que vocês se libertem diariamente da 

materialização, para que sejam aqueles que estão a serviço da minha Divindade ─ preparados para 

alcançar o diálogo de espírito para espírito. 

46 Alguns corações tristes me dizem: "Pai, quando cessarão as guerras, como anunciado por Teus 

profetas?" E eu lhes digo em resposta que o tempo de paz é indicado por Meu dedo Divino. 

Quando vocês se espiritualizarem, serão como um espelho claro, e todos os que os virem assim 

preparados terão que questioná-los, e desde as primeiras palavras que vierem de seus lábios, receberão o 

amor que vem do fundo de seu coração. E então vocês serão reconhecidos como meus discípulos e eles o 

ouvirão sem se cansarem. Este será o início do tempo de paz. 

47 Guarde sua roupa de alma para que ela não fique manchada, para que seja sempre branca, para que 

você seja reverenciado e respeitado por seus semelhantes. Seu corpo é perecível, mas sua alma pertence à 

eternidade. Portanto, você deve fazer uso dos presentes que lhe confiei para que você possa morar no lar 

eterno. 

48 Quão abençoada é Minha manifestação para você quando Me entende, quando seu coração é como 

um livro aberto no qual Minha Palavra permanece escrita para você estudar e praticar, para que você possa 

dar um exemplo de humildade e mansidão. 

Levantem e fortaleçam aquele que vocês acharem cansado e exausto no caminho, não lhe neguem o 

que ele pede, pois eu confiei a vocês a misericórdia. Bem-aventurado aquele que se separa do que carrega 

em seu maço de viagem, pelo benefício que faz a seu irmão, será devolvido a ele multiplicado. Sua alma é 

a dona de um tesouro espiritual que é inesgotável a cada dia. 

49 Seja como um bom agricultor que cuida da semente nos campos ─ uma semente que, através do 

esforço do homem, floresce materialmente e dá seus frutos. Aquele que se apodera das alfaias do trabalho 

com fé e esperança lavra a terra, liberta a colheita das ervas daninhas e espera que as chuvas a façam 

florescer e dar frutos em abundância para a alimentação da humanidade. 

50 Eu me fiz conhecido entre vocês em cumprimento de uma promessa. Meu amor fixou um tempo 

para que o tempo até esta manifestação fosse encurtado. Enquanto alguns acreditam, outros duvidam. Mas 

o que o Pai deve fazer diante daqueles que não O reconheceram? A dor voltará para purificar sua mente 

maligna, e o joio que se multiplicou será destruído mais uma vez. 

51 Entenda, Israel, que você é o único responsável pelo meu trabalho. Sinta a dor daqueles que sofrem 

e choram na escravidão dessas nações. Eles esperam que minha poderosa misericórdia possa libertá-los e 

dar-lhes a paz. As crianças inocentes choram e estão indefesas nos caminhos, os idosos são escarnecidos e 

as virgens seduzidas, e assim um arrebata de outro a base de sua existência sem piedade e sem remorso. 

52 Israel, eu o preparei para construir, para dar paz e esperança à humanidade, para mostrar-lhes a 

porta da salvação. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 332  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Eu vos encontro orando, ó amados discípulos, com vossa alma pedindo a paz deste mundo. É o que 

vos ensinei ─ é o que vos revelei mais uma vez: que vocês são os mensageiros da paz, os portadores deste 

bendito presente neste tempo em que ele partiu deste planeta porque o coração do homem o rejeita e só a 

insegurança, o ódio, a vida de tirar o fôlego e a inquietação entram nele. 

Como mensageiros da paz, e como vocês não podem fisicamente ir a todos os lugares, caminhos e 

regiões da Terra para trazer esta mensagem divina, eu ensinei a vossa alma a elevação, a transmissão por 

meio da oração espiritual, para que ela possa derramar felicidade, beneficência e bênçãos sobre todos os 

vossos semelhantes. 

2 Eu lhes disse em Meus ensinamentos que não deveriam Me pedir por certas nações, mas pelo 

mundo inteiro, por todos os seus semelhantes, sem consideração pelas raças, nacionalidades ou classes da 

sociedade, e sua alma elevada, que está no Alto Além por pouco tempo, verá dali apenas a grande família 

universal do Pai, olhará o sofrimento, a miséria, a dor de todos, e por eles Me pedirá. Dali você poderá 

contemplar aqueles seres que são superiores a você nos mundos espirituais superiores e lhes pedirá ajuda, 

assim como eu lhes ensinei a invocar respeitosamente o mundo espiritual para receber inspiração e 

proteção dele. Deste modo, ó discípulos, vocês amarão com amor abrangente. 

3 As pessoas dizem que na Segunda Era Cristo ensinou o amor uns aos outros sem distinção de raça. 

Mas nesta terceira vez eu digo a vocês: Eu, como Cristo, vos ensinei o amor abrangente na Segunda Era. 

Mas tive que começar a ensinar-vos o amor entre vós como seres humanos, para que, quando chegasse a 

hora ─ vocês pudessem se amar com amor espiritual ─ não mais apenas sem distinção de raças, mas sem 

distinção de mundos. 

Quero que sua alma inclua tudo neste amor que lhe estou ensinando agora ─ que você, amando seu Pai, 

ama todas as criaturas ─ que você se ama em seu mundo com um átomo do amor com o qual o Pai o ama 

─ que você ama tudo criado por Mim, que você não é indiferente nem rejeita o que eu lhe legei e confiei. 

4 O homem nem sempre interpreta meus ensinamentos corretamente. Nunca vos ensinei a 

desrespeitar ou abster-se de apreciar os bons frutos que minhas leis aprovam e permitem. Eu apenas 

ensinei que não se deve lutar por, muito menos pelo amor, pelo desnecessário, pelo supérfluo; que não se 

deve fazer uso do perecível, do ilícito, como de frutos benéficos para a alma e para o corpo. Mas tudo o 

que é permitido para a alma ou para o coração e o serve bem, eu recomendei a vocês porque está dentro de 

Minhas leis. 

5 Dei-lhe outra instrução: Que sua alma deve saber como descartar seu corpo quando chegar a hora 

de sua recordação ─ que quando sua alma tiver que cruzar os limites do além, deve saber renunciar a seu 

porão e suas conexões com a terra. Mas em verdade vos digo: Uma vez que a alma se separou do corpo, 

ela não se torna cega para os bens terrenos. Ao contrário, ao contrário, ─ diz o Mestre para você, então eu 

permito que sua alma alcance maior conhecimento, para que admire ainda mais as obras da criação, para 

que penetre ainda mais no sentido da vida, para que comece a abraçar tudo com suas asas espirituais, para 

que seu olhar transcenda aqueles horizontes que eram como limites de sua inteligência na terra. Então 

começa a amar verdadeiramente o Pai e a criação divina com verdadeiro amor universal. Então, toda 

posição humana, clã ou classe social desaparece para a alma. Então não ama mais apenas aqueles que lhe 

pertenciam como uma família terrena, e começa a amar todos os seus vizinhos com amor espiritual. Este é 

o amor que eu lhes ensinei em todos os momentos. 

Se, no entanto, há entre vós discípulos que me ouviram pouco neste tempo e por isso temem que não 

possam fazer justiça ao Meu trabalho nem compreendê-lo, e por isso invejam aqueles que me ouviram 

muitas vezes, que receberam a Minha Palavra muitas vezes neste tempo, eu lhes digo em verdade: não se 

incomodem! Se os discípulos me ouviram com freqüência ou pouco não significa nada. Por um momento 

de esclarecimento pode ser suficiente para que sua alma se transforme naquele instante e se torne um 

mestre, uma fonte inesgotável de amor e inspiração. 

6 Traga esta Minha Palavra como conforto e confiança nela ─ você que me ouviu, mas pouco! Pois 

na verdade eu lhes digo: Encontrareis em vosso caminho aqueles que não Me ouviram nem uma vez nesta 

Terceira Era, e vereis aparecer entre eles os grandes apóstolos do espiritualismo, os grandes profetas 
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intuitivos, os grandes inspirados. Você verá os dons do Espírito Santo se manifestarem entre a humanidade 

e se desdobrarem através da intuição. Você verá homens se comunicando de espírito a espírito, e então 

você dirá: "Quão afortunados somos por termos sido capazes de ouvir o Mestre pelo menos um pouco, 

pois estes homens nunca O ouviram através da faculdade humana de compreensão". 

7 Você não se lembra que Marcos, embora não tenha feito parte dos meus doze escolhidos, foi um 

grande apóstolo dos meus ensinamentos? A criança apóstola que soube preservar em seu coração os 

ensinamentos do Divino Mestre a fim de colocá-los no papel e deixá-los para a humanidade como um 

Livro de Ouro. Em sua infância ele me ouviu em sua inocência terrena, mas permitiu que a mão do Mestre 

escrevesse a Mensagem Divina em seu coração. Você não se lembra que Paulo, embora não tivesse ouvido 

o Divino Mestre nem uma vez, foi convertido. Embora ele tivesse sido o perseguidor de meus apóstolos, 

ele me amou e se levantou interiormente até se tornar um dos grandes soldados em meu ensinamento. 

8 O mesmo acontecerá nesta terceira era. Deixar-vos-ei também um livro escrito exteriormente com 

cartas materiais, e interiormente iluminado pela luz do Espírito Santo, para que possais beber desta fonte ─ 

para que, através de meus ensinamentos, possais adquirir a força e a luz espiritual para a grande luta que 

vos espera. Pois todos vocês terão o mesmo grau de preparação, de força e de conhecimento espiritual para 

se voltarem para a humanidade, que se tornou fecunda através da dor, através das sábias provas que 

existem no caminho de cada criatura. 

9 Quero que, quando as grandes provas chegarem, não sejam vocês os surpreendidos, mas seus 

semelhantes; que nenhuma coroa ou manto real os intimide, que nenhum andaime ou ameaça os assuste, 

que nenhuma calúnia os faça covardes, que não haja insulto que fira seu coração. Então o mundo se 

surpreenderá quando eu puder me revelar através de você com sabedoria, humildade, justiça e amor. Mas 

não quero revelar estas qualidades somente através da Palavra ─ Quero estar presente em seus trabalhos. 

Lembre-se que em tempos passados, nos primeiros tempos do cristianismo, era o sangue do Mestre, o 

sangue de seus discípulos e apóstolos, o sangue dos mártires, que "falava" melhor. Pois o coração do 

homem era duro, e se uma verdade e uma palavra não fosse selada com sangue, não se acreditava nela. 

Hoje, nem o Pai nem o mundo vão pedir seu sangue, nem vão pedir sua vida para que você possa selar 

minha verdade com ele. Mas eles pedirão provas, e você lhes dará essas provas, e elas serão de amor, de 

revelação, de espiritualização, para seus semelhantes sedentos por elas. Se você oferecer água cristalina, se 

você oferecer o pão da vida, o mundo acreditará em você, e através de você acreditará em Mim. 

10 Eu lhes disse, discípulos, que vocês serão confrontados com as grandes igrejas e as seitas menores; 

mas não temam nem a uma nem a outra. A verdade que vos confiei é plausível, a Palavra que vos ensinei é 

externamente clara e simples, mas em seu significado profundo ao infinito, e são armas fortes com as 

quais vós combatereis e sereis vitoriosos. 

Mas eu lhes digo: Um povo na terra, cheio de materialismo e descrença, se levantará para negar-lhes o 

direito de se chamarem Israel, para negar seu testemunho de ter testemunhado a renovada vinda do 

Messias, e que o povo é o judeu. Você já não pensou neles? Que o povo aguarda em seu meio a vinda de 

seu Messias, seu Salvador, que lhe fará justiça e a colocará novamente acima de todos os povos da Terra. 

Que as pessoas sabem que eu sempre vim até elas, e nesta terceira vez elas dirão: "Por que Deus deveria 

vir a outro povo? ─ Mas eis aqui estão meus ensinamentos! 

11 Já nos primeiros dias de seu mundo comecei a formar a semente de Israel na raça humana. De 

geração em geração eu o trabalhei, eu o aperfeiçoei, até chegar o momento em que formei uma família de 

almas escolhidas entre todas para iniciar a criação de um povo. Com sabedoria escolhi cada alma, cada ser 

humano, para tornar meu povo completo. 

12 Depois que cada alma dela foi formada e fortalecida por Minha misericórdia e desenvolvida em 

suas habilidades, e de acordo com aqueles tempos em que cada corpo tinha sido preparado com graça, eu o 

deixei se espalhar sobre a superfície da terra. E a este povo eu sempre falei, sempre procurei a 

oportunidade de estar com eles e de me comunicar com eles através de seus patriarcas. Falei com as tribos 

do povo através de seus reis e seus profetas, fazendo-me conhecido através de seus líderes para guiá-los 

sempre no caminho certo, para lembrá-los que eu sou acima de tudo criado ─ para lembrá-los da justiça 

entre si, para que este povo fosse a defesa dos outros povos da terra ─ para que eles fossem a tocha viva 

que acenderia até o último canto do planeta ─ para que eles fossem a bênção de todas as nações e o oásis 

da paz para todos os necessitados. 
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13 Para isto o presenteei espiritual e fisicamente, para isto lhe concedi terras férteis transbordantes de 

leite e mel. Eu o testei em suas grandes transgressões para torná-lo forte, para aciá-lo para conhecer o bem 

e o mal, a luz e as trevas, a abundância e a fome, a liberdade e a escravidão, e também permiti que ele 

fosse tentado, e nas grandes tentações e choques que atingiram o povo, alguns caíram e outros 

permaneceram fiéis a Mim. 

Através daqueles que caíram, outros sofreram; através dos fracos, os fortes foram afligidos. Mas qual 

foi a fraqueza de uns e a fidelidade e firmeza de outros? 

Os fracos caíram no amor desenfreado aos bens terrenos, nas paixões inferiores, na luta sem limites 

pelo poder, em cultos ruins, em cultos hipócritas. Os firmes foram isto em sua humildade, reconhecendo e 

amando o Criador por meio de uma adoração simples e costumes saudáveis. 

14 Nunca deixei este povo indefeso, pois enviei-lhes profetas em seus sofrimentos para elevar suas 

almas, para que não perdessem sua esperança e fé em Mim. Mas quando esses profetas admoestaram os 

materializados, os ricos da terra, aqueles que se tornaram vãos nas glórias humanas, foram rejeitados por 

eles, perseguidos e muitas vezes mortos. 

Mas no coração dos firmes, dos fiéis, a palavra desses profetas permaneceu como uma tocha ardente, e 

através de todos os profetas o Pai anunciou sua vinda ao seu povo para libertá-los da escravidão, para 

trazer-lhes justiça, para colocar seu reino no coração de cada um de seus filhos. Mas essas promessas, 

essas profecias foram interpretadas de maneiras diferentes pelas duas partes do povo. 

15 Quando o Senhor veio a Seu povo como Messias, como Salvador, alguns há muito esperavam que 

Ele fosse o Deus de amor, justiça e paz, o Pai de todo conforto e bálsamo. Outros esperavam que Ele fosse 

um soldado invencível, um guerreiro que levantaria Seu povo e o levaria à destruição das nações inimigas 

que haviam capturado e dominado o povo do Senhor. Eles esperavam que suas mãos entregassem as 

grandes riquezas terrenas, os bens temporais, para outorgar a cada um de seus filhos e cada uma de suas 

tribos. Então, quando o Messias apareceu na Terra cheio de mansidão e na pobreza humana, em toda a 

maior humildade, Ele foi sentido e reconhecido apenas pelos fiéis e perseverantes, cuja alma e coração 

estavam receptivos às altas lições, a mensagem divina, que o Senhor trouxe através de Jesus. 

16 Mas entre aqueles que esperavam o Deus rico e poderoso da terra, o vingador guerreiro de todos os 

insultos que o povo sofreu, sua decepção foi grande e também sua rejeição. Mas aquele Mestre de bondade 

e humildade envolveu todo o seu povo no mesmo amor quando descobriu que eles se tinham dividido em 

reinos. Tanto em Samaria como na Judéia Ele entregou Sua palavra, em uma tribo como na outra Ele 

derramou Seu amor, Seu bálsamo, Seus milagres, Seus ensinamentos e profecias. 

No entanto, Ele continuou a ser rejeitado pelos judeus "carnais", pelos judeus vermatinizados ─ por 

aqueles que tremeram diante das revelações do Espírito, por aqueles que não queriam ver o caminho que 

leva ao Alto Além. Por outro lado, Ele foi reconhecido e amado por aqueles que esperavam a chegada do 

Reino dos Céus, o Pão da Vida Eterna, a Verdade sobre todos os homens, o Amor por todas as criaturas, e 

desde aquele tempo este povo seguiu seu caminho em divisão. 

17 Era necessário que o Pai, após Sua partida (em Jesus), arrancasse das mãos de Seu povo a terra que 

já havia sido confiada a seus antepassados. Para alguns foi arrebatada como expiação e para outros como 

recompensa; pois aquela terra de Canaã, aquela bela Palestina de tempos passados, foi preparada por mim 

para o espírito apenas como uma imagem da verdadeira terra da promessa. Quando esses bens foram 

retirados do povo, o judeu de espírito materialista ficou sem casa na terra; mas a outra parte ─ os fiéis que 

sempre sentiram Minha presença ─ permaneceram dedicados à Minha Vontade, sem dor por terem perdido 

aquele legado de tempos passados, porque sabiam que lhes havia sido confiada uma nova graça do Pai: o 

legado de Sua Palavra, o Verbo Divino, Seu Sacrifício, Seu Sangue. 

18 No tempo presente, quando meu povo Israel já está vivendo na Terceira Era, ainda os vejo 

divididos em dois grupos: um materializado, enriquecido pelos bens da terra, como sua reparação de 

grandeza, que faz tremer até mesmo os fundamentos do mundo por seu poder, porque colocou sua força, 

seu talento, os dons da graça que o Pai derramou sobre seu espírito, a serviço de si mesmo, de sua 

ambição, de sua grandeza. 

Veja como essas pessoas, mesmo dentro dos limites de seu materialismo, deram provas de força em 

suas ciências, em sua vontade, em sua inteligência. Ela mantém no fundo de seu coração o ressentimento 

pelas antigas fomes, pelas escravizações, pelas humilhações; mas hoje ela se levanta forte e orgulhosa para 
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humilhar outros povos, para intimidá-los com seu poder, para dominá-los. Hoje ela mesma é a saciada e 

olha com satisfação para os milhões de pessoas famintas e para as grandes massas de escravos ─ escravos 

de seu ouro, seu poder, sua ciência e seu desejo de prestígio. 

19 Mas vejo também a outra parte do Meu povo, a do firme e fiel ─ daqueles que sempre puderam 

sentir Minha presença, daqueles que sempre reconheceram Minha chegada entre os homens, daqueles que 

acreditaram em Minhas revelações e que, apesar de tudo, foram obedientes a Mim e cumpriram Minhas 

ordens. 

Essa outra parte não são apenas vocês que foram testemunhas de Minha manifestação através do 

intelecto do homem neste tempo; pois uma parte do Povo Espiritual de Israel está espalhada pelo mundo, e 

no lugar onde cada um está, ele recebe Meu amor carinhoso, ele sente Minha Presença, ele se alimenta 

com Meu Pão, e Me espera sem saber de onde eu viria, nem de que maneira, mas Ele Me espera. 

Mas aqueles que sabem muito bem como eu vim, como me fiz conhecer ─ aqueles que estão 

preparados para os tempos vindouros, são vocês que fazem parte dos 144.000 escolhidos por mim das doze 

tribos daquele povo ─ cento e quarenta e quatro mil que estarão diante do numeroso povo de Israel como 

144.000 capitães que os conduzirão à Grande Batalha na luta espiritual da Terceira Era. 

20 Você acha que meu povo estará sempre dividido? Em verdade vos digo: Não! Para vocês, a 

instrução, a luz e os julgamentos chegaram; para esses, minha justiça e também as visitas chegaram. Estou 

agora conduzindo-os com grandes passos para o despertar de seu espírito, e embora eles certamente 

negarão no primeiro momento Minha terceira vinda ao mundo, como eles negaram a segunda, eu lhes 

digo: Não muito longe agora é o momento de sua conversão. Eles vivem em suas antigas tradições, mas eu 

vejo através da mente e do coração do povo judeu e lhes digo que eles se agarram a suas tradições mais 

por conveniência e medo de revelações espirituais do que por sua própria convicção. Eles se afastam das 

manifestações do além; mas o que lhes proporei é: a renúncia a tudo o que é desnecessário, a prática da 

misericórdia, do amor e da humildade. 

21 Você terá que enfrentá-los, e ambos pegarão suas armas: uma para a palavra, para o pensamento, 

para a oração e para as provas; a outra para seu talento, seu poder, sua tradição. Mas eu estarei presente 

neste confronto e farei triunfar minha justiça, farei triunfar a espiritualidade, o espírito se elevar acima da 

carne, curvá-la e humilhá-la, e então virá a reconciliação das tribos de Israel, a unificação do povo do 

Senhor. Uma vez que o povo esteja verdadeiramente preparado ─, eu lhes digo, ele cumprirá sua missão 

até cumprir a grande missão que Deus deu a Seu povo escolhido desde o início dos tempos, que é ser o 

primogênito e o depositário das revelações do Senhor, para que ele, como o mais velho dos irmãos, possa 

conduzir os demais, compartilhando Sua graça com eles e trazendo todos para a mão direita do Pai. 

22 Dividido, o povo não pôde triunfar sobre os outros povos da terra. Mas em verdade vos digo: Eu 

quero que, como os da Terceira Era deram grandes provas de sua força e luz dentro da vida humana, vocês 

também dão provas de sua espiritualidade ─ provas de que o poder do Espírito é maior do que os poderes 

humanos, para que em batalha ele triunfe sobre eles. 

23 Compreendam, povo, para que vocês possam realizar a missão que o Pai lhes confiou, para que sua 

alma possa voar em paz, finalmente alcançar-Me e de Meu Reino amar todas as criaturas com o amor total 

que eu ensino. 

24 Muitas coisas vos falei durante este tempo, mas de tudo o que vos disse, aprendereis uma lição que 

vos dei nesta manhã de graça: O amor abrangente! 

25 Quantas vezes Jesus foi encontrado por seus discípulos conversando com as várias criações do 

reino da terra. Quantas vezes o Mestre foi surpreendido em suas conversas com as aves, com o corredor, 

com o mar! Mas eles sabiam que seu Mestre não foi arrebatado, sabiam que em seu Mestre vivia o Espírito 

criador do Pai, que havia dado uma linguagem a todos os seres, que compreendia todos os Seus "filhos", 

que recebiam elogios e amor de todos os criados por Ele. 

26 Quantas vezes os discípulos e o povo viram Jesus acariciando um pássaro ou uma flor e 

abençoando tudo, e aos seus olhos descobriram olhares de amor infinito por todas as criaturas! Os 

discípulos vislumbraram o deleite divino do Senhor quando ele se viu cercado de tanta glória, de tantas 

coisas maravilhosas que haviam surgido de sua sabedoria, e também muitas vezes viram lágrimas nos 

olhos do Mestre quando ele viu a indiferença dos homens diante de tanta glória, o entorpecimento e a 

cegueira das criaturas humanas a tanto esplendor. Muitas vezes viram o Mestre chorar quando viu um 



U 332 

146 

leproso derramando lágrimas por causa de sua lepra, ou homens e mulheres lamentando seu destino, 

mesmo estando cercados por uma esfera de amor perfeito!  

