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Nota Preliminar 
O leitor observará que no texto dos volumes que formam o "Livro da Verdadeira Vida" se repetem 

alguns temas, às vezes com demasiada frequência, embora sempre desenvolvidos de formas diferentes; 

esta é uma peculiaridade recorrente desta compilação dos ensinamentos recebidos do Senhor. 

A este respeito, devemos ter em conta que as mensagens contidas neste livro foram recebidas em mais 

de cinquenta locais de reunião diferentes espalhados por esta capital e por todo o país (que significa 

México, ed.), e que, por outro lado, essas mensagens foram recebidas através de um grande número de 

mediadores de palavras. 

Verdadeiramente admirável é a coerência interior da totalidade dos ensinamentos do Divino Mestre, o 

que confirma que a palavra que veio dos lábios dos escolhidos para esta manifestação é a verdade. 

"Minha Palavra é uma só com todos", disse o Senhor através de Seus porta-vozes, e assim foi na 

verdade; pelo que Ele revelou com um, Ele confirmou com todos os demais, acrescentando: "Grandes 

verdades vos revelo através de diferentes porta-vozes, pois não bastaria transmitir a luz da Minha 

Divindade". 

A mesma coisa aconteceu com a mensagem que o Divino Mestre revelou à Humanidade na Segunda 

Era. Quatro dos discípulos de Seu ensinamento deixaram aos homens testemunhos escritos do que tinham 

ouvido, e a semelhança que existe entre os quatro modos de apresentação é surpreendente, muitas 

passagens sendo repetidas quase da mesma forma em cada escrito. O poder persuasivo que os quatro 

Evangelhos adquirem pela mútua confirmação juntos é extraordinário, já que em todos eles se aponta para 

o cerne da verdade. 

Esperamos que esta breve explicação sirva ao leitor para descobrir nas mensagens da Terceira Era a 

presença de um milagre semelhante àquele a que nos referimos. 

A Comissão para a Compilação do Livro da Verdadeira Vida  
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Introdução 
Após a publicação do primeiro volume, muitos pedidos foram feitos pelos leitores para saber mais 

sobre a origem da Obra Espiritual de Cristo. Em resposta a este pedido, este segundo volume será aberto 

com o capítulo: 

SURGIMENTO E PRIMEIROS COMEÇOS DAS REVELAÇÕES DIVINAS NO MÉXICO. 

O grande acontecimento, sem dúvida representado pelas Divinas Anunciações, foi sabiamente 

preparado pela mão de Deus. O instrumento escolhido foi Roque Rojas, nascido na capital do México em 

1812. Era um homem simples, piedoso e dedicado às coisas religiosas desde a sua juventude. Então 

aconteceu na noite de 23 de junho de 1861, que ele teve uma visão espiritual, e uma voz interior lhe disse: 

"Roque, tu és o escolhido para ser a forte "Rocha de Israel"". - A partir daquele momento, ele ouvia muitas 

vezes vozes interiores cujo significado ele não entendia no início. Aparições espirituais também vieram até 

ele. Tudo isso o confundiu em grande parte e ele temia perder a cabeça. No seu desespero, ele pediu à voz 

que ouviu para lhe dizer quem estava falando com ele. E ele ouviu claramente: "É Gabriel quem fala 

contigo." - A partir daquele momento Roque Rojas se acalmou interiormente, pois agora sabia de quem 

vinha a voz e, tantas vezes quanto a ouvia, se concentrava para captar o significado das palavras. A sua 

tarefa tinha-se tornado clara para ele, e como lhe foi instruído, ele reuniu à sua volta homens e mulheres 

que tinham a mesma mentalidade. Em um desses encontros, o espírito de Elias se revelou através da mente 

de Roque Rojas, dizendo: "Eu sou o profeta Elias, o da transfiguração no Monte Tabor". Ele deu os 

primeiros ensinamentos aos presentes e lhes abriu que a "Terceira Era", a Era do Espírito Santo, estava 

começando. O Espírito de Elias estava trabalhando incansavelmente no equipamento dos primeiros 

discípulos, assim como Ele já havia preparado o caminho para Jesus na Segunda Era através de João 

Batista. Em 1º de setembro de 1866, no meio de uma numerosa assembléia, Elias, através de seu 

instrumento Roque Rojas, ungiu sete crentes para se colocarem à frente dos sete lugares da assembléia e 

representarem os sete selos. Presumivelmente, a Divina Revelação recebida anteriormente por Roque 

Rojas também foi anunciada neste dia, que uniu os mandamentos de Moisés, os ensinamentos de Jesus e as 

instruções de Elias em uma única lei de 22 mandamentos. - Em uma reunião anterior, 12 homens e 12 

mulheres haviam sido ungidos que mais tarde serviriam como "portadores da voz" do Divino Mestre. 

Quando esse tempo chegou, o Raio Divino descansou pela primeira vez sobre uma jovem mulher chamada 

Damiana Oviedo, como o instrumento escolhido através de quem Cristo falou. 

Tudo aconteceu com grande simplicidade, de acordo com a Divina Vontade; o início foi humilde, 

devido às fraquezas e imperfeições humanas. Mas, no início deste século, já existiam várias comunidades 

nas quais Cristo se deu a conhecer através de instrumentos escolhidos. Estas pessoas, homens e mulheres, 

foram escolhidos e preparados por Deus para agir em arrebatamento espiritual como instrumentos para a 

manifestação de Suas mensagens. Em espanhol a palavra é "portavoz", que significa portador de voz, 

portador de palavra ou bocal. - Entre os anos 1930 e 1950, o ensinamento espiritual tinha-se consolidado e 

espalhado a muitas comunidades da capital e de toda a República Mexicana. Pouco notado pela grande 

multidão, Cristo revelou-se em ensinamentos gloriosos. Foi o retorno de Cristo no Espírito, na Palavra. De 

acordo com a vontade de Deus, as manifestações no México duraram até o ano 1950 e, nos últimos anos 

anteriores, foram gravados os sermões do Divino Mestre. Um grupo de fiéis seguidores do Movimento 

Espiritual coletou as transcrições e começou a publicar o primeiro volume em espanhol em 1956. No total, 

os ensinamentos compreendem agora 12 volumes. - Se considerarmos que as Revelações Divinas foram 

dadas a conhecer através de diferentes portadores de vozes nas respectivas e numerosas congregações, e 

que as mensagens correspondem plenamente em seu significado, esta é mais uma confirmação de que a 

Palavra que veio dos lábios dos escolhidos é a Verdade Divina. 

Depois de 1950, os membros das congregações continuaram a reunir-se nos vários lugares de reunião, 

e procederam de acordo com as instruções dadas anteriormente pelo Senhor: A elevação espiritual foi 

praticada através da oração silenciosa, e depois foi lido um ensinamento. Então os "profetas", que têm o 

dom da visão espiritual, deram testemunho do que o Pai Celestial lhes concedera ver. Outros, dotados do 

dom da intuição, explicaram e elaboraram sobre vários temas do sermão que tinha sido lido. Desta forma, 

a espiritualização dos membros deveria ser promovida. 
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O escritor destas linhas teve a sorte de ir ao México em 1930 para uma formação profissional. Durante 

muitos anos desfrutei dos prazeres de um novo mundo e do sucesso profissional. Em 1942, enquanto a 

grande luta das nações se desenrolava em vários teatros de guerra, entrei em contacto com as Mensagens 

Divinas na capital do México e senti-me imediatamente abordado por elas. No entanto, no início 

investiguei as mensagens de forma crítica, até que logo percebi que eram revelações genuínas do Pai 

Celestial. Eu era então um ouvinte ávido e testemunha pessoal deles. - Houve um tempo em que éramos 

um grupo de até 20 alemães dentro da comunidade mexicana, onde éramos ouvintes. No entanto, alguns 

dos compatriotas retiraram-se. 

Há onze anos, quando tinha chegado a altura em que desejava terminar a minha actividade profissional 

no México, regressei à Alemanha. Logo depois, juntamente com o meu amigo Traugott Göltenboth, 

comecei a traduzir o primeiro volume para o alemão, a fim de tornar as tremendas revelações acessíveis 

aos interessados de língua alemã. O primeiro volume foi traduzido há algum tempo e foi publicado há 

algum tempo por Otto Reichl Verlag, Remagen, sob o título: "Livro da Verdadeira Vida". Agora o 

segundo volume foi concluído, e desejamos que ele também encontre o seu caminho abençoado no 

coração dos irmãos e irmãs espirituais alemães. 

 

Walter Maier 

Empregados Traugott Göltenboth 
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Instrução 29  
1 Discípulos, novamente estou entre vós; mas porque a forma em que me manifesto é nova, vós 

duvidais sem perceber que não deveis deter-vos nas formas, pois assim não descobrireis onde está a 

verdade. 

2 O meio pelo qual eu me manifesto neste tempo é o homem; esta é a razão pela qual você duvida da 

Minha manifestação. A minha mensagem está na essência da palavra que vem através dos lábios do 

portador da voz. 
Designação das pessoas através de cuja mente o Senhor se dá a conhecer. Em espanhol a palavra é "portavoz", 

ou seja: portador de voz, mediador de palavras ou porta-voz. 

3 Hoje duvidas uma vez mais. Queres que eu venha como no passado? Lembre-se que você também 

duvidou, então! 

4 Não vos falo através de um estudioso ou filósofo, pois então não me teríeis atribuído a palavra, 

mas a ele. Em vez disso, eu me revelo através dos humildes, dos ignorantes e dos incômodos, para que, 

quando você comparar a insignificância e a palidez de sua aparência humana com a grandeza e a sabedoria 

da palavra que vem de sua boca, você venha a entender que só o Senhor pode falar com você dessa 

maneira. 

5 Há também aqueles que, na sua dúvida, se perguntam: É na verdade o Mestre? Estou a seguir um 

bom caminho? Isto não é um trabalho de tentação? - Mas quando vos perguntais assim, ouvis a Minha 

palavra amorosa dizer-vos: sentiste a paz neste caminho? Já encontrou conforto e recuperou das suas 

doenças? - Então você confessa à sua consciência e diz: Sim, eu vivi e recebi tudo isso. 

6 Ainda não é o momento para todos vocês acreditarem. Os tempos, as provas e os acontecimentos 

despertarão os homens e amanhã dirão: Em verdade, Aquele que esteve aqui e falou conosco foi o Divino 

Mestre. 

7 Eu vos revelo muitos segredos do espírito, para que possais conhecer a vós mesmos e assim 

conhecer melhor o vosso Pai. 

8 As pessoas que estudam Deus não concordam. Quais deles estão na verdade? Os cientistas 

discordam um do outro. Quais são as que estão no direito? Religião e ciência sempre estiveram em 

desacordo entre si, sem que os homens entendessem que o espiritual e o material vivem juntos em perfeita 

harmonia, e com ele formam a verdadeira obra do Criador. Um tem uma missão diferente entre os homens 

do que o outro; mas eles devem ser como a obra divina, estando em harmonia uns com os outros, como 

todos os seres da criação. 

9 Quantas maldições a religião lançou contra a ciência, e quantas vezes a ciência negou à religião a 

existência da vida espiritual! A religião depende dos males que a ciência infligiu à humanidade, e a ciência 

usa como arma o fanatismo e a superstição que os servos das religiões têm incutido na humanidade. 

10 Em verdade vos digo que alguns carecem de conhecimento da verdade que a natureza guarda, e 

outros carecem da devida interpretação da Minha Lei. 

11 Eu sou o Rei da Paz. Puxei da Minha espada e vim com a intenção de lutar para destruir todo o 

pecado e escuridão. Aqueles que Me seguem não devem temer se forem mal julgados pelos seus pais ou 

pelos seus filhos, pois o Meu amor irá compensá-los na sua luta. 

12 Mesmo na Segunda Era, alguns julgavam mal os outros, pois enquanto alguns ouviam Jesus, 

outros O rejeitavam. 

13 Meus novos soldados terão que partir para proclamar esta mensagem entre os homens que 

esqueceram Minha verdade, através de suas obras e exemplo. Hoje só encontro a minha palavra em livros 

empoeirados. A humanidade desviou-se do verdadeiro caminho e acostumou-se ao pecado, ao vício e à 

licenciosidade. O pecado já não os repele, o crime já não os enche de horror, nem o adultério os afecta. 

14 Humanidade, aqui você tem Minha Palavra em forma limitada, para que você possa entendê-la. 

Mas se queres provas da Minha presença, já te dei provas, e dar-te-ei mais; mas não chores, e não rasgues 

os cabelos quando eles vierem. 

15 Uma vez na Segunda Era, Jesus fez uma viagem, seguido por alguns dos Seus discípulos. Eles 

haviam escalado uma montanha e, enquanto o Mestre enchia aqueles homens de admiração pelas Suas 
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palavras, eles subitamente viram o corpo do seu Senhor transfigurado, pairando no espaço, com o espírito 

de Moisés à sua direita e o de Elias à sua esquerda. 

16 Naquela visão sobrenatural os discípulos se lançaram à terra, cegos pela luz divina. Mas eles 

imediatamente se acalmaram, e propuseram ao seu Mestre que o manto roxo dos reis fosse colocado sobre 

os Seus ombros, e também sobre Moisés e Elias. Depois ouviram uma voz que descia do Infinito, dizendo: 

"Este é o Meu querido Filho, em quem me agrada muito; escutai-O! 

17 Grande medo veio sobre os discípulos quando ouviram aquela voz, e quando olharam para cima, 

viram apenas o Mestre, que lhes disse: "Não temais, e não contes esta visão a ninguém, até que eu 

ressuscite dos mortos". Então perguntaram ao seu Senhor: "Porque é que os escribas dizem que Elias tem 

de vir antes?" E Jesus lhes respondeu: "Verdadeiramente Elias virá antes e corrigirá todas as coisas". Mas 

eu vos digo que Elias já veio, e eles não O reconheceram; antes, fizeram-Lhe o que quiseram". Então os 

discípulos entenderam que Ele lhes falava de João Batista. 

18 Quantas vezes, neste tempo diante dos vossos olhos, fiz desaparecer o corpo através do qual me 

comuniquei* para permitir que Me vissem na forma humana em que a humanidade conheceu Jesus, e 

ainda assim não se prostraram diante da nova transfiguração. 
* O Senhor aqui se refere aos muitos testemunhos dos videntes espirituais entre os ouvintes, que testemunharam 

que o corpo do portador da voz desapareceu, e que eles viram a forma de Jesus em seu lugar. 

19 Meu Trabalho é a Montanha Espiritual à qual vos convido a escalá-la por caminhos de amor, 

misericórdia e humildade. É o novo Monte Tabor, onde o passado, o presente e o futuro se fundem em um 

só, e onde a Lei, o amor e a sabedoria estão unidos em uma essência. 

20 Moisés, Jesus e Elias - este é o caminho que o Senhor traçou para o homem ajudá-lo a subir ao 

reino da paz, da luz e da perfeição. 

21 Sintam na vossa vida a presença dos mensageiros do Senhor. Nenhum deles morreu, todos eles 

vivem para iluminar o caminho dos homens que se desviaram, e para ajudá-los a levantar-se das suas 

quedas e fortalecê-los para que se dediquem com amor ao mesmo nas provas da sua culpa. 

22 Conheça o trabalho que Moisés realizou na Terra pela inspiração de Jeová. Estudem em 

profundidade o ensinamento de Jesus, por quem a Palavra Divina falou, e busquem o significado espiritual 

da Minha nova revelação, cuja idade é representada por Elias. 

23 Quando tiverdes alcançado o pleno conhecimento destas revelações Divinas, formai delas um livro 

que será dividido em três partes, e vereis que a primeira fala da Lei, a segunda do amor, e a terceira da 

sabedoria. Então você vai entender que é a lei que guia, que o amor exalta, e que a sabedoria aperfeiçoa. 

Finalmente, compreenderás que estas revelações te foram dadas em perfeita ordem, iluminando a vida 

humana: que o ensinamento do amor te foi dado quando já possuías um amplo conhecimento da justiça, e 

que da mesma forma, a sabedoria virá até ti quando viveres de acordo com os ensinamentos que o amor 

contém. 

24 Sempre o Senhor falou à humanidade através dos homens, pois entre o Ser Divino e o ser humano 

está o vosso espírito, que reproduz a mensagem celestial, que percebe e diviniza o Eterno. 

25 Moisés, Jesus e Elias representam os três estágios de desenvolvimento em que me fiz conhecido a 

vós: o braço de Moisés, que segurava a tábua da Lei e apontava o caminho para a Terra Prometida; os 

lábios de Jesus, que proclamou o Verbo Divino; e Elias, que, com suas manifestações espirituais, abriu as 

portas que vos conduzem ao Infinito e ao conhecimento daquilo a que chamais Mistério. 

26 Converso contigo, falo ao teu coração; enquanto que para me ouvires deves fazê-lo através do 

bocal humano, eu te ouço quando falas comigo no mais íntimo do teu ser. 

27 Eu sou Cristo, que tem sido perseguido, blasfemado e feito um acusado neste mundo. Depois de 

tudo o que Me fizestes na Segunda Era em Jesus, venho até vós para vos provar mais uma vez que vos 

perdoei e vos amo. 

28 Desnudo me pregastes à cruz, e também eu volto para vós, porque não escondo o meu espírito e a 

minha verdade dos vossos olhos por detrás do manto da hipocrisia ou da mentira. No entanto, para que Me 

reconheças, primeiro tens de purificar o teu coração. 

29 Quereis ver-Me em toda a Minha grandeza, e assim o Mestre quer mostrar-se aos Seus discípulos; 

mas ainda assim encontro-vos dando os primeiros passos, e tenho que me limitar até que possa ser 

compreendido por vós. 
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30 O que aconteceria se de repente visses a Minha luz em toda a sua glória?: Ficarias cego. E se 

ouvissem a Minha voz em todo o seu poder, perderiam a cabeça. - Se todo o Meu poder fosse libertado no 

portador da voz através de quem Me manifesto, o que seria dele? o seu corpo seria destruído. 

31 Portanto, concordem que o Pai se limita a si mesmo para ser compreendido, sentido e visto 

espiritualmente pelos homens, pois mesmo nessa limitação Ele é perfeito, sábio e infinito. Muitos de vocês 

gostariam que Eu fizesse milagres materiais para acreditar que sou eu que me faço conhecido. Isto foi o 

que você fez na Primeira Era, quando Moisés chamou o povo para conduzi-lo através do deserto até a 

Terra Prometida. Muitos de vocês exigiram que ele realizasse obras poderosas para acreditar que ele era o 

mensageiro de Deus e, portanto, para segui-lo. 

32 Moisés tinha dado provas suficientes de que o verdadeiro Deus estava com ele; mas o povo queria 

mais testemunho, e quando o mensageiro trouxe a multidão aos pés do monte Sinai, ele invocou o poder 

de Jeová, e o Senhor o ouviu e lhe concedeu grandes provas e prodígios. 

33 Quando o povo estava com sede, tomei isto como uma ocasião, e pela fé de Moisés, revelei o Meu 

poder, fazendo brotar água da rocha. Quando o povo estava com fome, eu dei testemunho da Minha 

presença na oração daquele que conduziu Israel, enviando-lhe o maná. 

34 O povo queria ouvir e ver Aquele que Moisés ouviu e viu através da sua fé, e eu me revelei ao 

povo na nuvem e os fiz ouvir a Minha voz por horas. Mas foi tão poderoso que o povo pensou que 

morreria de medo; seus corpos tremeram e seus espíritos estremeceram com aquela voz de justiça. Então o 

povo rogou a Moisés que suplicasse a Jeová que não falasse mais ao Seu povo, porque não conseguiam 

ouvi-Lo. Eles perceberam que eram demasiado imaturos para se comunicarem directamente com o Eterno. 

35 No tempo em que Cristo habitava entre os homens em Jesus, os homens diziam quando O viam: 

Como pode o filho do carpinteiro e de Maria ser o Messias prometido, aquele que os profetas anunciaram 

e que os patriarcas esperavam? Como pode este homem insignificante ser o Filho de Deus, o Libertador? - 

Mas o Mestre falou, e a Sua palavra fez tremer aqueles que a Ele vieram de boa fé, e até mesmo os 

incrédulos. A cada passo o povo exigia um milagre de Jesus, e Ele o fez. O cego veio e, para espanto dos 

fariseus, o Mestre deu-lhe vista, apenas tocando-lhe. Da mesma forma Ele devolveu a mobilidade ao 

paralítico, o leproso foi limpo do seu mal, o possuído foi libertado, a adúltera foi transformada com uma 

palavra, e os mortos ressuscitaram à Sua voz. 

36 Tudo o que os homens pediam para crer e conhecer-Me, eu lhes concedia; pois em Mim estava o 

poder de dar-lhes tudo o que pediam, pois em Jesus estava oculto o Espírito Divino para se fazer conhecer 

e cumprir a Lei. 

37 Quando Jesus foi pendurado na cruz, não havia um espírito que não se sentisse abalado pela voz do 

amor e da justiça d'Aquele que morreu, nu como a própria verdade que Ele trouxe em Sua palavra. 

Aqueles que estudaram a vida de Jesus reconheceram que não havia ninguém antes ou depois d'Ele que 

realizasse uma obra como a Sua, pois era uma obra Divina que, através do Seu exemplo, salvará a 

humanidade. 

38 Docilmente vim para me sacrificar, pois sabia que o Meu Sangue era para te transformar e salvar. 

Até ao último momento falei com amor e perdoei-te, pois vim para te trazer uma Doutrina sublime e 

mostrar-te o caminho para a eternidade com exemplos perfeitos. 

39 A humanidade queria me dissuadir do meu propósito, procurando a fraqueza da carne, mas eu não 

desisti. Os homens queriam tentar-me a blasfemar, mas eu não blasfemei. Quanto mais a multidão Me 

ofendia, mais compaixão e amor eu tinha por eles, e quanto mais eles violavam Meu Corpo, mais sangue 

jorrava dele para dar vida aos mortos à fé. 

40 Esse sangue é o símbolo do amor com o qual mostrei o caminho para o espírito humano. Deixei a 

minha palavra de fé e esperança àqueles que têm fome de justiça, e o tesouro das minhas revelações aos 

pobres espirituais. 

41 Só depois deste tempo é que a humanidade tomou consciência de Quem tinha estado no mundo. 

Daí que a obra de Jesus foi concebida como perfeita e divina, reconhecida como sobre-humana. - Quantas 

lágrimas de arrependimento! Quantas dores de consciência nas almas! 

42 No tempo presente, eu vos apareço espiritualmente na montanha da perfeição e tenho ao meu lado, 

como na visão daqueles discípulos, Moisés e Elias - eles são os três mensageiros que mostraram aos 

homens o caminho do espírito através do cumprimento da lei. 
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43 Moisés entregou à Humanidade a Lei esculpida em pedra, Jesus levou a Sua Lei de Amor ao seu 

mais alto fruto na Cruz, e Elias, como um Raio Divino, iluminou cada espírito com Sabedoria durante este 

tempo. Cada emissário teve seu tempo para fazer a humanidade compreender a mensagem divina, as 

revelações e as profecias. 

44 Moisés foi resgatado da água para que, como adulto, pudesse libertar o seu povo e dar-lhe a lei de 

Deus. 

45 "A Palavra" tornou-se homem para dizer à humanidade, com o Seu exemplo, "Eu sou o Caminho, 

a Verdade e a Vida". Maria, a Virgem Mãe, foi a escada abençoada sobre a qual Cristo desceu à 

humanidade. Maria, a santa e doce Mãe de Jesus, alimentou em seu seio Aquele que mais tarde alimentaria 

todos os espíritos com o pão divino de sua Palavra. 

46 Tudo o que Cristo te disse e te ensinou com Suas obras foi uma lei que confirmou o que tinhas 

recebido através de Moisés. Mas nem tudo tinha sido dito, nem tudo tinha sido revelado, ainda estava por 

vir que Elias viria em cumprimento das profecias e da Minha Palavra, para preparar de novo a Minha 

vinda. Para isso, através da mente humana, ele se anunciou como mediador, por meio de seu raio de luz, 

para iluminar os espíritos, os corações e os sentidos, para trazer uma compreensão do que já havia sido 

revelado, e para preparar os homens para as novas revelações e esclarecimentos que eu vos confiaria nesta 

Palavra. 

47 Aqueles que ouviram os primeiros comícios em 1866 ouviram aquelas palavras que diziam: "Eu 

sou Elias, o Profeta da Primeira Era, o da Transfiguração no Monte Tabor; preparai-vos, pois os Sete Selos 

vos são dados a conhecer, e as portas do mistério se vos abrem, para que vejais o caminho da vossa 

salvação". 

48 Também neste momento, juntamente com Moisés e Elias, sou visto através da face espiritual 

daqueles que desenvolveram este precioso dom. - Alguns apavorados e outros arrependidos, vós estais 

diante desta transfiguração; mas esta luz e esta graça serão derramadas sobre todo o mundo. 

49 "Moisés" *, olha para o teu povo. É o mesmo que você conduziu através do deserto em busca da 

Terra Prometida. Espalhada e errante, ela se move pelo mundo. Enquanto alguns entenderam que a Terra 

da Promessa está no Meu seio e que se chega a ela através do amor que a Minha Palavra ensina, outros 

apreenderam o mundo como se fosse a sua última casa e a sua única posse. Estes não acreditavam no 

Messias, nem sentiam a presença do Espírito Santo. Retorna a eles em espírito e mostra-lhes de novo o 

caminho para a terra prometida, para a pátria celestial. Mas se não acreditam em ti - escurece o sol, deixa a 

lua perder a sua luz, e deixa a terra tremer, pois este povo despertará e nunca mais se desviará". 
* O Senhor está a falar aqui a Moisés presente em espírito. 

50 A minha ajuda ao amor é com a humanidade. A cada amanhecer ofereço paz aos homens, mas eles 

não quiseram o Meu amor. Eles criaram a guerra, e eles adquirem o seu próprio direito. Portanto, as ervas 

daninhas serão arrancadas, e tudo o que é impuro será lavado nas águas do amor e da renovação. 