27 Vocês sabem muito bem que Minha Lei lhes ensina a me amar mais do que tudo ─ não porque o 

coração do Pai contém egoísmo, mas porque vocês devem entender que ─ para poder amar a Criação e a 

vocês mesmos ─ vocês devem entender Meu amor através do vosso para senti-lo para com o próximo. 

Portanto, nesta manhã de graça, eu vos digo: quero que vosso amor se torne todo abrangente ─ mas em 

Mim, amando-Me primeiro, depois amando uns aos outros, e depois amando todas as criaturas criadas pelo 

Pai, todas as criaturas, as obras perfeitas como filhas do Pai, e portanto vossos irmãos e irmãs. 

28 Dê a sua alma e seus sentimentos sensibilidade. Deixe seu corpo, embora seja transitório na vida, 

compartilhar deste refresco, regozijar-se com o existente, deliciar-se com as radiações que a natureza lhe 

confere, ser saciado e refrescado por eles. Pois esta vida física é também uma fonte de bênçãos, de calor, 

de energia ─ é conforto e carinho, é alimento, é paz. 

29 Deixe que seu corpo se banqueteie nele, que participe deste banquete, o Mestre lhe diz. Não o 

esconda nem o retire da natureza, não o faça rejeitar esta fonte de vida, não o deixe rejeitar o que lhe dei 

com tanto amor. Então, ele adormecerá em paz quando chegar o momento. 

Mas sua alma, do além, de sua libertação, continuará a contemplar a criação material mais do que todas 

as obras do Pai, e então a apreciará melhor do que agora. E embora não se alimente mais da vida material, 

embora não tenha mais que se contentar com ela nem viver dentro dela, estará em harmonia com tudo, 

admirará tudo e amá-la-á no Pai. 

30 Minha Palavra te inunda de paz e é bálsamo para sua alma e para seu coração. Você falou com seu 

Senhor e continua a falar com Ele na língua da alma ─ aquela língua que contém reverência, que é um 

hino de louvor ao Meu Divino ouvido, que é uma carícia do filho para o Pai, que é uma mão que estende a 

mão para Aquele que tem tudo e é capaz de fazer todas as coisas. 

Você me confessa, não me esconde nada, porque sabe que Meu olhar abrange tudo, penetra tudo, e 

você sente contrição para com sua consciência por causa das transgressões cometidas na Terra. Mas, na 

verdade, eu lhes digo: Eu, que conto diariamente suas boas obras e suas transgressões de uma manhã para 

a outra, escrevo mais boas obras e registro menos más. 

31 Não fiqueis parados, ó discípulos! Como eu sempre lhe disse, deixe seu caminhar permanecer 

firmemente no caminho do bem e do progresso, pois estão chegando tempos em que somente o bem 

ajudará o homem, quando somente a virtude e a verdade o sustentarão no caminho da luta e da contenção. 

Aproximam-se os dias em que o engano cairá, quando a falsidade, a hipocrisia, o egoísmo, toda 

semente ruim chegará ao fim através de severas visitas, quedas e golpes. 

Portanto, o Mestre diz a você: Torne-se cada vez mais forte no bem! Estejam convencidos, meu povo, 

de que vocês não podem receber o mal pelo bem que fazem. Se você colher um fruto mau ou uma 

recompensa má pelo bem que faz na terra, esse fruto mau é temporário, não é o fruto final, eu lhe digo em 

verdade. Você deve perseverar até colher. 

32 Seja bom trabalhador no campo do Senhor e vigie sempre os trabalhadores do solo material. Será 

que eles abandonam suas sementes já germinadas por causa de uma tempestade passageira? 

Verdadeiramente ─ não! Eles esperam até que o mau tempo passe, observam e rezam por ele e aguardam a 

colheita. E quantas vezes esta colheita de perseverança tem sido realmente cheia de bênçãos e abundância! 

Seja você também assim: apesar de suas boas ações, tome as desgraças como tempestades temporárias, 

como prova de sua virtude, mas sempre confie que minha semente, que você semeou bem, lhe dará boas 

flores e bons frutos quando chegar a hora. 

33 Em verdade vos digo que a alma é como uma semente, é como uma semente que vocês conhecem. 

─ Eu falo agora em sentido figurado. ─ Eles também germinam, criam raízes e crescem, florescem e dão 

frutos. Mas devo lhes dizer algo mais: nem todas as almas germinam ao mesmo tempo, nem todas 

florescem ao mesmo tempo, nem dão frutos em um momento fixo. Alguns o fazem mais cedo e outros 

mais tarde, mesmo que tenham sido semeados ao mesmo tempo. Entendam isto e apliquem-no ao passado, 

presente e futuro de vocês mesmos e de toda a humanidade. Pois disso você tirará grandes conclusões, 

grandes revelações e respostas de longo alcance para as perguntas e dúvidas dos homens. 
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34 Se você penetrar na minha palavra de ensino deste dia, descobrirá nela uma certa intenção do 

Mestre: O de fortalecer sua alma para trazer à humanidade a verdadeira revelação da reencarnação das 

almas. 

O conhecimento intuitivo do mesmo é preservado por todas as pessoas. Em todos os povos da Terra 

eles suspeitam do segredo que contém o passado, presente e futuro de cada alma. Para alguns é teoria, para 

outros uma possibilidade, para outros ainda uma fantasia, e outros ainda negam-na abertamente. No 

entanto, descubro que eles refletem sobre esta verdade. 

35 A humanidade desta época forma lendas, fantasias e até mesmo as tribos mais atrasadas, mesmo os 

povos escondidos nas florestas primitivas, suspeitam do segredo da re-encarnação da alma, e isto porque a 

terra foi preparada, tornou-se fértil, porque a alma humana em seus desenvolvimentos foi capaz de revelar 

ao seu corpo uma parte deste "segredo" ─, como você o chama ─. 

Agora só falta que meu povo, meus instruídos, meus fiéis ─ aqueles que sempre me esperaram, que 

souberam receber minhas revelações e ensinamentos ─ venham dar às pessoas a confirmação disto com 

palavras vivas, com razões, através de verdades. Então os homens despertarão para um novo 

conhecimento, para uma nova vida, que nada mais é do que o Reino de Deus no coração dos homens, o 

Reino Espiritual nas almas dos próprios homens. 

36 Falo-lhe com a mesma palavra com a qual falei na Segunda Era. Tudo de bom brota de Minha 

Palavra. Se você procura o bálsamo nele ─ Meu bálsamo curativo flui inexaurível sobre seus sofrimentos. 

Se você me pediu os doentes ausentes, eles estarão ausentes por seu corpo, mas não pelo meu espírito nem 

pelo seu, e neles está o meu poder de cura. Se você Me pede Minha bênção ou Minha proteção para seus 

empreendimentos, em verdade eu lhe digo, Meu amor e Minha luz está sobre eles. Eu o levo pela mão 

porque você confia em Mim como em um guia de salvação, e eu o conduzirei verdadeiramente à vitória. 

Eu os fortalecerei nas armadilhas e nas provas, e os encorajarei. 

37 Vocês Me pedem por aqueles que estão ausentes, que são "trabalhadores", que são discípulos em 

Meu Trabalho Espiritual. Estou lá com eles, tenho estado no seu caminho, em suas orações, no 

cumprimento de sua missão. Como tochas de luz, coloquei-as em nações que são estranhas a vocês, para 

que sejam como anjos de paz, como guardiães cercados por Meu Mundo Espiritual. 

Desde o momento de sua partida eles têm sido inspirados por seus anjos da guarda para que seus 

passos terrenos e espirituais no caminho sejam seguros e, portanto, quando o Mestre chama para o 

cumprimento da comissão, esses trabalhadores podem dizer com satisfação: "Pai, nós trabalhamos em Teu 

nome". 

Quando eles voltarão a esta terra? O Mestre preparou o caminho e o tempo, e eles estarão novamente 

em seu meio, e suas palavras ecoarão em seus corações como testemunho das grandes revelações que o Pai 

lhes deu ─ os grandes milagres que seus olhos viram, e isto lhe dará força, será um incentivo para o futuro, 

quando você também cruzará as fronteiras e partirá para outras comunidades irmãos. 

38 Já que os distingo com Meu amor, já que os cubro com Meu manto neste tempo de provação ─ 

como não poderia cobrir todo o círculo terrestre com Minha misericórdia? Já que eu lhes ensino, que são 

atualmente criaturas humanas, o amor abrangente ─, como então o Mestre poderia se preocupar apenas 

com alguns e esquecer outros? Meu olhar repousa sobre todos e meu manto também, meu bálsamo 

transborda tudo, sob meu manto de paz alguns o sentem e o usam. Outros fazem guerra, destroem-se uns 

aos outros e insultam-se mutuamente. 

39 Você me pergunta: "Padre, por que, neste ano de reconciliação, neste ano de união espiritual e 

amor, que a humanidade chamou de 'Ano Santo', as pessoas estão mergulhando em guerras assassinas"? 

O Mestre lhe responde: "Observe e reze! Hoje você ainda não é capaz de penetrar no significado destas 

provas, mas na verdade eu lhe digo que a alma dos homens já está perto de despertar, e para isso é 

necessário um pouco mais de dor, é necessário que eles esvaziem aquele copo que os homens estão 

preparando para si mesmos neste momento. Eles serão seu próprio despertar, serão seus próprios juízes, 

serão suas próprias escalas de julgamento. Eu o permito e os perdoo e os acaricio. Despejo Minha luz neles 

para que, se for possível para eles alcançar a verdade através de Minha luz, eles a alcançarão desta maneira 

e não através da dor. 

40 Quando meu Raio Universal se erguer, deixarei que vocês derramem sua paz espiritual e bênçãos 

sobre toda a humanidade a partir do além. 



U 332 

148 

41 Esta é a minha lição. Continue a seguir meus ensinamentos! Continue passo a passo e certifique-se 

de que em seu coração e alma a união espiritual com tudo ganha mais e mais força e peso. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 333  
1 Venha até mim quando você estiver cansado. Em My Word você encontrará bálsamo, consolação e 

carinho. Eu lhes asseguro que depois de terem ouvido meus ensinamentos, vocês se sentirão fortalecidos 

para tomar o caminho com fé que os levará a ocupar meu Reino. 

2 Estes são os momentos em que muitos corações se aproximam em desejo de Minha manifestação, 

quando dou provas de Minha Presença fazendo-os sentir Meu Espírito muito próximo ao deles e 

surpreendendo-os com a perspicácia de Meu olhar enquanto leio em cada um deles seu passado, suas 

mágoas, suas petições e necessidades. 

3 Muitos deles acreditaram, só me ouviram porque encontraram a verdade em Minha Palavra. No 

entanto, muitos outros têm duvidado, embora eu tenha me manifestado diante deles com tamanha clareza. 

Estes corações eu pergunto neste momento: "Que prova você precisa para acreditar em Mim"? Mas eles 

me respondem: "Que Você nos conceda o que todos anseiam neste momento". 

4 Oh, vocês! O que seria de você se eu fizesse apenas o que você deseja? No entanto, vou conceder-

lhe um pouco do que você pede, para lhe provar que Aquele que você ouviu durante estas manifestações 

foi seu Mestre. 

5 É necessário que Eu faça milagres e maravilhas para você chamar Minha obra de milagrosa e 

verdadeira porque ela parece sobrenatural aos seus olhos? Ou será suficiente que eu simplesmente fale 

com você, que eu permita que Minha essência entre em sua alma e faça sentir Minha presença na parte 

mais íntima de seu coração? 

6 Posso lhe dar tudo o que você me pede. Mas posso dar-lhe apenas o que é verdadeiramente para o 

bem de sua alma. 

7 Aprenda a rezar e meditar ao mesmo tempo, para que o conhecimento e a compreensão possam vir 

à tona em cada um de vocês. Somente aqueles que sabem não duvidam, nem desconfiam. A dúvida nasce 

da ignorância, e não quero que você viva mais na escuridão da ignorância. 

Você vê porque eu não queria realizar diante de seus olhos aqueles trabalhos que você chama de 

"maravilhosos"? Porque com eles eu só o faria acreditar que eu os tinha feito, mas sua ignorância 

permaneceria a mesma. 

Preferi oferecer-lhes o milagre escondido no significado de minha Palavra, para que, buscando-a, vocês 

possam encontrar sabedoria e luz, conhecimento, revelação e verdade. Pois então todas as incertezas e 

dúvidas se dissolverão. 

8 Agora entenda porque eu só queria convocá-lo nesta Terceira Era para ouvir Minha Palavra ─ 

sabendo que ela contém tudo o que sua alma e seu coração poderiam desejar ou precisar. 

9 Não seja mau aluno do meu ensino, seja compreensivo e perspicaz para que seu julgamento seja 

correto. 

10 Vocês são testemunhas desta Palavra para que não fiquem calados quando forem chamados a dar 

informações sobre ela. 

11 Asseguro-lhe: Se vocês se encarregarem de penetrar no significado destes ensinamentos com 

interesse e amor, descobrirão a cada vez verdadeiras maravilhas de sabedoria espiritual, amor perfeito e 

justiça divina. Mas se você olhar para estas revelações com indiferença, você não experimentará tudo o 

que elas contêm.  

12 Não passem por minha manifestação como muitos de vocês passam pela vida: vendo sem olhar; 

ouvindo sem ouvir; e pensando sem entender. 

13 As pessoas da terra são testemunhas de quantas maravilhas e bens eu tenho colocado nelas. Mas 

somente aqueles que sabem apreciar suas riquezas e descobrir seus segredos se interessam por elas por 

uma sede de conhecimento, um impulso para explorar e para sua edificação. São eles que se alegram 

quando descobrem novas manifestações de poder divino, sabedoria e bondade a cada passo. 

14 Mais uma vez lhes digo que nesta Terceira Era não vim para realizar milagres inexplicáveis ou 

maravilhas externas para impressioná-los ou surpreendê-los, mas para trazer-lhes uma Palavra simples em 

sua forma, mas profunda em seu conteúdo, para que possa ser estudada à luz da consciência. Com ela eu 

lhe dou outra prova de minha veracidade. 
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Pois vocês devem estar cientes de que eu avisei a humanidade naquela Segunda Era, anunciando-lhe 

que falsos profetas apareceriam no mundo e fariam milagres para enganar as pessoas e fazê-las acreditar 

que sou Eu. 

15 Eu não trouxe este tipo de milagres, nem forcei ninguém a acreditar nesta Palavra, nem tentei 

espalhar o medo se vocês não Me seguirem. Apenas cumpri uma promessa feita às pessoas de enviar o 

Espírito da Verdade para explicar a todas elas que não teriam entendido bem ou teriam interpretado mal. 

16 Aqui você tem minha palavra prometida. Abençoados são aqueles que sabem penetrar seu 

significado. Pois verdadeiramente, eu lhes digo, lá eles encontrarão Minha Divina Presença. 

17 O Mestre fala incansavelmente a você sobre sua missão. Alguns de vocês me mostram sua 

obediência com júbilo, outros infelizmente me mostram as provações pelas quais passaram, e eu coloco 

em vocês Minha força. Seja forte, diz o Mestre para você. As provas passarão. Esperança e você receberá; 

luta e você conquistará. 

18 Eu me derramei em sua alma para levar a mensagem à humanidade; ela aguarda os meus 

escolhidos. Eu os prepararei com Minha palavra e sua alma será sempre iluminada. Uma vez que seus 

pensamentos e sua alma estejam em harmonia com seu espírito, você terá se tornado um só e a 

espiritualização estará dentro de você. Vós sereis o espelho da humanidade e, como discípulos, espalhareis 

meu ensinamento. 

19 Trabalho, pessoas queridas, mas tenho a recompensa pronta em Minha Morada Divina. Lá, os 

anjos lhe darão as boas-vindas. 

20 Tenho vivido em você um tesouro de valor imensurável. Alguns de vocês não se sentem dignos de 

Minha misericórdia, mas eu lhes digo: Você é meu trabalho mais precioso. Siga meus ensinamentos e você 

verá que suas obras estarão cheias de luz, nelas estará a verdade. 

No momento vocês ainda são como crianças, mais tarde serão discípulos. Mas meu ensino não tem 

limite, pois a luz do meu Espírito Santo sempre brilhará em sua alma. Eu sou o Caminho e a Luz, e todos 

que vêm a Mim encontram paz e contentamento em sua vida. 

21 Vocês que estão à sombra da poderosa árvore, que é minha instrução, estão destinados a cuidar 

dela, a cuidar dela e a fazer com que seus ramos se espalhem diariamente para que possam oferecer abrigo 

ao caminhante que se aproxima cansado para receber sua sombra. 

Se você quiser que os frutos desta árvore, que é minha Palavra Divina, se multipliquem, você deve 

estar preparado. Então você verá seus ramos se espalhando para que as multidões venham e se alimentem 

de seus frutos. 

22 Falo-lhe figurativamente para que você possa sondar e compreender meus ensinamentos. Minha 

luz divina vos inspirará a falar com vossos semelhantes e a dar-lhes testemunho de minha manifestação 

como o Espírito Santo. Trabalhem com a maior dedicação e se preparem cada vez mais para serem 

espiritualizados. 

23 Você vem para o Mestre para ouvir e aprender. Mas mais tarde você transmitirá a instrução que eu 

lhe dei. Pois os corações continuam sendo rochas duras e as almas continuam envoltas em trevas, e por 

isso é necessário quebrar as correntes e libertá-las ─ é necessário ressuscitar os "mortos" e converter 

aqueles que pecaram. 

24 Esta é a sua missão, querido povo. Não se sinta fraco e não diga depois de 1950 que seu trabalho 

está terminado. Não tenham o desejo de descansar, pois ainda têm muito trabalho a fazer para que minha 

luz possa iluminar toda a humanidade. 

25 Minha presença tem estado entre vocês para que quando ouvirem minha Palavra através do 

intelecto humano, possam estar preparados para o cumprimento de sua missão ─ para que quando a 

humanidade receber meus ensinamentos novamente através de sua mediação, ela possa alcançar a 

espiritualização. 

26 Vocês são meus pequenos discípulos a quem dou outra lição todos os dias, outra página daquele 

livro da vida que os videntes sempre olham quando eu lhes falo da verdadeira vida. 

27 Permiti que minhas "penas de ouro" escrevessem minha Palavra que vos dei nesta Terceira Era, da 

qual será feito o Terceiro Testamento, que mais tarde chegará às mãos dos homens. Amanhã as novas 

gerações o estudarão e saberão manter sua moral, saberão espiritualizar-se e sentirão que o Pai está com 
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eles. Confiá-los-ei a anjos da guarda e a conselheiros que estarão presentes por seu direito e para a 

proteção da humanidade. 

28 Amado povo, vós sois o discípulo que preparei desde o início de Minha manifestação, para que 

quando a etapa de Minha Palavra estiver concluída, possais sentir-Me em vossa alma. 

29 O ano de 1950 atingiu seu auge. É o ano marcado pela minha vontade como o último da minha 

proclamação através das mentes e dos lábios desses porta-vozes. É o ano mencionado mil vezes em minha 

Palavra para que nenhuma congregação negasse o último dia de minha manifestação. 

30 A palavra que tanto bálsamo derramou sobre suas feridas logo não será mais ouvida. A voz que 

tem sido seu refrescamento espiritual e seu conforto logo cessará. Mas você não deve mostrar insatisfação 

com ela por um momento, mas deve reconhecer humildemente que se foi minha vontade enviar-lhe esta 

luz por algum tempo, ela também terá seu fim de acordo com minha vontade. 

31 Não diga que o tempo em que eu me fiz conhecido por palavras parece curto, pois você não deve 

atribuir nenhuma imperfeição a Mim em Minhas decisões. Você acha que eu não sabia que quando 

chegasse o ano 1950 você estaria despreparado? Não, discípulos, eu sabia de tudo. No entanto, foi minha 

vontade designar este ano como o último, e você deve tomar esta intenção como perfeita. 

32 Naquela Segunda Era, eu também anunciei com antecedência minha partida aos meus apóstolos, 

embora eu soubesse que eles ainda eram fracos. A prova foi que um deles duvidou de Minha Divindade e 

se sentiu desapontado com suas expectativas materiais. Quando ele percebeu que os tesouros que prometi 

não eram deste mundo, decidiu entregar-me aos inimigos de Minha Doutrina, cegos pelo dinheiro com o 

qual recompensariam seu serviço. 

33 Saiba se não havia também escuridão naquele coração que estabelecia um preço em dinheiro para a 

vida de seu Mestre. 

34 Depois, quando fui preso por aquela multidão para comparecer diante de sacerdotes e governantes, 

vi confusão e consternação tomar conta de meus outros discípulos que, tomados de medo, fugiram e se 

esconderam. Quando Peter foi descoberto como um daqueles que me acompanhavam, ele me negou e 

jurou que nunca me havia visto. 

35 Todas estas foram provas de que os discípulos ainda não haviam atingido a maturidade no 

momento da minha partida. 

36 A razão disso foi que aqueles três anos que meu tempo de pregação durou foram estabelecidos a 

fim de entregar uma mensagem divina à humanidade, mas não porque os discípulos alcançariam a maior 

elevação e perfeição no mesmo período. 

37 Esses três anos serviram para preparar o tempo de luta que viria depois da minha partida. 

38 Meu sacrifício foi realizado, mas sabendo que aqueles corações precisavam de Mim mais do que 

nunca, porque uma tempestade de dúvidas, sofrimentos, confusões e medos havia surgido dentro deles, me 

aproximei imediatamente para dar-lhes outra prova de Minha infinita misericórdia. Em Meu amor e 

compaixão por aqueles filhos de Minha Palavra, eu me humanizei tomando a forma ou semelhança 

daquele corpo que eu tinha tido no mundo, e me fiz ver e me fiz ouvir, e com Minhas palavras eu reavivei 

a fé naquelas almas desalentadas. Foi uma nova lição, uma nova maneira de me comunicar àqueles que 

Me acompanharam na Terra; e eles se sentiram fortalecidos, inspirados, transformados pela fé e pelo 

conhecimento de Minha verdade. 

39 Apesar das provas que todos eles testemunharam, houve um que teimou em negar as afirmações e 

provas que eu dei espiritualmente aos meus discípulos, e assim foi necessário permitir que ele tocasse 

Minha Presença espiritual mesmo com seus sentidos físicos para que ele pudesse acreditar. 

40 Mas não apenas entre os discípulos que estavam mais próximos de Mim surgiu esta dúvida ─ não, 

também entre as multidões de seguidores, nas localidades, nas cidades e vilas, entre aqueles que haviam 

recebido provas de Meu poder e Me seguiram por causa destas obras, surgiu confusão, questionamentos 

ansiosos, consternação; não se podia explicar por que tudo havia terminado desta maneira. 

41 Tive compaixão por todos e, portanto, dei-lhes, assim como aos meus discípulos mais próximos, 

provas de que não me havia distanciado deles, embora já não os ajudasse mais como ser humano na Terra. 

Em cada lar, em cada família e em cada nação eu me manifestei aos corações que acreditavam em Mim, 

tornando minha presença espiritual tangível a eles de muitas maneiras. Então começou a luta daquele povo 
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de cristãos que teve que perder seu Mestre na Terra para se levantar e proclamar a verdade que Ele lhes 

havia revelado. Todos vocês conhecem suas grandes obras. 

42 Você também terá que perder esta proclamação para poder partir para dar testemunho de Minha 

Palavra. Mas antes de partir, eu me farei conhecer ao meu povo de espírito em espírito, a fim de tirar suas 

dúvidas, corrigir seus erros e libertá-lo de sua confusão. Pois eu lhes digo mais uma vez que nem mesmo 

vocês estarão preparados quando eu deixar minha palavra terminar. Portanto, haverá traidores ─ haverá 

aqueles que Me negam e que duvidam de Minha proclamação de espírito para espírito. Mas eu os 

inspirarei e lhes darei novas provas de Minha verdade, para que vocês também possam se levantar cheios 

de amor, fé e espiritualidade para a batalha que os espera. 

43 Ouçam minha voz, pessoal, ela desce para enchê-los de coragem e bravura para a batalha que 

vocês devem travar em breve. O caminho o aguarda, o tempo de sua missão se aproxima e você deve ser 

forte. 

44 Minha Palavra, que já está impressa em sua alma, será seu guia. Ele o conduzirá passo a passo para 

o feliz objetivo que lhe tracei, para que você possa habitar na luz para sempre. 

45 Cada um daqueles que Me ouviram e aprenderam a instrução divina será um embaixador de Minha 

Palavra no caminho. Seu coração será um pacote itinerante cheio de bênçãos que se derramará sobre seus 

semelhantes que precisam de saúde, paz e conforto. 

46 Meus discípulos percorrerão grandes distâncias no caminho para as cidades e os povos, onde ─ 

sem saberem, muitos corações os aguardam. Uma vez em sua jornada missionária, você não precisará 

perguntar a ninguém se está no caminho certo ou se perdeu seu caminho, porque o Espírito o iluminará e 

Minha Palavra o instruirá em tudo o que você deve fazer. 

47 A misericórdia com a qual você trata seus semelhantes será recompensada por Mim através de 

milagres e obras que moverão até mesmo o coração mais duro e mais frio. 

48 Agora vocês poderão explicar a vocês mesmos porque há muito tempo estão sujeitos à purificação. 

Pois é absolutamente necessário que aqueles que estão prestes a falar de pureza tenham pureza em seus 

corações, e que aqueles que desejam trazer paz e harmonia para os lares tenham paz dentro deles. 

49 Minha Palavra lhe enche de coragem; por agora é hora de você aparecer na Terra como 

mensageiros e apóstolos da espiritualização. A humanidade está cheia de terror através da guerra, da fome 

e da corrupção moral. 

50 Não lhe deve faltar coragem quando enfrenta a dor, a miséria e a morte. Pois é então que a luz que 

você tem dentro de você brilhará e iluminará a vida de seus semelhantes. 

51 Feliz seja este povo, porque neles se cumprirão as profecias dos tempos passados, nas quais se 

dizia que na Terra apareceria o povo de Deus, e abençoados sejam aqueles que são capazes de reconhecê-

lo e recebê-lo, pois permanecerão unidos ao meu povo. 

52 Nada é impossível ao Meu poder. Portanto, eu o moverei de um ponto a outro, eu o guiarei e o 

farei chegar onde sua presença é necessária. Pois em cada criança deste povo eu enviarei um consolo para 

aqueles que sofrem ─ para aqueles que há muito esperavam a vinda da justiça e da paz na Terra. 

53 Quando meu povo chegar às nações e se aproximar de seus semelhantes, eles ficarão surpresos ao 

encontrar uma certa preparação ou prontidão entre os homens para entender este ensinamento. Isto é 

devido à evolução natural que cada criatura alcançou e à vibração incessante do meu Espírito sobre a 

humanidade. 

54 Do povo de hoje sem espiritualidade e amor, trarei as gerações tão frequentemente profetizadas por 

Minha Palavra. Mas primeiro vou trabalhar sobre esses povos que hoje julgam mal, lutam contra e se 

destroem uns aos outros. 

Então, quando a execução de meu julgamento tiver passado por cima de tudo e as ervas daninhas 

tiverem sido arrancadas pelas raízes, uma nova humanidade começará a emergir que não mais carrega em 

seu "sangue" as sementes da discórdia, do ódio ou da inveja, porque o "sangue" de seus pais se purificou 

no cadinho da dor e do arrependimento. 

Eu os receberei e lhes direi: "Peçam, peçam e lhes será dado", como eu lhes disse na Segunda Era. Mas 

hoje eu acrescento: saiba como perguntar. 

55 Quão poucos foram os que realmente souberam como perguntar. Mesmo você que ouve esta 

palavra muitas vezes não sabe como perguntar e o que pedir. Mas eu, em Minha misericórdia para com 
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você, sempre vou em frente e lhe dou mais do que aquilo que você precisa, mesmo que nem sempre seja o 

que você pediu. Pois só eu sei o que é mais útil para todos. 

56 Você pede por agora, eu lhe dou para o futuro. Você pensa em sua melhoria material, eu penso em 

sua perfeição espiritual. Eu lhes digo não apenas que a alma é mais importante que o corpo, mas que o 

corpo deve sempre vir em segundo lugar. Tudo o que não diz respeito à alma é dado a você, além disso. 

57 Eu lhe dou tudo. E o que eu peço em troca? Somente que você cumpra sua missão, fazendo uso do 

que lhe concedi com amor e compreendendo que isto é mais do que suficiente para alcançar o objetivo que 

você está destinado a alcançar. 

58 Falo-lhe precisamente como um pai, não como um juiz, embora minha palavra carregue justiça. 

Pois só agora vocês devem trabalhar com seus pensamentos e estar ansiosos para melhorar a si mesmos 

moral e espiritualmente. 

59 Seu trabalho começou hoje, não espere até amanhã para começar o dia de trabalho, pois pode ser 

tarde demais, pois cada um tem pouco tempo na terra para usá-lo para o bem da alma. 

60 Eu os chamo de "filhos da luz" porque o conhecimento do meu ensino lhes dá a compreensão da 

vida como um todo. Portanto, que ninguém espere até chegar à última hora de sua existência na Terra ─ de 

mãos vazias e confiando em um sono de morte ou em uma nova oportunidade. Pois nada vai mudar minha 

justiça. 

61 Se você for capaz de compreender meus ensinamentos, isso lhe dará muitas satisfações, muitas 

oportunidades para se desenvolver para cima. Aprenda a orar antes de tomar qualquer decisão, pois a 

oração é a maneira perfeita de pedir a seu Pai, pois Nele você anseia por luz e força para estar de pé na 

batalha da vida. 

62 Quando você rezar, a iluminação logo chegará ao seu intelecto, o que lhe permitirá distinguir 

claramente o bem do mal, o aconselhável do que não deve fazer, e esta será a prova mais óbvia de que 

você soube se preparar interiormente para ouvir a voz do Espírito. 

63 Meu ensinamento chega ao coração do homem nesta Terceira Era para ensinar-lhe o caminho para 

alcançar a comunhão perfeita com Deus e a comunhão interior com a consciência como prova de que sua 

alma atingiu um grau de desenvolvimento e de fortalecimento que nunca teve antes e que lhe permite 

compreender as novas revelações do Espírito Santo. 

64 O caminho está pavimentado e a porta está aberta para todos que quiserem vir até Mim. 

65 O caminho é estreito, isto já é conhecido há muito tempo. Não é desconhecido para ninguém que 

minha lei e meus ensinamentos são mais puros e inflexíveis, para que ninguém possa pensar em mudá-los 

de acordo com sua conveniência ou sua vontade. 

66 O caminho largo e o portão amplamente aberto são tudo menos o que conduz sua alma à luz, à paz 

e à imortalidade. O caminho amplo é o da licenciosidade, desobediência, orgulho e materialismo ─ uma 

forma que a maioria das pessoas segue num esforço para escapar de sua responsabilidade espiritual e do 

julgamento interior de sua consciência. 

67 Este caminho não pode ser infinito porque não é verdadeiro nem perfeito. Portanto, como este 

caminho, como tudo que é humano, é limitado, o homem chegará um dia ao seu fim, onde fará uma pausa 

para se abaixar em horror no abismo que é o fim do caminho. Então o caos irromperá nos corações 

daqueles que há muito se afastaram do verdadeiro caminho. 

68 Em alguns haverá arrependimento, onde encontrarão luz suficiente para se salvar, em outros 

haverá consternação num fim que considerarão injusto e ilógico, e ainda outros blasfemarão e se rebelarão 

contra Deus. Mas em verdade vos digo que este será o início do retorno à luz. 

69 Eu vos abençôo, discípulos da Terceira Era, que sabem atravessar os umbrais deste mundo para vir 

em desejo do meu Espírito. Convido-os a rezar dia após dia, a se reunirem para sondar e refletir sobre 

minha Palavra. Pois estes são os últimos momentos em que você o terá nesta forma. 

70 Convido-os a entrar na tesouraria secreta, a sabedoria que meu trabalho contém, para que se sintam 

fortes no meio da luta que estão travando ─ nesta batalha que estão travando. 

71 O povo escolhido, encarregado de acender a luz no mundo, está espalhado pelas nações e recebe o 

chamado para viver atento à minha voz. Alguns ouvirão minha palavra através de meus porta-vozes e 

outros serão espiritualmente instruídos. Mas todos vocês serão testemunhas da vinda das profecias 
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anunciadas para este momento. Guiarei seus passos pelo mesmo caminho, e um dia vocês se encontrarão e 

se reconhecerão. 

72 Você viveu através dos séculos, habitou a terra por séculos, e durante estes tempos você evoluiu, e 

finalmente você é capaz de começar a comunicação espiritual com seu Mestre e com o Mundo Espiritual. 

73 Eu lhe confio uma grande missão e espero sua compreensão. Basear todas as suas ações na lei, que 

é inflexível e rigorosa. Assim preparados, sigam seu caminho com temor a Deus, mas com certeza. Sinta o 

medo de infringir a lei, de não trabalhar de forma consciente. Mas também tenham confiança, pois eu sou 

o guia e o apoio no caminho de cada um de vocês. 

74 Você só participa do presente, mas eu sei o que você vai viver amanhã e conheço os obstáculos 

que você vai encontrar. Eu lhes digo que se vocês tiverem fé, poderão enfrentar os maiores perigos, 

poderão mergulhar nos empreendimentos mais perigosos, sempre certos de minha proteção. 

75 Carregue suas dificuldades com paciência, e se você não for capaz de compreender o significado 

de suas provas, reze e eu lhe revelarei o significado delas para que você as afirme interiormente. 

76 Vocês ainda não se aperfeiçoaram, ainda não são "justos" e, portanto, encontram novas provas que 

vão suavizar seu coração e aperfeiçoar sua alma. 

77 Israel tem sido militante desde o início de suas grandes andanças, e quando se tornou fraco por 

causa da dureza do caminho, minha voz o encorajou, dizendo-lhe: "Meu braço forte está em seu braço". E 

quando rezou, observou e obedeceu aos meus mandamentos, desfrutou da minha graça e dos meus 

privilégios. 

78 Agora você está vivendo os tempos preditos e não deve duvidar. Agora o livro está aberto em seus 

últimos capítulos, para que você possa ler com devoção e tomar seu significado. Estes são os momentos 

difíceis dos quais falei com você com antecedência. Mas apesar de suas dificuldades, quero que vocês 

olhem para o futuro com alegria e confiança. Pois sua dor não durará mais do que os limites estabelecidos 

por Minha lei de amor e justiça. 

79 Reze para que você possa estar cheio de paz e boa vontade. Refletir para que você possa estar certo 

do lugar que ocupa espiritualmente. Não há tempo específico para a realização de sua maior elevação. Se 

você tem fé, você pode dar grandes passos neste caminho. 

80 Minha manifestação através do homem terminará em 1950. Mas a era do espírito continuará, e 

depois deste ano virá o desencadeamento dos dons espirituais e, portanto, a conversão de muitas almas. 

81 Os galhos que se separaram da árvore se agarram a ela novamente, todos vocês se juntarão a Mim. 

82 Cuidar de minhas revelações para que meu ensino permaneça puro e intocável. O homem já teve o 

suficiente de formas limitadas de adoração e busca o todo. Ele exige uma instrução divina que o salvará 

em seu estado humano hoje e em seu estado espiritual amanhã. 

83 Qualquer pessoa que se levantar com desejos ou aspirações elevadas será apoiada, e eu lhe 

mostrarei o caminho mais curto para chegar até Mim. 

84 Cumpra a lei mesmo que você tenha que sacrificar seu coração ou mudar os costumes que existem 

neste mundo. Vocês não terão igrejas nem lugares de culto, não limitarão meu ensino, nem seu campo de 

trabalho. Seu lar será o mundo inteiro, sua humanidade familiar e sua igreja, meu Espírito Divino. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 334  
1 Pessoas, despertem e percebam que estão vivendo em um novo tempo. 

2 Medite e reze para que a inspiração espiritual comece a brilhar em sua faculdade mental. 

3 Observe todo tipo de miséria humana, de dor, de carência, e deixe seu coração se tornar cada vez 

mais compassivo à vista da dor que o cerca em todos os lugares. 

4 Se você sente no íntimo de seu ser um impulso generoso e nobre para fazer o bem, deixe que este 

impulso tome conta e se manifeste. É a alma que comunica sua mensagem porque encontrou seu corpo 

disposto e pronto. 

5 Entenda que quando você se propõe a semear as sementes do meu ensinamento, deve ser daquele 

amor que nasce da parte mais sensível do seu ser. Mas não tente mais fazer o bem ou realizar atos em 

nome de seus méritos se eles surgirem do medo de punição se você não os fizer. Não há nenhum mérito 

nisso. Não me diga mais, nem mesmo à sua alma, que ela não pode suportar bagatelas. 

Quando sua alma derrama sua casca humana e se retira em seu próprio ser interior no santuário da Vida 

Espiritual para examinar seu passado e sua colheita, muitas de suas obras, que aqui no mundo pareciam 

perfeitas e dignas de ser trazidas à presença do Senhor e dignas de recompensa, aparecer-lhe-ão nos 

momentos dessa introspecção como pobres. A alma compreenderá que o significado de muitas ações que 

lhe pareciam boas no mundo era apenas a expressão da vaidade, do falso amor, da caridade que não vinha 

do coração. 

6 Quem você acha que deu à alma a iluminação de um juiz perfeito para julgar a si mesmo? O 

Espírito, que naquela hora de justiça fará sobre vocês a impressão de brilhar com clareza nunca antes vista 

─ e será Ele quem dirá a cada um o que foi bom, o justo, o certo, o verdadeiro, o que ele fez na terra, e o 

que foi o mal, o errado e o impuro, que ele semeou em seu caminho. 

7 O santuário do qual acabo de lhes falar é o do Espírito ─ aquele templo que ninguém pode 

profanar, aquele templo no qual Deus habita e do qual ressoa Sua voz e a luz resplandece. 

8 No mundo, você nunca esteve pronto para entrar nesse santuário interior porque sua personalidade 

humana está sempre preocupada com as formas e meios de evitar a voz sábia que fala dentro de cada ser 

humano. Eu lhes digo: Quando sua alma se despoja de sua cobertura, finalmente vai parar diante do limiar 

daquele santuário e reunir-se para entrar nele e ajoelhar-se diante daquele altar da alma, para ouvir a si 

mesma, para examinar suas obras naquela luz que é a consciência, para ouvir falar dentro de si a voz de 

Deus como Pai, como Mestre e como Juiz. 

9 Nenhum mortal pode imaginar aquele momento em toda sua solenidade que todos vocês devem 

viver a fim de reconhecer o bem que têm dentro de vocês para preservá-lo, e também o que devem rejeitar 

de vocês mesmos porque não devem mais segurá-lo na alma. 

10 Quando a alma sente então que está confrontada com sua consciência e isto lhe traz à mente a 

clareza da verdade, que se sente demasiado fraca para escutar-se a si mesma, deseja nunca ter existido; 

pois em um instante toda sua vida passa por sua consciência ─ aquilo que deixou para trás, que possuía e 

que era seu próprio e do qual agora finalmente deve prestar contas. 

11 Discípulos, homens, preparem-se para aquele momento, mesmo nesta vida, para que não 

transformem aquele templo em um tribunal quando sua alma aparecer diante do limiar do templo do 

espírito; pois a dor da alma será então tão grande que não haverá dor física para se comparar com ela. 

12 Observe e ore, medite, siga meus ensinamentos e nunca se deixe enganar por sua vaidade, que quer 

fazer você acreditar que trabalha com veracidade, com misericórdia ou com amor, quando na verdade 

nenhuma dessas virtudes está presente. 

13 Nunca se lembre em seu coração das obras que está fazendo e contente com a primeira coisa que 

fizer, para que possa ascender continuamente em seu caminho. 

14 Quero que você pense em tudo o que lhe disse nesta instrução para que entenda como seu 

julgamento se dá no âmbito espiritual. Assim, você deve tirar de sua imaginação aquela imagem na qual 

você imagina um tribunal de justiça presidido por Deus na forma de um homem velho que deixa passar à 

sua direita as crianças boas para desfrutar do céu e que coloca os maus à sua esquerda para condená-los ao 

castigo eterno. 
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15 Agora é a hora de a luz alcançar os reinos mais altos de sua alma e mente, para que a verdade 

possa brilhar em cada homem e ele se prepare para entrar dignamente na Vida Espiritual. 

16 Você me indica que a batalha que travou no coração de seus semelhantes é aparentemente inútil ─ 

que você lhes fala de espiritualização e tenta remover de seus corações o fanatismo e os atos cultuais 

idólatras, e que pouco tempo depois de instruí-los, eles se ajoelham mais uma vez diante de seus ídolos. 

17 Vocês vêm com o coração ferido e ressequido, mas acalentam a esperança de que em Minha 

Palavra eu lhes darei novos argumentos e novas armas para lutar. 

18 Eu vos digo, amados discípulos, em quem vejo o desejo ardente de que a luz brilhe em todos os 

vossos semelhantes: Vocês devem se armar com paciência para esperar o ansiado momento de iluminação 

daqueles por quem vocês rezam e pedem tanto. 

19 Eles também acreditam que você está em erro porque o vêem rezando em público e porque o 

ouvem falar de ensinamentos e revelações que não estão escritos em livros. 

20 Eles também rezam por você e falam comigo, pedindo-me para que você não se desvie. 

21 Pergunto a vocês, discípulos, "O que vocês acham que eu escuto mais ─ você ou eles"? 

Muitos de vocês me dizem em seu coração: "Um brinde a nós, Mestre, à medida que nos aproximamos 

mais do verdadeiro na forma de rezar". 

22 Portanto, eu vos digo, discípulos, que escuto uns e outros igualmente, porque todos são iguais 

diante de Mim, porque amo uns tanto quanto outros, e porque vejo em todo o temor que alguém possa se 

desviar do caminho. 

23 É a batalha, as pessoas, a batalha anunciada, a grande batalha que se desencadearia mesmo nos 

lares e até mesmo no seio das famílias mais amáveis e unidas. 

24 Quem vencerá nesta batalha? Ninguém. A vitória será a da verdade, da luz, do amor e da justiça. 

Todos vocês serão derrotados por essas forças divinas. Mas exatamente esta aparente derrota será sua 

vitória. 

25 Portanto, o Mestre lhe ensina com muito amor, para que você esteja preparado para o tempo após 

minha partida. Mas, assim como eu vos concedi Minha misericórdia, assim também vós guiareis os 

homens por vossas obras de amor. 

26 Meu raio desceu sobre vossas mentes para preparar vossas almas, e eu distribuí Minhas dádivas de 

graça entre vós, para que vos façais dignos de estar Comigo em Meu Reino. 

27 A tentação também luta entre vocês para desviar vocês do Meu caminho. Mas eu, como Bom 

Pastor, vos escolhi de todos os caminhos, e sem exigir que váis ao ponto de abnegação, aguardo vossa 

correção para que possais receber plenamente Minha graça e tornar-vos bons discípulos que trarão Meu 

ensinamento à humanidade amanhã. 

28 Eu o criei porque você estava morto para a vida de graça. Eu os perdoei e os preparei para que 

amanhã possam falar à humanidade que se levantou e nega seu Deus. Eu sou o estranho ignorante que bate 

à porta de cada coração porque eu quero fazer você sentir meu amor. 

29 A humanidade não Me reconhece e nega Minha presença neste tempo. Mas vou fazê-los 

reconhecer que manifesto Minha justiça com amor e misericórdia, que não venho com o flagelo para 

causar-lhes dor ─ que só quero elevá-los à vida de graça e purificá-los com a água cristalina que é Minha 

Palavra, Minha Verdade. 

30 O mundo não aprendeu meus ensinamentos e alimentou sua idolatria e seu fanatismo. Portanto, 

agora ela vive através do grande cadinho e bebe o cálice do sofrimento; pois seu materialismo o distanciou 

de mim. 

31 Uma grande batalha te espera, Israel, pois darás testemunho da minha verdade, removerás as trevas 

da humanidade e mostrar-lhe-ás a minha luz. 

32 Aqueles que se dizem pastores de homens não sentiram Minha presença, ainda Me esperam. No 

entanto, vejo que eles dão um ensinamento diferente daquele que o Mestre confiou à humanidade, que vos 

conduziria ao caminho da verdade, pois vos ensina a amar uns aos outros. 

33 Não é Minha vontade que o mundo alimente visões do mundo que se desviem do Meu 

ensinamento de amor. Pois isso prejudica a alma e, com isso, Me nega. Vocês não foram capazes de 

sondar Meu ensinamento, vocês desdenham o pão da vida eterna, e a humanidade Me busca em suas 
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sinagogas, em suas igrejas materiais, que suas próprias mãos criaram de acordo com sua compreensão. 

Mas quando a humanidade vai me entender e ouvir Meu chamado? 

34 Depois de 1950, começará uma grande luta de visões do mundo, e vocês, povo de Israel, 

começarão a confiar na minha divindade. Você não sabe quais serão os que o rejeitarão. Mas existe 

alguma lei humana que possa punir suas boas ações e obras que você faz no seu caminho? Não. Pois vocês 

são os encarregados de remover a dor dos homens, de lhes trazer minha paz e de fazer florescer o amor no 

coração humano. 

35 Discípulos: Esse princípio que lhes ensinei na Segunda Era: amar uns aos outros, é aplicável a 

todas as ações de sua vida. Alguns me dizem: "Mestre, como posso amar meu próximo, já que sou um ser 

insignificante cuja vida está repleta de trabalho físico"? A estes meus filhos discípulos digo: Mesmo neste 

trabalho físico, que aparentemente não tem importância, você pode amar o próximo se fizer seu trabalho 

com o desejo de servir ao próximo. 

36 Imaginem quão belas seriam suas vidas se cada pessoa trabalhasse com o pensamento de fazer o 

bem e unisse seu pequeno esforço com o dos outros. Na verdade, eu lhes digo que não haveria mais 

miséria. Mas a verdade é que cada um trabalha por si mesmo, pensa em si mesmo e, no máximo, em seu 

próprio trabalho. 