51 Depois da morte virá a ressurreição para a verdadeira vida; depois da guerra haverá paz, e assim 

que o caos acabar, a luz brilhará nas consciências; pois eu sou a luz do mundo. 

52 O ano 1950 virá, e até lá muitos porta-vozes transmitirão a Minha Palavra. Em outras nações, 

também, serei ouvido. Mas no último dia da Minha manifestação, o vale espiritual terá o seu olhar sobre 

vós: estarão presentes as almas dos habitantes da terra, as dos vossos pais, os patriarcas e os justos. Bem-

aventurados os que obedecem à Minha Lei, porque serão classificados como ovelhas do Divino Pastor; 

mas ai dos desobedientes, porque serão julgados como cabras. 

53 "Elijah, tu és a Luz*. Neste tempo, que é seu, foi revelado à humanidade que não lhe são dadas três 

leis, mas uma, explicada em três tempos, resumida em dois mandamentos: amar a Deus mais do que a 

todas as coisas criadas, e amarmo-nos uns aos outros". - Hoje eu me faço conhecido para lembrar ao meu 

povo os ensinamentos passados, e também para anunciar a eles as minhas novas revelações. 
* Aqui o Senhor fala a Elias presente em espírito. 

54 Neste dia, quando vos lembrais do momento em que Elias abriu* a Terceira Vez para a humanidade, 

quando ele se fez conhecido através da mente do homem - sintam o amor do vosso Mestre, libertem-se da 

amargura e consolidem os vossos passos no caminho da salvação! 
* Em 1 de Setembro de 1866 
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55 Vive em harmonia com as minhas revelações dos três tempos e faz da tua existência um luto 

inesgotável de justiça, amor e sabedoria para sempre. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 30  
1 Nos ensinamentos que vos dou, chamei-vos "o povo de Israel" ou "a semente de Jacó", e ao 

compreenderdes os Meus ensinamentos, tomastes consciência de que pertenceis espiritualmente à raça 

daquele antigo povo, escolhido entre as nações da terra para cumprir a missão de transmitir as Minhas 

revelações à humanidade. 

2 A semente que confiei a Jacó diz respeito ao espírito e não ao corpo, como os homens 

erroneamente assumiram. Pois eu digo-te: Se a herança legada a Israel pelos primeiros patriarcas tivesse 

sido física, ela ainda estaria produzindo profetas, emissários e iluminados. Em vez disso, eis como as 

pessoas usam correntes de miséria espiritual e material, sabendo que não podem mais esperar pela vinda 

de um Messias, porque compreenderam que Aquele que lhes foi prometido viveu no seio do seu povo e 

não foi reconhecido. 

3 O espírito de Israel como raça adormeceu, afundado num sonho que dura há séculos, e não pode 

contemplar a verdade, porque viveu apenas para os prazeres do mundo, esperando obter aqui a sua Terra 

Prometida, o seu julgamento e a sua glória. Mas não penses que o seu sono será eterno. Não, agora que a 

miséria, a dor e a humilhação foram bebidas como uma nova taça de sofrimento por aquele povo, seu 

espírito começa a despertar e a encontrar seu caminho pela reflexão, e ao fazê-lo, gradualmente descobre 

que todas as profecias e sinais que lhe anunciaram a vinda do Messias foram cumpridas fielmente em 

Cristo. 

4 Não muito longe está o seu despertar da forma mais abrangente; já se aproxima o seu amanhecer 

espiritual. Mas primeiro ele verá o materialismo da humanidade destruído por suas ambiciosas aspirações, 

seu egoísmo e suas paixões básicas. 

5 Quando esse povo se convencer de que o reino da verdadeira paz e da graça não está na Terra, 

então procurará Cristo, o proscrito, o deserdado, e lhe dirá: "Mestre, tu tinhas razão, a liberdade só está 

naqueles que amam a espiritualização". Pois nós, que nos esforçamos por bens materiais, só chegamos a 

ser escravos". 

6 Se, desses corações, surgir esta confissão de Mim, farei aparecer entre eles os Meus novos 

profetas, que os ajudarão a preparar-se para o caminho da espiritualização, que será o da sua libertação. 

Não se surpreenda que aqueles que estiveram estagnados na sua evolução durante séculos, consigam em 

pouco tempo percorrer o caminho que levou tanto tempo para os outros que os precederam, e que até os 

ultrapassem. 

Não se esqueça que muitos deles possuem um espírito enviado à Terra desde os primeiros tempos e 

que, uma vez concluída a sua expiação, tomarão novamente o seu lugar entre os eleitos do Senhor para 

trazer luz aos seus irmãos de todas as nações. 

7 Quando aqueles que levam o nome "Israel" em virtude de sua raça se encontrarem da mesma 

forma aqueles que o são pelo Espírito, ambos se unirão, reconhecendo que ambos pertencem àquela 

semente abençoada que brotou através dos profetas, através dos patriarcas da Primeira Era, e que foi 

regada com o sangue do Redentor para desabrochar neste tempo de luz em que Me escutais. Agora me 

tens contigo em espírito, embora por vezes duvides, e dizes: "Como posso acreditar que o Mestre está em 

comunicação connosco, e usa para este fim um mediador tão imperfeito e pobre"? - Mas esta não é a 

primeira vez que duvidas da Minha presença entre vós; mesmo na Segunda Era os homens diziam: "Como 

pode o filho do carpinteiro ser o Messias esperado?" 

8 Meus filhos, vocês não podem penetrar nos Meus altos conselhos. Mas agora que vos estou 

revelando os mistérios que não compreenderam, abram os vossos sentidos e os vossos corações para que 

possam conhecer o significado mais profundo de muitas manifestações Divinas, até onde o vosso Senhor 

achar conveniente revelar-vos. 

9 Quando na Segunda Era, entre os Meus discípulos ou entre as multidões que Me seguiam, alguém 

perguntou se eu poderia voltar para vós, eu não tinha nenhuma razão para escondê-la deles, e expliquei-

lhes que o Meu regresso seria num tempo de grandes provações para a humanidade, que seria precedido 

por grandes acontecimentos e convulsões nas diferentes áreas das vossas vidas. 
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10 A promessa que vos dei cumpri, pois não faltou nenhum dos sinais anteriores, nem nenhum dos 

acontecimentos anunciados. No entanto, a humanidade, imersa em letargia espiritual, permitiu que os 

sinais da Minha presença entre os homens passassem despercebidos. 

11 Ninguém estava à minha espera, encontrei o vosso coração frio, a lâmpada do amor extinguiu-se. 

Você dormiu um sono que durou vários séculos. Apenas alguns despertaram com o chamado do 

mensageiro do Senhor que se aproximou de vós para anunciar que eu estava batendo às portas dos vossos 

corações. 

12 A minha primeira manifestação ocorreu uma noite enquanto os homens dormiam, tal como na 

noite em que me tornei homem para viver entre vós. Se poucos foram os que Me receberam naquela 

ocasião, foram ainda menos os que estiveram presentes na Minha nova aparição. Mas não tome minhas 

palavras como uma censura, pois elas não são: Eu sou o Amor perfeito que te anima para sempre. 

13 Eu vim para mostrar-vos o caminho que vos conduzirá à salvação no meio deste vasto mar de 

maldade. Mas meses e até anos se passaram desde o momento da Minha primeira manifestação, e desde 

então os "errantes" têm vindo, um a um, buscando a presença do Mestre, e hoje não são poucos os que 

estão presentes nas Minhas manifestações, agora formam grandes multidões. 

14 Não pense que todos os que Me escutam estão convencidos desta verdade. - Não. Enquanto para 

alguns esta Obra é a maior coisa que anima seu coração, para outros é algo que não podem compreender, e 

então julgam, analisam e investigam, e quando não encontram a verdade na forma em que a desejam, 

exigem de Mim provas para acreditar, assim como Tomé o fez. A isto lhes disse: não Me ponham à prova, 

dou-vos provas suficientes da Minha presença, da Minha verdade e do Meu amor. - Mas eles insistem na 

sua exigência, dizendo: "Se o Mestre na Segunda Era, quando Ele já estava no espírito, se materializou* 

perante Tomé para dar prova da sua incredulidade, - por que Ele não nos faz agora, os incrédulos, o favor 

de nos materializarmos perante nós, mesmo por um momento? 
* assumir uma forma visível 

15. Sim, meus filhos, vocês estariam certos em Me pedir provas se a vossa imaturidade correspondia à 

realidade e se a vossa ignorância fosse verdadeira. Mas você carrega dentro de si um espírito evoluído que 

não precisa de provas materiais para acreditar. O que vocês devem fazer é desmaterializar*, então vocês se 

tornarão conscientes de que são capazes de entender Meus novos ensinamentos, e que não é necessário 

para Mim materializar Minha Presença. 
ficar espiritualizado 

16 Acredite em Mim por causa do significado espiritual da Minha Palavra; ela é clara e não o levará à 

confusão. Lembra-te que te disse na altura: "A árvore é conhecida pelos seus frutos." Agora eu vos digo: 

Minha Palavra será conhecida pelo seu significado espiritual. 

17 Muitas vezes as pessoas têm perguntado porque Jesus, mesmo depois de ter sido crucificado, se 

permitiu ser visto pela pecadora Madalena, e depois procurou Seus discípulos, mas nada se sabe sobre Sua 

visita à Sua Mãe. A isto vos digo que não era necessário dar-me a conhecer a Maria da mesma maneira 

que eu me dei a eles. Pois a união entre Cristo e Maria sempre existiu, mesmo antes que o mundo 

existisse. 

18 Através de Jesus eu me revelei à humanidade para salvar os pecadores, e os deixei olhar para Mim 

depois da crucificação para reavivar a fé daqueles que precisavam de Mim. Mas em verdade vos digo, 

Maria, minha querida Mãe como ser humano, não precisava de se lavar de nenhuma mancha, nem podia 

ter falta de fé, pois sabia quem era Cristo antes mesmo de lhe oferecer o seu ventre materno. 

19 Não era necessário humanizar o Meu Espírito para visitar aquela que, com a mesma pureza e 

doçura com que Me recebeu em seu ventre, Me devolveu ao Reino de onde eu tinha vindo. Mas quem 

poderia conhecer a forma com que falei com ela na sua solidão, e a carícia divina com que o Meu Espírito 

a rodeava? 

20 Assim eu respondo àqueles que Me fizeram esta pergunta porque muitas vezes pensaram que a 

primeira visita de Jesus deveria ter sido à Sua Mãe. 

21 Quão diferente a forma em que me fiz conhecer a Maria tinha de ser daquela que eu costumava 

fazer-me sentir por Madalena e meus discípulos. 
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22 A Mary sentiu-me no seu espírito. Maria não Me chorou, nem chorou pela morte de Jesus. Sua dor 

era para toda a humanidade, que ela recebeu aos pés da cruz de seu Filho como um dom divino do Eterno, 

e pelo qual ela havia oferecido a pureza de seu corpo e de seu sangue para que o Verbo se tornasse 

homem. 

23 Mas quando eu peguei alguns dos Meus discípulos no caminho de Emaús, embora Me vissem, eles 

não reconheceram seu Mestre naquele vagabundo, até que os fiz ouvir Minha Palavra Divina. E quando 

Tomé me viu, mostrou-lhe a ferida no Meu lado para se convencer de que Aquele que ele pensava morto 

estava de facto vivo. Porque isto é o que eu vim fazer: fazer com que alguns nasçam para a fé e outros para 

que outros se elevem novamente a ela. 

24 Hoje eu queria não só revelar Minha mensagem para vocês, mas também ensinar-lhes a melhor 

maneira de torná-la conhecida. 

25 Durante o tempo da Minha pregação, ajudei a vossa alma no seu desenvolvimento, removendo as 

dificuldades, suavizando os caracteres, despertando discípulos para que se dedicassem à caridade, ao 

cumprimento do Meu mandamento, que tantas vezes vos tenho repetido quando vos disse: "Amai-vos uns 

aos outros". Mas embora ainda não tenha chegado o momento de começardes a espalhar a Minha Palavra, 

porque ainda não alcançastes o equipamento necessário, concedi a todos aqueles que bebem desta fonte de 

saúde, moralidade e vida, que comecem a praticar os Meus Divinos ensinamentos, para que se treinem e se 

ajoelhem para a luta vindoura, para que com as suas boas obras convençam novos corações, que mais 

tarde serão também trabalhadores e novos semeadores nos campos do Senhor. 

26 Hoje eu vejo que enquanto alguns são excessivamente tímidos e reservados, outros são gabarolas. 

Mas não quero que caias num desses extremos. Não quero que o medo dos juízos dos teus vizinhos te faça 

esconder, pois ao fazê-lo provarias que te falta confiança na Minha instrução, e se não tens fé no poder 

contido na semente que desejas transmitir, qual será a colheita da tua semente? 

27 Teme, no entanto, que o teu mau comportamento te prejudique entre os teus irmãos. Mas enquanto 

tiverem pureza em suas vidas, vocês parecerão dignos, pregarão Minha palavra e conhecerão seus 

semelhantes com Meu ensinamento. 

28 Não te vanglories dos teus dons e do teu conhecimento da verdade que tens. Digo-vos, se o 

fizésseis, expor-vos-íeis ao perigo de serdes submetidos a grandes provações por parte dos vossos irmãos. 

29 Não vos dei a minha palavra para proclamar nas ruas e praças. Jesus o fez, mas Ele sabia como 

responder a cada pergunta e testar aqueles que procuravam testá-lo. 

30 Sois pequenos e fracos, por isso não deveis provocar a cólera dos vossos irmãos. Não tentem 

chamar a atenção para vocês mesmos, pensando que não têm nada de especial. Nem vos esforçais por 

provar aos homens que todos estão em erro e que só vós sabeis a verdade, pois assim nada de bom 

conseguireis com a vossa semente. 

31 Se quiserdes desenvolver-vos espiritual e moralmente, não julgueis as faltas dos vossos irmãos, 

para não cairdes no mesmo erro. Melhora as tuas imperfeições, reza humildemente ao teu Mestre para que 

possas ser inspirado pela Sua doçura e lembra-te dos Seus conselhos para nunca dares a conhecer as tuas 

boas obras, para que a tua mão esquerda nunca saiba o que a tua mão direita fez. 

32 Também vos digo que não é necessário procurar pessoas para lhes falar da Minha Doutrina, pois a 

Minha misericórdia trará até vós aqueles que precisam da vossa ajuda. Mas se há momentos em que, em 

cumprimento da Minha Lei, você deve sentir a necessidade de fazer uma obra de caridade, e não tem 

ninguém necessitado perto de você, não fique angustiado por essa razão, e não duvide da Minha palavra. 

Esta será a mesma hora em que você deve rezar pelos seus irmãos ausentes, que receberão a Minha 

misericórdia se você realmente tiver fé. 

33 Não te esforces por saber mais do que os teus irmãos. Entendam que todos vocês atingem os 

conhecimentos adequados ao vosso desenvolvimento. Se eu vos concedesse a Minha luz sem que tivésseis 

mérito, pensaríeis grande e seríeis corrompidos na vossa vaidade, e a vossa sabedoria seria falsa. 

34 Eu quero ver-te humilde. Mas para ser assim diante de Mim, você também deve manifestar isso 

aos seus vizinhos. 

35 Discípulos, amor e sabedoria nunca estão separados; um é parte do outro. Como é que alguns se 

esforçam para separar estas duas virtudes? Ambas são a chave que abre os portões do santuário que lhe 

permitirá alcançar o pleno conhecimento de Minha Doutrina. 
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36 Eu disse-te: Queres ter muitos amigos? - Então faça uso de bondade, ternura, paciência e 

misericórdia. Pois só com a ajuda dessas virtudes poderá o vosso espírito brilhar no caminho do próximo, 

pois todas elas são a expressão direta do amor. Pois o espírito abriga o amor no seu íntimo, pois é centelha 

divina e Deus é amor. 

37 Com a Minha instrução eu vos formo espiritualmente para que possais participar do banquete 

espiritual onde podeis desfrutar do alimento da sabedoria e do amor perfeito. 

38 Entendam que é vosso destino viver como eu vos ensinei, isto é, na humildade, no amor, na 

espiritualização, e que ao fazer isso, permitis que uma corrente inesgotável de caridade flua através do 

vosso ser. 

39 No Meu ensinamento eu vos mostro um horizonte amplo, e se fizerdes a vossa vida semelhante à 

que foi Minha, tende a certeza de que descansareis no Meu Reino. 

40 O meu trabalho assegura-vos a felicidade eterna no vosso espírito. Não ouviste no teu coração uma 

voz doce e harmoniosa que te fala cada vez que fazes algo de bom, quando dás um consolo, ou quando 

generosamente concedes o perdão? Quem é Aquele que assim vos fala dentro de vós e recompensa a vossa 

bondade? - É o seu Mestre, que não se separa dos seus discípulos. 

41 Com estes ensinamentos eu te faço entender que as virtudes são os únicos bens que podem adornar 

a tua alma. Também te digo que podes comparar erros, transgressões e sentimentos malignos com trapos 

com os quais às vezes cobres a tua alma. Quero ver-te puro e adornado, porque com trapos de miséria não 

poderás brilhar no palácio universal do teu Pai. 

42 As boas obras são a água cristalina com a qual as almas se purificam. Faça uso disso! 

43 Falo-vos desta maneira para que possais compreender que estais fora do vosso reino e que deveis 

voltar para ele, pois Deus vos espera. 

44 Eu quero fazer de cada homem um apóstolo, e de cada apóstolo um mestre. Pois eu vos amo com 

infinito amor, e antes que um só de vós se perca, prefiro sentir no Meu espírito toda a dor que está e esteve 

presente na humanidade. 

45 No teu coração dizes-me: "Mestre, tu amas-nos assim tanto?" Mas eu vos digo que ainda não 

podeis compreender o Meu amor, mas que deveria ser suficiente para vós saberdes que todo filho que 

retorna a Deus é um tesouro que retorna ao Pai. - Devo salientar-vos que tudo voltará ao seio de Deus. 

Todos os frutos que saíram da semente criativa retornarão ao seu celeiro. 

46 Ó discípulos amados, trabalhai sobre vós mesmos para que possais desejar com fé forte alcançar o 

verdadeiro templo que é construído dentro de vós pela Minha misericórdia. Pois ali Me encontrarás, e Eu 

te acompanharei na tua jornada de evolução para Mim. 

47 Sou eu que te guio, pois sou perfeita. Eu sei sempre para onde vou e para onde te levo. Eu sou o 

Bom Pastor que te protege, te acaricia e te ama de tal maneira que não hesitei por um momento em te dar, 

com Meu sacrifício na cruz, a lição que te conduzirá à verdadeira vida. 

48 As pessoas acreditavam que se tirassem a vida de Jesus, destruiriam Minha Doutrina, não sabendo 

que ao fazer isso estavam contribuindo para Minha glorificação. 

49 Voltei à humanidade e me manifestarei nestes lugares de reunião até 1950 através de homens de 

pouca compreensão que estão destinados por Mim a esta tarefa. Enquanto eu estiver em comunicação com 

vocês nesta forma, aguardarei a chegada dos estudiosos que Me questionarão e Me negarão. 

50 Esta palavra, simples e modesta em sua forma, mas profunda em seu significado, confundirá 

novamente os doutos em sua arrogância e vaidade, e lhes provará que a doutrina de Cristo Salvador não 

pode ser apagada por ninguém, porque Ele é a Vida. 

51 Ninguém poderá pôr um fim a Mim, eu me levantarei para uma nova vida, assim como me levantei 

naquele tempo depois que um povo me expulsou de seu seio e me condenou a uma morte ignominiosa. 

Mas quando eu apareço de novo neste mundo, é porque vos amo a todos. 

52 Ó estudiosos, filósofos e médicos! Sabereis que eu sou vosso Senhor quando vierdes consultar-Me, 

porque Me vereis responder às vossas perguntas perversas e maliciosas, e calar-vos-eis perante as Minhas 

contra-questões. Mas se estiveres arrependido e desanimado, sem Me pedires provas, Eu as darei a ti, e 

essas provas serão de amor e perdão. 
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53 Eu sou o único que pode resolver seus conflitos, que verdadeiramente cura suas doenças, que 

acaricia as crianças e abençoa os idosos, que, quando Ele fala ao homem, acaricia e ilumina seu espírito. 

Os homens e os séculos passarão, mas não o Meu Trabalho Espiritual Trinitário Mariano. 

Em verdade vos digo que esta Obra, que é Minha Lei e Minha Doutrina, iluminará a humanidade. Não 

duvide da Minha sabedoria, e não desafie mais a Minha justiça. Se eu aceitasse seu desafio, um pouco de 

minhas forças naturais seria suficiente de minha parte para transformar sua ciência e suas teorias em pó ou 

em nada. Não Me busques como Juiz, procura-Me como Pai, porque Eu sou Amor. 

54 Ó povo amado, cuja tarefa é espalhar Minha Palavra entre os homens que hoje estão petrificados 

pelo seu materialismo - aprender a amá-los, e ter sempre compaixão por aqueles que não entendem os 

Meus ensinamentos de amor infinito. 

55 Feche os lábios para fofocar, escarnecer, julgar ou criticar. Bainha esta espada de dois gumes, que 

ferida para a direita e para a esquerda quando a empunhas. Se você lutaria em Meu nome, pegue a espada 

do amor. 

56 Fecha os lábios, para que não voltem a falar blasfémia ou causem vergonha. Em vez disso, abram 

os olhos para que possam descobrir o mal e se separem dele. Mas não condeneis os vossos irmãos e irmãs, 

a humanidade, pois pertenceis a ela e sofreis das mesmas aflições. Quando seus lábios e seu coração se 

purificarem nas águas do arrependimento e das boas obras, eles começarão a falar com a verdade da 

Minha Palavra que Eu lhe darei. 

57 Se falardes de Minha Doutrina sem antes vos terdes renovado e equipado, em vez de despertardes 

a fé nos corações, só recebereis o escárnio daqueles que são informados dos vossos erros. Por outro lado, 

se a zombaria e a crítica chegarem aos vossos corações depois de terem "vigiado" e rezado, não poderão 

magoar-vos, porque já vos haveis protegido com as armas que vos dei, que são paciência, misericórdia, 

mansidão e amor. 

58 Sê humilde, então aqueles que te amam, fá-lo-ão na verdade. Se não tiverdes conseguido essa 

preparação do espírito e do corpo, seria melhor não pregardes a Minha palavra, pois não conseguireis 

semear a Minha semente com a pureza com que a dei a vós, e ela será sempre misturada com as vossas 

imperfeições. Antes de semear, você deve pesquisar Minha Doutrina e estudá-la, para que você possa se 

tornar capaz de entender e seguir Minhas instruções. 

59 Se souberdes aceitar a bofetada na face direita e oferecer a esquerda ao vosso insultador como sinal 

de perdão, amor e humildade, então podeis confiar que começareis a tornar-vos Meus discípulos. Só 

quando o perdão aparecer entre os homens é que as suas guerras fratricidas cessarão e a unidade de todas 

as nações começará. 

60 Com estes ensinamentos quero evitar que um dia vocês se tornem hipócritas, que falem de amor, 

ajuda desinteressada e espiritualização, e que façam exatamente o contrário com suas obras. Digo-vos isto 

porque há alguns entre vós que proclamam que Me amam, mas nos seus corações não há amor pelos seus 

irmãos. 

61 Quero que sejam sinceros no espiritual e no material, para que eu possa chamá-los de Meus filhos 

dignos. Caso contrário, a Minha voz alcançará o vosso espírito irreconciliavelmente, chamando-vos 

hipócritas, como eu chamei a seita dos fariseus na Segunda Era, que eram a imagem viva de um túmulo, 

pintado de branco, polido e coberto de flores por fora, mas abrigando apenas a podridão e a morte por 

dentro. 

62 Ouço aqueles que me dizem: "Mestre, achamos que o teste é muito difícil, ter de dar a bochecha 

esquerda àquele que nos bateu à direita. No entanto, queremos ser seus discípulos. 

63 Ó povo que, ao ouvir a Minha palavra, sempre a toma no seu sentido material, sem parar para 

entendê-la no seu sentido espiritual. Eu te digo que assim como você pode ser atingido na bochecha, você 

pode ser ferido no seu coração, em um sentido moral, ou mesmo na sua alma. Mas não pense que este 

julgamento que lhe peço é o maior que pode suportar. Nesta Terceira Era, peço-te um pouco mais quando 

te peço na Minha Palavra Doutrinária: Se o assassino do teu pai se visse perseguido pela justiça humana e 

batesse à tua porta para pedir protecção, dar-lhe-ias abrigo sem o trair, como sinal de perdão? 

64 Este é o teste que eu agora exijo de todos aqueles que querem ser discípulos do Espírito Santo 

neste tempo. 
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65 Se você colocar esses ensinamentos em ação, em verdade eu lhe digo, você vai ganhar uma grande 

recompensa. Mas você não deve esperar a recompensa enquanto estiver neste mundo. 

Mais uma vez vos exorto a não julgar as ações de vossos irmãos, pois, como seria vosso julgamento, 

assim será vossa condenação. Deixe o assunto comigo, seja ele justo ou injusto, conhecido ou 

desconhecido, pois eu darei a seus irmãos o que lhes é devido e a você o que lhe é devido. 

66 Seja humilde em todas as ações da sua vida, sinta-se ignorante da sabedoria do seu semelhante. 

67 Bem-aventurado aquele que se prepara a si mesmo, porque Ele Me ouvirá em verdade. Bendito 

aquele que se purifica e obedece aos mandamentos do seu Senhor, porque Ele Me verá. "Bem-aventurados 

os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 31  
1 Fechai os vossos olhos materiais a esta manifestação e elevai o vosso espírito ao vosso Criador, 

pois é ao vosso espírito que eu falarei. 