37 Todos vocês devem saber que ninguém pode ser suficiente para si mesmo e que ele precisa dos 

outros. Todos vocês devem saber que estão profundamente vinculados a uma missão universal que devem 

cumprir unidos em ─, mas não unidos por obrigações terrenas, mas unidos por sentimentos, por inspiração 

e ideais, em uma palavra: por amor uns aos outros. A fruta será então para o bem de todos. 

38 Eu lhes digo, pessoal, que vocês não devem trabalhar somente para vocês mesmos, que em seus 

esforços devem tentar espalhar a luz a todos os que os procuram, sem fazer distinções. Em verdade vos 

digo que aquele que dá mais a seu próximo receberá mais de Mim porque aplica minhas instruções a sua 

vida. 

39 Eu lhe dou conhecimento suficiente para que você possa tornar conhecida a mensagem de amor 

que lhe enviei neste momento. 

40 Que Cristo que veio em outro tempo para trazer um ensinamento de amor aos homens é o Espírito 

que fala a você neste momento e se faz conhecido através de órgãos escolhidos do intelecto para transmitir 

esta mensagem ao mundo. Esta Palavra ─ humilde em sua forma e simples em sua expressão ─ trará esta 

humanidade, que está longe de ser espiritualizada, aos seus sentidos. 

41 Estou chamando todos os povos e todas as comunidades religiosas do mundo para lembrá-los do 

mandamento supremo de Minha Lei ─ o que eu dei a conhecer aos meus discípulos na Última Ceia com 

eles. 

42 No momento, a humanidade está em fase preparatória. É minha justiça que está trabalhando dentro 

dela, sem que as pessoas já percebam isso. Pois em seu orgulho, em seu materialismo altivo, atribuem ao 

acaso todos os eventos de suas vidas, que são inevitáveis para eles. Mas logo meu chamado chegará a seus 

corações, e então eles se aproximarão de mim arrependidos e me pedirão que perdoe seu orgulho e seus 

erros. 

43 Esta será a hora da cruz para a alma do homem, quando ele experimentará por um curto período de 

tempo um vazio absoluto após suas grandes decepções, quando perceberá a falsidade de sua auto-

importância, a decrepitude de seu poder, a erroneidade de suas ideologias. Mas este estado de confusão 

não vai durar muito, porque então meus emissários aparecerão e espalharão minha nova mensagem. 

44 Mais uma vez, como em tempos passados quando os mensageiros de meu Ensinamento saíram do 

Oriente e trouxeram o conhecimento de minha Palavra para o Ocidente, assim o mundo verá novamente 

meus mensageiros trazerem a luz desta mensagem para as nações e para os lares. 

45 Parecerá estranho para as pessoas que a luz esteja agora indo do Ocidente para o Oriente? Não 

reconhecerão eles, portanto, a mensagem que meus mensageiros lhes trazem em meu nome? 

46 Em verdade vos digo que a única luz que vedes surgir do Oriente é aquela que ilumina vosso 

mundo, a luz do Estrela Rei. Pois a luz divina que ilumina a alma emana de Mim e está em todos os 

lugares e pontos do universo. 
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47 É verdade que em tempos passados eu já falei com você muitas vezes através de formas e símbolos 

de culto. Mas agora chegou o momento em que você deve ver a verdade diretamente, sem a necessidade 

de colocar formas ou símbolos de culto entre ela e você. 

48 O Mestre recebe o discípulo que, nesta Terceira Era, está pronto para estudar para entender Minha 

Divina Instrução. O livro está aberto diante de vocês e suas páginas iluminam sua alma para que saibam 

que o trabalho que confiei a suas mãos é grande e sublime ─ que meu ensinamento contém a mais alta 

sabedoria para que vocês possam alcançar meu Reino. É o caminho que lhe mostrei mais uma vez, para 

que você possa avançar ao longo dele, deixando para trás a injustiça com a qual você veio até Mim. 

49 Preparei vossas almas pela Minha luz, pela Minha justiça, para que sejam como vosso Mestre, para 

que não se desviem mais por caminhos diferentes, para que a obediência aos Meus mandamentos esteja 

em vossos corações. Mas observe e reze para que não perca a preparação que dei a sua alma. Neste tempo, 

mostro ao mundo a luz de um novo dia, para que os homens possam se preparar, ouvir minha palavra e 

contemplar minha presença com seus olhos espirituais. 

50 Sua missão é muito difícil, povo de Israel. Mas minha palavra penetrou no íntimo de seu ser e o 

iluminou, tirou a cegueira de seus olhos e lhe mostrou a glória de meu reino. 

51 Minha Palavra o transformou, pois você não é mais o mesmo que era antes de ─, pois agora você 

está receptivo à Minha presença, você Me reconheceu e sabe como voar em busca de Mim de espírito em 

espírito. 

Ainda assim, vejo que você não seguiu totalmente meus ensinamentos, que tropeçou e que por um 

curto período de tempo você é novamente o velho, porque não purgou completamente o seu coração do 

supérfluo e desnecessário ─ daquilo que alimenta o mundo em sua corrupção. As ervas daninhas ainda 

crescem ao lado do trigo dourado que está florescendo dentro de você. 

Chegou o momento em que as ervas daninhas que germinaram e floresceram nos corações ao longo 

dos tempos serão arrancadas pelas raízes. Ela será amarrada em fardos e jogada no fogo para sua 

destruição. Então seu coração será o campo limpo, o solo fértil e preparado, onde minha Palavra dará seus 

frutos. 

52 Amados discípulos, vocês devem se preparar em muitas coisas, pois seus passos rumo à 

espiritualização têm sido lentos e o tempo se tornou curto para vocês. Pois neste momento você já deve 

estar em contato direto com meu Espírito Divino a fim de cumprir sua missão. 

53 Seu espírito soube dominar o corpo por um curto período de tempo, e então pôde cumprir meus 

mandamentos como meus verdadeiros discípulos, a fim de defender a humanidade que, através de sua 

mediação, deve receber minha misericórdia e compaixão. 

54 Deixem meu Espírito habitar plenamente em vocês para que possam mostrar à humanidade meu 

trabalho como bote salva-vidas, como um farol, como um novo céu para as almas encarnadas e não 

encarnadas. 

55 Quero ver todos vocês preparados e vestidos com a luz de Meu Espírito Santo, quero encontrar em 

vocês o senso de responsabilidade para com Minha Divina Obra e amor por Minha Divindade e por seus 

semelhantes. Pois eu quero que vocês se renovem por amor a eles e que se instruam a se conectar 

diretamente com Meu Espírito ─ pois devo fazer uso de suas almas de acordo com a preparação que vocês 

alcançaram. Então o despertar do mundo será completo, e através de sua mediação ele me sentirá. Pois 

esta é a minha vontade. 

56 Vocês estão no tempo da grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, e agora estão 

se preparando para defender Minha causa. Vocês me tomarão como exemplo, pois eu vou diante dos meus 

exércitos e vocês fazem parte deles. Veja como Minha Luz dissipa a escuridão e como Minha Palavra 

remove o pecado. Se vocês querem ser bons soldados, sejam obedientes e tragam a luz da verdade, para 

que vocês, como verdadeiros servos de Deus, possam dar testemunho do que eu dou às almas neste tempo 

para sua salvação. 

57 Não quero ver entre vocês, pessoas escolhidas, maneiras diferentes de pensar ou expressões de 

vontade diferentes, quero ver vocês unidos e transmitindo uma mesma inspiração de Mim, guiados por 

Minha Palavra, que é uma só com todos vocês. 

58 Aos que dormiram e deixaram apagar a lâmpada de seu santuário e se privaram de Minha graça, eu 

lhes envio o chamado e lhes digo: Levanta-te, anda depressa e vem até Mim quem te espera como Pai e 
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não como Juiz. Mas, na verdade, eu lhe digo que você não deve mais parar nos caminhos, pois então sua 

responsabilidade para comigo seria muito grande amanhã. 

59 Despertei sua intuição e por meio deste dom Meu Espírito falou a seu espírito e eu lhe dei minhas 

ordens para que o seguisse. 

60 Deixo-o caminhar com certeza para que possa cumprir minha vontade. Pois tudo o que você fizer 

de acordo com minha vontade servirá ao progresso de sua alma. Eu lhes dou autoridade e minha paz para 

que seja o testemunho de minha Presença entre vocês. Não quero que nada perturbe a paz que lhes dou. 

Preparem-se e continuem a trabalhar através dele. Mas se você deve sofrer por causa da causa que confiei 

a suas mãos fiéis, eu lhe digo: Alegre-se, pois eu darei uma grande recompensa à sua alma. 

61 Saiba que assim como há almas que são enviadas novamente para encarnar como reparação para 

habitar na terra e colher em justiça os frutos do que semearam anteriormente, há outras que não 

reencarnam, mas que residem invisivelmente na terra até alcançarem a espiritualização ou elevação que as 

fará se removerem de tudo o que não é mais apropriado para elas. 

62 Toda reparação é dura, é amarga e dolorosa. Mas meus ensinamentos lhe ensinam a maneira de 

poupar sua alma que, em vez de encontrar a paz depois do sofrimento na terra, enfrenta uma prova de 

purificação e reparação. 

63 Aprenda aqui em minha palavra a amar o que pertence ao mundo apenas na medida certa, para que 

quando chegar a hora de deixar tudo para trás, não haverá nenhum fardo em sua alma que a privará de sua 

liberdade. 

64 Gente querida, venha para a Luz. Eu sou o caminho que leva a isso, eu sou a verdade e a vida. 

65 É impossível para alguém perecer que escuta a sua consciência nas ações de sua vida. 

66 Quando eu lhe falo da vida espiritual, você quer que Eu a descreva em detalhes para que você 

possa compreendê-la. Mas quando você percebe que, embora eu tenha falado muito sobre isso, é muito 

pouco que você tenha sido capaz de compreender, você me diz com dor: "Mestre, qual será essa existência 

que, apesar de Seus ensinamentos e revelações, não somos capazes de compreender? 

67 Eu vos digo, discípulos: não estejam ansiosos, pois não é importante que saibam como é aquela 

casa, mas que tenham fé de que devem vir a ela e, portanto, se preparem o melhor possível para alcançar 

esse objetivo sem vacilar e vacilar. 

68 Você já aprendeu de Mim que o desenvolvimento ascendente da alma é alcançado através do amor, 

porque aquele que ama desdobra todos os dons e faculdades de seu ser. Não se esforce para alcançar os 

altos picos de luz somente através do desdobramento do intelecto, mas procure sempre o caminho certo 

para harmonizar a inteligência com os sentimentos, para que ao mesmo tempo em que estuda um 

ensinamento, você o leve a efeito. 

69 O caminho da verdade é tão claro que ninguém que ande sobre ele pode perecer. 

70 Vocês não caminham sozinhos, pois Meu encorajamento e Minha luz estão com cada um de vocês. 

Mas caso isto lhe pareça pouco, coloquei um ser espiritual de luz ao lado de toda criatura humana para 

cuidar de seus passos, para lhe fazer sentir algum perigo, para servir de companheiro em sua solidão e de 

pessoal na jornada da vida. São aquelas entidades que você chama de anjos da guarda ou protetores. 

71 Nunca mostre ingratidão para com eles, e não seja surdo às suas sugestões, pois seus poderes não 

serão suficientes para passar todos os testes da vida. Você precisa daqueles que são mais avançados do que 

você e que sabem algo de seu futuro porque eu lhes revelei isso. 

72 A luta desses seres é muito difícil enquanto você não alcançar a espiritualização, porque você 

contribui muito pouco de sua parte para apoiá-los em sua difícil missão. 

73 Quando sua espiritualidade lhe permite sentir e perceber a presença daqueles de seus irmãos e 

irmãs que trabalham invisivelmente, sem qualquer exibição, para seu bem-estar e progresso, então você se 

arrependerá de tê-los forçado a sofrer tanto por causa de seus pecados. Mas quando esta percepção surge 

em você, é apenas porque já se tornou leve em sua mente. Então a compaixão, a gratidão e a compreensão 

por eles despertará. 

74 Que grande felicidade haverá em seus protetores quando virem que seu esforço é apoiado por você, 

e que sua inspiração está em harmonia com sua elevação! 

75 Você tem tantos irmãos e irmãs e tantos amigos no "Vale Espiritual", que você não conhece. 
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76 Amanhã, quando o conhecimento da vida espiritual se espalhar pelo mundo, a humanidade 

reconhecerá a importância desses seres ao seu lado, e os homens abençoarão minha Providência. 

77 Quem viu as batalhas que essas legiões de Luz estão travando contra as invasões de seres confusos 

que continuamente o ameaçam? Não há olhar humano que tenha descoberto esta batalha que ambos estão 

travando incessantemente um contra o outro sem que vocês a tenham percebido. 

78 Seu desconhecimento da existência de tudo o que acontece sem que você esteja ciente disso tem 

sido uma das razões pelas quais ordenei neste momento que o mundo espiritual se comunique a você 

através de cérebros designados por Mim para realizar esta tarefa. Assim, esses seres tiveram a 

oportunidade de vir até você para dar testemunho de sua existência e provar-lhe com seu amor, com sua 

misericórdia, com sua humildade e sua paciência, que vivem para a tarefa de abrigar você. 

79 Orem, pessoas, e unam-se a elas em sua oração. Ter confiança em sua proteção. São seres de luz 

radiante que são capazes de cumprir a difícil missão ao seu lado, guiando-o e ajudando-o ao longo de todo 

o caminho até chegar a Mim. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 335  
Minha paz esteja com vocês! 

1 Hoje meu Espírito desce mais uma vez sobre Israel espiritual. Eu me manifesto a vocês, pessoas 

amadas, por meio do Raio Universal, e falo a vocês como Pai e Mestre, como Amigo e também como Juiz. 

Estou presente em todos e escuto suas orações ao mais íntimo pedido que você faz de Mim. 

2 Fico encantado quando vejo as almas encarnadas descobrindo cada vez mais a verdadeira 

comunhão com seu Pai e Senhor, deixando para trás os antigos ritos, as várias formas de adoração que eles 

usavam para Me buscar, para Me adorar, e avançando firmemente no caminho espiritual. São vocês, 

humildes comunidades, que estão recebendo estas manifestações neste momento e com elas minhas 

grandes lições. 

3 Eu uni um grande número de almas que pertencem ao povo escolhido ─ não por raça. 

Saiba que eu não me dirijo às raças às quais você pertence ou pertenceu em tempos passados. Dirijo-

me ao Israel Espiritual, a quem confiei uma missão, porque entre os outros povos da terra são os 

primogênitos, a quem legei meus antigos Testamentos. 

4 A vocês, que foram curadores de graça e revelações, foi dada a missão de trazer luz a todos os 

homens, de serem faróis de luz para aqueles que vagam pelo mundo ignorantes ou indiferentes. Você, que 

tem sido meu profeta, minha testemunha, meu mensageiro e meu confidente, eu o chamei mais uma vez 

para que continue sua missão, e que neste cumprimento da missão você possa alcançar a perfeição de sua 

alma. 

5 Apesar de sua fidelidade e de seu amor, eu lhe digo sem repreensão: você ainda não seguiu meus 

ensinamentos anteriores. Vocês possuíram a luz, a paz e as bênçãos que lhes dei para suas nações irmãs, 

mas não compartilharam estes dons com eles. 

Considere: Para tornar-se digno de receber esta missão, você viveu as grandes lutas da alma e do corpo, 

os conflitos de pensamento e as batalhas deste mundo, a fim de adquirir a necessária siderurgia, 

determinação e experiência. Mas se eu lhe disse que você não cumpriu minhas ordens, não negarei o 

mérito de suas obras dos tempos passados. São estes méritos que o fazem digno da graça de ter-Me entre 

vocês nesta manifestação espiritual. 

6 No significado do meu ensinamento, você encontrará a presença de seu Deus. Esta palavra é a 

mesma que os profetas ouviram, é a mesma luz que inspirou Moisés a unir o povo escolhido e prepará-lo 

para a união com seu Senhor. 

Descubro entre vocês os antigos israelitas que seguiram em frente na viagem pelo deserto na Primeira 

Era: os filhos valentes e corajosos de Judá; ─ os fiéis levitas que velaram pela adoração de Jeová; os 

incansáveis filhos de Zebulom que foram encarregados de dar sustento à caravana dos homens; e também 

todos aqueles que me deram grandes provas de fidelidade, amor e confiança. 

7 Meu olhar também habita com amor naqueles que esperavam o Messias na Segunda Era ─ sobre 

os mártires que a espada do carrasco não podia roubar de sua fé que eu havia me tornado homem para 

redimir a raça humana. Neste povo estão Meus discípulos e Minhas testemunhas de todas as idades, e 

depois deste tempo de perfeita comunhão com seu Senhor, quando Meus ensinamentos forem completados 

por este meio que escolhi, Meu Espírito descerá em abundância sobre todos os Meus filhos, e cada um de 

vocês sentirá seus dons e habilidades desdobrarem-se ─ para o espanto de seus semelhantes e também de 

vocês mesmos. 

8 Seus dons brotarão de seu espírito forte e poderoso ─ não como ornamentos, que seriam motivo de 

vaidade, mas como virtudes e exemplos que você mostrará aos homens em seus pensamentos, palavras e 

obras de amor, e todos eles revelarão a maior humildade e mansidão. 

O dom da profecia florescerá entre vocês em grande medida. Os cientistas o questionarão sobre o 

futuro, eles se apressarão em suas assembléias para ouvir seus testemunhos e enfrentar os severos 

julgamentos e resolver seus conflitos que se apresentarão a eles. 

9 No momento, seu desdobramento ainda é pequeno, você ainda duvida de seus dons, e se você 

testemunhar diretamente algum milagre que eu lhe concedo para pensar, você o atribui a outra causa. Mas 

chegará o momento em que você se tornará um comigo, e então sua confiança estará completa. Você 

entenderá seus dons e atributos e me testemunhará através deles. 
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10 Em verdade vos digo que sou eu quem vos dou a profecia. Nunca veio do homem, ele tem sido 

apenas um canal. A profecia vem de Mim, e eu lhe concedo a possibilidade de interpretá-la até um certo 

limite. Mas aqueles que contêm maior sabedoria eu sozinho explico a vocês. Sempre que você tentou 

sondá-los sem estar preparado, você sucumbiu a uma interpretação falsa. 

11 Eu lhes anunciei os eventos que vocês vêem ocorrendo hoje. Agora é um momento de grande 

realização. Eles são os eventos que deram a interpretação de todos os anúncios que eu lhes dei na Primeira 

e Segunda Vez através de Meus profetas. Mas os homens já tinham falado naquela época, alguns com 

razão e outros erradamente. 

As profecias que eu concedi de acordo com a compreensão da investigação humana foram 

corretamente entendidas. Mas aqueles que só a mim coube interpretar, interpretar e cumprir, eu os 

esclareci através de eventos e provas. 

12 Agora é um tempo decisivo para a humanidade ─ um tempo em que o homem despertará através 

das várias provas que lhe falam de meu amor. Eu quero encontrar sua alma pura e sua boca digna de tornar 

meu ensinamento conhecido. Para isso, eu o visto com humildade para que você seja simples, embora 

possua dons que despertam a admiração daqueles que o conhecem. 

13 Permita que a profecia permeie sua alma e sua matéria, mesmo que você não a entenda. Seu dever 

é torná-lo conhecido. Serão outros que entenderão melhor o que você está testemunhando. Mas se nem um 

nem outro é capaz de penetrar o verdadeiro significado de Minhas profecias, eu virei em vosso auxílio e 

vos direi: "Se a profecia que vos dei foi muito grande e sábia, é porque a revelação que quero dar à 

humanidade é muito grande, para que ela continue a escalar e habitar planos mais altos até atingir seu 

objetivo. Concedi esta visão à minha escolhida, e lhes dou sua interpretação". 

14 Você acha que Joel, um dos grandes profetas da Primeira Era, entendeu o que ele estava 

anunciando às multidões? Lembre-se do que ele disse: "E acontecerá que chegarão os dias em que seus 

filhos profetizarão, e seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos reveladores". Haverá maravilhas 

nos céus e grandes sinais na terra. O sol vai ficar preto e a lua como sangue. A fumaça e o vapor subirão 

da terra, e então o grande dia do Senhor estará muito próximo". 

15 O profeta não entendeu as implicações do que ele falou, mas o fez com veracidade. Ele era o canal 

e o portador de voz de Mim, sua alma era pura e sua boca digna, e a profecia era como água cristalina 

brotando da fonte e não poluída em seu estirpe. 

Assim, essa mensagem chegou ao coração do povo e permaneceu pura. Alguns o interpretaram de uma 

forma, outros de outra. Mas eu lhes digo em verdade que a chegada desse grande dia profetizado está 

muito próxima, e os eventos agora confirmam as palavras do profeta. 

16 Abra seus olhos e prepare sua alma para que você possa sondar os acontecimentos, e você verá que 

os sinais já anunciados naqueles tempos estão emergindo claramente, e os próprios fatos lhe mostram a 

explicação e o advento daquelas palavras. É a interpretação que dei a Minhas profecias. 

17 Assim eu vos preparo, amados discípulos, para o cumprimento de vossa difícil missão, para que 

vossos lábios falem somente a verdade, para que vejais vosso caminho aberto. Mas se você fala e dá 

testemunho da verdade, e não é acreditado, nem compreendido, nem amado, sobrecarrega o assunto para 

Mim e não chora. Siga sempre em frente e nunca fique em silêncio. Deixe sua boca falar com confiança, 

com coragem e sempre cumpra seu dever. Que todo seu ser esteja pronto para exalar paz ─ não só com 

suas palavras, mas também através de seus pensamentos e mensagens espirituais. 

18 Cultive a paz, ame-a e espalhe-a por toda parte, pois o quanto a humanidade precisa dela! Não se 

perturbe com a mudança da sorte da vida, para que você possa sempre permanecer forte e pronto para dar 

o que você tem. Essa paz que é o patrimônio de cada alma fugiu nestes tempos e deu lugar à guerra, 

martirizando nações, destruindo instituições e arruinando almas. A razão disso é que o mal tomou posse do 

coração humano. O ódio, a ambição imoderada, a ganância desenfreada estão se espalhando e causando 

estragos. Mas quão curto será o reinado deles. Para sua alegria e segurança, anuncio que sua libertação já 

está próxima, que muitas pessoas estão trabalhando para este objetivo, que desejam respirar em uma 

atmosfera de fraternidade, de pureza e saúde. 

19 O que vocês farão, meus discípulos, nesta grande batalha que já começou? Quais são seus planos? 

Vejo no fundo de seu ser um imenso desejo de lutar, de tornar meus ensinamentos conhecidos, porque 

você sabe que eles são o melhor guia para a humanidade. Lute por sua paz e por suas aspirações morais e 
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espirituais. Então, quando você se sentir forte em bondade, carregue-o para todos os lugares, pois ele 

descerá como orvalho frutífero no coração de seus semelhantes. 

20 Reze e deixe sua oração ser um bálsamo para aqueles ao seu redor e para aqueles que estão 

ausentes ─ para aqueles que habitam seu mundo e também para aqueles que vivem necessitando de 

conforto além dele. 

21 Agora dou um incentivo ao meu povo, e é isto: todas aquelas almas que perderem seus corpos nas 

dolorosas batalhas de guerra serão atraídas para o "Vale Espiritual" e lá permanecerão aguardando sua 

oração para alcançar luz e conhecimento. 

Naquela hora em que o povo se une em oração fervorosa e sincera, esses seres serão surpreendidos por 

um canto de louvor espiritual. Eles ouvirão sua voz convidando-os a avançar, e não serão incomodados por 

um momento. A luz será clara e a partir dessa hora eles se lançarão à luta por sua ascensão. 

22 As provas que esperam a humanidade após o ano de 1950 serão muito grandes. Ela terá que 

esvaziar cálices muito amargos e sofrer golpes muito duros. Mas tudo isso acontecerá para que ela possa 

acordar de seu sono ─ agora que sua alma está adormecida em relação a sua perfeição e verdadeira missão. 

Todas estas provas que as pessoas possam receber neste momento serão conjuradas por elas para que 

possam tomar juízo e refletir sobre suas tarefas. Há muito tempo as almas têm se movido da terra para o 

"vale espiritual" e deste novamente para a terra sem usar suas reencarnações. 

    Mas esta graça, esta prova de amor e de justiça que lhes concedo dando-lhes nova vida neste mundo, 

não é para que a desperdicem. Não vos permito voltar à Terra somente para que possais alimentar-vos de 

seus frutos, mas para que possais lutar por vossa ascensão e tomar o reino que vos prometi. 

23 Vou chamar com gentileza a primeira vez para ajudá-los a se prepararem para a batalha. Mas se 

você não entender esta voz, chamarei com severidade e o tocarei novamente. No entanto, se você não 

seguir, a justiça terá pleno efeito para sacudi-lo para que possa abrir seus olhos e ver a luz de um novo dia. 

24 Advirto-o para que não seja afetado quando vir novas guerras eclodindo, que dia após dia uma 

multidão de pessoas está morrendo diante de seus olhos em vários acidentes. Se você não consegue 

entender a razão destas provas que abalam seu coração, lembre-se de que cada alma veio à Terra para 

devolver a si mesma o que antes havia negado a si mesma, e que há pessoas tão exaustas que só uma prova 

como esta as abalará. 

25 Quanto eu te amo e não quero dor para você! Essas criaturas que não encontraram consolo e 

bálsamo na terra o receberão de Mim no momento em que chegarem ao vale espiritual, para serem levadas 

para o alto além. Eu lhes dou isso porque sou o Pastor inseparável de Meus filhos. Toda a dor deles ecoa 

em Mim, todo o sangue derramado em suas guerras sem sentido flui em Minhas mãos ocas, todas as 

lágrimas da humanidade molham Meu rosto. Mesmo o ser mais escondido e secreto para você está muito 

próximo de Mim. Eu os vejo a todos igualmente com amor. Aquelas criaturas que você olha com 

desagrado, eu as arrebatarei de sua miséria e trabalharei para que delas fluam águas cristalinas de 

renovação, arrependimento e amor. 

26 Eu falo com você de muitas maneiras porque você deve estar preparado para falar como ainda não 

o fez. Você se alegra quando ouve Meus ensinamentos e se sente mais próximo de Mim a cada dia. Você 

percebe que é uma felicidade estar ali para ser amado por seu Pai ─ que é uma satisfação para você ter 

vivido as grandes provas que lhe destinei, porque cada uma dessas provas é uma etapa que o aproxima de 

Mim. 

27 Chamei muitos de meus filhos para dar-lhes diferentes tarefas, diferentes tarefas dentro deste 

trabalho, e eu as dei a vocês de acordo com seu progresso e seus talentos. De todos eles juntos, formei meu 

povo, meu novo apostolado. 

A alguns confiei o cargo de líder, e para que sua tarefa não seja difícil e árdua, dividi o povo em 

congregações. 

A outros confiei o dom de um portador de voz, para que possam transmitir Minha inspiração, que se 

tornou a palavra do homem, a essas multidões que se reúnem para receber esse milagre. 

A alguns dei o privilégio da clarividência para torná-los profetas e anunciar através de sua mediação o 

que está por vir. 

A tarefa de "pilares" foi dada àqueles que devem apoiar o povo em sua peregrinação e ser uma ajuda 

para os líderes da igreja, ajudando a carregar o fardo da cruz com as multidões de ouvintes. 
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28 Outros foram dotados com o dom da mediação, e estes foram treinados como instrumentos do 

mundo espiritual para transmitir suas mensagens, a explicação de meu Trabalho, e também como 

possuidores do bálsamo curativo, o consolo para os doentes, para que através de suas saudáveis emanações 

espirituais eles possam juntos conceder misericórdia aos necessitados. 

"Caneta de Ouro", eu chamei aquele que escreve no livro "Eu vos deixarei, Minhas revelações, 

ensinamentos e profecias deste tempo". 

     Eu dei o cargo de "pedra fundamental" àqueles que devem ser exemplos de firmeza, estabilidade e 

força entre o povo. Sua palavra, conselho e exemplo entre o povo devem ser imutáveis, assim como a 

rocha. 

Mas agora que este período de Minha manifestação está chegando ao fim, estou me dirigindo a todos 

os escritórios, e a todos aqueles que são escolhidos para receber tarefas tão grandes, estou emitindo um 

chamado para que possam investigar completamente a si mesmos e reconhecer o resultado de seus 

trabalhos. Nesta hora de contemplação, estou ao lado de todos. 

29 Não se preocupe, eu não cometi nenhum erro quando o escolhi. Eu conheço você e o que você é 

capaz de fazer. Eu sabia quais se dedicariam de bom grado ao cumprimento da Lei e quais se 

enfraqueceriam pelo caminho. Eu sou vosso Pai, e a todos eu dei a oportunidade de trabalhar em Meu 

Trabalho, a todos eu ofereci a mesma comida, para que todos vocês se sintam amados da mesma maneira, 

com o mesmo direito de serem Meus discípulos e de possuírem a mesma herança. 

30 Eu sabia que alguns cumpririam minhas instruções e muito em breve seguiriam minhas palavras. 

Outros levariam tempo para descobrir seus erros e corrigir seus erros. Mas meus dons permanecem 

latentes em suas almas à espera de seu despertar. Para todos vocês deve vir até Mim, a compreensão estará 

em todos vocês. Você se tornará perfeito e estará comigo na minha mão direita. 

Mas para que você possa me alcançar, é necessário que você esteja disposto a cumprir Minha lei e 

percorrer o caminho com humildade e rendição. 

Observe e ore nestes poucos dias em que você ainda Me tem nesta forma, e deixe que seu coração seja 

movido por Minha Palavra para que um desejo de obediência, unidade e amor possa brotar de seu ser. 

31 Logo os mensageiros partirão, levando com eles as senhoras. O padrão deles será minha Palavra e 

minhas mensagens que você recebeu. Estou preparando vocês para partir em missões de paz e boa 

vontade. Pois quero conhecê-lo preparado neste dia solene, quando eu tiver minhas últimas palavras para 

lhe dar. 

32 Já estou anunciando a vocês que meu último ensinamento não durará mais do que os que estou 

dando a vocês agora. Será tão curto quanto todos aqueles que eu lhes dei. Para minha última grande lição 

consiste nas dos últimos três anos, é o livro que escrevi em sua alma com o fogo do amor do meu Espírito, 

no qual resumi tudo o que lhe revelei desde 1866. Nele eu vos falei do início e mesmo do que foi antes do 

início da criação ─ da evolução do homem desde os primeiros tempos até o presente. Neste Livro, falei-

lhes de todas as minhas lições dadas a vocês durante os grandes tempos passados, e de suas provações. 

Neste livro uni as revelações de todas as épocas passadas e as do futuro sem interpretação e sem 

cumprimento. Nele você encontrará também a preparação para sua alma em seu caminho de 

desenvolvimento agora na terra e depois no vale espiritual. 

33 Este último de Meus ensinamentos terminará no último dia do presente ano de 1950, mas não será 

Minha última comunicação com vocês. Pois eu vos ensinei em todos os momentos a rezar e a ter 

comunhão espiritual comigo. Vocês humanos e todos os seres que habitam os diferentes mundos da vida 

têm acesso ao Meu espírito, e eu habito no seu. 

Não se sinta distante de Mim, não sinta vazio ou silêncio quando esta palavra acabar. Continue a ouvir 

o concerto harmonioso e constante de seu Pai, alegre-se com a Minha presença para que você possa refletir 

e estudar Minha Obra. 

34 É necessário que você una todas as suas forças e conhecimentos espirituais antes de partir para a 

difusão deste ensinamento. Então, quando vocês estiverem reunidos em torno da minha Palavra, orando e 

meditando, vocês sentirão a minha presença. As crianças ficarão emocionadas, os visionários também 

perceberão os sinais que precedem Minha Presença, e eu me manifestarei de maneira sutil. Todos que se 

reunirem me sentirão, e estes encontros terão solenidade. Haverá uma atmosfera espiritual que lhe dará paz 

e confiança no futuro. 
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O "mundo espiritual" também virá até você sem usar seu cérebro, e se estabelecerá onde quer que você 

o chame para ajudá-lo em suas provações e continuar a derramar sua misericórdia e proteção sobre este 

mundo. Ela observará para que não haja confusão em suas mentes, nem más interpretações ou decisões 

erradas. 

Quando este tempo de preparação terminar, não se esqueça de suas reuniões. Pois embora saibam que 

eu me manifesto a cada um de vocês individualmente, quero encontrá-los unidos, orando e absorvidos em 

sua prática espiritual. 

35 Lembre-se daquele Pentecostes que foi celebrado por meus apóstolos após minha partida. Suas 

almas aguardavam atentamente minha manifestação e, quando estavam unidas em um só pensamento, meu 

Espírito desceu e colocou a palavra em suas bocas, e todo o seu ser foi iluminado para que pudessem se 

comunicar com pessoas de línguas e credos diferentes. 

36 Por isso, quero estes encontros entre vocês ─ sempre, ó discípulos. Sempre que você puder se 

reunir, faça-o em Meu nome, e eu estarei presente e lhe revelarei o conteúdo de Minha tesouraria secreta. 

Confio a você todos os momentos e dias de sua vida para que você possa dedicar um momento deles à 

sua devoção. Mas uma vez mais santifiquei o sétimo dia para que nele vocês possam entrar em comunhão 

comigo, e os dias restantes serão para que se amem uns aos outros e realizem tudo o que vocês entenderam 

bem da Minha instrução. 

Mas para suas reuniões não haverá necessidade de salas de reunião especiais, o mesmo será para Mim 

sua casa, seu quarto simples, um vale prado ou uma montanha, a margem de um rio ou o deserto. 

37 Eu vos aconselho a não proclamar entre os homens que sois meus discípulos, que vossa boca não 

deve dizer isto, mas que vossas obras devem falar. Não diga que você é israelita em espírito. O mundo 

reconhecerá Israel espiritual quando estiver unido em sua missão de acender luz nas almas, de trazer paz 

aos corações, de ser como eu disse a Jacó em seus sonhos, em suas revelações: "Eu vos darei uma 

posteridade tão grande, tão numerosa, como o pó da terra, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e 

em vossos descendentes as nações da terra serão abençoadas". 

38 Os povos da terra ainda não foram abençoados em Israel, porque isto me apresenta sua divisão, 

como aconteceu na Segunda Era. Alguns vivem para a matéria, outros para o espírito ─ alguns criam um 

reino, e outros outro outro. Vejo que alguns vivem para o mundo e seu ouro, e outros Me procuram e são 

felizes em sua pobreza. Mas quando eu tiver unido estas pessoas, esta grande legião de almas responsáveis 

pela paz e pelas revelações divinas, então este globo e até mesmo o céu serão abalados. Pois sua união 

exercerá tal poder, tal influência sobre o mundo, que não haverá ninguém que não o sinta. Sua missão será 

conhecida, e sua mensagem, que já lhe estou confiando, unirá o testamento que legei à humanidade em 

três tempos. 

39 Certifique-se de que sua alma seja como um recipiente que guarda tudo o que eu lhe confiei. Pois o 

caminho que você vai percorrer agora tem trechos pedregosos, tem cardos e espinhos. Mas também há 

trechos onde árvores e flores tornarão sua caminhada agradável. Assim, vagando, o dia de sua união, o dia 

de sua redenção e paz eterna o surpreenderá quando você tiver chegado ao fim de sua missão. 

40 Reze agora por aqueles que estão longe e por aqueles que estão ao seu redor, deixe seu coração 

transbordar. Curar os doentes, aconselhar aqueles que precisam, tornar-se todo tipo de conforto e bálsamo 

entre a humanidade sofredora. Se você passa por um estranho a quem não pode dirigir uma palavra, mas 

sente seu coração comovido e sua alma reza por ele, e você coloca o sofrimento de seu irmão no Meu 

coração, eu lhe darei o que ele precisa porque você colocou sua dor comigo. 

41 Conheça a si mesmos, descubra os dons que lhe concedi e perceba que seu conhecimento espiritual 

iluminou muitos corações e os elevou em seu nível moral e espiritual. 

42 Tenha toda a intuição e amor que você precisa para sua missão. 

43 Alguns de vocês me dizem em suas orações: "Mestre, por que dizer-lhe minhas tristezas, mostrar-

lhe minha vida, ou deixá-lo compartilhar meus projetos, já que Você sabe tudo? Por que confessar minhas 

transgressões a Você, já que Você as vê, já que eu estou em Você? Dá-me o que é Tua vontade e eu ficarei 

satisfeito". 

44 Após esta oração, você permaneceu em êxtase e agradeceu somente pelo que lhe concedi dando-

lhe Minha Palavra. Nele está o alimento espiritual e a bênção para sua vida humana. 
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Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 336  
1 Com grande ternura venho até vocês para que suas almas conheçam Minha Lei. Neste tempo, eu 

lhe mostrei vastos horizontes para que você possa caminhar no caminho da luz, da perfeição e da verdade. 

2 Não quero que você se apresente amanhã diante dos homens sem conhecer meus ensinamentos, 

seguindo um caminho falso que eu nunca lhe mostrei. Pois eu o deixarei preparado para mostrar o 

caminho da verdade àqueles que não ouviram Minha instrução, e você não procurará os cegos e ignorantes 

para receber instruções deles. Pois eles não terão nada para instruí-lo. 

3 Vocês devem ser humildes e testemunhar minha manifestação à humanidade através de seus dons, 

para que eles possam invocar meu nome e acreditar em minha presença entre vocês nesta Terceira Era. 

Não dê motivos para que seus companheiros lhe digam que você teve o Mestre errado, que você é 

ignorante, que você está sem virtudes e que você não é forte. 

Não, Israel, não quero que esta dor esteja em meu espírito, nem quero que a humanidade o censure por 

sua falta de preparação após minha partida. Quero que aqueles que não me ouviram se sintam comovidos 

pela lembrança que têm de Minha manifestação através do intelecto humano, e que alimentem suas almas 

com Meus ensinamentos escritos por Minhas penas douradas. 

4 Quero que convertam o pecador com seus conselhos e que fortaleçam com suas palavras de 

encorajamento aquele que está abatido e em desespero. O homem não vive só de pão, mas a misericórdia 

que vos deixo para a humanidade é espiritual. Aqueles que, apesar de possuírem riquezas materiais, estão 

sem paz de espírito e sem saúde. A eles, também, você dará o que lhe confiei. 

5 Testifiquem-se de que não erram em me seguir. Pois depois de minha proclamação através dos 

porta-vozes, vocês continuarão sendo os soldados fiéis desta causa divina ─ este ensinamento que não tem 

falhas e que vocês não se envergonharão de espalhar entre a humanidade. Você testemunhará minha 

verdade através de suas obras. Não quero que você dê a conhecer este ensinamento ao mundo apenas 

através da Palavra. 

6 Deixo minha lei escrita em seu espírito para que você possa indicá-la a seus semelhantes, para que 

a humanidade possa ser guiada por ela e não tropeçar mais em seu caminho. 

7 Durante este tempo, os homens me ouviram, receberam Meu ensinamento ─ a verdade que eu lhes 

revelei claramente. Então eles pensaram muito sobre a maneira de instruir a humanidade neste 

conhecimento que eles mesmos não compreenderam no início. 

8 Você deve se preparar, Israel, para não ser surpreendido por seus companheiros. Não quero que 

vocês se mostrem ignorantes diante dos tolos. Não, meu povo, vós falareis com palavras cheias de 

convicção e com confiança em vós mesmos, vós explicareis meus ensinamentos e as revelações que vos 

dei neste tempo, e a razão para eles. Você está destinado a instruir aquele que é ignorante e a mostrar-lhe o 

caminho para sua evolução ascendente. 

9 As novas gerações devem Me procurar. Pois eu enviarei almas evoluídas à Terra, e estas não 

ouvirão as palavras estúpidas do mundo desde sua terna infância, porque sua alma as fará compreender 

que esses ensinamentos não são satisfatórios, e então elas se voltarão para vocês, Meu povo, para que 

vocês possam mostrar-lhes meu trabalho espiritual com total clareza. 

10 Sempre que você se levantar em oração, você se lembrará de minhas palavras. Desta forma, você 

não ficará surpreso em seu caminho e poderá dar minhas instruções a todos que precisarem e pedirem por 

elas. 

11 Eu sou vosso Pai que vos fala continuamente para que Me compreendais, para que, depois de 

Minha proclamação através do intelecto humano, possais sentir-vos cheios de Minha paz e partir para a 

realização de vossa missão com entusiasmo, obediência e vigor. 

12 Eu não quero que a dor da humanidade passe despercebida por você. Quero que você sinta a 

aflição deles ─ as pragas, as pestes e todo sofrimento, e que reze com amor para que eles possam obter 

minha misericórdia. 

13 Todos os insultos que as pessoas fazem a você, eles não farão a você, mas a Mim, e assim causarão 

dor para suas almas com suas próprias mãos. Você, entretanto, receberá os desprezados com paciência, 

pois chegará o momento em que todos estarão convencidos de Minha verdade e saberão que não se 

enganaram. 
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14 Muitos dirão: "Se Deus está entre nós ─ por que Ele não ordena que as guerras terminem"? Mas 

vocês saberão como responder a seus semelhantes e lhes dirão que no momento do Juízo Divino, o Pai 

permite que os orgulhosos se destruam uns aos outros. Mas depois disso, estabelecerei um limite à luta 

para que eles possam receber a paz de Mim. 

15 A Palavra que lhe confio é luz em seu caminho para que você possa manter sua paz de espírito no 

meio do caos. Lembre-se, Israel, que cada palavra minha o satisfez. No entanto, não escute esta instrução 

apenas por hábito, siga realmente o que você aprende com seu Mestre. 

16 Perceba, Israel, o quanto Meu Espírito deve lutar contra o pecado e a incredulidade. Quando vejo 

que Meus filhos Me compreenderam, Meu Espírito se enche de alegria, Eu vos abençôo, e vossa 

obediência chega ao Pai como o perfume das flores. 

17 Não quero que você chore amargamente amanhã, Israel, e me diga com seu rosto voltado para o 

céu: "As seitas e as igrejas atraíram para si as grandes multidões às quais Você deu a luz com tanto amor". 

Sim, meus filhos, mas eles vão passar o trigo junto com o joio. Eles são corações que não foram 

reformados por sua palavra. Mas em verdade vos digo que pretendem espalhar as ovelhas do curral com 

palavras falsas. Mas eu sou poderoso e farei com que as multidões saibam com total clareza que meu 

trabalho é tão puro quanto flocos de neve. 

18 Não fiquem surpresos, meu povo. Viva sempre vigilante e seja o fiel vigilante. Não tenha medo 

das palavras que seus próprios irmãos e irmãs lhe dizem para convencê-lo de que você está cometendo 

erros. 

Permaneçam firmes, por grandes recompensas darei aos "soldados" que são fiéis à Minha Causa ─ 

aqueles de vocês que enfrentam estes tempos difíceis de confusão de visões de mundo, credos e religiões. 

Todos os seus semelhantes, vocês devem estimar da mesma forma que estimam meu Trabalho, e vocês 

devem apontar a instrução de que eu os deixarei novamente. Se os homens troçam de você, deixe-os fazer 

isso, pois a luz do Meu Santo Espírito os alcançará e então haverá arrependimento em seus corações. 

19 Seja firme e viva com vigilância, pois tempos difíceis o esperam. Nesses tempos, os homens virão 

ao meu trabalho e tentarão descobrir. Mas, na verdade, eu lhes digo, eu os ajudarei a passar, esta é a minha 

vontade. Pois quando você está envolto na escuridão por um curto período de tempo, eu apareço como 

uma luz brilhante para iluminá-lo e salvá-lo da garra do lobo faminto, e para mostrar-lhe o caminho da luz 

e da verdade. 

20 Eu, seu Mestre, lhe dou a conhecer todas as glórias que o rodeiam e as que você carrega 

escondidas dentro de si, sem que você as perceba por causa de sua falta de espiritualidade. 

21 Quero que vocês conheçam todo o poder com que lhes dotei para que possam fazer o bem e escalar 

a montanha, apoiando-se sempre no pessoal de Minha verdade. 

22 A vida sempre foi dolorosa para o homem porque ele sempre ignorou muitos dos dons que ele tem 

dentro de si. Como ele poderia ter feito uso deles, já que não sabia nada sobre sua existência? 

Muitas vezes encontrei pessoas desanimadas e tristes porque se achavam incapazes de se libertar do 

jugo que é a vida para elas neste momento. E por isso vos surpreendi agradavelmente com Minha voz que 

vos chama, com Minha Palavra que infunde fé, coragem para viver, alegria e esperança. 

23 Somente a fé pode fazer a alma se sentir forte, e por isso eu acendo a fé em alguns e a reavivo em 

outros com Meu ensinamento. Pois no futuro você terá que representar um povo forte, exemplar, obediente 

e cumpridor da lei. Mas sua força deve surgir de sua fé em Minha lei. 

24 Não quero ver mais lágrimas em seus olhos, não quero ver você carregar o pesado fardo de sua 

vida sem ideais espirituais e, em vez disso, cheio de preocupações e sofrimento físico. 

25 Sinta-se agora como filhos amados de seu Pai. Aprenda a me perguntar o que você precisa para o 

seu bem-estar. Lembre-se de que eu sou o Divino Consolador para que em suas tribulações você não deixe 

que o medo o conquiste. Saibam que a dor é apenas para fortalecer seu coração, não para enfraquecê-lo. 

Deve deixá-lo purificado, mas não amargurado. 

26 Já na terra alcançará aquela felicidade que encherá sua alma, e que lhe dará seus primeiros frutos 

neste mundo, para que você possa continuar o caminho da vida sem desânimo. 

27 Espiritualizai-vos na inspiração de Meus ensinamentos para que Me deixe ser plenamente 

manifestado através de vosso ser. 
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28 Eu não lhe dei meu corpo então? Entenda, então, que você a possui. Deixe-me manifestar-me 

através de sua mediação como se eu estivesse fazendo isso em meu próprio corpo. Então vocês terão se 

espiritualizado verdadeiramente e terão feito a vontade de seu Pai. 