2 Eu prometi voltar para você, e não podia deixar de vir a este encontro com o seu espírito. 

3 Fica em paz, escuta-Me com atenção e permite que o cinzel da Minha Palavra forme gradualmente 

o teu espírito. 

4 Você vagou muito em busca de um lugar que lhe desse paz, e não a encontrou. - Quando chegaste 

a estes humildes lugares para ouvir a Minha palavra, não imaginaste que neles, pobres e pouco 

impressionantes como eles são, encontrarias a paz que tanto desejavas. 

5 Eu vou ganhar-te por mim através do amor. É por isso que eu vos dou a Minha Instrução, que é a 

fonte de bênçãos inesgotáveis. Deixo-vos esta fonte para que nela recebais os vossos irmãos, os 

"viajantes", os "errantes", com o mesmo cuidado e caridade com que vos recebi. 

6 O homem não vive apenas do pão, mas também da minha palavra. Há uma fome e sede dentro de 

vós que não é física, e para ganhar novas forças procurais a água e o pão do espírito. Era necessário que a 

dor te afligisse para que pudesses compreender os ensinamentos que te dei na Segunda Era. 

7 Alguns Me perguntam com consternação: "Senhor, o amor humano é proibido e detestável diante 

de Ti, e Tu aprovas apenas o amor espiritual"? Mas eu lhe respondo: Não fique consternado. Ao espírito 

pertence o mais alto e mais puro do amor. 

Mas também na matéria corporal coloquei um coração para que ele ame na Terra, e dei ao homem sentidos 

para que ele desfrute através deles tudo o que o rodeia. 

8 Eu confiei a vida humana aos espíritos para que eles habitassem a Terra, e depois pus à prova o seu 

amor por Deus. Para isso dividi a natureza humana em duas partes, dando a parte mais forte a uma e a 

mais fraca à outra: essas partes eram o homem e a mulher. Só unidos podem ser fortes e felizes; para isso 

instituí o casamento. O amor humano é abençoado por Mim quando ele é elevado pelo amor do espírito. 

9 O amor sentido apenas através do corpo é peculiar aos seres sem razão, porque eles não possuem 

um espírito que ilumine a vida dos seres dotados de razão. Bons frutos devem surgir das uniões de plena 

compreensão espiritual e os espíritos de luz devem encarnar neles. 

10 É hora de purificar a sua semente para que você forme uma família forte espiritual e fisicamente. 

11 Entendam-me, Meus filhos, interpretem corretamente a Minha Vontade, o ano 1950 já se 

aproxima. Lembrem-se que é o que eu indiquei como o fim desta manifestação. Quero encontrar-vos 

equipados nesse momento; pois apenas aqueles que o tiverem alcançado permanecerão firmes no nível de 

maturidade espiritual que alcançaram. Estes serão os únicos que darão um testemunho verdadeiro de mim. 

12 Somente aqueles que se espiritualizaram poderão revelar Meu trabalho em sua nova forma de 

manifestação. Mas como o farão para receber a inspiração necessária para receber Meus pensamentos e 

transmitir Minhas mensagens espirituais? - Observando e rezando. 

13 Quero que todos alcancem este progresso, que não sejam poucos os que chegam até aqui, para que 

o seu testemunho seja para o bem da humanidade. Lembrem-se: se alguns de vocês pensam de uma 

maneira e outros de outra, só trarão confusão aos seus irmãos. 

14 A essência desta palavra nunca mudou desde o início da sua manifestação por Damiana Oviedo. 

Mas onde está o resultado dessas palavras? O que aconteceu com eles? - Escondidas estão as transcrições 

daquelas palavras divinas de ensino que foram as primeiras deste tempo em que a Minha Palavra se 

derramou tão abundantemente entre vós. 

Estes ensinamentos devem vir à luz para que amanhã possais dar testemunho de como foi o início desta 

manifestação. Assim, nesta Terceira Era, possuirás o livro completo da Minha palavra, assim saberás a 

data do Meu primeiro ensinamento, o seu conteúdo e o do último que te darei em 1950, quando este 

período tiver terminado. 

15 Hoje vocês ainda não suspeitam do caos que reinará na humanidade depois que a Minha Palavra 

tiver cessado. Consegue imaginar o tumulto que tal estado desencadeará entre as nações? - Haverá 

licenciosidade nos espíritos, e você deve estar preparado para contra-atacá-la. Lembre-se que a cada idade 

sua responsabilidade aumenta, pois a cada nova era, ó povo, você tem um conhecimento cada vez maior da 

Minha Lei. 
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A vossa herança é muito grande, e é essencial que a deixeis aos vossos irmãos que dela necessitam, 

antes de partirdes desta terra. 

16 Torna o teu coração sensível, para que entendas a minha palavra, porque ainda não a entendeste. 

Se vocês não se equiparem, como receberão e compreenderão o Meu ensinamento quando eu o confiar a 

vocês amanhã através da inspiração? 

17 Unam-se na verdade e no espírito, e não mais se dividirão, nem mesmo nas maiores provações. 

Apenas um Deus, apenas uma Vontade, e apenas uma Palavra tem estado contigo. Portanto, nenhum outro 

tipo de lei surgirá no futuro além daquela que eu lhe dei agora. 

18 Não se tornem fracos, pessoal! Lembra-te de cada momento que te chamei forte. Se eu não 

desapontei a vossa fé e vos provei que o conteúdo espiritual da Minha palavra não é mutável, então por 

que razão havíeis de desapontar os vossos irmãos, dando-lhes um mau exemplo? É tempo de preparar 

gradualmente o que vai deixar como um legado para as gerações vindouras. 

19 Muitos me dizem dentro de seus corações: "Mestre, você vê que estamos prestes a nos tornar 

infiéis? Isto é possível?" - Mas respondo o mesmo que disse aos Meus apóstolos na Segunda Era: "Vigiai e 

orai, para não cairdes em tentação". Pois mesmo se hoje sois apenas "filhinhos" que procuram ser 

transformados em Meus discípulos, vossa perseverança vos fará alcançar uma nobre expiação. Não partirei 

antes de lhe dar a minha última instrução, no final de 1950. 

20 Sinta o Meu amor perto de você, confie suas preocupações a Mim, confie a Mim em paz, e 

verdadeiramente Eu lhe digo, depois disso você se sentirá fortalecido. Porque vens ter comigo com medo? 

Achas que te estou a trair aos teus irmãos? 

21 Ouço-te dizer-me no fundo do teu coração: "Mestre, como devemos ser recebidos por Ti, pois 

estamos tão manchados pelos nossos pecados, e Tu és a própria perfeição"? 

22 Eu vos respondo, filhos dos homens: Achais que eu não sabia que estáveis sujos quando vim à 

vossa procura? - Tudo o que eu sabia, nada é desconhecido para mim. Por isso, aproximei-me de vós para 

vos dar a Minha Doutrina de amor, que vos salvará de todo laço e vos ajudará a purificar-vos de todo 

pecado. 

23 Por que os pobres, os párias do mundo, sentem que são os mais indignos do Meu amor? É por 

terem ouvido dizer que sou um rei? - Como você é lento na compreensão dos ensinamentos Divinos! Você 

não entendeu que eu me tornei homem na Segunda Era para lhe dar a maior lição de humildade? Lembre-

se que em Jesus eu nasci entre os pobres e vivi entre eles, que caminhei com eles nos caminhos, que visitei 

suas casas e sentei-me à sua mesa, que curei seus corpos doentes, acariciei seus filhos, sofri e chorei com 

todos eles. 

24 Eis que aqui está o mesmo Senhor, mas hoje ele vem em espírito. Este Rei não tem coroa, manto 

roxo, nem ceptro. Simplesmente vivo na perfeição e reino com amor. 

25 Por que eu deveria me manifestar em esplêndidos palácios, em pompa e cerimônias, se isto não é 

para Mim? Em verdade vos digo que aqueles que Me imaginam em luxo e esplendor externo têm uma 

concepção errônea do que é a Minha Divindade. 

26 Haverá muitos que se admirarão que eu, como Cristo, tenha agora concedido a divindade a Mim 

mesmo, e ele possa dizer: "Como é que Tu, que um dia disseste que Ele veio apenas para fazer a vontade 

de Seu Pai, agora nos falas como se Tu fosses o próprio Pai"? - Mas eu respondo-te: Entendam que Cristo 

falou como Deidade, sendo "A Palavra" de Deus, e que hoje de novo a Palavra fala a vocês no Espírito. 

Portanto, eu vos digo que o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo são um só Deus. 

27 Sois feitos de matéria, na qual eu coloquei uma alma, e a dotei de um espírito. É por isso que você 

diz que três pessoas moram em cada pessoa? 

28 Estas três forças formam um único ser, mesmo que cada uma das suas partes se expresse de formas 

diferentes. 

29 Quando há perfeita harmonia no ser humano entre as três naturezas de que é formado, ela tem uma 

semelhança com a harmonia que existe em Deus, pois há nele apenas uma vontade, a de alcançar o cume 

da sua perfeição espiritual. 

30 Pessoal, há muito tempo que vos venho ensinando para a vossa luta. Mas só ficam comigo aqueles 

que se libertaram de objetivos ambiciosos e materiais e viram seu propósito na vida apenas na 
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aprendizagem dos ensinamentos espirituais. Mesmo entre aqueles que já partiram para o além há muitos 

que Me escutam desde o seu estágio de desenvolvimento. 

Quantos dos "primeiros" não foram capazes de perseverar e ser fiéis a Mim! Eles não queriam esperar 

que as primeiras sementes dessem frutos. Tornaram-se hesitantes na sua fé, duvidando, não suspeitando 

das grandes coisas que ainda estavam para derramar sobre o "último". Mas quando voltarem, atraídos pela 

gritaria e alegria deste povo, terão de ocupar o último lugar. 

31 Que isto sirva de lição para aqueles que hoje, embora vejam a multiplicação da semente, ainda 

duvidam da prosperidade deste ensinamento. 

32 Desmaterializai-vos, a partir de hoje, ponde a vossa devoção a Deus em formas extremamente 

simples, preparando-vos assim e tornando-vos aptos para a união espiritual com o espírito que tereis com o 

vosso Senhor. Ainda hoje devo falar-vos através da mediação destes corpos, para que possais ser 

fortalecidos na vossa fé e sentir que estou perto de vós no mais profundo do vosso coração. 

33 Cumpra (seu dever), povo, e eu cumprirei (Minhas promessas) para você. Testemunha de Mim, e 

eu o farei de ti. Libertai-vos de todo egoísmo, se quiserdes ser dos Meus trabalhadores em verdade, que 

tornarão a Minha Palavra conhecida entre os homens. Parem de se preocupar apenas com vocês mesmos, e 

comecem a se preocupar com seus semelhantes. Quero que descubras a felicidade suprema que vem de 

aliviar a dor dos outros. 

34 Em Minha palavra de consolo, luz e amor, trazei a vossos irmãos o bálsamo que vos confiei. 

35 Um dia chegareis a compreender que a sabedoria do espírito é superior à ciência da mente; pois a 

inteligência do homem descobre apenas aquilo que o seu espírito lhe revela. Dou-vos esta dica porque 

muitos de vós dirão: "Como curarei os doentes se não conheço a ciência da cura?" 

36 Tende piedade dos vossos irmãos, tende fé, sabei rezar e fazei-vos dignos da Minha graça com 

estes méritos. Em verdade vos digo, então vereis como é possível fazer milagres. 

37 Se, apesar dos Meus ensinamentos, há alguém que duvida que esta Palavra procede do Pai, que 

pergunte aos Meus obreiros, a este povo que Me segue, e ele receberá milhares de testemunhos que lhe 

falarão de verdadeiros milagres que espantariam os cientistas que os ouvem. 

38 Ouçam bem: Quando eu tiver deixado de lhes dar a Minha Palavra, que este povo seja semeador da 

Minha semente espiritual. No entanto, eu pergunto-lhe: Qual será a sua determinação em relação às 

instruções que recebeu de Mim? Estás disposto a transmitir fielmente as Minhas inspirações? - Não me 

prometais nada do que ireis fazer naqueles dias, mas continuai a ouvir esta Doutrina e mergulhai nela. 

Hoje estais unidos em torno do Mestre, do "amanhã" não sabeis quantos de vós Me virarão as costas por 

não obedecerem aos Meus mandamentos. 

39 Não deixe passar os anos sem ser usado, certifique-se todos os dias de dar mais um passo em frente 

no caminho espiritual. Caminhe com um passo firme, ninguém vai com pressa só para se sentir à frente 

dos outros, pois o seu tropeço seria muito doloroso. 

40 Quero que se tornem fortes através do pensamento, da intuição, da espiritualização de suas obras, 

para que não causem a menor dor em sua vida e se preparem para aliviar todos os sofrimentos que 

aparecem em seu caminho. 

41 Dei-vos muitos ensinamentos, ó povo, uns mais profundos que outros. Falo a todos os Meus filhos, 

aos que vão antes e aos "últimos". Isto é necessário porque novas "criancinhas" estão chegando em desejo 

por esta Palavra, e como eu fiz com vocês, começarei a dar-lhes o mais simples dos ensinamentos. 

42 Eu pergunto aos "últimos": Você acha que não tem uma missão espiritual? Você não se sente 

responsável pela humanidade? Se você pensa assim, você está em erro, pois seus dons e suas missões são 

tão grandes quanto aqueles que você vê aqueles que eu uso para lhe dar os Meus ensinamentos. Eles 

pensaram o mesmo que você quando me ouviram pela primeira vez, e olhe para eles agora: Como eles 

estavam errados! 

43 Permaneçam neste caminho porque em breve compreenderão tudo o que possuem e qual é a 

missão que devem cumprir na Terra. 

44 Entenda que eu, seu Deus, não tive começo, nem terei fim. Eu sou eterno, e neste tempo eu estou 

revelando a vocês muitos dos segredos da vida espiritual. Este conhecimento o levará a cumprir a Lei com 

amor e fidelidade ao seu destino. 
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45 Chegou o momento em que vos revelei novos ensinamentos, e isto vos aparece como se o Pai 

retornasse aos Seus filhos depois de uma longa ausência. 

46 Dei-te o dom do livre arbítrio, pois a tua alma foi colocada no início de um longo caminho, no fim 

do qual o objectivo da sua purificação e perfeição. Para alcançar esta felicidade, você deve chegar através 

dos méritos do amor, da fé e da firmeza. 

47 Como é belo o dom do livre arbítrio, e como o homem o tem usado mal. Mas depois dessa longa 

experiência, o espírito se levantará, se afirmará sobre as paixões do mundo, e usará essa liberdade 

abençoada apenas para glorificar seu Pai. 

48 As flores brotam das plantas e oferecem-me a sua fragrância. Este é o seu destino, do qual não 

puderam escapar por falta do espírito e, portanto, do dom da liberdade. Os pássaros me oferecem seu 

canto, mas não podiam fazer mais nada, pois foi para isso que foram criados e não possuem livre-arbítrio. 

49 Quão grande será o teu mérito no dia em que também tu serás como as flores ou como os pássaros, 

embora o coração, em virtude do livre arbítrio, queira desviar-te com as suas paixões do caminho do 

cumprimento dos teus deveres. Este será o tempo do espírito, porque tomará o lugar que lhe pertence, e 

será também o tempo da matéria, quando admitir a sua posição subordinada e ambos se deixarem guiar 

pela consciência. A harmonia que então existe no homem será a mesma que existe em todas as coisas 

criadas. A minha presença não só será reconhecida como até sentida pelos homens. 

50 Aproxima-se o tempo em que os homens Me oferecerão o verdadeiro tributo, quando cessarão de 

queimar o incenso que Me ofereceram desde os primeiros dias - incenso que nem sempre me fala de obras 

puras, mas que muitas vezes foi permeado pela maldade humana. O tributo que irá substituir o incenso 

será o vosso amor que me alcançará. 

51 Você sabe que você foi criado "à Minha imagem e semelhança"; mas quando você diz isso, você 

pensa na sua forma humana. Digo-vos que a Minha semelhança não está aí, mas no vosso espírito, que - 

para se tornar como Eu - deve aperfeiçoar-se praticando as virtudes. 

52 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, eu sou justiça e bondade, e tudo isso vem do Amor Divino. 

Você agora entende como deve ser para estar "à Minha imagem e semelhança"? 

53 A razão da vossa criação foi o amor, o desejo Divino de partilhar o Meu poder com alguém; e a 

razão pela qual vos dotei de liberdade de vontade foi também o amor. Eu queria sentir-me amada pelos 

Meus filhos - não condicionada pela lei, mas por um sentimento espontâneo que irrompesse livremente do 

seu espírito. 

54 Os homens, levados pela violência de suas paixões, afundaram tão baixo em seus pecados que 

desistiram de toda esperança de salvação. Mas não há ninguém que não possa ser curado. Pois a alma - 

quando se convencer de que as tempestades humanas não cessarão enquanto não escutar a voz da 

consciência - se levantará e cumprirá a Minha Lei até atingir o objetivo do seu destino, que não está na 

Terra, mas na eternidade. 

55 Aqueles que pensam que a existência não tem sentido, pensando na futilidade da luta e da dor, não 

sabem que a vida é o mestre que forma, e a dor é o cinzel que aperfeiçoa. Não penses que criei dor para te 

entregar num cálice, não penses que te causei a queda. O homem tornou-se desobediente de si mesmo, e 

por isso também deve elevar-se pelo seu próprio esforço. Nem deves pensar que só a dor te aperfeiçoará; 

não, tu também Me alcançarás através da actividade do amor, porque eu sou amor. 

56 Se eu te colocar num caminho longo e difícil, lembra-te que eu te acompanho nele, continuo a 

ensinar-te, e a ajudar-te com a tua cruz. E para vos dar provas de que estou convosco, cheguei ao ponto de 

me tornar homem, de ser visível e palpável. Mas vós sois insensatos nos vossos julgamentos, duvidais 

quando Me vedes humanizado e dizeis que não é possível aos vossos olhos verem a Deus. Mas quando vos 

digo que sou Espírito, dizeis: "Como é possível reconhecer e acreditar no que não se vê?" 

57 Vocês alcançaram um nível de desenvolvimento onde podem Me entender em Meu Ser Divino e 

Me sentir como espírito. A evolução e a reencarnação do espírito prepararam-vos gradualmente para 

receberdes os Meus novos ensinamentos. 

58 Quando as trevas que envolveram a humanidade se dispersarem, e ela se tornar luz nos espíritos, 

eles sentirão a presença de uma nova era, porque Elias voltou aos homens. Mas como não puderam vê-lo, 

foi necessário que seu espírito se desse a conhecer através da mente humana, e ele se mostrou diante dos 

videntes naquele emblema do profeta Elias: Acima das nuvens em sua carruagem de fogo. 
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59 Elijah veio desta vez como precursor para se preparar para a Minha vinda. Ele veio como profeta 

para anunciar-vos a nova era com as suas lutas e as suas provações, mas também com a sabedoria das suas 

revelações. Ele vem com seu veículo de luz para convidá-lo a montá-lo, para levá-lo acima das nuvens e 

levá-lo para o lar espiritual onde reina a paz. Confie nele como o Bom Pastor, siga-o espiritualmente como 

o povo seguiu Moisés na Primeira Era. Reze para que ele possa ajudá-lo no cumprimento de sua missão e, 

se você quiser imitá-lo, faça-o. 

60 Antes de Elias ser levado pela carruagem de fogo e levado às alturas do céu, Eliseu pediu-lhe que 

transferisse para ele o seu dom profético e o seu espírito, para que fosse como Elias tinha sido na terra; e 

Elias deixou-lhe o seu manto como prova de que estava a conceder ao seu discípulo os seus desejos. Mas o 

espírito de Elias e seu dom profético estavam em Eliseu como um sinal evidente da conexão espiritual 

com os homens e da reencarnação do espírito. 

61 Em cada época e em cada revelação divina, Elias aparece aos homens. 

62 O Messias ainda não tinha vindo à terra, não muito antes de nascer como homem, e já o espírito do 

profeta estava encarnado em João, que mais tarde foi chamado Batista, para anunciar a proximidade do 

Reino dos Céus, que seria a presença do Verbo entre os homens. 

63 Mais tarde, quando me transfigurei no Monte Tabor para me mostrar em espírito diante de alguns 

dos Meus discípulos, Elias veio com Moisés para tomar o seu lugar ao lado do seu Senhor. Assim ele deu 

a entender que lhe foi confiado um tempo no futuro em que teria de fazer sentir a sua presença pela 

humanidade, a fim de despertar o espírito adormecido dos homens para a vida luminosa e perfeita. 

64 Este é o tempo confiado a Elias, para que ele possa despertar a humanidade. Ele é o precursor que 

irá de povo em povo, de nação em nação, de homem em homem, para falar com eles, como João fez em 

seu tempo nas margens do Jordão quando falou às multidões e lhes disse para se prepararem porque o 

Reino de Deus já estava próximo. Agora ele lhes dirá com sua voz espiritual para se reunirem 

interiormente, porque a presença do Senhor como o Espírito Santo está com o povo. 

65 Quando Elias tiver preparado a humanidade e preparado os caminhos do Senhor, ele voltará para o 

Pai. 

66 Quando isso acontecer, não lhe peçais que vos deixe o seu manto, como ele o deixou para Eliseu; 

pois ele se deu a conhecer espiritualmente, os tempos mudaram, e vós esquecereis os emblemas. Mas ele 

vos deixará o dom da profecia como um dom de amor e como um testemunho de que ele estava entre vós. 

67 Equipai-vos, discípulos, aprendei de Mim, para que Eu vos envie entre os homens para dar a 

conhecer a Minha manifestação como o Espírito Santo, dizendo-lhes como João: "Arrependei-vos, porque 

o reino dos céus se aproximou dos homens". 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 32  
1 Preparem-se, pois quero que compreendam claramente o significado espiritual da Minha Palavra 

que lhes estou oferecendo nesta Terceira Era. 

2 Sois ainda crianças pequenas; no entanto, já deveis ser grandes discípulos, porque já vivestes em 

várias encarnações. Somente na primeira vez vocês devem ser crianças, a fim de crescerem em homens 

jovens na segunda vez e alcançarem a maturidade na terceira vez. 

3 Eu sempre te vi como crianças. Em sua infância espiritual você viveu inocentemente, 

insuficientemente desenvolvido em suas faculdades e sensações, sem conhecimento do início de sua vida. 

Então você recebeu Meus primeiros ensinamentos e revelações. 

Na Segunda Era vocês já devem ser jovens, vivendo em plena juventude espiritual em uma forma 

elevada. Mas eu te encontrei deprimido, oprimido, preso por ritos e tradições, e quando vi que não tinhas 

feito uso dos Meus ensinamentos, vim mostrar-te, com os Meus exemplos de misericórdia e amor, o 

caminho que te traria para a Terra Prometida, e preparar-te para o presente estágio de novos ensinamentos 

que te prometi dar. 

Eu disse-te para seres forte, para lutares para não caíres numa nova escravidão. No entanto, o que você 

achou do meu ensino? - Você ainda não conhece o meu ensino. Por que você esqueceu a promessa que lhe 

foi dada de que eu voltaria para você espiritualmente? Estou presente em espírito, como eu vos ofereci, 

mas vós não Me reconheceis. 

Você pergunta porque eu o chamo de Israel e exige provas de mim para acreditar. - Por que vocês se 

entregaram à idolatria e ao misticismo, confundindo a adoração material com a adoração espiritual de 

Deus? Acho-vos confusos com os falsos ensinamentos com que os vossos irmãos vos desviaram do 

caminho para o vosso desenvolvimento superior. 
* Isto se refere à crença de que simplesmente receber um sacramento ou participar de uma peregrinação 

desencadeia um poder milagroso. 

Você reclama porque lhe falta liberdade. Vejo o que sofreste através do cálice tão amargo, que te 

esvaziaste ao máximo. Mas não pense que eu o castiguei: Não, sempre desejei dirigir os vossos passos para 

que Me amassem como Pai e sentissem a Minha Divina proteção. 

4 Passaram-se muitos séculos desde o dia em que vos dei a Minha Palavra e as Minhas últimas 

admoestações por meio de Jesus, mas hoje vos apareço como o Espírito Santo para cumprir a Minha 

promessa para convosco; não me tornei homem, venho em Espírito e só aqueles que estão equipados Me 

verão; venho a vós como o Espírito Santo para cumprir a Minha promessa para convosco Eu não me tornei 

homem, eu venho em Espírito e somente aqueles que estão equipados Me verão. Enquanto você acredita 

na Minha Palavra e Me segue, outros não aceitam a Minha manifestação e a negam. Tive de lhes dar 

grandes provas, e graças a eles tenho conquistado gradualmente a sua descrença. 

O amor e a paciência que sempre vos tenho manifestado, fazem-vos compreender que só o vosso Pai 

pode amar e instruir-vos desta forma. Eu tomo conta de ti e faço a tua cruz acender para que não tropeces. 

Eu faço-te sentir a Minha paz para que possas seguir o teu caminho cheio de confiança em Mim. 

5 Você sempre sofreu porque não atendeu ao Meu exemplo de humildade. Você não considerou o 

quão baixo eu vim para me tornar audível e compreensível para você. Mas eu perdoo-te, pois pertences ao 

primeiro povo, o primogénito. 

Viver de acordo com o Meu exemplo e garantir que a humanidade Me ame, que se aproxime de Mim. 

Pois os homens não entendem mais como Me buscar, não sentem Minha presença, não reconhecem Meus 

benefícios, e atribuem Meus milagres ao acaso. Eles não confiam em mim e vivem descuidadamente na 

sua grande confusão. 

Já vos disse que nenhuma folha da árvore se move sem a Minha Vontade. Você sabe que eu governo o 

universo com Minhas leis de amor, que todos os seres são obedientes a Mim. Só o homem tenta contornar 

estas leis sem querer fazer bom uso do seu livre arbítrio. 