29 Abra a porta do seu coração e deixe-me entrar para que você possa ser consolado em seus 

sofrimentos. Eu, o Senhor dos seres e dos mundos, venho até você com a humildade de um mendigo, e 

meu único pedido, meu pedido suplicante, é que vocês se amem uns aos outros. Pois através de sua 

compreensão e discernimento, você me amará e adorará. 

30 Cada criança é parte do Meu Espírito, portanto, o que você faz ao seu próximo, você faz a Mim. 

Você não sente pena do sofrimento dos outros como sente pelo seu próprio sofrimento? Por que vocês se 

sentem como estranhos, já que são o mesmo espírito e a mesma carne? Vocês são meu trabalho, que criei 

no início para que ele possa evoluir e ser aperfeiçoado através dos tempos. 

31 Hoje, nesta era de grandes provações, somente sua fé o fará vitorioso, e a oração fervorosa, que é 

uma chave poderosa para abrir as portas e familiarizá-lo com sua jornada, o ajudará. 

32 Seu trabalho para levar a Boa Nova de Minha manifestação no espírito a seus semelhantes será 

muito grande, porque a humanidade desta época é menos ingênua e menos piedosa. Eles lhe apresentarão 

suas dúvidas e despreparo, e você terá que lutar com persistência. Mas não se desespere quando encontrar 

estes obstáculos, cumpra sua missão neste período e verá com satisfação como este mundo é iluminado 

pela fraternidade e pela paz que há tanto tempo é desejada e solicitada por aqueles que sempre confiaram 

na vitória da Luz sobre as trevas. 

33 Naquele dia, que já está próximo, aqueles que moram na terra poderão apreciar o amor como a 

razão desta vida e por todas as belezas e perfeições que as obras de amor realizaram em todos os 

momentos. Então você saberá porque eu vim nesta Era e qual é o resultado de seus esforços ─ enquanto 

outros estarão no "Vale Espiritual" e de lá verão multiplicadas com inexprimível deleite as sementes que 

eles semearam neste mundo. 

34 Seja sensível a toda inspiração de Mim, seja obediente e simples. Deixe-me ser conhecido através 

de seus dons, deixe-me alcançar seu semelhante através de seus dons. Que seus lábios falem Minhas 

palavras de conforto diante dos ouvidos daqueles que sofrem e expressem Minha sabedoria diante 

daqueles que precisam de luz. Que suas mãos me sirvam para acariciar, e seus olhos para olhar com 

misericórdia, com ternura, ou com compaixão. 

35 Vocês devem se encher de Mim para poder fazer os trabalhos que lhes ensinei. Então você saberá 

que Cristo derrama Sua verdade sobre todas as almas e só espera que sua elevação revele Seu amor. 

36 Se meu ensino lhe parece tão estranho que você acha que nunca ouviu tais palavras, embora me 

conheça, eu lhe digo que seu espanto é o resultado de sua incapacidade de explorar o núcleo do que lhe 

revelei em tempos passados. Por esta razão, este ensino pode parecer estranho ou novo para vocês, quando 

na realidade esta luz sempre esteve presente em suas vidas. 

37 Hoje, sua mente será atirada como um frágil barco em uma tempestade. Mas não se virará, uma 

força milagrosa irá protegê-lo. Cada relâmpago será uma centelha de esperança na noite profunda, e 

quando a tempestade finalmente terminar e o novo dia chegar como uma mensagem de paz, uma oração 

cheia de fé, amor e gratidão surgirá da parte mais íntima de seu coração. Você sentirá que sua alma 

emergiu fortalecida do julgamento e experimentará uma certa iluminação que não conhecia antes, e que 

lhe permitirá ver claramente o que tem sido escuridão e mistério para você. 

38 Somente quando vocês se tiverem transformado interiormente é que os enviarei ao mundo para 

difundir Minha mensagem. Pois somente quando a espiritualidade for genuína nos discípulos eles saberão 

transmiti-la como a receberam de Mim. 

39 Eu também lhes digo que antes de enviá-los para compartilhar esta Boa Nova, terei curado suas 

feridas e banhado seu ser no bálsamo de consolo que derramei sobre esta humanidade. 

40 Venha hoje para ouvir esta Palavra ─ venha à Fonte transbordar de conhecimento e misericórdia 

para que você possa realmente começar a Me conhecer, porque você não Me conhece. 

41 Toda vez que seus lábios ou seus pensamentos me dizem: "Senhor, tende piedade de mim, tende 

piedade de minha dor ─ Senhor, não me negueis vosso perdão", vós provais vossa ignorância, vossa 

confusão e o pouco que Me conheceis. 
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42 Diga-me para ter compaixão por sua dor? Pedir-me para ter piedade de meus filhos? Suplica-me 

que perdoe seus pecados ─ Eu que sou amor, graça, misericórdia, perdão e compaixão? 

43 É bom que você procure mover aqueles que têm um coração duro na terra, e que com lágrimas e 

súplicas você procure despertar compaixão naqueles que não têm um traço de compaixão pelo próximo; 

mas não use essas frases ou pensamentos para mover Aquele que te criou por amor e para te amar 

eternamente. 

44 Você entende agora porque eu lhe disse que você sabe muito pouco de Mim? Às vezes, quando o 

copo é muito amargo em sua boca, ou uma dolorosa prova vai até o limite do que sua força pode suportar, 

você invoca Meu nome e me diz: "Senhor, tira de mim este castigo, não me deixes sofrer mais". 

     Oh, vocês, que em suas trevas não percebem que não sou eu que quero mantê-los em dor, mas que são 

vocês mesmos que criam sofrimento, que enchem seu copo de amargura e depois Me acusam. 

45 Venha a esta fonte de luz aqui, para que sua alma e sua compreensão sejam iluminadas, e então 

comece a Me conhecer como Pai, como Mestre e como Juiz. Pois eu, como Mestre incansável, tenho 

estado com você, Israel, sem olhar para sua desobediência e sua falta de compreensão, sua falta de 

reflexão e estudo de Minha Lei. Através de Minha Palavra Divina, faço você ver suas falhas, suas 

fraquezas e sua ignorância. Eu lhe dei tempo para começar a trabalhar nos campos que lhe confiei como 

herança. 

46 É a missão que o Mestre sempre confiou ao discípulo para interceder diante do sofrimento e da 

amargura dos homens. 

47 Minha Palavra já falou a vocês de acordo com a preparação e elevação da alma. Mas eu desço ao 

mundo do pecado e das trevas sem comprometer minha Luz Divina. Venho até você para que você possa 

ser renovado. Mas quando eu os chamei para prestar contas com Minha Palavra Divina, vocês sofrem 

porque sentiram que Minha Palavra tocou seu coração para que ela despertasse sua alma. 

A Palavra que seu corpo ouviu não foi do seu agrado porque seu materialismo o impede de reconhecer 

a intenção Divina, a essência e o poder inspirador de cada Palavra que lhe dei. Portanto, eu vos digo: 

Desmaterializai e deixai que vossa alma quebre suas correntes e se levante a Mim para que possa ouvir 

Minha Palavra Divina e vossa parte material do ser possa compreender através da alma o que o Mestre está 

entregando a vós. 

48 É minha vontade que vocês sejam o povo israelita que carrega em seus corações as sementes do 

amor e da paz divina. O mundo espera misericórdia e compaixão de seu Deus, e como em tempos 

passados, espera contemplar os verdadeiros discípulos de Jesus. 

49 As pessoas esperam sua luta como a dos discípulos da Segunda Era. Mas às vezes você perdeu a 

coragem, e quando você ouve seus semelhantes blasfemando e difamando você, chamando você de 

impostores, você age como Pedro e Me nega no caminho, nega a graça com a qual eu o preparei, e a perde 

ao cair de novo em seu materialismo. 

50 Você deve convencer o descrente, levantar o caído e dar palavras de conforto e amor àqueles que 

sofrem. 

51 As pessoas em sua liberdade de vontade exigem a unificação para que a paz possa reinar na Terra. 

Eles lutam pela harmonia e querem mostrar ao mundo que há luz neles, que são dotados com o poder de 

criar a paz. 

Mas esses enganadores querem arrancar de suas mãos a jóia de valor inestimável e a Arca do Novo 

Pacto que lhe dei a seu cargo, e querem fazer de vocês mais uma vez servos do Faraó, escravos das trevas 

─ daqueles que, por sua falta de compreensão, arrastam correntes de maldade, do egoísmo de sua auto-

importância. 

52 Não falei apenas do cumprimento da missão de meus apóstolos da Segunda Era, e do cumprimento 

da missão de Moisés. Não, Israel, eu lhe falei sobre o cumprimento da missão de Jesus de Nazaré. Ele lhe 

deu um exemplo muito perfeito. 

53 Eu lhes dei algo desta mesma autoridade de Jesus, para que vocês possam partir como Ele para 

socorrer seus companheiros de sofrimento. 

54 Eu não dei ao homem outras leis, nem outra doutrina, nem outros caminhos. São as próprias 

pessoas que pavimentaram os caminhos pelos quais a humanidade caminha agora. Mas você está no 

caminho certo e aproveite meu amor e minha luz. 
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55 Mas vocês, pessoal, querem que as pedras testemunhem a minha presença? Não, Israel, pois isso 

seria motivo de dor e amargura para sua alma e corpo. 

56 Não é minha vontade, povo escolhido, que vocês pereçam e que a humanidade não os reconheça 

como meus discípulos, como os mestres de amanhã. Portanto, o Mestre lhe diz: Estude e pesquise para que 

você possa compreender meu propósito divino, para que o mundo possa conhecer e chegar à árvore da 

vida. 

57 Amado povo, curto é o tempo em que você ouvirá minha palavra divina através de um portador de 

voz. Mas do número do meu povo, nem uma só alma deve ser muito pequena ou muito grande. Cento e 

quarenta e quatro mil devem ser reunidos antes de minha presença no final de 1950 para receber as 

instruções finais pelas quais você deve ser guiado para cumprir sua difícil missão, para partir para as 

nações a fim de trazer luz, misericórdia e verdade. Desta forma, através do cumprimento da missão dos 

meus escolhidos, o mundo pode desfrutar da paz do meu Espírito Divino. Portanto, o incansável Mestre 

lhe dá outra sílaba de sua instrução para que você possa estudá-la, interpretá-la e segui-la. 

58 Minha manifestação é caracterizada pela luz, pela paz e pelo amor a você. Eu lhes mostro o 

caminho no qual vocês devem se renovar. Estou lhe instruindo a caminhar sobre ela para que você se sinta 

fortalecido pelo meu amor. Esta será a força que vos fará caminhar com firmeza, que vos transformará em 

verdadeiros discípulos que darão um testemunho fiel de minha Presença à humanidade. 

59 Eu vos liberto para que não sejam mais escravos do pecado. Eu vos dou a luz para que possais 

conhecer a verdade e construir um santuário em vossos corações onde Me apresenteis vossa fé como uma 

tocha para que vossa alma possa elevar-se até Mim e estar em comunhão comigo. 

60 Eu não quero que você me diga mais: "Senhor, por que você está longe de mim, por que você não 

me ouve, por que eu me sinto sozinho na jornada da vida"? 

Povo amado: Eu nunca me afasto de Meus filhos, são vocês que se afastam de Mim porque lhes faltou 

fé e vocês mesmos Me rejeitaram e fecharam as portas de seus corações para Mim. 

61 O mundo o julga mal e lhe causou dor. Mas quando você clamou a seu Pai, por misericórdia lhe 

dei as melhores "roupas", porque Minha misericórdia é grande e não o deixei perecer. Pois eu sou o porto 

da salvação para você e para a humanidade. 

62 Eu o alimentei com os melhores alimentos de minha mesa celestial e lavei seus pés para que você 

possa percorrer seu caminho como seu Mestre. 

63 Deixo minha palavra escrita em seu coração para que vocês sejam os filhos da luz que 

testemunham minha presença entre vocês ─ para que vocês sejam o bastão da humanidade e lhes mostrem 

o barco salva-vidas ─ para que minha luz brilhe na escuridão e vocês ensinem o mundo a voar e comungar 

com minha Divindade de espírito a espírito. 

     É por isso que estou preparando vocês, povo, para serem os servos da Terceira Era que dão o pão da 

vida e a água cristalina para as multidões. 

As crianças estão perecendo neste momento de depravação, confusão de conceitos e materialismo. O 

mundo segue seu caminho como um homem cego, são aqueles que estão mortos para a vida da graça, é a 

humanidade que perece e me dá outro cálice de sofrimento para beber. Mostre-lhes a luz do novo dia, 

deixe-os sentir Minha presença e diga-lhes que o Pai os espera de braços abertos. 

64 Resumindo, já são os momentos em que você vai ouvir minha palavra através de um porta-voz. 

Mas minha palavra divina deve ser como um livro aberto diante da humanidade. 

Você deve mostrá-lo escrito em seu coração, em sua alma, como a luz que o ilumina, como uma tocha para 

guiar a humanidade. Pois este, desejando o fruto que você recebeu, chegará a ele de várias maneiras, e 

você terá que dá-lo para que ele tenha vida de graça dentro dele. É o fruto da árvore da vida, e quem se 

alimentar dela não perecerá porque terá a vida eterna dentro dele. E vocês que se alimentaram deste fruto 

devem permitir que sua alma se levante e se levante ─ quebrando todas as suas correntes. 

65 Encham seus corações de paz e boa vontade. Sejam almas de luz que se mostram ao mundo como 

almas livres que souberam construir a verdadeira Igreja para seu Senhor. 

66 Quero vê-los dar vida aos "mortos" e luz aos "cegos", levando Minha mensagem aos ouvidos 

daqueles que não Me ouviriam e convertendo os corações à fé. Esta é a semente dourada que você deve 

apresentar a seu Pai em suas mãos. Portanto, eu vos levanto e vos dou Minha instrução, que é um tesouro 
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de valor imensurável para vossa alma. Pois vos fiz sentir Minha paz em Minha palavra e vos inspirei com 

ela para que andeis neste caminho que está inundado pela luz de Meu Espírito Santo. 

67 Eu não olhei para suas falhas, vocês me têm agora apenas como Pai para dar-lhes Minha Palavra, 

para que vocês possam se renovar seguindo-a e se verem cheios de Minha misericórdia. Quero ver vocês 

vestidos com meus benefícios espirituais, todos igualmente iluminados pela luz do meu Espírito Santo, 

para que ─ unidos pelo amor, pela fé e pela boa vontade ─ vocês possam ser o Israel forte que torna minha 

Obra conhecida para o mundo, para que em vocês possam ser vistos meus embaixadores, meus 

mensageiros ─ as almas que verdadeiramente se prepararam para liderar os homens. 

68 Você recebe meus ensinamentos dia após dia. Eu sou o Mestre que vos instrui constantemente para 

que, no futuro, uma vez espiritualizados, vocês cantem um louvor espiritual. 

69 Eu lhe dou minha força para que você possa seguir meu traço divino. Eu esclareço suas mentes 

para que você possa compreender claramente seu Pai, para que você possa interpretar corretamente minha 

Palavra, e para que a verdade que os homens buscam de diferentes maneiras possa ser revelada em você. 

70 Vós, povo amado, trareis esta mensagem à humanidade para que ela possa compreender a Lei do 

Pai à luz da verdade. Pois vejo que em seus grandes erros eles se intrometem com Meus altos conselhos e 

procuram penetrar Meus tesouros secretos, embora não estejam preparados para isso, nem ainda Me 

tenham entendido. 

71 Meu ensinamento será o espelho claro em que a humanidade se olhará, para que com humildade e 

mansidão permita que Minha Palavra a converta e a prepare para Me amar, para se renovar e para que os 

homens se amem uns aos outros. 

72 Eu lhe dei o padrão de minha paz para que você possa torná-la palpável para o mundo. Mas a paz 

que vos confiei é a do meu Espírito ─ é a que inspira vosso espírito ─ é a que nasce de meu amor e através 

da qual a humanidade tomará consciência de minha Presença. É esta paz que eu lhe dei para que você 

possa senti-la plenamente em seu caminho, que eu pavimentei para que você não sinta dor. Para isso, 

vocês criaram para si mesmos. 

Mas sua alma possui grandes dons e poder para que você possa triunfar sobre o sofrimento, o que o 

purifica e limpa. Pois verdadeiramente vos digo que não será somente a dor que vos aproximará de Mim, 

mas a obediência à Minha Lei, às vossas boas obras. 

73 Vocês sentirão felicidade na prática dos meus ensinamentos e assim subirão a montanha. Entenda 

que você tem uma missão difícil a cumprir. Como seu Mestre, você deve deixar um rastro de obediência 

entre a humanidade, um exemplo de humildade, para que seja como um rastro luminoso e as próximas 

gerações possam seguir seu exemplo. Você deve deixar o caminho pavimentado para que eles possam 

alcançar a espiritualidade. Vocês serão os semeadores da verdade, para que o mundo não caia mais no 

abismo ─ em inimizades que ele alimentou ao longo dos tempos. 

74 Prepare-se, meu povo, para que os famintos do mundo compreendam minha verdade. Traga-lhe 

consolo, pois sua purificação é grande. Mas também lhes digo que a misericórdia que tenho guardado para 

vocês em Minha tesouraria é grande. Mas antes de recebê-la, você deve se tornar digno de ganhá-la. Uma 

vez alcançado o cumprimento de sua missão, você perceberá que a tem na parte mais íntima de seu ser. 

75 Na verdade, eu lhe digo que você não é mais carente, nem fraco, nem cego. Pois minha luz vos 

iluminou para que possais dar testemunho de minha presença neste tempo. É minha vontade que aqueles 

que vêm depois de você encontrem um lugar tranqüilo de paz em cuja sombra possam descansar. Dê-lhes 

as boas-vindas, leve-os à fonte da graça sem olhar para sua ignorância ou sua maldade. 

Se eles vêm com a lepra, cure-os porque você tem o bálsamo curativo, e se um assassino vem até você, 

cubra-o com seu manto espiritual e faça-o arrepender-se de seus crimes para que ele possa buscar a água 

que o purifica de sua mancha, que o redime. Quando estes necessitados espirituais chegarem à sua porta 

porque desejam minha palavra e minha luz, você não lhes negará nada. Vocês serão os servos de seus 

semelhantes, pois eu os preparei para isso, a fim de que vocês possam conceder minha misericórdia. 

76 Assim, para onde quer que você vá, haverá bem-estar. As pessoas Me reconhecerão e sentirão 

Minha presença e terão fé em seus corações. Assim, o mundo será capaz de se afastar de sua idolatria. 

As pessoas devem Me buscar espiritualmente, devem se amar e nutrir a paz e a boa vontade amando-se 

uns aos outros. Mas são vocês que trarão esta instrução, vocês serão como um raio de luz na escuridão 

deles. 
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77 Sua batalha está próxima. Você saberá que é a batalha da luz contra as trevas. Então vocês se 

tornarão soldados de minha causa, brandirão seu distintivo e pegarão a espada de minha palavra e 

testemunharão os exércitos de seu Senhor lutando contra a escuridão deste mundo. 

78 Este é o momento em que eu ilumino todas as almas, quando eu liberto o mundo da escravidão que 

ele suportou durante séculos. Mas é necessário que eu me faça sentir neste mundo do mal, das inimizades 

e da má vontade, onde as guerras florescem, onde o pecado tem dado todos os seus frutos. É necessário 

que ele se purifique como ouro no cadinho, para que possa subir à vida da graça e o homem possa ter a 

vida eterna em sua alma. 

79 Mas o Pai vos diz: Não estou destruindo a coisa mais preciosa da criação, que é a alma. Não, 

queridos filhos, eu só limparei o mundo de sua corrupção para que possa surgir uma nova humanidade na 

qual as multidões Me sintam e cumpram Minha Lei. As pessoas se amarão, comerão o fruto da árvore da 

vida, saciarão a sede de suas almas na fonte inesgotável da graça, e Meu Espírito Santo as iluminará como 

a estrela real. Então vocês verão que a humanidade me louvará e me abençoará. 

80 Amado Israel, você é o escolhido e o preparado, para que possa continuar a lutar e trabalhar para 

que este mundo possa contemplar o Novo Dia. 

81 Pessoas, você faz o começo, porque é o primeiro a dar o exemplo. Apresente meu trabalho como 

eu o confiei a vocês. Sejam os verdadeiros espiritualistas que carregam os dons do Espírito Santo em toda 

glória. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 337  
1 Bem-vindos são os mansos e humildes de coração que não se ofenderam com a modéstia destes 

lugares onde me faço conhecido, porque só pensaram em dar a sua alma o deleite de ouvir Minha Palavra. 

2 Em verdade vos digo, em nome dos breves momentos de preparação destes corações, envio Minha 

Luz e Minha Paz a este mar agitado no qual a humanidade está perecendo no meio de suas paixões e de 

suas guerras. 

3 Como não deveria Meu Espírito também se deleitar quando vejo essas multidões que Me buscam 

no significado da mensagem que ouvem através do portador da voz? Eles não pedem mais formalidades ou 

ritos, eles só querem se alimentar do pão do Espírito. 

4 Coma e fique saciado, almas, cérebros e corações, para que você se sinta fortalecido e alimentado 

para a eternidade quando não ouvir mais essa voz. 

5 A voz de seu Mestre, humanizada pelos porta-vozes, terminará. Mas o livro de minhas revelações e 

ensinamentos, como um farol de brilho inextinguível, permanecerá para sempre diante de sua alma. 

6 Esta Palavra, que inundou suas almas de paz, que trouxe infinitas delícias aos corações e mentes 

deste povo, que elevou os "mortos" à fé, e iluminou o caminho de todos aqueles que a ouviram, ─ mesmo 

que vocês não a ouçam mais dos lábios dos meus escolhidos, ela será indelével e inesquecível para vocês. 

7 Abençoados sejam aqueles que sabem manter este pão e este vinho no mais puro e puro de seu ser, 

pois sempre terão algo para dar conforto, semear misericórdia e acender luz em seu caminho. 

8 Abençoados sejam aqueles que acreditaram hoje, pois amanhã acreditarão no que ouviram e viram. 

Vocês permanecerão na Terra para trabalhar pelo despertar espiritual e pela paz de seus semelhantes, e eu 

os manterei até que eu os tenha trazido para a Terra Prometida. 

9 Como sua memória é muito fraca para reter a abundância de ensinamentos que lhe revelei, deixar-

lhe-ei um livro material inspirado em Mim que contém todo o essencial que ensinei a este povo durante 

este tempo. Assim, seu trabalho diário será mais fácil porque Meus ensinamentos sempre o encorajarão ─ 

porque você não correrá o risco de esquecer com o tempo o que ouviu uma vez. Você cairia em erro, 

falsificação ou sigilo. 

10 Minha Palavra continuará sendo um farol e uma estrela para este povo, e o triunfo espiritual será 

dos fiéis e perseverantes até o fim ─ dos que não se encolhem da fome e sede do deserto ─ dos que passo a 

passo ascendem ao seu próprio Calvário, seu olhar sempre fixo no Infinito, que é luz, eternidade e a 

promessa de verdadeira bem-aventurança. 