6 Descanse das vicissitudes da sua vida. Hoje você está abatido pelo peso de seus sofrimentos, há 

dor em seu espírito e lágrimas de remorso por suas transgressões bem acima de seus olhos. - Foste mal 

julgado porque seguiste a Minha Causa. Mas eu vos disse que, se vos preparardes, podereis superar e 

suportar os juízos dos vossos irmãos com a força que a prática da caridade vos dará. 
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7 Não foi por nada que eu vos escolhi como instrumentos para espalhar a Minha Palavra. Deposito a 

minha confiança em ti. Eu vos confio uma missão difícil, que é a de trazer salvação aos vossos irmãos 

através do vosso exemplo. A semente está em ti, é a mesma através da qual te dei vida desde o início. 

Como resultado do seu trabalho e cuidado, eu espero bons frutos da sua semente. Fazei luz da cruz que 

carregais, cumprindo com amor a missão que vos comandei. Complete o seu trabalho, não tema a morte do 

corpo, lembre-se que o seu espírito nunca morrerá. Só se livrará da matéria corporal que lhe foi concedida 

como ferramenta para viver na Terra, e que, uma vez concluída a sua tarefa, pagará o seu tributo à Terra. 

Mas o teu espírito será libertado para partir para horizontes ilimitados, iniciando assim uma nova vida para 

ti, na qual encontrarás a recompensa pelo teu trabalho neste mundo. 

8 Rejeitar costumes e tradições errôneos. Fazei uso da luz do Meu ensinamento, para que as vossas 

dúvidas sejam dissipadas e os mistérios esclarecidos, como é a Minha vontade. 

9 Eu vos mostro a verdadeira vida do espírito, para que não vivais sob ameaças injustificadas, e não 

cumprais a Minha Lei apenas por medo de castigos, dos quais aqueles que vos falaram não 

compreenderam como interpretar a Minha Palavra. Agarrar a Minha Lei; não é complicado ou difícil de 

entender. Ninguém que o conheça e o siga será envergonhado, nem dará lugar a palavras ou previsões 

falsas, concepções erradas ou más interpretações. Minha Lei é simples, sempre aponta o caminho que você 

deve seguir. Confie em Mim, eu sou o caminho que o levará à Cidade Branca, à Terra Prometida que 

mantém os seus portões abertos em antecipação à sua chegada. 

10 Foi meu prazer dar-vos uma herança que vos pertence não só a vós, mas a toda a humanidade. 

Você tem recebido tanto que tem o dever de compartilhar essa abundância com todos que pedem. Leva a 

luz aos teus irmãos que estão expiando por suas ofensas na prisão, consola os doentes, "unge-os"* com teu 

amor, como eu fiz na Segunda Era e verás o bálsamo de Minha Misericórdia fluir sobre eles. Encoraje os 

aflitos, ensine-os a se renderem e dê-lhes novas forças. Desta forma, você usará seus dons e se sentirá 

fortalecido. 
* Ver nota 1 no apêndice do livro 

11. Você tem ao seu redor o mundo dos espíritos virtuosos que vêm em seu auxílio. Peça com 

fidelidade e reverência, e você receberá os benefícios deles. Chame-os sem qualquer preferência, pois 

todos eles foram preparados por Mim da mesma maneira, todos eles se fizeram dignos de vir em auxílio da 

humanidade neste tempo. Emulem o seu exemplo e unam-se a eles no alto objetivo de progresso espiritual. 

Eu permiti que este "mundo espiritual"* vos ensinasse, e na batalha que se aproxima, eles serão 

soldados invencíveis e as vossas defesas. 
* Ver nota 2 no anexo. 

12 Minha Lei não é limitada, é infinita, e você pode cumpri-la de muitas maneiras. Não vos peço que 

façais obras perfeitas, mas deveis estudá-la e mergulhar nela, para que a possais aplicar na prática. 

13 Não quero que você considere estes "momentos" aqui perdidos ou mal usados, depois de ter 

ouvido Minha palavra por tanto tempo. Se perseverarem, conseguirão espiritualizar-se, e então serão como 

um livro aberto entre seus irmãos. - Depois de 1950 você alcançará um grau de elevação mais elevado. 

Continuarei a comunicar com vocês através da inspiração, e as pessoas receberão suas palavras como 

mensagens que eu as enviarei. Naquele tempo você perceberá quão sábio e profundo tem sido o Meu 

ensinamento. 

14 Depois de 1950, o ano em que a Minha manifestação nesta forma terminará, a humanidade passará 

por grandes provações. A natureza sofrerá convulsões, tudo será abalado e aparecerão sinais de dissolução 

em todas as áreas. Preparai-vos e ficai com os fracos nesse tempo, pois muitos sucumbirão nessas provas. 

15 O ano de 1950, temido por uns e desejado por outros, logo chegará. Muitas seitas e religiões 

pensam nessa data e aguardam os acontecimentos que aparecerão por essa altura para julgar o Meu 

Trabalho. Outros perguntarão sobre a causa do caos terreno, e vocês falarão com eles em Meu nome, 

anunciando-lhes que, depois desse caos, a humanidade alcançará a tão almejada paz. 

16 Porque não sou insensível aos vossos sofrimentos, eles vêm a Mim e Me causam dor. Por que 

vocês se consideram estranhos, embora morem na mesma casa que é este mundo, e se segregam em raças, 

classes e credos? Prometo-te que vou remover os limites e aproximar todos. As coroas e cetros irão cair, o 

poder irá desaparecer e a riqueza também, pois é tempo de que essas diferenças deixem de existir. Chegará 
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o dia em que todos vós possuireis a terra igualmente. Vais de um pólo para o outro sem que ninguém te 

impeça. 

17 Hipocrisia, má vontade, vaidade vão desaparecer para dar lugar ao amor e à harmonia. E aquela 

lamentação que se levanta de viúvas, órfãos, por falta de pão, por falta de paz e de alegria, será 

transformada num hino de amor e gratidão que brotará de todos os Meus filhos. 

18 Você não se sente perturbado em sua nação porque desfruta de paz e bem-estar. Mas digo-vos, não 

confiem muito nisso. Você não deve dormir, mas observar e ganhar mérito se deseja manter essa paz. 

19 Trabalhadores, eu os procuro em testes, como fiz em outro momento com o paciente Job. Não 

pense, porém, que o faço com o desejo de lhe fazer sofrer. Não, é com a intenção de que o seu espírito 

cresça forte neste cadinho de sofrimento. 

20 Não tenteis mostrar-vos puros diante de Mim quando a vossa consciência vos acusar das vossas 

ofensas e pecados. É melhor se você fizer uma confissão diante do seu Pai e permitir que a Sua Palavra o 

purifique de toda mancha como um riacho purificador. Então você se sentirá digno de vir perante seus 

irmãos para ensinar-lhes a verdade que Meu ensinamento contém. 

21 A minha paz está na vossa nação. Observai e rezai, para que não percais esta graça através das 

vossas obras más. Mantém a minha paz, acumula a minha sabedoria como um tesouro. - Você não se deu 

conta de como a guerra está à sua espera, bate à sua porta e arma laços para derrubá-lo? Mas se você 

souber observar, não tenha medo, pois eu estarei ao seu lado para que você possa ser vitorioso em sua 

batalha. 

22 Eu sou Jeová, que vos livrou da morte em todos os momentos. Eu sou o único Deus que falou 

contigo em todos os momentos. Cristo foi a Minha Palavra que falou contigo através de Jesus. Ele disse-

lhe: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai." E o Espírito Santo que hoje vos fala é também eu, 

porque só há um Espírito Santo, uma só Palavra, e esta é a Minha. 

23 Escutai, Meus discípulos: Na Primeira Era eu vos dei a Lei, na Segunda vos ensinei o amor com o 

qual deveis interpretar esses mandamentos, e agora nesta Terceira Era eu vos envio a Luz para que possais 

penetrar o significado de tudo o que vos foi revelado. 

24 Por que então você quer descobrir três Divindades onde só existe um Espírito Divino, que é o 

Meu? 

25 Eu dei a Lei aos primeiros homens, e mesmo assim anunciei a Moisés que enviaria o Messias. 

Cristo, em quem vos dei a Minha palavra, disse-vos quando a Sua missão já estava a chegar ao fim: "Volto 

para o Pai de quem saí". Ele também vos disse: "O Pai e eu somos Um." Mas depois disso, Ele prometeu 

enviar-vos o Espírito da Verdade, que, segundo a Minha vontade e de acordo com a vossa evolução, 

iluminaria o mistério das Minhas revelações. 

26 Mas quem pode esclarecer os Meus segredos e explicar estes mistérios? Quem pode soltar os selos 

do livro da Minha sabedoria senão Eu? 

27 Em verdade vos digo que o Espírito Santo, a quem pensais ser algo diferente de Jeová e de Cristo, 

nada mais é do que a sabedoria que dou a conhecer ao vosso espírito para fazer-vos compreender, ver e 

sentir a verdade. 

28 Hoje estou preparando vocês para receber a Minha Palavra para que ela caia como orvalho sobre 

plantas sedentas, como água cristalina que sacia a sede do seu espírito. Eu vos recebo em Meu amor 

paternal como filhos ternos. 

29 Você está começando a dar seus primeiros passos em terreno sólido. Mas, se parares e mais tarde 

não obedeceres aos Meus mandamentos, não bloqueies o caminho para os teus irmãos, aqueles que virão 

depois de ti cheios de saudades de Me servir, aqueles que se prepararam e Me esperam. o que você pode 

ensinar se você não aprender Minha lição? penetrai no Meu Trabalho e deixai-vos iluminar para que Me 

possais compreender. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim de cada ensinamento. 

30 Neste tempo eu anuncio as visitas que devem ser. Três quartos da terra desaparecerão, a dor baterá 

à porta de todos os homens, e o mundo sofrerá grandes dificuldades. No entanto, se vocês se prepararem, 

através de um de vocês, uma terra será salva. 

A ciência que o homem alcançou não será suficiente para curar as estranhas doenças que irão surgir. 

Então você vai entender que você deve se elevar acima da terra para curar e prevenir os males. "Israel" 

libertará a humanidade de grandes angústias. Mas o quanto vocês devem se equipar para cumprir seu 
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destino. Os apóstolos desta época irão de terra em terra trazendo a Boa Nova, e seus dons serão como uma 

fonte inesgotável, transbordando seus benefícios para todos os homens. 

31 Com cada milagre que lhes concedo, eles despertarão a fé dos novos apóstolos, e a sua missão será 

grande. Mas ai deles se se tornarem vaidosos, pois então perderão os seus dons. 

32 Respeite os presentes concedidos aos seus irmãos. Tende a árvore que vos confiei, pois todos vós 

sois trabalhadores num único e mesmo campo. A minha misericórdia segue-te para todo o lado, eu 

conheço as tuas obras e pensamentos. Observe e ore, pois os homens precisam da sua oração para o seu 

desenvolvimento espiritual. 

33 Muitos de vocês acreditam que seus sofrimentos são contrários à lei de amor do Pai porque 

pensam: "Se eu sou um filho de Deus, se o Pai onipresente me criou, por que me deixou cair, por que não 

me criou obediente, bom e perfeito"? 

34 A verdade é que não pensaste no que pensas. O que você considera contrário às Minhas Leis é 

precisamente a confirmação da Lei do Amor. Mas para que entenda isto melhor, ouça bem: 

Na escada divina do céu há um número infinito de seres cuja perfeição espiritual lhes permite dar 

diferentes passos de acordo com o grau de desenvolvimento que alcançaram. O teu espírito foi criado com 

características adequadas para evoluir nesta escada de perfeição e alcançar a meta estabelecida nos altos 

conselhos do Criador. 

35 Você não sabe o destino desses espíritos, mas eu lhe digo que é perfeito como tudo criado por 

Mim. 

36 Ainda não compreendeis os dons que o Pai vos deu. Mas não se preocupe, pois mais tarde você se 

dará conta deles e os verá se manifestarem plenamente. 

37 O número infinito de espíritos que, como o seu, habitam planos diferentes de vida, estão unidos 

entre si por um poder superior, que é o do amor. Eles foram criados para a luta, para a sua elevação, não 

para a estagnação. Aqueles que cumpriram os Meus mandamentos tornaram-se grandes no amor Divino. 

Lembro-vos, porém, que mesmo quando o vosso espírito tiver alcançado grandeza, poder e sabedoria, não 

se tornará onipotente, pois os seus atributos não são infinitos, como são em Deus. No entanto, eles serão 

suficientes para trazer-vos ao cume da vossa perfeição ao longo do caminho recto que o amor do vosso 

Criador vos traçou desde o primeiro momento. 

38 Na tua criação, eu te dei o dom do livre arbítrio para que, em virtude da tua própria vontade, Me 

glorifiques através do amor e da misericórdia que derramas sobre os teus irmãos. 

39 Uma mente sem livre-arbítrio não seria uma criação digna do Ser Supremo. Seria um ser inerte 

sem se esforçar pela perfeição. 

40 Hoje você ainda vive uma vida materialista, devido à falta de irmandade. Pois nos reinos do 

espiritual, tudo vive em perfeita harmonia. 

41 A falta de compreensão para com o Amor Divino causa regressão para o espírito, que só pode ser 

evitada retornando ao caminho certo, ao arrependimento irrevogável e à obediência. 

42 No vosso mundo actual, os vossos irmãos que cultivam as ciências não vos conduziram ao cume 

do vosso desenvolvimento. Eles levaram-te à dor, ao abismo e ao orgulho. No entanto, em nenhum 

momento eu te abandonei; foste tu quem, hesitantemente, respondeu ao Meu chamado de amor. 

43 Como abusaram da liberdade amorosa e justa que o vosso Pai vos deu, deveis purificar-vos com 

dor e lágrimas das manchas que impusestes à vossa alma. No entanto, aquele que expiar suas transgressões 

com rendição alcançará seu desenvolvimento superior, e sua ascensão será mais rápida que sua queda. 

44 Ao longo de muitos séculos dei-vos exemplos e provas de ternura, de amor Divino, que por vezes 

foram capazes de tocar os vossos corações e fazer-vos exclamar: "Amo-Te, Senhor, admiro-Te". Mas eu 

pergunto-lhe: Se você me ama, por que não me imita e põe em prática os Meus ensinamentos? Por que 

vocês se distanciaram da vida espiritual e assim retardaram o seu desenvolvimento? Como ousas culpar a 

Deus pelas tuas próprias quedas, pela tua dor e pela tua imprudência? 

45 Hoje, como eu vos chamo, não me ouvem todos a mim. No entanto, prometo-vos que todos Me 

ouvirão ainda, e que nenhum dos Meus filhos se perderá na eternidade do Espírito. 

46 Alguns Me buscarão em troca do Meu amor, outros, curvados pela dor, suplicarão que a Minha 

misericórdia evite o seu cálice de sofrimento. 
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47 Estou a expandir a mensagem que te dei através de Jesus. Mas você ainda não quer deixar os 

caminhos incertos em que se desviou. 

48 Você vai me acusar de tudo o que não vem de mim e é causado por você? - Eu disse-te para 

semeares amor, e em vez disso semeaste ódio. Você quer colher amor? 

49 Ensinei-vos a viver uma vida simples, pura e generosa em paz, e insistis em viver numa guerra 

constante de ódio, materialismo e ambição insana. 

50 Você quase sempre pede a Deus sem saber o que você está pedindo; mas você nunca dá a Deus o 

que Ele pede de você para o seu próprio bem. 

51 Quando você se tornou tão vaidoso e perdeu seu caminho nos ensinamentos Divinos, como pode 

pedir a Deus que lhe dê o que você não sabe como pedir, ou que governe o universo de acordo com suas 

idéias ou sua vontade? Em verdade vos digo que o universo não duraria um segundo se Ele vos deixasse 

governá-lo de acordo com os vossos caprichos humanos. 

52 Dei-te outra gota de Sabedoria Divina. Mais te darei em lições para vires. Mas não recebam o Meu 

ensinamento sem pensar bem no assunto. Só te ajuda a sentir o Meu brilho, que te encherá de luz, para que 

possas compreender melhor as Minhas revelações. 

53 Agarre o significado do ensinamento e interprete-o como a sua consciência e coração o ditam. 

54 A espiritualização não se encontra nos textos das religiões ou das ciências. Descansa (escondida) 

em vosso espírito, que estaria significativamente empenhado se sempre cumprisse o mandamento que vos 

diz: "Amai-vos uns aos outros". 

55 Não forme novas filosofias ou teorias derivadas deste ensino, não erga templos materiais, nem faça 

alegorias ou símbolos. Dar-vos-ei todas as revelações que vos serão feitas nestes tempos. 

56 Em verdade vos digo, não sois os únicos que possuirão a verdade. O clero das diferentes religiões, 

os cientistas, crentes e não crentes, todos eles são, na sua origem, criaturas espirituais de Deus, a quem eu 

banharei de graças durante a sua jornada de vida. 

57 Convidem humildemente seus irmãos a estudar Minha Doutrina de amor, misericórdia e elevação 

espiritual. Não esqueça que nenhuma das suas obras será perfeita se não se basearem no amor por tudo o 

que vê, e mesmo por aquilo que só suspeita nos momentos da sua contemplação. 

58 Há muitas vidas no invisível, ela suspeita, abençoa-as e ama-as. 

59 Não crie idolatria, fanatismo ou hierarquias terrenas. Não há nada maior do que a luz que adorna a 

mente que alcançou a perfeição através da virtude. 

60 Aquele que ama mais é maior do que aquele que diz ser por causa do seu escritório ou da sua 

vaidade. 

61 Lembre-se de Jesus! 

62 A sua compreensão é mais clara nestes tempos, e a minha palavra também se torna mais 

compreensível. 

63 O meu templo é o teu coração, a sua luz é o meu amor. A maior oferta que você pode colocar nela 

é a paz do seu espírito quando você faz o bem na vida, abençoando e amando seus irmãos. 

64 De que lhe serviriam os cânticos, as orações e os ritos, se você abrigasse apenas paixões básicas 

dentro de você? Eu tenho sede do teu amor, não do incenso. Menos lágrimas e mais luz é o que eu desejo 

para a tua existência. 

65 Por tudo o que tiverdes de responder, e de acordo com as vossas más obras, recebereis por vós 

mesmos os mais enfáticos julgamentos. Pois eu não vos julgo; isto é falso. É o vosso próprio espírito, no 

seu estado de clareza, que é o vosso terrível acusador e terrível juiz. Eu, por outro lado, vos defendo contra 

as acusações ferozes, vos absolvo e vos redime, pois sou o Amor que purifica e perdoa. 

66 Novos ensinamentos vos darei para que possais compreender esta lição, que é outra folha que vos 

dou para que possais compilar o "Livro da Verdadeira Vida". 

67 Cumpre a Minha Lei, então através do teu exemplo de humildade, misericórdia e amor, estas 

pequenas multidões multiplicar-se-ão e tornar-se-ão tão numerosas como as estrelas no céu e como a areia 

no mar. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 33  
1 Novamente o Mestre abre o Livro de Sua Instrução para explicar-vos sílaba por sílaba Sua 

Doutrina do Amor. Se me queres ouvir como Pai, eu te digo: Olha, aqui está a mesa posta para que te 

sentes e desfrutes da comida que te guardei com tanto amor. 

2 Eu venho em espírito para me fazer conhecer entre os Meus discípulos. Você chama este tempo de 

luz, porque todo espírito e toda matéria tem sentido a Minha presença espiritual. 

3 Eu sou a Luz e o Caminho, mas vocês não estão todos cientes do propósito da Minha manifestação 

entre vocês. Em vez de desfrutar de Meus ensinamentos Divinos e Minhas revelações, vocês permanecem 

dormentes às Minhas inspirações, pensando que eu vim apenas para aliviar suas necessidades e 

preocupações materiais, e vocês se limitam a pedir pão, trabalho, dinheiro ou saúde, sem perceber que eu 

lhes concedo todos os benefícios materiais em cima disso. 
* Ver nota 3 no anexo. 

4 Alguns de vocês vêm com o coração cheio de gratidão e alegria porque receberam um benefício 

que pediram para sua vida terrena, e eu os abençôo. Mas em verdade, digo-vos, maiores são os dons 

espirituais presentes no vosso ser, que começam a dar-vos os seus primeiros frutos sob o impulso da 

Minha instrução, e por isso ainda não Me haveis agradecido. 

5 Abre o teu coração para que possas sentir dentro dele tudo o que eu te concedo. Veja, é por isso 

que eu já lhe disse muitas vezes que embora eu esteja entre vocês, vocês não Me sentiram. 

6 Devo fazer novamente, como na Segunda Era, as obras a que chama milagres, para encontrar a fé? 

Devo dar vista aos cegos, mobilidade aos paralíticos e vida a Lázaro, para despertar a sua fé? Em verdade 

vos digo, muitos "cegos" viram a luz neste tempo, muitos "paralisados" voltaram a caminhar, e muitos 

"mortos" ressuscitaram para uma vida de graça. 

7 Dois caminhos se apresentam de novo ao seu olhar, os mesmos que você conhece desde o início da 

sua peregrinação. Uma é larga e florida, a outra estreita e coberta de espinhos. Você deseja caminhar pelo 

caminho estreito, que é o da virtude, sem abandonar o outro, mas isso não é possível. 

8 Em verdade vos digo que não conheceis o Meu caminho e não compreendeis que, apesar das suas 

inumeráveis provas, há paz nele, em contraste com o caminho muito amplo que traz prazeres que só 

deixam dor e repugnância no coração. 

9 Quero que o teu espírito viva eternamente na Minha paz. É por isso que eu me revelo a ele, para 

ensiná-lo desta maneira. Não te esqueças que neste tempo, antes da Arca da Nova Aliança, tu fizeste uma 

nova aliança com o teu Pai. 

10 É Minha vontade que permaneçais firmes nos próximos tempos de dor e vos disponhais a dar as 

Minhas instruções aos vossos vizinhos. Ao espalhar a Minha palavra e o vosso testemunho entre a 

humanidade, não desanimeis diante das dúvidas dos vossos irmãos. Todos vocês acreditaram quando me 

ouviram pela primeira vez? - Use este corpo ou concha agora que você a possui para cumprir sua missão 

para a humanidade. Quantos dos que vivem no espaço espiritual gostariam de possuir uma matéria 

corporal que consideram um tesouro! 

11 Ao teu espírito digo: "Deixa a tua consciência guiar-te"; e ao teu assunto: "Deixa o teu espírito 

guiar-te, e a Minha paz estará contigo". Se assim fizerdes, o vosso espírito observará como as virgens da 

parábola que esperavam a chegada do Esposo com a lâmpada acesa. Abençoados sejam aqueles que vivem 

"observando", pois eles estarão atentos para Me receber. E quando chegar a última hora para eles, e eles 

baterem à porta do vale espiritual, eu vou abrir para eles. 

12 Se você trabalhar com zelo, amanhã estará comigo. Preparai-vos com estes ensinamentos para que, 

como Meus discípulos da Segunda Era, vos ponhais a caminho, trazendo luz aos vossos irmãos e conforto 

aos aflitos. Desperta da tua indiferença indolente indiferença! Porque se vós, que tendes a Lei, não 

compreendeis a Minha Palavra, nem deveis dar testemunho de Mim, as visitas virão; sereis interrogados, e 

se não receberdes a Minha Doutrina dentro de vós - que respondereis? Então você será condenado, sentirá 

medo e remorso, e se lembrará do que o Mestre lhe falou com amor e incessantemente. Mas se estudarem 

e ponderarem a Minha Palavra, estarão preparados quando tiverem de falar desta revelação, e aqueles que 

a compreenderem dirão: "O Divino Mestre esteve realmente connosco"! - Se, apesar de sua realização, 
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você deve ser mal julgado por seus irmãos, não se preocupe, pois reconhecerei seu trabalho e, depois de 

ter triunfado nas grandes provas, lhe darei a suprema felicidade da paz. 

13 No futuro, muitos de vós vos dedicareis a difundir esta Ensinança entre a humanidade e vereis o 

vosso trabalho dar frutos e a Semente Divina multiplicar-se. 

14 Convido todos os peregrinos da Terra a ouvir a Minha voz, que os convida à ascensão espiritual e à 

posse da vida eterna. Neste dia em que a Palavra Divina se faz conhecida, usai a Sua Palavra e deixai-vos 

iluminar por ela, pois no conhecimento está a luz e a vossa salvação. 

15 Se Minha Lei vos ensina moralidade, justiça e ordem em todas as ações de vossa vida, por que 

buscais caminhos opostos, criando dor para vós mesmos? E quando você parte para o Além, deixando seu 

corpo na terra, você chora porque você amou demais aquela concha. 

Quando sentes que o corpo já não te pertence, e que deves continuar na estrada até chegares a Mim, eu 

digo-te: "Meu filho, o que tens para Me mostrar? Viveu na terra em cumprimento dos Meus 

mandamentos?" Mas tu, envergonhado e desanimado, porque não tens o dom do amor por Aquele que te 

ama tanto e te concedeu tanto, forjaste correntes que pesam sobre o teu espírito, e parece sem luz, 

chorando e lamentando a si mesmo porque perdeu a graça. Ele ouve apenas a voz do Pai a chamá-lo. Mas 

como ele não evoluiu, nem se sente digno de vir até Ele, ele pára e espera. 