11 Quanto mais você levantar sua alma, menos a cruz irá pressioná-lo. E uma vez que eu não fale 

mais com vocês nesta forma, me aproximarei de vocês em espírito e lhes direi: abram seu livro e estudem, 

para que logo sejam os discípulos corajosos que esta obra precisa para se tornar conhecida na Terra. Você 

abrirá seu livro e ele lhe responderá, o livrará de dúvidas e lhe revelará o que você estava tentando explicar 

a si mesmo. 

12 De fato, eu lhes digo que chegará o dia em que vocês não precisarão mais de um livro material 

para lembrá-los de Minha Palavra a cada vez, porque ela então fluirá de seus lábios como um fluxo 

inesgotável de inspiração. Mas para que esse dia venha e para que você atinja esse grau de elevação e 

sabedoria, você terá que estudar e praticar muito na instrução escrita com antecedência, até atingir a 

maturidade e o conhecimento básico que lhe permitirá receber a inspiração divina de espírito a espírito. 

13 Será agradável para o Mestre quando Ele vir paz em seus corações. Vocês, meus discípulos, 

sempre se refrescarão com minha palavra e, quando se levantarem espiritualmente, sentirão minha 

manifestação em sua alma e receberão minha inspiração. 

14 Vocês são meu povo escolhido e devem ser humildes e generosos. Caminhe no caminho da luz 

para que você não tropece e falhe. Pois sou eu que vou diante de vocês. 

Quem dorme às vezes verá ao despertar que seus irmãos e irmãs progrediram no caminho da luz, 

enquanto ele estava apático. Mas também dou minha palavra dia após dia ao servo que não trabalhou, que 

se deixou enganar pelas trevas e permitiu que as ervas daninhas brotassem em seu coração. 

15 Retirai-vos, ó amados discípulos, de vossos caminhos anteriores, pois neles só a dor vos assaltou. 

É por isso que eu o encontrei nu e faminto, sem paz e sem conforto para o mundo, sem conhecimento de 

seu destino e sem que você sentisse o calor de meu Pai. Mas agora eu lhes dei uma nova oportunidade e 



U 337 

175 

lhes dei tempo para se refrescarem com a Minha palavra, para que nela possam encontrar a salvação de sua 

alma ─ aquela alma que sempre foi escrava das paixões do corpo. 

16 Você está no tempo em que o mundo nutre seu mais alto grau de corrupção, quando o desejo de 

poder floresce e a nefandade daqueles que não ouvem a voz da razão e da consciência prevalece. 

Entretanto, vocês que estão neste caminho de luz, recebam minha palavra para que possam compreender 

seu destino, para que possam evoluir e se preparar através do amor que eu sempre lhes ensinei. 

17 Você me ama muito e sabe como usar o tempo. Vocês se espiritualizaram, conquistaram seus 

corpos e se inspiraram a trabalhar para o progresso de seus semelhantes. 

Mas também há muitos que não Me entenderam, não escutam a razão e não sentem Minha paz 

plenamente, nem querem ter grandeza espiritual em seu ser. 

18 Eu os encorajo com meu amor para que não se sintam fracos, para que, recebendo minhas forças, 

possam fortalecer sua determinação de cumprir minhas ordens e possam fazer frente aos problemas e 

infortúnios que as próprias pessoas lhes causam. 

19 Não tenha medo dos homens, observe e reze, para que as trevas não o surpreendam, nem o privem 

da graça com que o preparei. Vocês serão Meus mensageiros nas diversas regiões da Terra. 

O reconhecimento do meu Trabalho tem sido o seu despertar espiritual. Vocês não são mais idólatras 

nem fanáticos. Você já sabe qual é seu destino e sua missão espiritual. Mas quem quer que queira 

percorrer este caminho, ame seu semelhante e tenha a consciência como guia de suas ações. Então tudo 

será luz e não haverá escuridão em seu coração. Ele terá alegria e contentamento dentro de si, e isto fará 

com que sua alma se levante ainda mais para Mim. 

20 Todos que estão neste caminho estarão sempre protegidos por meu Mundo Espiritual de Luz, serão 

apoiados por ele no cumprimento de sua missão. 

21 Contente-se com os grandes benefícios que o Pai lhe concedeu em relação a tudo o que diz respeito 

à vida humana na Terra. Não peça aquilo que pode trazer ruína à sua alma e ao seu corpo. Tenho mais para 

lhe dar do que você poderia pedir de mim. Mas sou eu quem sabe o que realmente lhe falta no caminho da 

vida. Eu lhe disse: Se você souber cumprir Minha lei, você Me contemplará em toda a Minha glória. 

22 Os Seres de Luz estão agora eliminando a escuridão entre vocês. Eles serão seus protetores, que se 

esforçarão para que você seja puro e abandone toda a inclinação para se materializar, para que você possa 

contemplar a beleza espiritual e receber suas mensagens de paz para a humanidade. Elias também purifica 

e prepara os meus escolhidos para que eu possa me manifestar através de sua mediação. 

23 Use o pouco tempo que lhe resta para ouvir Minha Palavra através do Porta-Voz para que você 

possa permanecer iluminado e saber como receber inspiração. Pois através de seu espírito continuarei a 

falar às grandes multidões. Meu mundo espiritual também estará sempre com você. 

Seja obediente e avance com coragem e resolução firme, sem medir as distâncias. Você deve começar 

seu trabalho gradualmente, e então verá o mundo perder gradualmente seu medo de punição e toda 

tendência humana. Assim, ele aceitará cada vez mais seu testemunho. 

24 Vocês já conhecem sua missão e como se preparar. Tudo o que você precisa é saber como se 

comunicar com minha Divindade de espírito a espírito ─ não mais através da mente de um portador de 

voz. 

25 Então, aqueles que não me reconheceram não ficarão mais confusos. Eles sentirão confiança e fé e 

experimentarão que o espírito é capaz de receber e compreender Minha manifestação espiritual. 

26 Os pontos de encontro que lhe deram abrigo continuarão a ser pontos de encontro para você. Mas 

eu lhes digo que a verdadeira Igreja, que estará sempre aberta na eternidade, é a Igreja do Espírito Santo. 

A ela virão todas as gerações, e nela receberão de Mim vida e luz, paz e bem-aventurança. 

27 Depois de 1950, vocês começarão a trabalhar para levar a Boa Nova à humanidade, como eu lhes 

ensinei. Portanto, estou lhes ensinando para que possam acumular a verdadeira luz que vocês trarão ao 

mundo. 

Vocês, como povo escolhido, devem respeitar as idéias de seus semelhantes nas diversas seitas e 

comunidades religiosas e uni-las em uma só vontade através de seus esforços. 

Chegará o momento em que Meu Trabalho florescerá em várias nações ─ naqueles campos que foram 

estéreis, para que todos possam conhecer a verdadeira essência de Minha Palavra, que eu derramei como 

água cristalina neste tempo. 
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28 Amanhã você será um só povo, com um só ideal, como uma única fonte à qual todos vêm para 

beber suas águas cristalinas. Esteja vigilante para que a humanidade possa desfrutar de um e do mesmo 

fruto ─ aquele fruto que dá essência e doçura ao coração e à alma. 

29 Meu ensino o preparará de tal forma que todos que absorvem seu significado aprenderão a 

relacionar-se com seu vizinho com um tratamento especial para todos ─ para crianças, jovens ou adultos, 

homens ou mulheres. 

30 Quando lhe falo de tratamento especial para seus semelhantes, quero que você entenda que estou 

falando de tratamento da alma. Pois é necessário que cada vez que você entra em contato com seu vizinho 

você esteja muito consciente de que quando você vai até ele você está entrando em contato com sua alma. 

31 Então você saberá como descobrir na criança uma alma que começa uma luta, que começa uma 

vida por meio de um coração puro e de uma mente virgem. Quando seu coração fizer essas reflexões, 

sentirá ternura e amor por essas almas. 

32 Quando você está diante de um jovem, você pode ver em sua energia, em suas grandes 

expectativas e em seus objetivos ambiciosos, a presença de uma alma no auge de sua luta na terra ─ aquela 

etapa da vida na qual a alma luta incessantemente contra as paixões da carne e os perigos que a perseguem 

a cada passo. 

33 Ter compreensão para os jovens, ajudá-los e prestar atenção a eles para que possam seguir adiante 

no difícil caminho da vida. 

34 Ter respeito e amor pelas pessoas maduras e pelos idosos. Neles você pode descobrir uma alma 

que já cruzou o cume da montanha da vida. O que a terra tinha para lhes dar, seja pouco ou muito, eles já 

receberam. Eles já não esperam mais nada dela. Eles depositam toda sua esperança no futuro que espera 

sua alma. Mas de todas as pessoas, elas são as que mais têm a dar, porque já colheram a colheita de tudo o 

que semearam durante sua existência. Com eles não é sua alma que precisa de seus cuidados ─ é sua carne 

cansada, exausta da luta da vida. Esteja atento, terno e respeitoso com eles, pois eles precisam e merecem 

isso. Depois de tantas amarguras e lutas cansativas, uma gota de mel é muito bem-vinda a esses corações. 

35 Quero que vocês, pessoas amadas, olhem os seres humanos desta maneira: espiritualmente, para 

que possam dar a cada um de seus semelhantes o valor que eles têm e o lugar que eles merecem. Se vocês 

esquecerem o núcleo de seu ser e continuarem a se tratar apenas como seres físicos, vocês negarão a si 

mesmos o verdadeiro valor que está presente em cada ser humano, que é a alma. 

36 Agora que estou deixando que minha voz seja ouvida através dos transmissores de minha palavra, 

dou as boas-vindas à multidão de ouvintes que estão aqui para me ouvir. Saúdo tanto o devoto quanto o 

descrente, o de boa fé e o inquiridor, aquele que se purificou na espiritualização, assim como aquele que 

carrega o pesado fardo de seu materialismo. 

37 Eu vos abençôo, amados, porque até este dia vocês me mostraram a fé e o desejo de aproximar-se 

da perfeição de sua alma. A missão de Israel é rezar e instruir para o mundo. Vocês cresceram e se 

multiplicaram, e de discípulos estão gradualmente se tornando discípulos para depois procurar aqueles que 

devem receber a herança de Minha Palavra em um curto espaço de tempo. 

38 A maneira pela qual eu me revelei neste tempo é diferente da Segunda vez, mas meu propósito é o 

mesmo: Para salvar a humanidade, para removê-la daquele redemoinho que encontrou em seu caminho e 

do qual não pôde escapar. 

A tentação é desencadeada em todo o seu poder, e o homem caiu como uma criancinha e experimentou 

grande sofrimento. Ele esvazia seu cálice de sofrimento e me chama em sua profunda confusão, e o Pai 

tem estado com ele. 

As leveduras ainda são deixadas no copo, mas eu o ajudarei a suportar as dores que são o resultado de 

sua desobediência. Abençoados sejam vocês que Me ouvem, pois serão fortes! Mas o que acontecerá com 

os outros quando esse grande sofrimento os atingir? Será que suas almas irão desmoronar por falta de fé? 

A oração de Israel deve sustentá-los. 

39 Quero vê-lo puro, arrependido e inspirado por meu amor. Enquanto você buscava sua salvação no 

mundo, você era fraco. Quando você levantou seus olhos para Mim e me perguntou, você recebeu força. 

Já que você sabe onde está o consolo ─ por que você nem sempre me procurou? Por que você não busca o 

amor para eliminar o ódio e assim acabar com as guerras? 
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Continuo a falar ao mundo, mas somente Israel me ouve e se responsabiliza por minhas palavras. Sobre 

ela deixo os fardos, mas também as graças espirituais. 

40 Em vocês coloquei Minha verdade e Minha essência para que vocês possam tornar Minha palavra 

conhecida. Não quero ver em você fanatismo, ignorância ou hipocrisia. Quero ver meu povo livre dentro 

da estrutura de minhas leis, como uma família forte e sincera que sabe amar e alcançar os necessitados, 

que entende os golpes do destino que a humanidade está passando neste momento, e pelo qual reza. Estou 

preparando-o para que você nunca diga: "Meu Pai, falta-nos luz, conhecimento e força para lutar contra o 

falso e a escuridão". 

41 Eu lhe pedi um pouco de fé para fazer milagres através de sua mediação. Eu lhe dei provas de 

poder que lhe dei. Você curou o homem doente porque o envolveu em seu amor. Uma palavra de você 

converteu um pecador. Você moveu seu coração, e a luz que o penetrou o fez refletir, e percebendo suas 

transgressões, ele se arrependeu, e você o salvou. 

Conforto e paz, eu lhes disse, e em sua jornada pelos lares vocês trouxeram paz, e dela não só os seres 

que habitam este mundo se beneficiaram, mas também esses seres espirituais, seus irmãos e irmãs, me 

agradecem pela luz que o povo de Israel espalhou por todo o universo. 

42 Vocês alcançarão dons ainda maiores de graça quando se amarem em espírito e em verdade, e se 

unirem no cumprimento de minhas leis de paz e boa vontade. Uma vez preparado desta maneira, leis 

espirituais justas emanarão de você. Aparecerão líderes entre vocês que mudarão o curso das nações. Mas 

quando eu der esta missão a um de vocês, aceitem-na humildemente, sentindo a grande responsabilidade 

que lhes dou, lembrando Moisés quando ele conduziu o povo escolhido com segurança, suas palavras, seus 

princípios cheios de sabedoria e justiça, e tomem-no como seu exemplo. 

43 Tenho planejado grandes missões para você no futuro, dependendo de sua preparação. A influência 

de vocês será decisiva para o curso deste mundo. Vocês pregarão a igualdade, respeitarão a missão que dei 

a meus filhos porque eles possuem todas as virtudes e direitos sagrados que lhes concedi, sem exceção. 

44 Para que você consiga a vitória, deve se unir, sentir compaixão pela humanidade. Perdoe-a como 

eu a perdoei. Você verá suas inúmeras falhas, suas doenças morais e mentais, sua degenerescência. Você, 

entretanto, deve apenas transmitir a luz. Sua missão é dar, explicar Meu ensinamento e dar um bom 

exemplo. O resto você deve deixar comigo. Os grandes assuntos que você encontrar com seus 

semelhantes, você os trará diante de Mim, e eu os decidirei de acordo com a Minha vontade. 

Depois de 1950, não formar teorias, nem ciências dentro do meu ensino, não criar dogmas ou ritos, 

permanecer apenas na fé. Carregue o sinal em sua alma e pratique as virtudes que lhe ensinei. Reúna 

forças para a luta, porque a humanidade o espera. Alguns de vocês irão além das fronteiras de sua nação, 

outros para as províncias próximas. Outros de vocês voltarão para onde viram a luz pela primeira vez neste 

mundo. Eu os espalharei; contudo, rezem e se preparem para que conheçam minha vontade e saibam como 

obedecê-la. 

45 Vá em meu nome. Preparem-se antes de falar. Quando estiver pronto para trabalhar, estude sua 

difícil missão. Eu serei seu precursor. Quando lhe pedirem para testemunhar minha vinda pela terceira vez, 

fale do que você viu e ouviu. Naquele momento, você terá estudado e investigado minha Palavra, e o que 

você não foi capaz de entender até aquele momento, você entenderá. 

46 Eu o envio para construir no coração de seus semelhantes. Seu trabalho deve ter mãos e pés para 

que seja digno de Mim. 

47 Você será julgado e examinado. Mas se as pessoas virem em você o ideal de serviço, elas se 

curvarão diante de você e o amarão. As pessoas ficarão surpresas com sua transformação e espiritualização 

e o tomarão como exemplo. Da instrução que você der, eu serei testemunha no Alto Além. 

48 Enviarei grandes almas à Terra para continuar o trabalho, e vocês terão grandes missões espirituais 

de acordo com seus méritos. A humanidade pecou muito e a semente ruim criou raízes profundas em seu 

coração. Portanto, o trabalho de purificação será longo e duradouro. 

As almas que têm que mostrar o caminho certo já foram enviadas ─ são vocês que formam o povo de 

Israel, que eu coloquei em um nível espiritual do qual vocês podem elevar a humanidade. 

49 Não se sinta superior aos outros. Minha Palavra e Meus dons são para todos, para que vocês 

possam Me entender da mesma forma. 
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50 A Terceira Era começou em 1866, e você não sabe quantos anos ou séculos esta Era vai durar. 

Uma vez que a Segunda Era terminou somente após cerca de 2000 anos, você não sabe até quando a Era 

atual pode durar. Somente confiem, pessoas queridas, que o Pai se fará conhecido por vocês e estará muito 

próximo de vocês, e que vocês se transformarão cada vez mais a cada dia. Quando você fizer uma pausa 

na luta, eu o estimularei para que você possa avançar. É uma batalha dura e sustentada que começou e vai 

continuar. É o meu trabalho de restauração. 

51 Eu lhe dei vida, eu o enviei a este mundo para cumprir uma missão difícil. Cumpra minhas ordens, 

me ame mais do que qualquer coisa criada e sirva a seus semelhantes para que você possa viver em um 

nível superior e estar mais perto de Mim todos os dias. 

52 Todos vocês morarão comigo quando tiverem se purificado e cumprido sua tarefa. Viver 

espiritualmente na Terra e obedecer às leis espirituais e terrenas para que você possa experimentar o 

cumprimento de todas as Minhas promessas. 

53 Deixe para seus filhos esta herança: minha palavra. Eu lhe dei o poder de criar, de formar uma 

família. Eu lhe concedi um lar e lhe disse: enche-o de amor, de calor e de bons exemplos. Se você quer ver 

a retidão em seus filhos, cumpra minhas leis. Eles esperam isso de você, mas se neste momento não 

entenderem seus conselhos e seus exemplos, chegará o momento, pais de família, em que lhe darão razão, 

o honrarão e o abençoarão. 

54 Aprendam comigo hoje, pois eu me dirijo a todos sem exceção, vocês são todos Meus filhos e 

todos vocês têm direitos iguais de serem amados, abençoados, perdoados e redimidos por Mim. 

55 Aqui está minha palavra, da qual emanam faíscas de luz, que dissipam a escuridão de toda mente 

fechada à verdade. 

56 Vejam como o poder desta Palavra abre as portas de seus corações para que o amor e a humildade, 

a espiritualização e a fé entrem neles e, ao mesmo tempo, faça desaparecer para sempre a arrogância, a 

ignorância e o pecado que há muito habitam neles. 

57 Em verdade vos digo: Todos que me ouviram ─, quer acreditem ou não em Minha Palavra, ─ 

agora carrega uma centelha de luz em sua alma, e uma porta se abriu em seu coração para a consciência 

que nunca mais será fechada. 

58 Minha Palavra terá que lutar contra a ignorância espiritual que reina na humanidade. Enquanto 

aqueles que sabem de Meu retorno acreditam que Minha presença acontecerá por Meu Espírito vindo à 

carne como na Segunda Era, aqueles que nada sabem de Meu retorno e Minhas promessas se perguntam 

sobre Minha presença no espírito e através da mente humana, e constantemente se perguntam por que 

estou novamente entre os homens, embora eles nada soubessem sobre isso. 

59 A razão disso é que a humanidade tem se contentado com seus ritos, suas tradições e cultos 

externos, esquecendo de estudar a lei, as profecias e os ensinamentos que deixei para a humanidade em 

tempos passados. 

60 Como você não ficou surpreso quando me ouviu agora, já que não estava vigilante como eu lhe 

instruí? Como você não se surpreendeu com a presença de Minha Palavra, já que nunca teve interesse em 

conhecer Minhas profecias e os sinais que anunciavam Meu retorno? 

61 Para estas pessoas sem interesse em saber a verdade, é como se eu não tivesse feito nada nem dito 

nada na Segunda Era. É como se eu não tivesse vindo nem existido. Portanto, tem sido necessário que 

Minha Palavra fale de eventos passados neste tempo, para que você possa relacionar os eventos presentes 

às profecias, promessas e ensinamentos da Primeira e Segunda Vez. 

62 Se todos vocês tivessem estudado a Palavra que lhes trouxe naquele momento, todos vocês teriam 

me esperado, todos teriam entendido que Meu retorno tinha que acontecer no espírito, e ninguém teria se 

surpreendido com Minha manifestação. Mas você veio com a escuridão da mente, com o curativo da 

ignorância que o impediu de ver a luz da verdade ─ com um coração cheio de fanatismo e loucura. Como 

poderia ter sido tão possível que todos vocês, assim que me ouvissem, tivessem dito: "Ele é o Mestre"? Foi 

necessário que vocês me ouvissem uma e outra vez, e outra vez, para que a cada lição suas mentes 

captassem uma nova centelha de luz que o aproximasse da compreensão. 

63 Assim, sem a necessidade de consultar ninguém, nem de recorrer a livros, você veio a conhecer, 

página por página, a verdade das revelações de tempos passados, através das quais você entendeu a razão 

de minha manifestação espiritual neste momento. 
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64 Seu coração se tornou cada vez mais tranqüilo, e seu espírito fortaleceu cada vez mais sua fé 

quando viu os sólidos alicerces sobre os quais se construiu esta doutrina que eu chamei de Espiritismo, e 

que é a doutrina que lhe fala de revelações eternas. 

65 Discípulos, compreendam então que quando eu falei com vocês em espírito através do médium da 

voz humana, foi para que quando eu não mais falar com vocês por esse meio, vocês possam continuar a 

Me buscar em espírito e alcançar a verdadeira comunhão com Minha Divindade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 338  
1 Eu sou o caminho e a luz que o guia. Eu sou o pessoal que o apóia e o poupa de cair no seu 

caminho. Eu sou o farol que ilumina seu caminho, fortalece sua alma com a paz de meu Espírito Divino e 

acalma as tempestades de sua vida para que você possa estar inteiro, para que sua alma não seja deixada 

para trás. 

2 Em minha palavra você recebe a força, o calor e o alimento que sua alma precisa para levantar-se e 

lutar como o Mestre o ensinou. 

3 Minha Palavra tem servido, serve e servirá ao longo dos séculos como uma pedra de toque para 

atingir a pureza de alma e a sua perfeição. Sua alma passou por vários estágios de desenvolvimento, mas 

ainda não atingiu a perfeição em seus trabalhos no cumprimento de sua missão. 

4 Eu vim na Terceira Era e me fiz conhecido através da mente humana com o propósito de mostrar-

lhes o caminho mais uma vez e prepará-los como discípulos da Terceira Era. Falei com você da maneira 

mais simples para que você possa entender Minha Palavra. Falei com vocês em alegorias e em parábolas. 

Mas em cada um de meus ensinamentos, permiti que seu significado penetrasse em sua alma e expressei a 

vocês o desejo que o Mestre sente de reconhecer em cada um de vocês um verdadeiro discípulo. 

5 Quando chegará o momento em que sua alma compreenderá o amor perfeito que o Pai lhe mostrou 

em todos os momentos? Neste momento, a luta de seu Mestre é grande na humanidade para salvar todas as 

suas criaturas, todas as almas. Estou despertando sua alma à medida que a natureza desperta nos primeiros 

raios da manhã. 

6 Embora minha palavra seja simples ─ se você a estudar, descobrirá a grandeza em sua essência e 

apreciará o valor de cada uma de minhas palavras. 