Os tempos passam, e o espírito ouve novamente a voz, e cheio de sua tristeza, pergunta quem está 

falando com ele, e essa voz lhe diz: "Desperta! Não sabes donde vieste, e para onde vais?" Então ele 

levanta os olhos, vê uma luz imensa, pelo esplendor da qual ele se sente patético. Ele percebe que antes de 

ser enviado à Terra Ele já existia, já era amado pelo Pai de quem a voz procedia, e que agora, vendo-O no 

estado deplorável, carrega tristeza por Ele. Ele percebe que foi enviado a várias moradas para passar pelo 

caminho da luta, e pelos seus méritos para obter a sua recompensa. E o filho pergunta: "Se, antes de ser 

enviado à terra, eu era a Tua criatura muito amada, por que não me mantive firme na virtude e tive de cair, 

sofrer e trabalhar para voltar para Ti?" A voz lhe respondeu: "Todos os espíritos foram colocados sob a Lei 

da Evolução e, assim, Meu Pai-Espírito os guarda para sempre, e Ele está bem contente com as boas obras 

do Filho". Mas eu o enviei à Terra para fazer dela um lugar de luta pela perfeição espiritual, não um vale 

de guerra e dor. Eu disse-te que te devias multiplicar, que não devias ser estéril. Mas quando voltam ao 

Vale Espiritual, não trazem colheita, apenas choram e vêm sem a graça com que vos agraciei. Portanto, 

mais uma vez vos envio e vos digo: purificai-vos, procurai o que perdestes e realizai a vossa ascensão 

espiritual. 

O espírito volta à Terra, buscando um pequeno e delicado corpo humano para descansar e iniciar a 

nova jornada da vida. Ele encontra o corpo da criança pequena que lhe foi atribuído e usa-o para 

compensar as suas violações da Minha Lei. Conhecendo a Causa, o espírito vem à terra, sabendo que é o 

sopro do Pai, e conhecendo a missão que ele traz d'Ele. 

16 Nos primeiros anos ele é inocente e preserva sua pureza, permanecendo em contato com a Vida 

Espiritual. Depois, ele começa a conhecer o pecado, vê de perto o orgulho, a arrogância e a rebeldia dos 

homens para com as leis justas do Pai, e a carne, que é por natureza rebelde, começa a ser manchada pelo 

mal. Caiu em tentação, esquece a comissão que trouxe consigo para a terra, e começa a fazer obras 

contrárias à lei. O espírito e a matéria provam o fruto proibido, e quando caíram no abismo, a última hora 

os surpreende. 

Novamente o espírito se encontra no habitat (espiritual), cansado e abatido pelo peso da sua culpa. 

Então ele se lembra da voz que uma vez falou com ele e ainda o chama, e depois de derramar muitas 

lágrimas, sentindo-se perdido sem saber quem ele é, ele se lembra que já esteve naquele lugar antes. E o 

Pai, que o criou com tanto amor, aparece no seu caminho e diz-lhe: "Quem és tu, de onde vens e para onde 

vais?" - O Filho reconhece nessa voz a Palavra d'Aquele que lhe deu ser, inteligência e habilidade, o Pai 

que sempre o perdoa, o purifica, o tira das trevas e o conduz para a luz. Ele treme, pois sabe que está 

diante do Juiz, e diz: "Pai, a minha desobediência e a minha dívida para contigo é muito grande, e não 

posso esperar viver no Teu reino, pois não tenho mérito. Hoje, tendo regressado ao Vale Espiritual, vejo 

que só acumulei culpas pelas quais devo expiar". Mas o Pai amoroso mostra-lhe mais uma vez o caminho, 

e ele retorna à carne e novamente pertence à humanidade. Mas agora o espírito já experimentado domina a 

concha física com maior força para ganhar a vantagem e obedecer aos mandamentos divinos. A batalha 

começa. Ele combate os pecados que derrubam o homem e quer aproveitar a oportunidade que lhe foi 
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concedida para a sua redenção. Ele luta do início ao fim, e à medida que os cabelos brancos brilham nas 

suas têmporas, e o seu corpo outrora resistente e forte começa a dobrar-se e a perder força sob o peso dos 

anos, o espírito sente-se forte, mais maduro e mais experiente. Quão grande e repulsivo pecado lhe parece! 

Ele afasta-se dele e alcança o objectivo. Agora ele espera apenas pelo momento em que o Pai o chama, 

pois chegou à conclusão de que a Lei Divina é justa e a Vontade de Deus é perfeita, que este Pai vive para 

dar vida e salvação aos Seus filhos. 

Quando chegou o último dia, ele sentiu a morte na sua carne e não sentiu dor. Ele faleceu em silêncio e 

reverentemente. Ele se via em sua mente e como se tivesse um espelho diante de si, ele se via belo e 

radiante de luz. Então a voz falou com ele, dizendo: "Filho, para onde vais?" E ele, sabendo quem era, 

subiu ao Pai, e deixou entrar a Sua luz no seu ser, e assim falou: "Ó Criador, ó Amor todo-abrangente, eu 

venho a Ti para Te descansar e Te dar a plenitude". - A conta foi acertada, e o espírito era saudável, puro e 

sem correntes de pecado, e viu diante dele a alta recompensa que o esperava. 

Depois disso ele sentiu que se fundiu com a luz daquele Pai, que seu deleite aumentou, e viu um lugar 

de paz, uma terra santa, sentiu uma quietude profunda, e descansou no seio de Abraão". - — 

17 Eu vos falo das maravilhas contidas na Vida Espiritual e vos ofereço a Minha instrução. Queres 

cumprir a tua missão na Terra para vires ter comigo, ó povo de Israel, ó humanidade, ó minha filha? 

Através do mérito, você entrará no Reino Celestial, e através da prática das virtudes você alcançará a paz 

na Terra. 

18 Vós tendes vindo de novo e de novo à carne, e a cada reincorporação tendes aumentado a vossa 

culpa e o dever de expiação. Não me culpeis por vossos sofrimentos, pois eu não vos castigo, vós mesmos 

fazeis o vosso julgamento. 

19 Agora é a sua última oportunidade de reparar as suas transgressões. 

20 Eu voltei para ti por causa da promessa que te fiz. Desde o início dos tempos fiz um pacto 

convosco, e conduzi-los-ei até ao fim. Pois vocês são as pessoas que se prepararam para se sentarem à 

Minha mesa. Eu sou a comida e a fruta, o pão e o vinho. 

21 Vem incansavelmente para Me ouvir e para saciar sua fome e sede de justiça, como na Segunda 

Era, quando aqueles que tinham fome de amor também Me seguiram. Entreguei a Minha palavra nos vales 

e nas montanhas, até ao mar e no deserto as multidões seguiram-Me. A sua fé não conhecia cansaço, a sua 

certeza era indestrutível. Então a Minha misericórdia se espalhou sobre essas pessoas e as envolveu com a 

essência mais íntima da Minha Palavra. As mães carregaram os filhos nos braços, os homens deixaram o 

seu trabalho para Me ouvir, os velhos, apoiando-se nos seus paus, seguiram a multidão. 

22 Numa destas ocasiões o Mestre realizou o milagre dos pães e dos peixes como prova de que 

qualquer pão será suficiente se for distribuído com amor e sem consideração pela pessoa. Por unanimidade 

e fraternidade também será alimento. 

23 Até mesmo os discípulos tinham duvidado que tais parcas provisões fossem suficientes para 

alimentar uma tão grande multidão. Mas quando viram que o milagre se tinha tornado realidade, tiveram 

vergonha de dizer para si mesmos: "Verdadeiramente este é o Messias"! 

24 Agora, na Terceira Era, você me tem de novo. Eu vos dou o pão da vida eterna, do qual a 

humanidade comerá. 

25 Dou-te esta palavra por meio da mente humana. Para me fazer conhecer desta maneira, tive de 

esperar pelo desenvolvimento espiritual e intelectual do homem para poder usá-lo neste momento. Minha 

vontade foi cumprida, e este mistério se transformará em clareza para todos aqueles que por enquanto não 

a entendem direito. 

26 Não temam os juízos e gozos das seitas e denominações. São eles que, embora tenham os livros de 

profecia nas mãos, não os interpretaram (corretamente) e, portanto, não sabiam esperar Mim. Tu, por outro 

lado, que não conhecias as profecias que falavam do Meu regresso como Espírito Santo, esperavas-Me. 

Agora a Terceira Era está aqui, mas a humanidade ainda não entendeu como interpretar o Evangelho. 

27 Quantas pessoas andam por aí como ovelhas sem pastor. No entanto, estou convosco, e para me 

tornar reconhecível, revelei-me na pobreza e na humildade, como na Segunda Era. Se a humanidade quiser 

identificar-Me através daqueles que Me seguem, pode conseguir: os doentes, os aflitos, os humilhados, os 

exaustos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que estão mortos para a fé, são eles que Me 

seguem. 
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28 Ninguém se surpreende que eu não tenha aparecido no seio de nenhuma igreja durante este tempo, 

assim como eu não saí de uma religião na Segunda Era. 

29 Não vou parar onde reina a vaidade, o materialismo e a idolatria. Eu me manifestarei no seio da 

maior simplicidade e humildade, onde não há ritos que façam você esquecer a essência da Minha Lei. 

Portanto, não se surpreendam de Me ver rodeado de necessitados, incultos e pecadores, pois coloquei neles 

a Minha misericórdia, transformando-os em seres úteis, dando-lhes dons para que possam converter 

muitos, e através deles, que sois vós, tenho dado provas claras do Meu poder. Mas se, no entanto, ainda 

tem dúvidas, não se preocupe, pois "nenhum homem é profeta no seu próprio país". Amanhã os 

estrangeiros virão e acreditarão em ti, ou irás para terras desconhecidas, e te receberão; pois nem todos 

duvidam de ti. Há também aqueles que vos seguem e se apoiam no vosso amor e na vossa ajuda, pelos 

quais vos servem de estímulo e estímulo na árdua ascensão do caminho. - O que será daqueles que te 

seguem e encontram força em ti quando deves vacilar? Quando te sentires desanimado, procura-Me e eu 

fortalecer-te-ei. Se te encontrares com dor, não penses que eu te castiguei. Tire desse julgamento o 

benefício que ele contém para o seu desenvolvimento. 

30 Eu só teria de o querer, e tu serias pura. - Que mérito haveria se fosse eu quem te purificasse? Que 

cada um repare as suas transgressões contra a Minha Lei, isto é mérito. Pois então você saberá como evitar 

as quedas e erros no futuro, pois a dor o lembrará. 

31 Se houver um remorso sincero entre a transgressão cometida e suas conseqüências naturais, a dor 

não chegará até você, pois então você já estará forte o suficiente para suportar o julgamento com a 

rendição. 

O mundo bebe um copo muito amargo, mas eu nunca o castiguei. Mas depois da sua dor virá até Mim 

quem a chama. Então, aqueles que foram ingratos saberão como agradecer a Ele que só derramou 

benefícios em sua existência. 

32 Até agora, não tem sido o amor humano que tem prevalecido no mundo. Tem sido, como tem sido 

desde o início da humanidade, a violência que governa e conquista. Aquele que amou sucumbiu à malícia 

como vítima. 

33 O mal estendeu o seu reino e tornou-se forte na terra. Mas neste preciso momento venho opor-me a 

esses poderes com as Minhas armas, para que o reino do amor e da justiça possa ser estabelecido entre os 

homens. Antes disso, vou lutar. Porque, para vos dar a paz do Meu espírito, é necessário que eu faça a 

guerra e destrua todo o mal. 

34 O dia da justiça já está contigo; os vivos e os mortos ouvem a voz da consciência neste tempo. 

35 Este mundo não é o lar eterno para o seu espírito. Se fosse, você não veria seu corpo que você ama 

tanto morrer, você não veria a vida de seus pais se extinguir, aqueles que lhe deram a existência. Tudo é 

transitório, nada é permanente neste mundo. Se tudo fosse felicidade e prazer aqui, você nunca se 

lembraria do seu espírito, você não pensaria nos outros, nem se lembraria de Mim. 

36 Muito tempo foi o caminho da dor que a tua alma percorreu, e não quero que encontres dor ainda 

maior do que aquela que já experimentaste. Volte para Mim em busca da paz, procure a sua perfeição, e eu 

os transformarei em mestres que instruirão e salvarão aqueles perdidos na escuridão da ignorância. 

37 Homens que choraram as Minhas palavras de perdão - porque é que a justiça ainda não chegou até 

vós, embora a vossa mão direita me tenha mostrado manchada pelo sangue do vosso irmão? - Não temas, 

pois o teu verdadeiro arrependimento será como um manto para te proteger, e o Meu perdão como água 

cristalina para te fortalecer na tua expiação. Mas ai daquele que matou e não pagou a sua dívida! Ai 

daquele que enganou, que causou vergonha, ou que não cumpriu o seu dever para com os seus pais! Pois 

então a vida e a dor os julgará como um sábio juiz, e os ensinará como um mestre. 

38 Hoje vocês vieram até Mim superando toda oposição e porque anseiam por ouvir Minha Palavra 

novamente. Porque tendes o desejo de vos tornardes Meus discípulos, e por isso vindes para ouvir e 

estudar Minha Divina Doutrina. 

39 Sabeis que não há nada melhor para vos renovar e encontrar forças para superar as vossas paixões 

do que a Minha Palavra, que ilumina o vosso espírito e desperta em vós o verdadeiro amor da vossa pureza 

espiritual. 
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40 Este é o momento em que Minha Palavra é apresentada com mais detalhes, para que você não 

fique ignorando o que estou revelando a você. Mas quando às vezes falo com você em imagens, é para que 

você possa memorizar melhor os Meus ensinamentos. 

41 Eu sou o bote salva-vidas que apareceu ao alcance do náufrago que estava se afogando. Aqueles 

que foram colocados em segurança na margem onde a paz habita, mais tarde sentem dentro de si a 

obrigação de fazer o mesmo com os seus vizinhos quando estão em perigo de perecer. 

42 Os navios não têm sido suficientes e há muitos naufragados que clamam por ajuda. Contemplem a 

humanidade perecendo em vícios, em depravação e em crime! Contemplem os homens, cedidos a uma 

vida de materialismo e egoísmo! As mulheres acostumaram-se ao pecado que reina em toda parte, estão 

perdendo sua virtude e sua delicadeza, o lar, que é o templo do homem, está profanado porque a luz, o 

calor e a paz estão desaparecendo dele. 

43 Venho a este planeta e procuro nele a alma do homem, que é o templo de Deus, e nele acendo a fé, 

falando-lhe de um mundo novo, um mundo de paz, ao qual pode chegar através da renovação moral e da 

fraternidade. 

Alguns sentem seus corações latejando com poder e fazem seu o ideal Divino; outros reclamam de 

obstáculos e dificuldades como desculpas para não Me seguir. Estes carecem de fé e não compreenderam 

que quem se afasta do seu destino deve chegar ao mesmo ponto uma e outra vez até que tenha percorrido 

todo o caminho. 

44 Não vos digo que vos afasteis dos vossos deveres materiais ou dos prazeres salutares do coração e 

dos sentidos. Só vos peço que renunciem àquilo que envenena a vossa alma e envenena o vosso corpo. 

45 Aquele que vive dentro da lei cumpre o que a sua consciência dita. Aquele que estimula os 

prazeres permitidos para mergulhar nos prazeres proibidos se pergunta, mesmo nos momentos de maior 

prazer, por que não está feliz nem em paz. Pois de prazer em prazer ele afunda cada vez mais até perecer 

no abismo sem encontrar a verdadeira satisfação para o seu coração e mente. 

46 Alguns devem sucumbir e esvaziar até a última gota o cálice em que procuraram prazer sem 

encontrá-lo, para que possam ouvir a voz d'Aquele que os convida para sempre ao banquete da vida eterna. 

47 Eu recebo a oferta dos Meus discípulos. Elias te preparou e intercedeu junto a Mim para que sejas 

digno de ouvir a Minha palavra, e saibas usar o seu sentido espiritual. A minha promessa é que todos os 

que Me procuram na sua dor no coração serão consolados. 

48 É o tempo do Espírito Santo quando eu entro em contato com o homem. Dos que Me ouviram, 

alguns estão começando a Me reconhecer, e outros já Me amam. Quando este tempo da Minha 

manifestação terminar, a humanidade saberá Quem veio. Eles reconhecerão Elias como um precursor 

cheio de graça e poder, e também o Mestre que desceu por amor à raça humana. 

49 Amados discípulos, tomai-Me como vosso modelo, para que logo possais chegar ao fim da vossa 

reparação, quando Elias, o Pastor que vos tem guiado ao longo dos tempos, vos apresentará a Mim. 

50 Não quero que os espíritos, quando partem desta Terra, se sintam solitários ou perdidos na 

imensidão do vale espiritual que a todos espera. Por isso, Elias vos fala e vos prepara para esta transição, e 

vós apresentareis aos vossos irmãos aquele Espírito que é Pastor e Mediador entre o homem e o seu 

Criador. 

51 Vocês estão vivendo um tempo de dificuldades e retidão, todos vocês estão agora colhendo os 

frutos do seu trabalho. Desta vez tinha de chegar, estava escrito. Avisei-vos para rezardes e arrependerdes, 

mas encontrei-vos a dormir, sem memória das Minhas palavras. Mas estou de olho em ti e vim mais uma 

vez para te trazer a Minha Doutrina, que te mostra horizontes muito amplos. Se você for capaz de entender 

isso, você será corajoso e forte, e quando essa luz tiver penetrado em seu espírito, vá até os outros e os 

ajude a se libertarem de sua letargia. Tenha piedade daqueles que pecam por ignorância, e mostre-lhes o 

caminho que leva à sua salvação. 

52 Aqueles que já foram "criancinhas", eu faço discípulos, e os discípulos eu me aproximo ainda mais 

de Mim. A todos vocês eu coloquei em uma única escada para o céu, e eu compartilhei de suas tribulações. 

A dor da humanidade me alcança, Elias luta pela unidade espiritual dos homens. A nova torre de Babel 

cresceu em orgulho e luta, mas em frente a ela estou construindo a torre de Israel com fundamentos de 

humildade e amor. A luta será grande, mas finalmente a virtude derrubará o pecado e a paz será restaurada. 
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Então aqueles que foram fracos se tornarão fortes, os cegos abrirão os olhos e o verdadeiro despertar da 

alma ocorrerá, para que ela possa entrar numa vida de desenvolvimento. 

53 O ouro e o poder que o homem tanto deseja não darão paz ao seu espírito, nem conforto ao seu 

leito doente; apenas endurecerão o seu coração. Quantas vezes tenho colocado diante dos olhos das ricas 

imagens da dor para testar seus sentimentos, e eles têm sido indiferentes aos órfãos, à miséria e à dor de 

seus semelhantes, não entendendo que eu apenas os fiz guardiões dos bens materiais para que eles possam 

distribuí-los com justiça e amor. 

54 Há muitos seres que esperam por uma mão compassiva para curá-los, por uma palavra de conforto 

ou um exemplo para resgatá-los. O espírito sofre fome de amor, de sinceridade e de justiça, e tu, Israel, 

podes dar, pois eu te dei abundância de bens espirituais para distribuir. 

55 Nem todos os momentos serão de paz para ti. Portanto, hoje, quando ainda tiverdes liberdade de 

acção, trabalhai diligentemente e preparai os vossos irmãos de outras nações através da oração. Vocês já 

sabem que o Espírito não conhece distâncias e, portanto, no dia em que Minha Doutrina for entregue 

através de Meus mensageiros, eles não tropeçarão, mas encontrarão amigos, irmãos que entendam sua 

missão e lhes dêem apoio e calor. 

56 A quem esta mensagem é confiada, e que vive em comunhão comigo, incutirei obras perfeitas, e 

revelarei o Meu Espírito nas suas palavras. 

57 Muitos de vós sentiram o desprezo dos homens por seguirem o Mestre. Outros foram rejeitados na 

casa dos pais, e outros ainda foram rejeitados pelo cônjuge. Mas lembra-te que eu vejo tudo isto, e que vou 

retribuir o teu sacrifício abundantemente. 

58 Não vejas inimigos, mas irmãos em todos os que te rodeiam. Não exija castigo para ninguém, seja 

indulgente para que possa dar um exemplo de perdão e para que não haja remorsos no seu espírito. Fecha 

os teus lábios e deixa-me julgar a tua causa. 

59 Curar os doentes, restaurar a sanidade aos confusos. Expulsar as almas que turvam a mente, e fazer 

com que ambas* recuperem a luz que perderam. 
* Ver nota 4 no anexo. 

60 Reze pelas nações, pois sobre você eu vou assistir. Tragam a Minha Palavra a todos os corações. 

Depois, agradeçam-Me pelos benefícios que receberam, pois saberão que nenhuma folha da árvore se 

move sem a Minha vontade. 

61 Em verdade, eu digo-te: Aqueles que mais se afastaram de Mim tomam consciência de que é hora 

de julgar, pois têm pressentimentos e inquietudes. 

62 A minha voz chama e desperta os espíritos como uma trombeta. Mas se a humanidade tivesse tido 

o cuidado de estudar e sondar as profecias da Primeira e Segunda Era, nada do que está acontecendo agora 

os surpreenderia ou confundiria, pois tudo já estava previsto. 

63 Minha palavra de ontem se cumpre hoje; pois mais cedo a estrela do rei deixaria de brilhar do que 

a mesma não seria cumprida. 

64 Levai a amargura que a guerra das nações vos causa, não exijais justiça (divina) sobre elas, porque 

o seu cálice de sofrimento já é amargo o suficiente. Sê misericordioso nos teus julgamentos, pensamentos 

e orações. 

65 Aqueles que ainda gozam de alguma paz têm o dever de rezar para ajudar aqueles que estão 

sofrendo as provações e as dificuldades da guerra. 

66 Se, em vez de compaixão, sentirdes raiva ou desprezo por aqueles que causam tanto sofrimento à 

humanidade - na verdade, digo-vos, privais-vos de toda a elevação e compreensão espiritual. 

67 Que a Minha voz ressoe em vossos corações, ponham a Minha palavra em ação: este será o 

caminho pelo qual a Minha Doutrina ganhará poder na Terra. É a luz que irá confrontar as idéias que 

surgiram de uma humanidade doente em decadência. 

68 Toda a justiça, toda a grandeza e toda a luz que os homens podem desejar para o desenvolvimento 

do seu espírito, eles serão capazes de encontrar em Minha Doutrina. Mas para que o homem pare para 

investigar o Meu ensinamento, e para que ele se interesse pelo seu conteúdo, deve primeiro tomar 

consciência dos seus primeiros frutos na renovação e nas virtudes dos Meus discípulos. 
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69 Prometo revelar-te grandes segredos, se viveres em paz. Pois então a Minha luz poderá brilhar no 

teu ser. 

70 Todos vocês querem estar entre aqueles que dão testemunho da Minha verdade e são como um 

farol para o marinheiro ou uma estrela para o peregrino no caminho da humanidade. 

71 Hoje vocês Me têm entre vocês por meio desta proclamação. Aproveitai a Minha permanência e 

tornai-vos discípulos de crianças, para que, quando eu tiver cessado de falar, possais pregar com a Minha 

palavra de uma maneira digna. 

72 Aprende, vigia e reza, semeia amor e misericórdia entre os teus irmãos, para que eu possa dizer aos 

homens através das tuas obras: Amai-vos uns aos outros! 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 34  
1 Amados, não esperem por tempos melhores para revelar esta mensagem à humanidade, pois não 

virá outro tempo mais adequado do que este. 

2 Abra seus olhos para a realidade e não sonhe mais com as vaidades do mundo. Entenda que a sua 

missão é tornar a Minha Doutrina conhecida de todas as formas na Terra. 

3 Aqui, entre estas multidões, descubro os futuros mensageiros, os novos apóstolos, os trabalhadores 

que devem ser incansáveis no cumprimento da sua tarefa. 

4 Alguns irão para o Oriente, outros eu enviarei para o Ocidente, e a diversidade de línguas não será 

um obstáculo para a difusão da Minha Palavra. 

5 A espada de luz, amor e justiça presente em Minha Doutrina vai pavimentar caminhos, destruir 

muros da ignorância e apagar limites. Todos estarão preparados para a unificação dos povos. 

6 No início da luta, alguns aceitarão de bom grado a Doutrina Trinitário-Mariana do Espírito. 

Outros, porém, o rejeitarão e o perseguirão, vendo nele uma ameaça ao seu poder terreno e às suas 

interpretações errôneas. Mas em verdade vos digo que será como se, com a palma da mão, impedissem o 

sol de dar a sua luz. 

7 Devo advertir-vos que aquele que rejeitar esta palavra ter-me-á rejeitado, e aquele que a aceitar, 

ter-me-á aceitado a mim. Pois em seu significado espiritual eu me revelei aos homens neste tempo; nele o 

Meu espírito está presente. É por isso que eu te digo: Quem receber a minha palavra, reconhecerá a minha 

voz, abrirá as portas do seu coração para mim e me terá dentro dele. 

8 A minha justiça ofereceu-lhe uma maravilhosa oportunidade para emendar e pagar a sua dívida. 

Não largues um único dia da tua vida que eu te confiei. 

9 Tu és o filho pródigo que voltou arrependido para a casa do Pai, e eu te recebi com amor para 

fazer-te reclamar a tua herança. 

10 Eu sei qual dos que vêm chorando em Minha Presença é o verdadeiro arrependido, que chora sua 

culpa com lágrimas de remorso sincero e Me pede uma oportunidade de fazer reparações. Eles choram 

porque magoaram o seu Pai, não choram por causa deles próprios. Em contraste, há outros que parecem se 

arrepender de ter Me machucado, e choram, prometendo e até jurando não pecar novamente. Mas ao 

mesmo tempo em que juram, eles Me pedem novos bens terrenos. Estes são aqueles que em breve sairão 

novamente da casa do Pai. 

11 Se conseguirem obter de Mim o que procuraram, vão desperdiçá-lo. Se não o tiverem obtido, 

blasfemarão contra mim. Eles acreditam que na humildade deste caminho só há espinhos, e não sabem que 

aquele que escolheram é o mais incerto, acidentado e perigoso. Pensam que, entregando-se completamente 

aos prazeres do mundo, serão capazes de aumentar suas riquezas e assim reduzir suas dificuldades, sem 

perceber que, ao recusarem a doce carga de uma cruz espiritual, carregaram sobre seus ombros uma 

tremenda carga material, sob o peso da qual acabarão deprimidos. 

12 Quão poucos são os que procuram viver no paraíso da paz, da luz e da harmonia, cumprindo com 

amor as leis divinas. 

13 Muito longo é o caminho que os homens percorreram, e ainda assim preferem comer os frutos 

proibidos que só acumulam sofrimento e decepção em suas vidas. Os frutos proibidos são aqueles que, 

embora bons porque Deus os criou, podem tornar-se prejudiciais ao homem, se este não se tiver preparado 

adequadamente ou se não os usar em excesso. 

14 O homem e a mulher tomam o fruto da vida sem preparação e não percebem a sua 

responsabilidade para com o criador quando fazem com que novos seres se tornem humanos na Terra. 

15 O cientista corta com reverente mão um fruto da árvore da ciência, sem antes escutar a voz da sua 

consciência, na qual a Minha Lei lhe fala, para lhe dizer que todos os frutos da árvore da sabedoria são 

bons e, portanto, quem os colher deve fazê-lo unicamente para o bem dos seus vizinhos. 

16 Estes dois exemplos que vos dei mostram porque a humanidade não conhece nem o amor nem a 

paz daquele Paraíso interior que o homem, em virtude da sua obediência à Lei, deveria ter no seu coração 

para sempre. 

17 Para ajudar-vos a encontrar o mesmo, eu ensino os pecadores, os desobedientes, os ingratos e os 

arrogantes, para fazer-vos compreender que sois dotados de espírito, que tendes consciência, que podeis 
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julgar e avaliar plenamente o que é bom e o que é mau, e para mostrar-vos o caminho que vos conduzirá 

ao Paraíso de paz, sabedoria, amor infinito, imortalidade, glória e eternidade. 

18 Falo-vos que pecastes, pois os justos já vivem no paraíso espiritual; e o resto dos seres, que não 

têm espírito e consequentemente não têm consciência, desfrutam do seu paraíso, que é a natureza, onde 

vivem em perfeita obediência e em perfeita harmonia com toda a criação. 

19 Hoje eu ilumino o caminho no qual você deve evoluir e no final do qual você vai me encontrar. Eu 

não vos obrigo, mas chamo a vossa atenção para o facto de que, se não ouvirdes este chamamento, em 

breve vireis por vossa própria vontade procurar o caminho da salvação. Mas então você fugirá dos 

horrores de sua desumanidade, de sua presunção e de sua arrogância. 

20 Eu não vou ter contigo com severidade. São vocês mesmos que dão às suas transgressões o castigo 

que merecem. 

21 Meu povo, em seu coração eu deixo a essência da Minha Palavra, para que vocês possam se 

alimentar espiritualmente dela. Pois seu coração é como uma flor, e sua fragrância é a essência do amor 

que eu coloquei nele. Não deixe esta flor murchar, pois logo ela perderia sua fragrância. Sensíveis são as 

flores dos vossos jardins, mas mais sensíveis é o vosso coração, e ainda mais a sua essência Divina. 

22 Após 1950, você não mais receberá Minha Palavra através desses órgãos de comunicação,* que 

você chamou de portadores de voz ou intérpretes. Alguns irão passar desta terra para o 

Os outros permanecerão para receber as primeiras inspirações, os sinais que precedem a união do espírito 

com o espírito. 
* Ver nota 9 no anexo. 

23 Quando essa conexão começar a se desenvolver entre vocês, vocês começarão a entender e 

compreender na verdade o ensinamento que estão recebendo atualmente, e ao mesmo tempo saberão como 

separar o significado espiritual da Minha Palavra de todas as imperfeições que o portador da voz possa ter 

acrescentado à Minha Palavra. 

24 Agora eu lhe pergunto: Você concorda em ser o pobre da terra, mas rico em espírito? Ou você 

prefere os prazeres do mundo ao conhecimento da vida eterna? - Eu te abençôo, porque em teu coração me 

dizes: "Senhor, nada se compara à glória de ouvir a Tua Palavra". 

25 Neste tempo, dou-vos uma nova mensagem: o Terceiro Testamento. Muitos têm sido testemunhas 

desta manifestação. Mas em verdade vos digo que não sereis vós a compreender todo o significado do que 

vos revelei, nem compreendereis a importância que esta mensagem tem. 

26 Muitas vezes eu te dei um ensinamento, e tu o interpretaste erroneamente porque estás 

materializado, e enquanto eu te falei de conhecimento espiritual, tu lhe deste um significado material. 

Outras gerações, mais evoluídas espiritualmente, virão, e quando estudarem os ensinamentos que contêm 

essas revelações, tremerão de emoção espiritual. Em outras ocasiões, eles se deleitarão com a paz suave da 

Minha Palavra, e em outras ocasiões ficarão maravilhados com o que encontrarão em Meus ensinamentos 

de amor. Então dirão: Como é possível que as testemunhas desta Palavra que estavam presentes naquela 

época não estivessem conscientes do seu significado, da sua grandeza e da sua luz? - Não será a primeira 

vez que isto acontece: Mesmo na Segunda Era, quando eu falava ao coração dos homens, eles não Me 

entendiam, porque viviam e pensavam apenas para o mundo e para a matéria. 

27 Quando o corpo que me serviu de concha na Segunda Era entrou na agonia, e eu disse as últimas 

palavras da cruz, entre as Minhas últimas frases foi uma que não foi compreendida naqueles momentos 

nem por muito tempo depois: 

"Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?" 

28 Por causa dessas palavras, muitos duvidavam; outros estavam confusos, pensando que era 

pusilanimidade, um vacilar, um momento de fraqueza. Mas eles não consideraram que esta não fosse a 

última frase, mas que depois dela eu falei outros que revelaram plena força e clareza: "Pai, nas tuas mãos 

entrego o meu Espírito"; e: "Tudo está cumprido". 

29 Agora que voltei para trazer luz às vossas confusões e para iluminar o que vocês chamaram de 

mistérios, eu vos digo: Quando fui pendurado na cruz, a agonia foi longa, sangrenta, e o Corpo de Jesus, 

infinitamente mais sensível do que o de todos os outros homens, suportou uma longa agonia, e a morte não 

veio. Jesus tinha cumprido a sua missão no mundo, já tinha falado a última palavra e dado o último 
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ensinamento. Então aquele corpo martirizado, aquela carne rasgada, sentindo a separação do Espírito, 

perguntou ao Senhor, angustiado: "Pai, Pai, por que Me abandonaste?" - Foi a lamentação suave e 

sofredora do cordeiro ferido pelo seu Pastor. Foi a prova de que Cristo, A Palavra, foi verdadeiramente 

feito homem em Jesus, e que o Seu sofrimento foi real. 

30 Podeis atribuir estas palavras a Cristo, que está eternamente unido com o Pai? - Agora você sabe 

que foi um lamento do corpo de Jesus, arrebatado pela cegueira dos homens. Mas quando a carícia do 

Senhor desceu sobre aquela carne martirizada, Jesus continuou a falar, e Suas palavras foram: "Pai, nas 

Tuas mãos entrego o Meu Espírito". - "Tudo está realizado". 

31 Quando é que vais falar comigo desta maneira, humanidade? Quando proferirá esse lamento gentil 

que não é uma reprovação, nem uma dúvida, nem uma falta de fé, mas a prova do amor ao Pai com o qual 

lhe fazeis saber que o quereis sentir próximo na última hora? - Pensa em cada uma das minhas frases, 

porque eu sou a Verdade prometida a ti. 

32 Agora que vos ensino, fiz uso do inculto e do ignorante, pois os estudiosos e os eruditos me 

negaram. Eu também procurei pecadores para convertê-los e enviá-los para dar testemunho da Minha 

verdade. Estes Meus filhos, através dos quais Eu me dou a conhecer, devem provar ser dignos desta graça, 

despertando para a luz da Doutrina que pregarão, para que possam alcançar o pleno conhecimento da sua 

missão e compreender que só dando o exemplo e mostrando boas obras é que serão acreditados pelos seus 

semelhantes. 

33 Este tempo de instrução será favorável para o equipamento das multidões. 

34 Minha Doutrina são as águas puras e cristalinas do rio da vida com as quais vocês se purificarão e 

obterão a transformação que os tornará dignos de se chamarem discípulos do Espírito Santo. Prepara o teu 

coração na Minha Palavra e, em verdade te digo, uma boa semente brotará dela. Forma o teu espírito e 

mente escutando-Me, então as tuas obras, palavras e pensamentos irão irradiar a Minha verdade. 

35 É verdade, não só Tu me darás testemunho, pois toda a criação é prova viva da Minha verdade. 

Mas neste trabalho vocês têm uma tarefa a cumprir e uma dívida a pagar a vocês mesmos. Pois 

sinceramente vos digo, não me deveis nada a mim, a não ser a vós próprios. 

36 Se não deres testemunho do teu Senhor, eu o farei; mas chorarás amargamente, porque não estavas 

com o Mestre na hora da batalha. 

37 Você quer saber como ter seu testemunho aceito como verdadeiro? - Sejam sinceros com vocês 

mesmos, nunca digam que possuem o que não possuem, nem tentem revelar o que não receberam. Ensine 

apenas aquilo que sabe, testemunhe apenas aquilo que testemunhou. Mas se te perguntarem algo que não 

podes responder, cala-te, mas nunca mintas. Mais uma vez eu lhe digo que o seu sim deve ser sempre sim 

e o seu não sempre não, então você será fiel à verdade. 

Nem devíeis jurar, pois aquele que fala a verdade não precisa de juramentos para ganhar fé, pois traz a 

iluminação com as suas obras. Que ele jure quem foi falso e que, quando chegar o momento de precisar de 

credibilidade, deve invocar o nome de Deus para emprestar força às suas palavras. Não jurarão por Deus, 

nem por Maria, nem por seus pais, nem por suas vidas. Digo-vos novamente que devem ser as vossas 

obras a testemunhar as vossas palavras, e então ambas darão testemunho de Mim. 

38 Se você fala a verdade e se acredita, bem-aventurados são aqueles que acreditam em você. Se você 

for rejeitado, ferido ou ridicularizado por falar a verdade, deixe o assunto comigo, pois o assunto da 

verdade é meu; então eu o defenderei. Nem procure cobrir a verdade com o véu da falsidade, pois então o 

seu julgamento será grande. Não sabeis nada sobre aquele grande templo em Jerusalém, no qual os 

homens entraram por muitos séculos, desejando poder e sabedoria? Pois era grande enquanto seu seio era 

como um refúgio de paz para os espíritos. Mas quando a hipocrisia, a falsidade e a cobiça entraram, sua 

cortina foi rasgada, e mais tarde não ficou uma pedra sobre outra. 

39 Eu vos digo mais uma vez para começar a ser honestos contra vocês mesmos, para não tentar 

enganar a si mesmos, ou seja, para começar a amar a verdade. Aproxima-se o tempo em que as grandes 

cabeças do mundo cairão, em que as nações sentirão a Minha justiça Divina. Quanta lamentação haverá 

então entre os homens! Um mundo de falsidades, de erros e injustiças desaparecerá, para que em seu lugar 

se estabeleça o Reino de Deus, que é justiça e luz. Para muitas obras dos homens será o fim, mas para o 

tempo da espiritualização será o começo. 
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40 O mundo que vai desaparecer será o mundo da maldade que você criou, no qual os fortes oprimem 

os fracos, do qual até a inocência das crianças desapareceu, no qual os pais não entendem as crianças e as 

crianças não entendem os pais. Este mundo no qual os princípios e instituições mais sagrados foram 

profanados pelos homens e no qual as pessoas se matam umas às outras em vez de se amarem como 

irmãos. 

41 Para que esta nova Babel desapareça, sua maldade deve ser desenraizada como ervas daninhas. A 

dor será grande; mas neste cálice de sofrimento os impuros serão purificados e os cegos abrirão os olhos, a 

morte interromperá o curso terreno de muitas pessoas, mas não para destruí-las, mas para trazê-las à vida. 

42 Nada restará das obras más da humanidade. Contudo, sobre as ruínas do vosso passado levantarei 

um novo mundo como um grande reino, no qual a humanidade será como uma família estendida, vivendo 

em paz, amando, sentindo e pensando na Minha Lei de Amor. 

43 Novas gerações povoarão a terra e colherão espiritual e materialmente os frutos da experiência e 

do desenvolvimento deixados pelos seus antecessores; pois de todo o passado eles selecionarão os bons 

frutos. 

44 Sobre os cultos imperfeitos da Minha Divindade surgirá um verdadeiro culto espiritual, assim 

como sobre a ciência materialista dos homens dos dias atuais surgirá uma nova ciência a serviço da 

fraternidade, do bem-estar e da paz. 

45 A separação dos homens desaparecerá, e assim como eles se afastaram uns dos outros em sua 

discórdia, criando dialetos e línguas para cada povo, assim quando a harmonia começar a brilhar na terra, 

todos sentirão a necessidade de se comunicar com uma única língua. Em verdade vos digo que o amor 

fraterno uns para com os outros facilitará este trabalho para eles, pois será baseado no Meu Mandamento, 

que vos diz: Amai-vos uns aos outros. 

46 Como poderia ser justo que a raça humana não se entendesse, quando até os animais da mesma 

espécie se entendem, mesmo que alguns sejam de uma região e outros de outra? 

47 Unam-se no amor sob a inspiração do vosso Pai, e Aquele que é o Alfa e o Ômega de toda a 

criação vos dará a linguagem universal. 

48 Refresquem-se, refresquem-se em Minha Palavra, ela está acima da divisão de suas línguas, além 

de seu início e seu fim. Mas, se vos interrogastes sobre a maneira tão detalhada e inesgotável com que vos 

falei através dos lábios dos portadores da Minha voz, sabei que foi apenas uma centelha da Minha Luz 

Divina que enviei sobre estes órgãos de compreensão. 

49 Tu Me perguntas: "Senhor, se Tu nos escolheste para sermos testemunhas desta manifestação, por 

que não nos excluíste dos sofrimentos e infortúnios da terra"? - A isto vos respondo que é necessário que 

esvaziem, mesmo que seja apenas um pouco, o cálice do sofrimento que os vossos irmãos bebem, para que 

possais compreender os seus sofrimentos. 

50 Se eu vos disse que neste tempo todo esse orgulho e maldade dos homens será destruído, não 

achais que também há em vós algo a destruir, a podar ou a expiar? 

51 Você é dotado, mas ao mesmo tempo muito atormentado por provações. Mas se a dor te mantém 

alerta, lembra-te que é apenas uma gota da poção amarga que os outros povos bebem. Quando seu coração 

simpatiza com a dor, sente-se estimulado a rezar, e nisto intuitivamente reconhece uma das tarefas que este 

povo trouxe à Terra. 

52 Orem, meus filhos, com pensamentos de luz, paz e fraternidade, pois estas orações não se perderão 

no espaço, mas a sua força os manterá vibrando no espiritual e os direcionará ao coração daqueles por 

quem vocês rezaram. A minha palavra não deve tornar-se comum para vós, venha com a mesma 

humildade e fervor que nos primeiros tempos, para que a vossa oração seja sentida pelos vossos irmãos. 

Porque chegará o dia em que sentirás todo o teu ser abalado, e esse dia será o dia em que falarei contigo 

pela última vez sob esta forma. 

53 Por que acham que vos chamei neste tempo, suas multidões? Foi apenas para curar as tuas 

doenças, ou para te fazer recuperar a paz que tinhas perdido? - não, pessoal; se vos elevei à verdadeira 

vida, se acendi a fé nos vossos corações, se devolvi o sorriso aos vossos rostos e a força aos vossos corpos, 

foi porque quis equipar-vos desta forma para que pudessem erguer-se para a batalha Mas vejo que muitos 

pensam em si mesmos e assistem às Minhas lições apenas para procurar paz de espírito, sem querer saber 
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qual é a menor das tarefas que os espera. Outros partem assim que recebem o que desejam, sem se 

interessarem em estudar e compreender o significado da Minha Doutrina. 

54 Todos vós fostes chamados a participar neste trabalho, e por isso derramei a Minha Palavra sobre 

este povo para que guardem o mesmo em seus corações, mesmo que seja apenas uma das Minhas 

sentenças. 

55 O meu ensino diz-te: Se não derdes a conhecer a Minha palavra entre a humanidade, as pedras 

falarão para dar testemunho da Minha verdade e dos tempos em que viveis. Mas não esperem que as 

pedras falem, pois elas o farão, fazendo tremer a terra, os mares rolarem, ou rebentarem em torrentes das 

crateras dos vulcões. 

56 Será melhor preparar-vos a tempo, para que quando este mundo for devastado pelas pestes, pelas 

doenças desconhecidas e pelas tribulações de todos os tipos, vós - espalhados por todos os caminhos da 

Terra - possais trazer ao coração a Minha Palavra fortalecedora, para que possais vir como uma brisa 

suave para aqueles que foram chicoteados pelos furacões. 

57 Deixem de lado a vossa lentidão e façam uso do precioso tempo que estão a desfrutar hoje, pois 

não sabem se nos tempos que virão terão o resto para estudar e mergulhar na Minha Palavra. 

58 Orem como bons discípulos e encham os vossos corações de objectivos nobres. Não se esqueça 

que não faço distinção de raças, classes ou religiões entre vocês, para que onde quer que vão, possam 

sentir-se como se estivessem na vossa pátria, e considerem todos os que encontram, seja qual for a sua 

raça, pelo que ele realmente é: o vosso irmão. 

59 Trouxe-vos esta palavra e fiz-vos ouvi-la na vossa língua, mas dou-vos a ordem de a traduzirem 

mais tarde para outras línguas, para que seja do conhecimento de todos. 

60 Assim começareis a construir a verdadeira torre de Israel, aquela que espiritualmente une todas as 

nações em uma só, que une todos os homens naquela lei divina, imutável e eterna que experimentastes no 

mundo da boca de Jesus quando Ele vos disse: "Amai-vos uns aos outros"! 

61 Investiguem a Minha Palavra até que estejam certos da sua pureza e verdade. Só então você será 

capaz de percorrer o seu caminho com coragem e permanecer firme contra a intrusão de idéias 

materialistas que ameaçam o espírito. Porque o materialismo é morte, é trevas, é jugo e veneno para o 

espírito. Nunca troque a luz ou a liberdade do seu espírito por pão terreno ou por bens materiais 

insignificantes! 

62 Em verdade, eu digo-te: Aquele que confia na Minha Lei e persevera na fé até o fim, nunca lhe 

faltará o sustento material da vida, e nos momentos da sua união com o Meu Espírito, através da Minha 

infinita misericórdia, receberá sempre o pão da vida eterna. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 35  
1 Bem-aventurados aqueles que Me pedem com humildade e fé o progresso do seu espírito, pois 

receberão o que pedem ao seu Pai. 

2 Abençoados sejam aqueles que sabem esperar, porque a minha misericordiosa ajuda chegará às 

suas mãos no momento oportuno. 

3 Aprende a pedir e também a esperar, sabendo que nada escapa à Minha vontade de amor. Confie 

que Minha Vontade se manifesta em cada uma de suas necessidades e em cada uma de suas provas. 

4 A criança tem o direito de perguntar ao pai o que está dentro de Sua lei de justiça e amor, e o pai, 

por sua vez, tem o dever de prover à criança. 

5 Eu lhes digo que aqueles que obedecem à Minha Vontade aqui na Terra desfrutarão do Meu amor 

quando estiverem em espírito. 

6 Quando o fardo da tua cruz te pesar, chama o teu ajudante, e imediatamente irei em teu auxílio. 

7 Nos momentos de provação, reze uma oração curta, mas alta e sincera e você se sentirá confortado; 

e quando você conseguir estar em sintonia com seu Senhor, poderei dizer-lhe que Minha vontade é sua e 

sua vontade é minha. 

8 Não ore apenas quando estiver passando por uma dolorosa provação, ore também quando estiver 

em paz, pois assim seu coração e seus pensamentos poderão se ocupar com os outros. Nem rezeis apenas 

por aqueles que vos fizeram o bem, ou por aqueles que não vos fizeram mal, pois embora isto seja 

meritório, não é tão grande como quando intercedeis por aqueles que de alguma forma vos fizeram mal. 

9 Lembra-te que eu, teu Mestre, tenho sido o Ajudante e Redentor dos mesmos que gritaram perante 

Pilatos: "Crucifica-o! Crucifica-o!" - Você também pode ajudar seus irmãos a carregar sua cruz em 

rendição: através de orações, pensamentos, palavras e também de uma forma material. Desta forma, você 

poderá tornar mais suportável a expiação daquele que é pesado pelo peso da sua dor ou da sua luta. 

10 Este é um momento oportuno para ser misericordioso. Portanto, rezem, peçam e trabalhem, os 

campos são férteis e esperam por vocês. 

11 Orem pela paz para as nações, atraiam-na com as vossas orações. Enviem bálsamo curativo através 

dos vossos pensamentos e transmitam luz às mentes dos vossos irmãos. Em verdade vos digo que as 

vossas petições nunca serão inauditas e ignoradas pelo vosso Pai. 

12 Esteja preparado, pois muitos negarão que eu me fiz conhecido através da mente do homem. Mas 

dir-lhes-eis que esta não é a primeira vez que isto acontece: que Deus falou através do homem nas Três 

Idades, que desde o princípio dos tempos todas as profecias, inspirações e revelações dadas à humanidade 

foram vozes Divinas recebidas através da mediação humana que guiaram os homens de todos os tempos. 

13 Aqueles que negam, contradizem ou se indignam com seu testemunho agem dessa forma porque 

não sabem o que é uma manifestação espiritual, mesmo que se chamem estudiosos na Terra. 

14 É Minha vontade que a humanidade, através deste povo que testemunhou a Minha manifestação 

nesta forma, aprenda que o homem estava destinado desde a sua origem a estar em comunhão com seu Pai 

Celestial, a servi-Lo como porta-voz neste planeta, e que embora em tempos passados os casos dos 

homens através de cujos lábios o Senhor falou fossem isolados, vocês estão vivendo agora um tempo em 

que os homens alcançarão maior perfeição e clareza de espírito para a comunhão espiritual com o Pai de 

geração em geração. 

15 Anunciarás que nesse tempo os homens consultarão todas as coisas com seu Senhor, para realizar 

suas obras no mundo, dentro dos mandamentos da Lei Divina. O pai de família falará a seus filhos com 

palavras que o Senhor colocará em seus lábios. Os professores ensinarão sob inspiração superior, os 

governantes saberão transmitir aos seus povos a vontade de Deus, os juízes se submeterão à voz da sua 

consciência, que é a luz d'Aquele que conhece todas as coisas e que, portanto, é o único capaz de julgar 

com perfeição. Os médicos confiarão principalmente no poder Divino, e sua palavra e poder de cura virão 

do Senhor. Os cientistas compreenderão a tarefa tão difícil que trouxeram consigo para a Terra e, por 

causa do seu equipamento espiritual, receberão estímulos divinos. Finalmente, todos aqueles que 

trouxeram ao mundo a missão de guiar as almas no caminho da evolução, saberão elevar-se para receber 

as Minhas revelações e levá-las ao coração dos homens com a luz e a pureza com que as receberam. 
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16 Falo-vos de uma época que está para vir, e que vós deveis anunciar e profetizar com a certeza de 

que ela se realizará. Mas se os vossos irmãos escarnecerem da vossa profecia, não desesperem, pois até o 

apóstolo João, quando fez saber o que tinha recebido na sua união com o Pai, foi escarnecido e até pensou 

que estava louco. No entanto, chegou a hora do cumprimento de tudo o que parecia impossível para uns, 

estranho e incompreensível para outros. 

17 O tempo em que hoje viveis é o mesmo tempo em que tudo o que eu disse pela boca daquele 

vidente, profeta e portador da voz do Mestre, está sendo cumprido. 

18 Por causa de sua visão espiritual, aquele apóstolo do amor e da verdade foi perseguido, martirizado 

e banido. Mas não lhe faltou a Minha protecção contra os seus perseguidores e carrascos, e é por isso que 

vos digo para não temerdes. Se por esta razão te colocarem na prisão, eu te colocarei em liberdade; se te 

negarem trabalho ou pão, eu te preservarei; se te humilharem ou caluniarem, eu te louvarei e te farei 

justiça; e se te matarem, eu te elevarei à verdadeira vida. 

19 É por isso que continuo a dizer-vos que vos prepareis através da oração para que possais divulgar 

esta profecia e dar este testemunho aos vossos irmãos com um coração cheio de doçura, força, fé e amor. 

20 Tudo o que você vai fazer sob esta preparação em meu nome terá que trazer bons frutos, e você vai 

ver tudo realizado o que você tem desejado. 

21 Assim como eu cumpri todas as minhas promessas ao povo de tempos passados, também eu as 

cumprirei para vocês. 

22 Vive-se em tempos de medo, em que os homens se purificam esvaziando o seu cálice de 

sofrimento até ao fim. No entanto, aqueles que estudaram as profecias já sabiam que era iminente o tempo 

em que as guerras iriam eclodir em toda parte porque as nações não se entendiam. 

23 Ainda as doenças e pragas desconhecidas ainda estão para aparecer entre a humanidade e 

confundir os cientistas. Mas quando a dor atingir o seu auge entre os homens, eles ainda terão forças para 

gritar: "Castigo de Deus!" Mas eu não castigo, são vocês que se castigam quando se desviam das leis que 

governam o vosso espírito e o vosso corpo. 

24 Quem libertou e desafiou as forças da natureza, se não o desrazoável dos homens? Quem desafiou 

as Minhas leis? - A arrogância dos cientistas! Mas em verdade vos digo que esta dor servirá para arrancar 

pela raiz as ervas daninhas que cresceram no coração dos homens. 

25 Os campos serão cobertos de cadáveres, até os inocentes perecerão. Alguns morrerão pelo fogo, 

outros pela fome, e outros ainda pela guerra. A terra tremerá, as forças da natureza serão postas em 

movimento, as montanhas vomitarão a sua lava, e os mares rolarão. 