      Percebam que vocês estão em uma escola onde os considero alunos, discípulos e mestres. Dependendo 

do nível que sua alma atingiu, você recebe de minha palavra o que é apropriado para você. O discípulo 

simplesmente aceita minha palavra e a torna sua. O discípulo tira de meus ensinamentos aquela parte que 

lhe corresponde, e disto ele está cheio de virtude. Aquele que está preparado como mestre recebe minha 

palavra, a sonda, se deleita com ela, sente em sua alma o desejo de cumprir, de difundir meus 

ensinamentos, de praticar as virtudes e de desenvolver seus dons. 

7 Você quer transmitir minha palavra a seu próximo, mas descobriu que muitos de seus semelhantes 

não estão preparados. Vocês bateram em corações, mas encontraram as portas fechadas e eles não 

receberam suas palavras, e sentiram a ferida do desrespeito de seus semelhantes. No entanto, isto foi feito 

em seu benefício. Pois é assim que você poderá compreender o que seu Mestre sente quando ele bate no 

coração do homem e encontra o santuário despreparado. Mas meu amor por todos os meus filhos é grande. 

8 Portanto, eu vos digo: não afrouxeis em vossa luta, permanecei firmes, pois eu estarei ao vosso 

lado; e se numa ocasião encontrardes as portas fechadas, amanhã os corações se abrirão e receberão Minha 

Palavra. 

9 A humanidade é insensata e permanece obstinada em seu pecado. Eu, porém, em Meu amor, em 

Meu perdão por todas as Minhas criaturas que habitam na terra e no além ─ amo seu espírito, pois ele é 

parte de Meu próprio Espírito. Mas ao seu corpo eu atribuo o que é necessário para que possa ser o suporte 

da alma. 

10 A paz e a tranqüilidade que você desfruta na terra é uma bênção e uma graça que você recebe de 

seu Pai. Mas você também reclama interiormente e me diz: "Senhor, minha aparência exterior é pobre e 

esfarrapada". Mas, na verdade eu lhe digo, você acha que estou longe de você por causa disso? Você acha 

que a presença de Deus não está com você porque suas roupas estão esfarrapadas? 

11 O interesse que tenho por você diz respeito à sua alma, e se você vive neste mundo devotado e de 

acordo com sua pobreza, a virtude que sua alma revela será grande. Lembre-se que seu Mestre lhe ensinou 

a humildade e os méritos que a alma pode alcançar através desta virtude. Você terá em seus lábios apenas 

uma bênção e um cântico de louvor ao seu Deus. Pois na verdade vos digo que a recompensa não está na 

terra, amados discípulos, está no além. Aqui na terra eu não lhes darei felicidade, aqui não é o Paraíso, 

aqui eu preparei para os meus escolhidos uma indulgente recompensa. 

12 Abençoados sejam vocês que sofrem com a paz e a rendição, pois vocês darão passos firmes no 

caminho. O Mestre lhe ensinou a não lutar pelas riquezas deste mundo, a não desejar os tesouros 
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transitórios desta vida. Se você vive em uma humilde cabana, mas seu espírito sabe como desdobrar os 

presentes que lhe dei, você poderá se sentir mais feliz do que um rei ou potentado da terra na mais luxuosa 

morada. 

13 Falei-lhes em uma parábola para ensiná-los a viver neste planeta em harmonia com seu Pai, para 

que vocês possam obedecer a seus mandamentos. Pois seu destino está escrito em meu amor. 

14 Esta vida lhe serviu para que sua alma possa alcançar a elevação através da rendição e da luz que 

você recebeu de Mim. 

15 Você passou por vários estágios de desenvolvimento. Já na primeira, vocês começaram a se 

preparar para cumprir sua difícil missão. No segundo, você encontrou maior progresso, maior clareza em 

seu espírito. No terceiro, vocês fizeram maiores progressos, maior compreensão de minhas palavras e 

maior observância das mesmas. Assim, você chegou à quarta etapa e sentiu ainda mais a graça de seu 

Deus, a aproximação do meu espírito ao seu. E neste grande deleite, sua alma chegou à quinta etapa, na 

qual você teve que trazer um desdobramento ainda maior no cumprimento de sua missão. Vocês lutaram, e 

assim chegaram à sexta etapa, a um novo cumprimento, a um progresso renovado e a mais um 

desdobramento das virtudes que seu Deus lhes concedeu. E assim chegareis ao sétimo estágio, no qual 

contemplareis o reino do Pai, no qual vosso espírito experimentará diretamente a glória do Pai, e no qual 

estareis à direita de vosso Senhor. 

16 Minha Palavra desce para inspirar sua alma porque quero que vocês continuem a se refrescar com 

a presença de meu Espírito Divino amanhã, por causa de sua preparação. Pois quando você estiver 

preparado, não se sentirá órfão, não sentirá a ausência de Minha Palavra, pois seu espírito pode comungar 

com Minha Divindade. Portanto, quero que vocês se preparem a tempo, que pratiquem a oração e que 

tenham a espiritualização em seu coração, para que amanhã não fiquem em confusão nem pratiquem o 

engano. Quero que você saiba como elevar sua alma para Mim, para que possa receber Minha inspiração. 

Pois estou prestes a transformar cada um de vocês em um "escabelo de pés" de Mina. 

17 Um "escabelo" é o fundamento sobre o qual repousa a luz e o poder de seu Senhor. Então amanhã, 

meus filhos, vocês serão os verdadeiros "escabotes", os verdadeiros portadores da minha Palavra. 

Preparado pelo desdobramento de seus dons, você transmitirá minha Palavra com toda a pureza. Não 

quero ver a ignorância entre meu povo Israel após este precioso tempo de minha proclamação através do 

intelecto humano ter terminado para vocês. 

18 Quem entre vocês, depois de 1950, negará esta Causa Divina? Se você agir desta maneira, será por 

ignorância, e é por ignorância que eu estou removendo de você neste momento. Pois aquele que é 

iluminado não se retirará, permanecerá firme e avançará no caminho. Mas aquele que não Me entendeu 

não reconhecerá que foi fruto de sua falta de preparação, de sua falta de fé e de espiritualização, e por isso 

voltará à sua idolatria e ao fanatismo. 

19 Se você vê imperfeição neste caminho, não a atribua à minha Divindade, eu sou perfeito. Atribua-o 

a seu vizinho que não soube se preparar para guiá-lo com a perfeição com a qual eu o instruí. 

20 Eu vos disse: Para meu Espírito não há nacionalidades, não há castas nem gêneros familiares, não 

há raças nem cores. Todos vocês são meus filhos, e para todos vocês abri meus braços, e todos vocês eu 

recebi. Recebi aquele que veio a Meus pés contrito e arrependido ─ o coração que é corrupto, que ainda 

carrega consigo traços de sangue em suas mãos, e o abriguei da justiça da terra. Por quê? Porque ele é meu 

filho. E se ele foi o pecador mais cruel da terra, se matou, eu o perdoei e lhe disse: "Não peque mais". Eu 

sou o perdão, mas eu quero que esse perdão seja sua salvação para sempre. 

21 Quero que vocês abandonem seus caminhos do mal, que cada um compreenda minha palavra e se 

arrependa de suas faltas, que vocês sejam pecadores arrependidos em minha presença, que vocês 

confessem a seu Deus. Pois eu o ouvirei em silêncio e não farei com que seus pecados sejam conhecidos. 

Não vos trairei, meus filhos, aconselhar-vos-ei como os mais fiéis de vossos amigos. 

Não coma as frutas proibidas na terra, não aprecie o que não lhe pertence, não faça obras que o 

desonrem na vida. Sejam homens ou mulheres que vivem com toda honra e retidão, como eu lhes ensinei. 

Se alguma fraqueza o fez pecar, arrependa-se agora de sua transgressão. Permita que Minha misericórdia o 

purifique. Mas eu quero que seu arrependimento seja puro de coração. 
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22 Corrigi-vos, renovai-vos, pois o Mestre vos disse neste tempo: eu faço uso do pecador, mas não do 

pecador indisciplinado, mas do pecador arrependido. E se você se arrependeu ─ o que você recebeu? Paz, 

tranquilidade de espírito, equilíbrio em sua alma, sentimentos de gratidão e virtudes de seu Deus. 

23 Que ser humano é capaz de lhe dar um momento de paz espiritual, como eu lhe dou em cada 

momento? Que ser humano o aconselha como eu? Perceba que ninguém na Terra é capaz de preparar seu 

caminho com tanta confiabilidade e capacidade como eu o faço com você. E mesmo assim, você ainda 

quer se afastar deste caminho a fim de experimentar novas aventuras. 

24 Homens e mulheres que sofreram a morte de seus familiares, que morreram ─ daqueles que 

viveram com você, que lhe deram paz de espírito e encheram seus corações de amor: Você não concorda 

que minha vontade foi cumprida em seus entes queridos? 

Vocês mães sentiram a perda de seus filhos, seus filhos ficaram órfãos na vida, perderam a presença de 

seu povo mais querido que eram seus pais. As esposas viram seus companheiros fiéis falecerem. Eu os 

removi de suas vidas, os chamei para o além. Mas você vai interferir com meus altos conselhos? Não. Pois 

você deve perceber que está apenas temporariamente neste mundo, que eu só os removi porque tenho uma 

nova vida reservada para eles. 

Mas agora seus corações concordaram, e se você chorou pela ausência de seus entes queridos, é por 

causa da fraqueza de sua natureza terrena. Entretanto, seu espírito, que compreendeu minha santíssima 

vontade, sentiu alegria. 

25 O Pai diz a você: Seguir cada uma das minhas ordens com amor, com aprovação e paz. Por um dia, 

não muito distante, sua alma também entrará no além e contemplará as almas que morreram antes de você. 

Vocês ainda moram neste planeta, mas eu lhes digo sinceramente: o mesmo destino os espera. No entanto, 

tenha força, luz e paz nesta vida para que você possa continuar a viver de forma justa neste mundo. 

Quando eu o chamar, seus olhos se abrirão para esta nova vida e você começará um novo caminho. 

26 Bem-aventurado aquele que está preparado, pois escapará de sua purificação e verá uma nova vida 

em seu caminho. 

27 Retirem-se do mundo, levantem seus olhos para Mim e se refrescem com Minha presença. Que a 

Minha Palavra seja gravada em seu coração para que você seja forte e não permita que a tentação lhe 

roube o que lhe confiei com tanto amor. Cumpra a lei para que você possa ser um verdadeiro espiritualista. 

Pois você tem dormido o tempo todo e eu o despertei. Se você tiver a resolução de estar comigo, você não 

sentirá o peso de suas dívidas. 

28 Venho neste momento para receber o cumprimento da missão de meus trabalhadores e deixar em 

suas almas meu amor e meu beijo de paz, bem-aventurança espiritual. Quero que você seja o espelho para 

outros ─ para aqueles que negam minha presença entre vocês, que não acreditam em minha manifestação 

através da faculdade humana de compreensão. 

29 Meu mundo espiritual o protege e é o pessoal em sua vida. Entretanto, quando você entra na 

escuridão, eles me mostram suas lágrimas porque você esqueceu que são eles que o guardam. 

Mas venho como Pai para aconselhá-lo ─ como Mestre para instruí-lo, e como Deus para dar-lhe 

Minha bênção e misericórdia. Vejo os discípulos com a esperança de chegar até Mim. Mas eu lhes digo 

que todos que querem estar comigo devem ser obedientes. 

30 Eu vos instruí para que vocês possam compreender e espiritualizar a si mesmos. 

31 Minha manifestação através da mente humana está chegando ao fim. Mas se vocês entenderem 

meus ensinamentos, se sentirão unidos em pensamentos e vontades e se amarão uns aos outros. 

32 Restam apenas algumas devoções matinais nas quais você ouvirá Minha Palavra através do 

intelecto humano, e é necessário que você Me entenda para que você leve o significado desta Palavra com 

você no fundo do seu coração. Eu vim até você, amanhã você deve se levantar espiritualmente para chegar 

até Mim. 

33 Após o fim de Minha manifestação através do intelecto humano, o ensinamento que eu vos dei 

reverberará em vosso ser. Você se sentirá melancólico por causa da ausência desta manifestação, e então 

você chorará pelo tempo não utilizado quando não tiver usado o que eu lhe dei em meu ensino. 

34 Eu os chamei neste momento, amados, para que estejam preparados. Mas se você desperdiçar esta 

oportunidade, permitirei que você continue em seu próprio caminho, e seguirei seus passos suave e 
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humildemente, e se você cair, eu graciosa e amorosamente o levantarei novamente, e depois de suas 

longas andanças eu o atrairei para Mim mais uma vez. 

35 Eu o elevei a um nível mais alto do que aquele em que a humanidade se encontra. Eu transmiti 

progresso a sua alma para que, como seu Mestre, você possa inclinar-se para a humanidade para elevá-la, 

como eu fiz com você. Você não deve olhar o mote nos olhos de seu semelhante sem antes olhar para a 

viga que está dentro de você. Entenda estas palavras, gente, pois a humanidade ainda não as entendeu. 

36 Vocês formarão minha Igreja. Será a união de almas puras, almas de boa vontade que amam seu 

Deus e O servem. Serão as almas da luz que não terão mais nada de mal, porque as trevas não terão lugar 

nessas almas, pois serão puras como flocos de neve. 

37 Eu lhes disse: vocês farão parte dos meus anfitriões que lutarão arduamente para libertar a 

humanidade de suas trevas, e através de sua obediência vocês atingirão o nível de perfeição. Muitas boas 

obras você será capaz de fazer se for gentil, humilde e cheio de fé em seu Pai. Pois eu me farei conhecido 

através de seu intelecto, porque eu lhe dei grandes dons e me derramei em você como luz, graça e 

sabedoria. 

38 Eu o tornei rico para que você possa doar essa riqueza aos necessitados. Pois vocês não devem ser 

egoístas que querem tudo apenas para vocês mesmos. Pois se você agisse desta maneira, seria privado da 

minha misericórdia. 

39 As profecias se cumprirão e então, quando a humanidade estiver em sua confusão, em sua 

escuridão, vocês lhe mostrarão a luz e manifestarão minha presença em vocês mesmos. 

40 Entendam-me, pessoal, falo com vocês claramente, recebo vocês com amor. Venha saciar sua sede, 

eu sou a Fonte de Água Viva. Descansem comigo, que sou a Paz, e refresquem-se comigo, que sou a 

Perfeita Sabedoria. 

41 Considere, humanidade, que é necessário que a dor esteja com você para que você possa me sentir. 

Mas não culpem seu Senhor por esses eventos, culpem-se a vocês mesmos. Quando o sofrimento chegou 

até você, você me disse: "Senhor, por que nos está castigando?" No entanto, você não reconhece o fruto de 

suas obras para me dizer: "Senhor, pecamos, perdoa-nos". 

42 Quando a humanidade souber se guiar à Minha maneira, ela terá se salvo, e todos terão amado seu 

Deus e Senhor e se amarão uns aos outros. Portanto, eu lhes digo: Mantenha meus ensinamentos em seu 

coração, tenha minha sabedoria em sua alma e transmita à humanidade de todas as maneiras como eu os 

dei a você. Ajudem-no a elevar-se, elevem-no com a força que eu confiei a suas almas. 

43 Eu lhe dou sandálias para seus pés para que você possa ter uma boa base e, portanto, pisar em 

todos os caminhos e trazer Minha luz. Vocês caminharão por procuração de Mim, pois fiz um convênio 

com vocês para cumprir esta bendita missão. Então, quando você vier até Mim, você me mostrará sua 

colheita. 

44 Mais uma vez, deleitar-me-ei em sua alma e lhe apresentarei a instrução que você deve aprender 

porque deve praticar o que eu, como Mestre, lhe ensinei. 

45 Você Me mostra sua obediência e o zelo que tem em seu coração para Me seguir, e isto faz você 

entender Minha Palavra Divina. É minha vontade que vocês estejam preparados para serem os verdadeiros 

mensageiros de Minha Palavra, para que as pessoas possam despertar e Me sentir no fundo de seus 

corações ─ para que possam reconhecer e caminhar no caminho e estar em harmonia comigo. 

46 Vocês passaram por várias provas e não foram fracos nelas, porque minha força permaneceu em 

vocês. Eu, como Pai, vos encorajo com minha palavra e vos assinalo o momento em que vos confio a 

misericórdia de que a humanidade necessita. Vocês sairão por minha procuração e trarão o Pão da Vida e a 

Luz do Meu Espírito Santo a seus semelhantes, para que eles possam escapar das trevas. 

47 Aproveitar-me-ei das almas que purifiquei e purifiquei ─ aquelas a quem dei luz para que seus 

olhos espirituais reconheçam Minha Presença nesta Terceira Era ─ vós que preparei com Minha Palavra 

para que possais transmitir o testemunho de Minha Presença em vossos corações. 

48 Você chegou à minha presença em necessidade sem nenhum bem. Mas preparei sua alma, vesti-a 

com a luz de meu Espírito Santo e distribuí entre vocês meus dons de graça para que possam ir até os 

necessitados e compartilhar com eles as riquezas que lhes confiei. 

49 Portanto, eu vos preparei e purifiquei completamente para poder dispor de vós ─ aqueles entre vós 

que se afastaram do mal e da falsidade ─ aquelas almas nas quais, quando ouviram Minha Palavra, Minha 
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Luz penetrou, iluminou e fez com que elas reconhecessem onde está o verdadeiro Deus. Por esta razão, 

vocês se afastaram da confusão que o mundo trouxe com seus falsos ensinamentos, com os quais a 

humanidade Me procura, porque não reconheceu que seu Deus não se revela no materialismo de suas 

obras. 

50 Levantem suas almas e se comuniquem comigo de espírito a espírito. Mas para alcançar esta 

comunhão, é necessário que você tenha impresso Minha Lei Divina em seu coração, para que em virtude 

desta espiritualização você possa estar em comunhão comigo. Eu lhes digo: Quando eu não falar mais com 

você através da faculdade humana do intelecto, não me retirarei de sua alma, habitarei em você porque isto 

é necessário para me fazer conhecer à humanidade através de sua mediação. 

51 Foi minha vontade que você fosse o primeiro a sentar-se a esta mesa. Foi minha Santíssima 

Vontade que vocês fossem reunidos e mobilizados em torno de Mim para dar-lhes sua herança e 

transformá-los de necessitados em ricos que possuem o tesouro de minha Palavra. 

Desta forma, seus olhos espirituais viram a luz de um novo dia, porque vocês são os discípulos da 

Terceira Era que preparei para que mais tarde possam testemunhar minha Presença à humanidade ─ para 

que possam falar de minha Lei com toda veracidade e sabedoria ─ para que possam pregar o Evangelho de 

meu amor e tornar minha Presença palpável às pessoas através de suas obras, para que o arrependimento 

entre em seus corações por suas transgressões e erros passados, para que abandonem seus falsos deuses e 

encontrem seu verdadeiro Deus e, através de sua mediação, recebam conforto e esperança para os tempos 

vindouros, quando minhas profecias se cumprirem. 

52 Em seu caminho, a escuridão se levantará para abraçar o povo. Mas não você, porque você carrega 

minha luz em sua mente e coração. Você não pode mais ser abraçado pela escuridão do mundo, que 

escurece a mente e cega os homens, fazendo-os não ouvir a voz de sua consciência. Mas esta é a batalha 

que lhes confio, pois em suas mãos coloquei uma espada de luz que iluminará as cavernas escuras. 

53 Você verá como as pessoas, em sua limitação, continuam a se curvar diante dos falsos deuses. Mas 

a luz de minha Palavra penetrará até o íntimo de seus corações e eles sentirão a presença de meu Espírito. 

54 As multidões se apresentarão e se purificarão para que possam receber minha mensagem através de 

sua mediação. Pois o Pai vem no desejo da salvação das almas, e é necessário que elas se purifiquem e se 

purificem de antemão a fim de receber minha misericórdia. Alguns resistirão porque estão cheios do 

desejo de poder, porque se arrogaram senhores entre as multidões e suas almas se tornaram obscuras e 

confusas. 

55 Você ouvirá como seus semelhantes negarão a veracidade de Minhas mensagens trazidas através 

de sua transmissão e dirá que vocês são os errados ─ seres humanos imperfeitos que não podem carregar 

Minha Presença dentro de si mesmos, na parte mais íntima de seu ser. Pois eles pertencem àqueles que 

querem me vivenciar como outro rei deste mundo. 

56 Na Segunda Era, eu reinei cheio de humildade para levar Minha Doutrina aos homens, mas eles 

não acreditavam na vinda do "Filho Unigênito do Pai". Da mesma forma, neste tempo seus semelhantes 

negarão que vocês são Meus mensageiros, Meus escolhidos, a quem dotei com meus dons de graça para 

que vocês possam tornar Meu Trabalho conhecido com toda a clareza. Pois eles o verão humildemente e 

aprenderão que você pertenceu ao povo que errou, que você também costumava viver na sujeira e no 

pecado. Você, entretanto, lhes falará de Meu amor e os convidará a Me receberem em seus corações para 

que também eles possam encontrar o porto da salvação. 

57 Desse modo vocês percorrerão as terras, e então, quando tiverem falado longamente, quando 

tiverem revelado incansavelmente meu amor e minha misericórdia à humanidade, quando tiverem 

demonstrado a verdadeira adoração que eles devem oferecer ao seu Deus, então essa humanidade verá 

desencadeado meu julgamento, e a grande purificação da humanidade começará até que seja pura e mais 

alta do que o ouro no cadinho. Seu pecado terminará com o fogo e os poderosos saberão que meu poder é 

maior que o deles e que minha justiça está acima de todas as leis. Suas inimizades serão removidas e 

abolidas. Pois meu amor será o fogo que purificará o coração dos homens. Então as grandes massas 

sentirão minha presença, e isto acontecerá, Israel, quando seu trabalho, sua labuta começará a florescer. Os 

campos serão frutíferos e minha semente se multiplicará de cem para um. 

58 Sua luta continuará mesmo depois que você tiver deixado seu corpo. Sua alma continuará levando 

a vida de meu Espírito Santo, vida de graça, vida eterna, e você trabalhará como meus anjos para que as 
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próximas gerações sejam pessoas de boa vontade que se amam e alimentam minha paz e glorificam seu 

Deus com suas obras. 

59 Hoje a humanidade está num caos, está dormindo um sono profundo. Ele não Me sentiu, não Me 

ouviu e são poucos os que estão acordados e sentem a presença de seu Senhor. Mas os homens acabarão 

compreendendo que agora é o momento de espiritualizar-se para alcançar o topo da montanha. Pois eles 

receberão a luz do Espírito Santo para que possam escapar de suas trevas. 

60 O tempo de sua confusão está chegando ao fim, os reinos deste mundo tremerão e verão que suas 

fundações são falsas, e desta forma minha vontade será sentida. Mas cabe a vocês preparar o mundo, 

porque é minha vontade que homens, mulheres e crianças ouçam a Boa Nova. Àqueles que choraram e 

esperavam consolo ─ dê-lhes, mostre-lhes a verdade no íntimo de seu coração. 

61 Abençoo a dor que vocês sofreram por minha causa, pois tudo o que vocês sofrem por minha causa 

os tornará eternamente dignos. 

62 Eu dou força à sua alma e deixo armas de luz em suas mãos para que você possa superar 

armadilhas que a tentação erguerá como obstáculos. Desta forma, vocês continuarão caminhando em 

direção ao reino que eu lhes prometi. 

Minha paz esteja com vocês! 
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