26 Permitirei que os homens empurrem a sua depravação até ao limite que o seu livre arbítrio lhes 

permite, para que, horrorizados com o seu próprio trabalho, possam sentir o verdadeiro arrependimento no 

seu espírito. 

27 Vós, humildes discípulos, homens que sentis amor pelos vossos irmãos, mesmo estando cheios de 

imperfeições: contrarieis a influência das paixões desencadeadas pela guerra com pensamentos de paz, 

com orações saturadas de luz espiritual, com palavras de fraternidade e com obras que contenham verdade 

e caridade. Tendes de estar preparados, pois no fim da guerra, quando esta luta terminar, as multidões 

virão de longe em busca de bálsamo para o corpo e para a alma. 

28 Não nos abandone quando chegar essa hora, ó Mestre", diz-me este povo. Ao que respondo que 

não posso deixar-vos, pois estou presente em tudo o que é criado. 

29 Falarei aos homens através das forças da natureza, dos mares A minha voz brotará, e de um 

extremo ao outro deste planeta, os espíritos sentir-se-ão tocados pela luz d'Aquele que é o único que vos 

pode dizer com verdadeira ternura: "Amai-vos uns aos outros"! 

30 Este mandamento se tornará para muitos seu juiz, outros o sentirão em seu coração como uma 

ferida aberta, e para alguns será como um vigia que não os deixará dormir por causa do seu cumprimento. 

31 Vedes agora que não poderei separar-Me de vós, como disse um dos Meus profetas: que neste 

tempo o Meu Espírito será derramado sobre toda a carne e sobre todo o espírito. 

32 Para onde quer que vás, eu irei antes de ti. Onde quer que me procures, encontrar-me-ás. Para onde 

quer que vire os olhos, vai ver-me. Mas eu não quero anunciar-vos com a Minha Palavra este dia apenas 

amarguras e portentos de grandes tribulações. Quando vos falo de tudo isto, é para vos deixar acordados e 

rezar, para que as provações não vos surpreendam na altura em que vos encontrarem. 
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33 Tal como vos anunciei a guerra e as grandes calamidades que esperam a humanidade, também vos 

digo que chegará o dia em que todas as nações da Terra gozarão de paz, em que os homens se amarão em 

Mim, e a sua vida, o seu trabalho, as suas obras no mundo serão o culto agradável que se elevará a Mim 

como o incenso perfumado deste planeta. 

34 Você me pergunta: "Senhor, quando chegará essa hora?" E eu respondo-te: Quando a humanidade 

se purificou através da dor, do arrependimento, da renovação e da prática do bem. 

35 Se o espírito dos homens cumprir o pacto que ele fez com seu Pai, eu, por minha vez, cumprirei 

Minhas promessas até o fim. Darei a conhecer o Meu segredo e o difundirei em sabedoria, paz e 

revelações entre os Meus filhos. 

36 Meu povo, observai e rezai enquanto andardes por este mundo. Prepara-te espiritual e fisicamente, 

porque em breve te enviarei para falar da Minha verdade. 

37 Prepara o teu espírito através da prática da oração, da caridade e da humildade que a Minha 

Doutrina te mostra, e prepara também o teu corpo, retirando-o dos vícios, dos maus hábitos, e tornando-o 

dócil até que tenhas feito dele um perfeito colaborador do Espírito. Uma vez equipado, você 

experimentará a clareza com que o caminho irá aparecer diante de você. Portanto, eu vos digo que a vida 

do espírito, desde sua partida do seio Divino até seu retorno, é uma escada de desenvolvimento. 

38 Quando o Pai vos criou, Ele vos colocou no primeiro degrau daquela escada, para que tivésseis a 

oportunidade de conhecer e compreender verdadeiramente o vosso Criador, enquanto percorríeis esse 

caminho. Mas como poucos começaram o caminho ascendente do desenvolvimento ao deixar o primeiro 

degrau! A maioria deles se uniu em sua desobediência e rebeldia, fez mau uso do dom da liberdade e não 

ouviu a voz da consciência; deixou-se dominar pela matéria, e assim criou por suas emanações um poder - 

o do mal - e cavou um abismo no qual, por sua influência, teve de arrastar seus irmãos, que iniciaram uma 

luta sangrenta entre suas fraquezas e corrupções e seu desejo de elevação e pureza. 

39 Quão diferente teria sido a vida que você levou na Terra se você tivesse permanecido 

constantemente em bondade e retidão. Pois nele terias colhido os frutos do Meu amor. Mas não estais 

perdidos, nem eu vos expulsei do Meu Reino. Prova disso é que quando vim até vós, envolvendo a Minha 

Presença em forma humana, desci ao mundo que vós criastes com tantos erros e imperfeições. 

40 Aqui neste mundo eu vos dei Meu Sangue e Meu Corpo para provar-vos que vos amo, apesar das 

vossas aberrações e da vossa ingratidão. 

41 Minha Lei imutável, que vos dei nos primeiros tempos, as admoestações dos profetas para fazer o 

bem, Minha Doutrina, e cada uma de Minhas mensagens são a luz espiritual que o homem recebeu através 

da consciência; e seu espírito teria se fundido com o Meu se ele tivesse permanecido na Lei e na pureza 

desde o início de seu desenvolvimento. 

42 A fornicação dos homens, sua ignorância, sua falta de elevação espiritual e os sofrimentos 

causados por suas transgressões foram a ocasião em que o Pai desceu para salvá-los, dando-lhes a 

conhecer o Livro da Sabedoria, que eles desprezaram por causa dos prazeres do mundo, e para mostrar-

lhes novamente o verdadeiro caminho. 

43 Muitos séculos se passaram e muitas vezes os seres tiveram que voltar ao mundo; mas ainda não 

compreendem a essência da minha lei e a natureza do seu próprio espírito. 

44 Ainda me faço conhecer aos homens de uma maneira humanizada, embora também vos diga que o 

que estou revelando neste tempo é a Doutrina que elevará os espíritos ao nível do qual vos falo e a partir 

da qual eles poderão reconhecer e corrigir cada erro, reconstruir o que foi destruído e recuperar tudo o que 

perderam. 

45 Com a minha semente divina, nenhuma semente se perde, embora as quedas dos homens tenham 

atrasado o seu florescimento espiritual e a produção de frutos. 

46 Neste tempo a terra está sendo desenterrada com grande dor para a humanidade, mas é necessário 

que eu encontre a Minha semente para separá-la do joio. 

47 Qual foi a causa do seu pecado e desobediência à Minha lei? 

48 Escutem, discípulos: Antes de entrardes na vida, eu já estava presente, e no Meu Espírito estava 

escondido o vosso. Mas eu não queria que herdasses o Meu Reino sem teres ganho mérito. Eu não queria 

que você possuísse o que era sem saber quem o tinha criado, nem queria que você saísse sem direção, sem 

propósito e sem ideal. 
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49 Foi por isso que lhe dei consciência, para que pudesse servir como seu guia. Concedi-vos livre 

arbítrio para que as vossas obras tivessem verdadeiro valor perante Mim. Eu te dei espírito para que 

sempre desejasse subir ao luminoso e puro. Eu te dei o corpo, para que através do coração você tenha um 

sentimento para o bem e para o belo, e para que ele possa te servir como uma pedra de toque, como um 

teste constante, e também como uma ferramenta para viver no mundo material. A Terra tem sido uma 

escola para o vosso espírito; nunca lhe faltou a presença do Divino Mestre. A vida humana tem sido um 

livro de profunda sabedoria para o espírito encarnado. 

50 Quando o espaço foi iluminado pela primeira vez pela presença dos espíritos, estes - ainda 

cambaleando e gaguejando como crianças pequenas, e não tendo nem o desenvolvimento nem o poder de 

habitar nos lugares de alta espiritualização - sentiram a necessidade de um apoio, de uma base, para se 

sentirem fortes, e assim lhes foi dada matéria e um mundo material, e no seu novo estado ganharam 

experiência e conhecimento.* 
* Ver nota 5 no anexo. 

51 Ainda não tomastes consciência da missão que tendes de cumprir entre a humanidade neste 

momento; mas far-vos-ei saber, com a Minha palavra, a vossa luta e a forma como podeis alcançar o 

objectivo. 

52 Seu cérebro é pequeno, e por si só não consegue entender o valor dos dons que você possui e o 

significado do trabalho que o Pai tem que realizar entre a humanidade através deste povo. 

53 A minha sábia e poderosa vontade está preparando os caminhos pelos quais os Meus mensageiros, 

os Meus discípulos, os Meus profetas irão adiante com as boas novas da manifestação da Minha Palavra, 

para que ao mesmo tempo possam preparar os caminhos pelos quais as grandes multidões dos vossos 

irmãos, a quem chamais de estrangeiros, alcançarão o seio da vossa nação. 

54 Essas multidões parecerão vir em busca de pão para o corpo e paz para o coração. Mas sei que será 

o seu espírito que perseguirá o cumprimento da Minha promessa, que foi preservada na parte mais íntima 

de cada espírito. 

55 De terras e nações distantes vereis chegar os vossos irmãos no desejo da libertação dos seus 

espíritos. Daquela antiga Palestina virão também em multidões, como quando as tribos de Israel 

atravessaram o deserto. 

56 Sua peregrinação tem sido longa e triste desde que expulsou de seu ventre aquele que lhe ofereceu 

seu reino como uma nova herança. Mas já está se aproximando do Oásis, onde descansará e ponderará 

Minha Palavra, e então, fortalecida no conhecimento de Minha Lei, continuará no caminho que lhe mostra 

sua evolução, há muito esquecida. Então você vai ouvir muitos dizerem que a sua nação é a nova terra da 

promessa, a Nova Jerusalém. Dir-lhes-eis, porém, que aquela Terra Prometida está além deste mundo e 

que, para alcançá-la, é preciso fazê-lo no espírito, tendo atravessado o grande deserto das provações desta 

época. Dir-lhes-eis também que esta nação não é senão um oásis no meio do deserto. Mas vocês 

entenderão, povo, que o oásis deve dar sombra aos exaustos errantes e, além disso, deve oferecer a sua 

água cristalina e fresca aos lábios ressequidos daqueles que nele procuram refúgio. 

57 O que é aquela sombra e água de que te falo? - Minha Doutrina, povo, Minha Divina instrução na 

atividade do amor. E em quem coloquei essa riqueza de graça e de bênçãos? - Em vós, povo, para que 

possais libertar cada vez mais o vosso coração de todo o egoísmo e apresentá-lo como um espelho puro em 

cada uma das vossas obras. 

58 Não seriam as vossas mentes e corações cheios de alegria se, através do vosso amor, fossem 

capazes de converter aquele povo, tão apegado às suas tradições e espiritualmente estagnado, à Doutrina 

Trinitária-Mariana do Espírito? Não haveria alegria entre vós se o velho Israel se convertesse através da 

mediação do novo Israel, ou seja, se o primeiro obtivesse graça através do segundo? Até agora nada 

convenceu o povo judeu de que deve romper com as antigas tradições para alcançar o seu avanço moral e 

espiritual. São as pessoas que acreditam estar cumprindo as leis de Jeová e Moisés, mas que na realidade 

ainda adoram o seu Bezerro de Ouro. 

Está próximo o tempo em que este povo errante, espalhado pelo mundo, deixará de olhar para a terra e 

levantará os olhos para o céu em busca d'Aquele que lhes foi prometido desde o início como seu Redentor, 

e a quem julgaram mal e mataram porque O achavam pobre e não encontraram bem Nele. 
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59 Agora vem a hora em que aquela cruz que Me impuseram pelo julgamento se tornará o côvado de 

justiça para cada um desses espíritos, até que finalmente seus lábios gritarão: "Jesus era o Messias"! 

60 Eles Me buscarão em sua pobreza espiritual, miséria e dor, e ficarão surpresos de ver que Aquele 

que aos seus olhos não possuía nada no mundo, possui tudo, e que aqueles tesouros e aquele reino do qual 

Ele tantas vezes lhes falou eram a verdade, e eles perceberão que nada no mundo - nenhum tesouro, 

nenhuma riqueza, pode se comparar com a paz do Espírito. 

61 Se aquela gente me virar as costas, eu ainda espero por eles. Pois os homens podem quebrar a sua 

palavra e até os seus pactos, mas eu sou imutável e nunca quebrarei as minhas promessas. 

62 Se lhe foi dito que eu seria seu Redentor, eu o redimirei; se lhe foi dito que eu o traria para o Meu 

Reino, eu o traria para o Meu Reino. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 36  
1 Diante da bondade gentil da Minha Palavra, um profundo remorso vem sobre o espírito que se 

desviou do caminho do desenvolvimento. A doçura amorosa das Minhas palavras faz o homem chorar, 

porque ele aceita que seus pecados não merecem ser perdoados. 

2 Consolo aquele que se arrepende sinceramente, perdoo suas transgressões e o ajudo a reparar o mal 

que ele causou. Saiba que aquele que não se arrepende não chega a Mim, pois só do arrependimento pode 

surgir a renovação, correção e purificação. Saiba também que só os espíritos purificados podem entrar em 

Minha presença. Mas como você poderia realmente sentir arrependimento se não soubesse a grandeza de 

suas ofensas? Tive de vir aos homens para fazê-los compreender o que significava diante da Justiça 

Divina: tirar a vida de um semelhante, destruir a fé, enganar um espírito, trair um coração, profanar a 

inocência, causar desgraça, tirar a um irmão o que é dele; mentir, humilhar e tantas imperfeições que 

passaram despercebidas por ti, porque te acostumaste a tudo isso. Mas a Minha Palavra de amor veio, e na 

sua essência encontraste a presença de uma justiça perfeita que te fez reconhecer, através da tua 

consciência, cada uma das tuas obras más, te fez examinar os teus pensamentos, e te fez lembrar da tua 

realização espiritual que já tinhas esquecido. 

3 Só então percebeste a grandeza das tuas transgressões, a magnitude dos teus erros, que antes 

pareciam insignificantes para ti, e só então avaliaste correctamente a gravidade de muitos sofrimentos e 

dores que tinhas causado. Aí vocês se envergonharam, sentiram que estavam sendo olhados por Mim em 

toda a sua nudez e com todas as suas manchas. Portanto, ouvindo a Minha Palavra cheia de ternura, paz e 

pureza, por um momento vocês se sentiram indignos do Meu amor. Mas imediatamente ouvistes que era 

precisamente a vós que eu procurava; e o vosso coração, que lavou nas suas lágrimas como prova de que 

vos arrependeis para vos purificardes e Me servirdes, iniciou o caminho do seu desenvolvimento 

espiritual. 

4 É impossível que um dos Meus filhos se esqueça de Mim, pois traz consigo em seu espírito a 

consciência, que é a luz do Meu Espírito, através da qual, mais cedo ou mais tarde, deve reconhecer-Me. 

5 Para alguns é fácil penetrar o significado da minha palavra e encontrar a luz ali; mas para outros a 

minha palavra é um enigma. 

6 Eu lhes digo que nem todos neste tempo podem entender a espiritualidade da Minha mensagem. 

Aqueles que não podem ter que esperar por novos tempos para que seu espírito possa abrir seus olhos para 

a luz das Minhas revelações. 

7 Eu nunca cheguei a homens envoltos em mistério. Se vos falei figurativamente, para vos revelar o 

Divino, ou para representar o Eterno em alguma forma material, foi para que Me compreendêsseis. Mas se 

os homens param de venerar formas, objetos ou símbolos, em vez de buscar o significado desses 

ensinamentos, é natural que sofram séculos de estagnação e vejam o mistério em tudo. 

8 Desde os tempos da estada de Israel no Egito, quando o Meu Sangue foi representado pelo de um 

cordeiro, houve homens que vivem somente de tradições e ritos, sem compreender que aquele sacrifício 

era uma imagem do Sangue que Cristo devia derramar para dar-vos vida espiritual. Outros, que acreditam 

que são alimentados pelo Meu corpo, comem pão material sem querer entender que quando dei o pão aos 

Meus discípulos na Última Ceia, foi para fazê-los entender que aquele que toma o significado da Minha 

palavra como alimento, se alimenta de Mim. 

9 Quão poucos são aqueles que são capazes de compreender meus ensinamentos divinos em verdade, 

e esses poucos são aqueles que os interpretam com o espírito. Lembrai-vos, porém, que não vos dei a 

Divina Revelação de uma só vez, mas que vos explico pouco a pouco em cada um dos Meus 

ensinamentos. 

10 Se você tem caído ocasionalmente em confusão e se atirou sobre outros por causa de uma 

interpretação errônea, é natural que hoje você não compreenda claramente o ensinamento espiritual da 

Terceira Era, nem o interprete corretamente. 

11 É necessário que você comece a derrubar seus ídolos, a destruir seus erros antigos e a colocar seus 

pensamentos em ordem, para que você possa perceber que desde os primeiros tempos o Pai sempre lhe 

falou do Espírito, e embora Ele tenha usado muitas vezes imagens materiais para lhe ensinar, Ele sempre 

se referiu à Vida Espiritual. 
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12 Despertem do vosso sono, humanos, deixem o vosso espírito explorar a Minha Palavra. Pois em 

verdade vos digo, se estudardes bem um dos Meus ensinamentos e o compreenderdes, tereis penetrado até 

o núcleo espiritual das Minhas revelações. 

13 Lembra-te do ensino em que te disse: "Pede, pede, para que te seja dado". Hoje eu lhe digo: 

Aprenda a perguntar. 

14 Quando vos digo agora que deveis aprender a pedir, é porque no passado o vosso pedido era 

incompleto e egoísta; pensastes apenas em pedir para vós mesmos ou para os vossos entes queridos. O 

meu ensinamento de hoje diz-lhe que deve aprender a sentir a tristeza dos outros. Experimente e sinta as 

dores e sofrimentos de seus vizinhos, as desgraças que atormentam seus irmãos. Você deve aprender a 

entender aquele que tem uma ferida em segredo, e a sentir o sofrimento daqueles que, por estarem longe, 

você não pode ver. Dentre estes últimos, deveis pensar naqueles que estão em casa em outros povos e 

nações, naqueles que estão em outros mundos ou no além. Não temais se um dia vos esquecerdes de vós 

mesmos e pensardes apenas nos outros, pois nada perdereis. Saiba que aquele que reza pelos outros o faz 

por si mesmo. 

15 Quanta alegria dás ao Meu Espírito quando te vejo levantar os teus pensamentos em busca do teu 

Pai. Eu faço-te sentir a Minha Presença e inundo-te de paz. 

Procurai-me, falai-Me, não vos importareis que os vossos pensamentos sejam demasiado desajeitados 

para expressar o vosso pedido; eu saberei compreendê-los. Fala comigo com a confiança com que se fala 

com seu Pai. Confia-me as tuas queixas, como farias ao teu melhor amigo. Perguntai-me o que não sabeis, 

tudo o que vos é desconhecido, e eu vos falarei com a palavra do Mestre. Mas orai para que, naquele 

momento abençoado em que o vosso espírito se eleva a Mim, possais receber a luz, a força, a bênção e a 

paz que o vosso Pai vos concede. 

16 Eu ainda tenho muitas revelações reservadas para o espírito no futuro através da oração. 

Aperfeiçoem-se nesta manifestação, e poderão alcançar a perfeição em suas petições, isto é, aprenderão a 

perguntar. 

17 Quando o vosso espírito entrar no vale espiritual para dar conta da sua permanência e das suas 

obras na Terra, o que mais vos peço será tudo o que haveis pedido e feito em benefício dos vossos irmãos. 

Então você vai se lembrar das minhas palavras naquele dia. 

18 O fim de uma era e o início de uma nova provocou esta crise e o caos que você está vivenciando. É 

a mesma coisa que acontece com uma pessoa gravemente doente quando a recuperação se aproxima: 

parece mais como se a morte tivesse chegado. 

19 Quanto maior for esta crise na humanidade, tanto maior será a sua saúde depois. Em verdade vos 

digo, é assim que vai ser, e tenho vindo a anunciar-vos isto há milénios. Agora vocês devem se preparar, 

se fortalecer na fé e se preparar para a batalha. 

20 A vós que ouvis esta palavra com freqüência, digo: vigiai e orai, pois está chegando um tempo de 

grande tribulação para todos, um tempo em que os homens não se beneficiarão de todo o seu poder, seu 

ouro, nem aprenderão a diminuir a gravidade da justiça divina. Nesses dias, vocês testemunharão 

acontecimentos que parecerão absurdos e ilógicos para os orgulhosos e para aqueles que se acham 

grandes, pois será o caso de que os instruídos se voltarão para aqueles que eles consideraram ignorantes, 

que os ricos e poderosos buscarão os necessitados, porque neles haverá mais compreensão e serenidade 

diante das provações, mais caridade e mais riquezas espirituais. 

21 Alguns Me dizem em seus corações: "Mestre, eu não tive que esperar por estes momentos de dor 

que o Senhor está anunciando, pois toda a Minha vida consistiu em provações dolorosas". A isto vos digo: 

benditos sois vós, que vos empurrais para o sofrimento, porque, quando esses dias chegarem, não mais 

chorareis e, em vez disso, podereis dar coragem e consolo àqueles que não conheceram tal aflição. 

22 Em verdade, eu digo-te: Se a maioria dos homens bebe o cálice do sofrimento hoje, é porque o 

soldado está apenas em batalha, e eu vos digo que a batalha final, a grande batalha, está se aproximando. 

Não feche os olhos e os ouvidos nesses momentos à dor dos seus irmãos, nem procure esconder-se da 

morte. Porque em verdade vos digo que, onde os homens de pouca ou nenhuma fé virem o fim, haverá o 

princípio; onde pensarem ver a morte, haverá a vida. Pois eu estarei presente para te cobrir com o Meu 

amor e ajudar-te a entrar naquele mundo que tu és para restaurar. 
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23 Faço-te saber de tudo com antecedência para que nada te surpreenda. Você procura os meios para 

avisar os outros e exortá-los à preparação, oração, correção e vigilância. 

24 Lembrem-se de que eu sou a Palavra do Pai, que a Essência Divina que vocês recebem nesta 

palavra é luz daquele Espírito Criador, que eu deixei em cada um de vocês uma parte do Meu Espírito. 

Mas quando vedes a pobreza que envolve a multidão que agora Me ouve, e a humildade da sala em que 

vos reunis, perguntais-Me silenciosamente: "Mestre, por que não escolhestes para a Vossa manifestação 

neste momento um daqueles grandes templos, ou uma das grandes igrejas, onde vos poderiam ter sido 

oferecidos ricos altares e solenes cerimónias dignas de Vós"? 

25 Eu respondo àqueles corações que pensam no seu Mestre desta maneira: não foram os homens que 

me trouxeram a esta pobreza. Eu mesmo escolhi para minha manifestação a humilde morada no pobre 

subúrbio de vossa cidade, a fim de fazer-vos compreender que não é um tributo material ou ofertas 

exteriores que eu busco de vós, mas pelo contrário: voltei precisamente para pregar novamente a 

humildade, para que nela possais encontrar espiritualidade. 

26 Desdigo tudo o que é vaidade e esplendor humano, pois só o espiritual, o nobre e generoso, o puro 

e eterno, chega ao Meu Espírito. Lembre-se que eu disse à mulher de Samaria: "Deus é Espírito, e aqueles 

que O adoram devem adorá-Lo em espírito e em verdade". Procurai-me no Infinito, no Puro, e lá me 

encontrareis. 

27 Das ofertas materiais que a humanidade me apresenta, só aceito a boa intenção se for boa na 

verdade; pois uma intenção generosa e nobre nem sempre se expressa num presente. Quantas vezes as 

pessoas me oferecem o seu sacrifício para cobrir as suas más ações ou para exigir algo de mim em troca. 

Portanto, eu vos digo que a paz do espírito não está à venda, que as vossas manchas escuras não serão 

lavadas pela riqueza material, mesmo que Me possais oferecer o maior tesouro. 

28 Arrependimento, tristeza por Me ter ofendido, renovação, emenda, reparação pelas transgressões 

cometidas, tudo isso com a humildade que vos ensinei, sim, então os homens me oferecem os verdadeiros 

sacrifícios de coração, mente e pensamento, infinitamente mais agradáveis a vosso Pai do que o incenso, 

as flores e as velas. 

29 Por que me oferecer o que eu criei para você? Porque me ofereces flores quando não são o teu 

trabalho? 

Se, por outro lado, Me oferecerdes obras de amor, de misericórdia, de perdão, de justiça, de ajuda ao vosso 

próximo, esta homenagem será certamente espiritual e elevar-se-á ao Pai como uma carícia, como um 

beijo que os filhos enviam da terra ao seu Senhor. 

30 Minha manifestação através da mente humana é simples, assim como a forma na qual eu me 

expresso. No entanto, faz-te tremer, e compreendes um passado que o teu espírito já conhece, e faz-te ver 

claramente os acontecimentos que pertencem ao futuro. É por isso que vocês permanecem entrincheirados 

enquanto Me escutam, pois ninguém sabe ler corações como este Mestre. 

31 De várias terras você vem refugiar-se na sombra benéfica da árvore que convida todos os errantes a 

se refrescarem sob sua folhagem. Mas digo-vos que já está próximo o tempo em que homens de terras 

distantes virão a esta nação. 

32 Intuição e presságio será o que os levará até você; eles virão em busca do seu testemunho e da sua 

paz. Para muitos deles, uma palavra daqueles que eu vos ensino será suficiente para iniciar o cumprimento 

da sua missão como verdadeiros apóstolos do espiritualismo. 

33 Ai desta nação se não estiver preparada para receber o estrangeiro com um coração amoroso, pois 

de suas cidades não ficaria uma pedra sobre outra, como aconteceu com Jerusalém! 

34 Você não percebeu que a sua purificação é para torná-lo digno de receber os Meus ensinamentos, 

que você deve comunicar àqueles que batem à sua porta? Não te lembraste que, neste tempo de 

tempestades, de guerras, de paixões, quero que sejas o salva-vidas que navegará despreocupado entre as 

ondas da maldade e salvará os teus irmãos? 

35 Bem-aventurado aquele que se prepara a si mesmo, pois Ele Me ouvirá de espírito em espírito. 

36 Reza pelos teus irmãos nesta nação em que vives, para que sejam pacientes nas provas e obtenham 

a sua purificação. Um grande destino espiritual trouxe este povo à Terra e, para cumpri-lo, é essencial que 

ele seja barulhento, equipado e vigilante. 
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37 Entenda que você não deve misturar coisas inúteis com os ensinamentos de Minha Doutrina. Você 

deve torná-los conhecidos com a mesma pureza com a qual os recebeu de Mim. Espalhe meus 

ensinamentos por meio de seu exemplo e testemunho sobre terras, aldeias e províncias, e faça com que 

seus irmãos também se fortaleçam neles. Este povo deve multiplicar-se, equipar-se e viver espiritualmente, 

pois com as suas obras se tornarão os defensores desta verdade. 

38 Adquirei mérito, ó povo, e obtende que por esses méritos aqueles que amanhã vos receberem em 

sua casa, ou a quem tiverdes de receber na vossa. 

39 Ensina-os a sondar e compreender que hoje eu vim em Espírito para me fazer conhecido através de 

corpos infiéis e pecaminosos. Que ninguém neste corpo humano 

Veja Deus! Ouvirás a Palavra, porque nela está a Essência Divina, aquilo que provém do Meu Espírito. 

Esta Palavra é "A Palavra", e "A Palavra" sou eu, Aquele que vos fala desde o infinito. 

40 "A Palavra" é amor e é sabedoria revelada na Palavra. Ouçam esta voz, multidões, e não fiquem 

indiferentes, pois vocês estão no santuário da Minha Divindade. Vocês têm de se renovar. Se vocês não 

purificarem suas mentes, vocês não serão capazes de entender o Meu ensinamento. 

41 Bem-aventurados aqueles que se esforçam para cumprir a Minha Lei, pois neles brilhará logo a luz 

da sabedoria. 

42 Bendito aquele que luta pela perfeição da sua mente, pois foi inspirado pelo ideal mais elevado que 

um filho de Deus pode alcançar. 

43 Estou polindo seus corações, pois deles farei brotar água da vida para aqueles que têm sede. 

44 Quando chegar a hora do cumprimento de sua tarefa, não aja de acordo com sua vontade, e tenha 

cuidado para acrescentar suas idéias imperfeitas à Minha palavra ou ao Meu trabalho. Pois você cairia em 

profanação e falsificação, e removeria suas boas obras do Livro da Vida Verdadeira. 

45 Armar-vos-eis com a Minha verdade e entrareis nas habitações. Deixareis que a Minha Palavra 

seja ouvida, e a paz virá. 

46 Às vezes vocês serão reconhecidos como mensageiros ou trabalhadores da Doutrina Espiritual 

Trinitária-Mariana. Por outro lado, acontecerá que você será jogado na rua, caluniado ou acusado de ser 

um impostor. Mas não temais, porque se vos condenarem, o momento do seu julgamento também chegará 

a eles, e se não puderem abrir os olhos para a verdade quando lhes falastes, uma vez que estejam sob o 

Meu julgamento, lembrar-se-ão das vossas palavras e verão a luz. 

47 Quando o espírito de algum grande pecador se desprende desta vida material para entrar no Vale 

Espiritual, ele se surpreende ao descobrir que o inferno, como ele o imaginava, não existe, e que o fogo do 

qual lhe foi dito em tempos passados nada mais é do que o efeito espiritual de suas obras, quando ele 

enfrenta o inexorável Juiz que é sua consciência. 

48 Este eterno* julgamento, este brilho que nasce no meio da escuridão que envolve aquele pecador, 

queima mais forte do que o fogo mais quente que você pode imaginar. Mas não é uma tortura preparada 

antecipadamente como castigo para aquele que Me ofendeu, não, este tormento nasce da realização das 

transgressões cometidas, da tristeza de ter ofendido Aquele que lhe deu a existência, de ter feito mau uso 

do tempo e de todos os bens que recebeu do seu Senhor. 
* "Eterno" aqui significa o oposto de terrestre-temporal, ou seja, de outro mundo, mas não: continuar por toda a 

eternidade. 

49 Você acredita que eu deveria punir aquele que Me machuca por seus pecados, mesmo sabendo que 

o pecado machuca mais aquele que o comete? Não vedes que é o próprio pecador que faz o mal a si 

mesmo, e que ao castigá-lo não quero aumentar a desgraça que ele causou a si mesmo? Só permito que ele 

se veja, que ouça a voz inexorável da sua consciência, que se questione e responda a si mesmo, que 

recupere a memória espiritual que havia perdido através da matéria, e que se lembre da sua origem, do seu 

destino e dos seus votos; E ali, neste julgamento, ele deve experimentar a ação do "fogo" que erradica seu 

mal, que o derrete novamente como o ouro no cadinho, para remover dele o que é prejudicial, o que é 

inútil, e tudo o que não é espiritual. 

50 Quando um espírito pára para ouvir a voz e o juízo da sua consciência - digo-vos a verdade, 

naquela hora ele está na Minha presença. 
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51 Este momento de descanso, de ficar quieto e claro, não chega a todos os espíritos ao mesmo 

tempo. Alguns entram rapidamente nesse exame de si mesmos, e assim se poupam a muito sofrimento. 

Pois assim que acordam para a realidade e se dão conta dos seus erros, preparam-se e procedem para 

expiar as suas obras más até ao fim. Outros que estão cegos - seja pelo vício, por algum rancor, ou porque 

levaram uma vida de pecados - demoram muito tempo para sair da sua cegueira. Outros ainda, 

descontentes porque acreditam que foram levados da Terra demasiado cedo, quando tudo ainda lhes sorria, 

amaldiçoavam e blasfemavam, retardando a possibilidade de se libertarem da sua confusão; e como estes, 

há um grande número de casos que só a Minha sabedoria conhece. 

52 Nem há lugares criados por Mim especialmente para expiar as transgressões cometidas pelos Meus 

filhos. Digo-vos, não há mundo em que eu não tenha colocado as minhas maravilhas e bênçãos. 

53 Não dizes que este mundo em que vives é um vale de lágrimas, ou seja, um vale de expiação? - 

Mas quem fez dele um vale de lágrimas, Deus ou homem? - Eu o transformei em uma imagem do paraíso 

celestial, enchendo-o de maravilhas e confortos, pensando até nos menores e mais insignificantes para te 

fazer feliz. E no entanto, dentro de um mundo criado para o bem-estar e progresso, para o gozo e 

progresso espiritual da humanidade, os homens sofrem, choram, desesperam e se arruínam. 

54 Mas eu vos digo mais uma vez que não criei este mundo para a dor dos homens; os mundos são o 

que os seus habitantes fazem deles. Reconhecer o quanto o homem tem distorcido a verdade através de 

suas más interpretações, o quanto tem interpretado de forma diferente o símbolo com o qual a vida 

espiritual lhe foi revelada. 

55 Nem escuridão, nem fogo, nem correntes existem no imensurável grande Vale Espiritual. 

56 Remorsos e angústias que advêm da falta de conhecimento, do sofrimento por falta de 

espiritualização para desfrutar dessa vida, estes e mais estão presentes na expiação dos espíritos que vêm 

manchados ou sem preparação para os limiares da vida espiritual. Reconhecer que eu não posso considerar 

o pecado, as imperfeições ou a corrupção dos homens como um leve infligido ao Pai, porque eu sei que os 

homens infligem o mal a si mesmos. 

57 A terra também não está manchada; é tão boa e pura como quando saiu das mãos do Pai. Portanto, 

não lhe pedirei que devolva a sua pureza, pois ela não se afastou do seu destino para ser mãe, abrigo e lar 

para os homens. Aos homens, por outro lado, exigirei que se arrependam, que se renovem, que purifiquem 

a alma e o corpo, numa palavra, que retornem à sua pureza original e, além disso, que exibam em seus 

espíritos a luz que ganharam com o desenvolvimento, a luta e a prática da virtude. 

58 Parem nesta página, discípulos, não continuem com a Doutrina deste livro sem antes tê-la 

imprimido em suas mentes e ponderado por um longo tempo. Em verdade vos digo que vos servirá nesta 

vida e facilitará o vosso caminho naquilo que vos espera. 

59 Dei-vos as lições em fragmentos ao longo dos tempos e das idades. Hoje vos parece que o que vos 

estou ensinando neste momento é o último, porque com o vosso intelecto não podeis imaginar uma maior 

perfeição num ensinamento espiritual. No entanto - esta não é a minha última palavra, assim como pouco é 

este anúncio dado através de um órgão do intelecto humano é o último ensinamento. E para que você não 

pense mais nisso, eu lhe digo agora que você nunca vai receber Minha última palavra, Minha última 

instrução. Como eu sou "A Palavra Eterna", é natural que eu fale com vocês eternamente e os ilumine. 

Pois eu não tenho princípio nem fim. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 37  
1 Em todos os momentos da humanidade tem havido pessoas de grande luz espiritual, pessoas que 

iluminaram o caminho do desenvolvimento dos seus vizinhos. 

2 De onde vieram estes seres à Terra? Do mundo mais próximo* onde habitam aqueles que devem 

regressar a este planeta? - Não, meu povo, digo-vos que do conhecimento e da bondade dos seres se pode 

tirar conclusões sobre o mundo de onde eles vieram. 
Isto se refere às outras esferas do mundo, próximas à Terra, os degraus inferiores da "escada do céu", onde 

residem os seres espirituais que ainda têm de se purificar. 

3 Os graus de elevação espiritual representam uma escada infinita na eternidade. Mas esse caminho 

para a perfeição consiste em sete etapas, das quais você tem um reflexo na vida humana, que também está 

dividida em sete etapas de desenvolvimento. 

4 Todas as partes do homem devem desdobrar-se e desenvolver-se para alcançar a luz que devem ter 

e para alcançar a verdadeira espiritualização. 

5 Seu corpo, sua mente, sua moral, seu espírito e todo o seu ser devem passar por esses sete grandes 

cursos, por essas sete provas*, das quais ele sairá purificado, cheio de luz, alegre, cheio de força, 

conhecimento e experiência. Então ele será capaz de compreender que em seu espírito o Reino de Deus 

está presente. 
* Veja as explicações sobre os Sete Selos no 1º volume do "Livro da Vida Verdadeira". 

6 A obediência à vontade divina, a sensibilidade para interpretar a inspiração espiritual, a comunhão 

com o Pai e com o mundo espiritual através do pensamento, são os avanços no vosso desenvolvimento que 

o novo tempo vos reserva. 

7 A humanidade já teve períodos de tempo em que viveu por prazer material; outros quando 

perseguiu o poder, o domínio e a riqueza transitória; outros quando desenvolveu alguns sentidos em busca 

da beleza de tudo o que a rodeava; outros ainda quando, desejando paz de espírito, entrou no caminho da 

religião; e outros ainda quando procurou fazer desta terra o seu domínio, desta vida a sua eternidade, e da 

matéria o seu Deus. 

8 Agora é um momento decisivo para a vida do homem, e se você observar de perto descobrirá em 

todos os campos, em todas as forças da natureza e dos poderes, uma luta gigantesca, uma grande batalha. 

9 É o fim de uma etapa, a humanidade. No entanto, você não sabe a que horas começará o novo 

tempo; apenas eu, o Cordeiro que quebra os selos, lhe direi. Você ainda vive no tempo do sexto 

Apocalipse, no qual os acontecimentos em cumprimento das profecias ocorrem um após o outro. 

10 Quantas religiões, quantas seitas e doutrinas cairão sob o sabre de luz do Meu poder, e quantas 

ciências e teorias serão enterradas no esquecimento quando o novo dia amanhecer e o silêncio e a paz 

entrarem nos corações, e houver verdadeira oração e verdadeira espiritualização entre os homens. 

11 Não serão as religiões que se unem, pois suas diferenças não permitem que o façam. Serão homens 

que se unem na lei do amor, da justiça e da verdade que vem somente de Deus. 

12 Esta humanidade, indiferente a toda inspiração Divina, não tem consciência de estar no limiar do 

momento mais significativo para o seu espírito. Mas agora despertará do seu sono profundo quando refletir 

sobre as previsões que ainda estão por vir a respeito da Minha presença entre os homens. Pois todos vocês 

precisarão estar acordados quando o Sétimo Selo se abrir para lhes trazer a sua Luz. 

13 Enquanto isso, estou preparando este povo com a Minha Palavra, para que se ponham a caminho 

inspirados pela verdade e ensinem aos seus irmãos os ensinamentos de amor da Minha Doutrina. 

14 Alimentem-se apenas da verdade e rejeitem tudo o que não contém pureza, e de vós sairão os 

filhos da Luz. 

15 Deixe as crianças verem a elevação espiritual com você para que tenham um caminho seguro a 

seguir nesta vida. 

16 Cuide de todas as crianças a quem seu coração pode oferecer sentimentos amorosos, pensamentos 

cheios de ternura, então você tem feito o bem a elas. Ensine amor por todos os homens com as suas obras. 

17 Velarei por todos aqueles que não podeis guardar, e não permitirei que a semente maligna que os 

homens estão semeando neste tempo infecte e confunda esses espíritos. 
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18 Sou eu que envio os espíritos para encarnar, de acordo com a Lei da Evolução, e em verdade vos 

digo que as influências deste mundo não mudarão os Meus planos. Porque, acima de tudo, a luta 

ambiciosa pelo poder, a Minha Vontade será feita. 

19 Cada ser humano traz uma missão à Terra, seu destino é marcado pelo Pai, e seu espírito é ungido 

pelo Meu amor paternal. Em vão, os homens fazem cerimónias e abençoam os pequenos. Em verdade vos 

digo que em nenhuma época a água purificará a alma de suas transgressões contra a Minha Lei. E se eu 

enviar um espírito puro de todo pecado, de que impureza os ministros das denominações o purificam com 

o batismo? 

20 É tempo de compreender que a origem do homem não é o pecado, mas que o seu nascimento é o 

resultado do cumprimento de uma lei da natureza, uma lei que não só o homem cumpre, mas todas as 

criaturas que constituem a natureza. Entenda que eu disse "homem", e não "seu espírito". O homem tem a 

Minha autoridade para criar seres semelhantes a ele, mas os espíritos surgem apenas de Mim. 

21 Crescer e multiplicar-se é lei universal. As estrelas também surgiram de outras estrelas maiores, 

como a semente se multiplicou, e nunca disse que por este fato eles pecaram ou ofenderam o Criador. Por 

que, então, no cumprimento deste mandamento divino, vocês deveriam ser considerados pecadores? 

Entenda que o cumprimento da Lei nunca pode contaminar o homem. 

22 O que mancha o homem e remove a alma do caminho do desenvolvimento são as paixões 

inferiores: a licenciosidade, o vício, a fornicação, pois tudo isso é contra a lei. 

23 Estude e procure até encontrar a verdade. Então não chamarás mais pecado aos mandamentos do 

Criador da vida, e santificarás a existência dos teus filhos pelo exemplo das tuas boas obras. 

24 Quando te lembras que eu te disse que venho do infinito, um triste suspiro escapa ao teu peito só 

de pensar na distância que te separa do teu Pai. Então você exerce seus sentidos para elevá-los até Mim, e 

através deles seu espírito, até onde você imagina a morada do Altíssimo. s vezes você está satisfeito com 

sua oração, mas acontece que você não tem sido capaz de alcançar o lugar onde o Espírito Divino habita. 

25 Ouçam, discípulos: Aquele Infinito do qual vos falo, nunca sereis capazes de medir com o vosso 

intelecto. Este Infinito vos fala de ternura, luz, pureza, sabedoria, amor e perfeição, pois todos estes não 

têm princípio nem fim, pois são atributos de Deus. 

26 Depois que isto tiver sido esclarecido, entenda quando digo em Minha Palavra do Meu amor que 

ele se tornou homem, e da Minha ternura que ele se tornou mulher. 

27 Não tenho lugar definido ou limitado onde habito no Infinito, pois Minha presença está em tudo o 

que existe, tanto no Divino como no espiritual ou material. Não podes dizer de Mim em que direção está o 

Meu Reino; e se elevares o teu olhar para as alturas e ele for dirigido para o céu, fá-lo apenas como algo 

simbólico. Porque o seu planeta gira incessantemente e oferece-lhe com cada movimento novas secções do 

céu e novas alturas. 

28 Com tudo isto quero dizer-vos que não há distância entre vós e Mim, e que a única coisa que vos 

separa de Mim são as vossas obras ilícitas que colocais entre a Minha Lei perfeita e o vosso espírito. 

29 Quanto maior for a tua pureza, mais elevadas as tuas obras e mais constante a tua fé, mais 

próximo, mais íntimo, mais acessível à tua oração, mais Me sentirás. 

30 Da mesma forma, quanto mais vocês se distanciarem do bem, do justo, do que é permitido, e se 

entregarem ao materialismo de uma vida escura e egoísta, mais vocês terão que me sentir cada vez mais 

distante de vocês. Quanto mais seu coração se afasta do cumprimento da Minha Lei, mais insensível ele se 

tornará à Minha Presença Divina. 

31 Entenda porque estou manifestando a Minha Palavra nesta forma neste momento e preparando-o 

para o diálogo espírito a espírito. 

32 Como você acreditou em Mim infinitamente distante, você não entendeu como vir a Mim. Eu vim 

até vocês para fazer-lhes sentir Minha Divina Presença e para provar-lhes que entre o Pai e Seus filhos não 

há espaços ou distâncias que os separam. 

33 Entende também que tem sido uma misericórdia que teu Pai te concedeu quando Eu me fiz 

conhecido através de tua mente, encurtando assim aquela distância espiritual que te separou de Mim - 

outra prova de Sua misericórdia em vista de tuas limitações e falta de espiritualidade. 
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34 Por esta razão, este tempo de graça da Minha manifestação através das mentes destes portadores de 

vozes será curto, pois não é um dom que tenhais obtido através da vossa espiritualização e dos vossos 

méritos, para que possa formar parte das vossas realizações espirituais. Volto a dizer-vos que foi uma 

graça que vos concedi e que, uma vez terminado o ano de 1950, deixarei terminar esta forma de 

comunicação, esperando que, pelos vossos méritos, Me sintam ainda mais próximo de vós na união do 

espírito com o espírito. 

35 Esta nova união será profundamente espiritual, simples, natural, pura e perfeita. Indicará o início 

do fim de todo culto imperfeito, idólatra, fanático, obscuro, e abrirá o santuário do vosso ser para que o 

Meu Espírito habite nele por toda a eternidade. 

36 Não haverá nem arrebatamento exterior, nem arrebatamento, nem exibição de qualquer tipo, 

apenas pureza, reverência e verdade, em uma palavra, espiritualização. 

37 Pense em todas as maravilhas que o cumprimento desta promessa pode incluir para você, e agora 

comece a fazer obras meritórias para que com elas você possa finalmente alcançar aquela graça que eu 

tenho reservado para você e que fará parte de sua própria vida. Portanto, não haverá mais um tempo 

definido para o seu fim, como agora, pois como é algo essencialmente Divino, deve permanecer convosco 

eternamente. Então você entenderá em que consiste a aproximação do Reino dos Céus à Humanidade. 

38 Agora eu digo-te: Trabalha na terra, mas fá-lo com fé, com verdadeiro amor aos teus irmãos, e não 

te faltará sustento. 

39 Se às aves, que não rodam nem semeiam, nunca lhe falta uma roupa ou comida protectora, porque 

lhe faltaria o Meu cuidado, já que você é o muito amado? Para que você pereça de fome ou frio, a sua 

maldade e ingratidão devem levá-lo a rejeitar Meus benefícios. 

40 Eu sou a vida, o calor e a luz. Eu sou o pão e a água cristalina, e vim de novo para ressuscitar os 

mortos e despertar aqueles que vivem na escuridão para uma vida de luz. 

41 Há muito tempo foi profetizado que todo olho Me contemplaria, e estou presente e pronto para 

deixar a humanidade contemplar a Minha verdade. 

42 O que falta aos homens para que possam ver, sentir e compreender-Me? - Espiritualização. A 

espiritualização torna o homem sensível tanto em seu espírito como em seu corpo. Quando Ele se purificar 

e a verdadeira oração a Mim se elevar do seu coração, Ele sentirá Mim com Ele pela primeira vez, 

perceberá a Minha ternura, sentir-se-á banhado no Meu infinito amor e exclamará: "Eu vi o Senhor, Eu O 

senti no meu coração"! 

43 Se eu encontrasse um homem justo na Terra, eu o usaria como um instrumento para dar-lhe 

instruções e um exemplo através dele; mas em verdade vos digo que em toda a Terra não encontrei um 

homem justo. 

44 Onde estão os justos da Primeira e Segunda Era, para que estudeis a sua virtude, a sua fidelidade e 

o seu zelo no cumprimento da Minha Lei, a sua fé e a sua coragem? - Eles vivem no reino espiritual, e 

embora eles trabalhem para você, você não os vê, nem os sente, porque sua natureza material ainda é o véu 

denso que não lhe permite ver o espiritual. 

45 Você é como náufragos, chicoteados pelas ondas selvagens das paixões, envoltos nas sombras de 

uma noite muito longa. No meio desta tempestade eu apareci, e o Meu amor ajudante tem sido como um 

farol iluminando o caminho que te leva ao porto da salvação. 

46 Mas você acha que eu venho para dar ao seu espírito o dom de ver além desta vida material? - Não, 

pessoal, eu não vos estou a conceder um novo dom, nem uma nova capacidade; vocês tiveram tudo isso 

dentro de vocês desde a vossa origem. Mas você deve entender que apenas aquilo que você desenvolveu e 

usou brilhou em seu ser. Isso, por outro lado, que você esqueceu, negligenciou ou não tomou nota, tem 

persistido - embora secretamente - como uma capacidade de adormecer. Por aquilo que eu dou, nunca 

mais te tiro de novo. 

47 Muitas faculdades escondidas permaneceram adormecidas em seu ser, esperando que a Minha voz 

as despertasse. Mas agora chegou o tempo da ressurreição, quando todos ouvirão a mesma voz que Lázaro 

ouviu além desta vida, quando eu lhe disse: "Levanta-te e anda"! 

48 Abençoado quem soube esperar pela minha vinda porque o seu despertar será completo e a sua 

espiritualização permitir-lhe-á reconhecer tudo o que a nova mensagem contém. 
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49 Trabalhai com amor, tanto no material como no espiritual, e tereis a Minha paz. Aprende a 

perseverar até finalmente colheres o fruto dos teus sacrifícios e das tuas lutas. 

50 Amor, para que você possa alcançar o seu desenvolvimento espiritual mais elevado. Pois eu 

pergunto-vos: "O que fizestes com o vosso espírito?" E a vocês, espíritos: "O que fizeram com o corpo que 

vos confiei?" Nem um nem outro serão capazes de Me responder, pois vocês estão muito longe de estar 

cientes da gravidade de suas transgressões e fraquezas. Só eu posso julgar as vossas obras, e por isso vos 

envio este raio de luz para que, iluminados pela vossa consciência, vos possais contemplar no espelho da 

Minha verdade. 

51 Você esqueceu que o seu espírito está sujeito à lei da evolução, da qual você não pode escapar? O 

que foi feito da essência original que coloquei em seu coração, que é a semente do amor, da vida e da 

evolução ascendente? Você não compreende mais estas palavras; parece como se eu estivesse falando com 

você em uma língua estrangeira para você. 

52 "Amar" foi o propósito para o qual você foi criado. Amar o vosso Pai, e n'Ele todos os vossos 

irmãos, essa é a Lei, e é isso que vós esquecestes e apagastes da vossa mente. 

53 A cada passo, a vida faz você sentir e pagar por suas transgressões com uma dor assombrosa; mas 

em vez de parar para refletir e reconsiderar suas ações, você permite que seu coração se endureça e se 

envenene ainda mais. 

54 Você não quis ouvir as vozes que se aproximaram de você para detê-lo em seu curso louco, e você 

chegou à beira do abismo onde você está prestes a cair e levar seus irmãos com você. 

55 Quem entre vocês pode imaginar a profundidade desse abismo que se abriu com tanto ódio e 

depravação? - Ninguém, ninguém pode imaginar as trevas ou o sofrimento acumulado durante séculos, 

milénios e eons naquele imenso cálice de sofrimento. 

56 Pergunto às pessoas deste tempo, que se consideram as mais avançadas em toda a história deste 

mundo: Com todo o seu dom, você não encontrou uma forma de fazer a paz, alcançar o poder e alcançar a 

prosperidade sem matar, destruir ou escravizar os seus vizinhos? Achas que o teu progresso é verdadeiro e 

real quando estás moralmente a chafurdar na lama e a vaguear espiritualmente nas trevas? Eu não luto 

contra a ciência, já que Eu mesmo a dei ao homem; o que eu me oponho é ao propósito para o qual você às 

vezes a usa. 

57 Quero que sejas grande em compreensão e sábio nos ensinamentos que te rodei, mas que tenhas 

sempre a tua consciência como um farol em todos os teus passos na vida. Então você não só verá as 

faculdades do seu espírito se desdobrarem, mas também verá a saúde e a força entrarem no seu corpo. 

58 Lembrai-vos que vos disse: "O homem não vive só de pão, mas de cada palavra de Deus", pela 

qual quis ensinar-vos que há algo no vosso ser que não podeis satisfazer apenas com o que possuís neste 

mundo, mas que, para o satisfazer, deveis procurar aquilo que está para além da matéria, isto é, aquilo que 

reside apenas na esfera perfeita da qual brota o espírito: Deus. 

59 Não perdeu a minha luz por um momento. Mas você é como as lajes frias de pedra que cobrem os 

túmulos, que aquecem um pouco por um momento, só que para esfriar de novo imediatamente. 

60 Meu poder e Minha paciência são inesgotáveis, e se você quiser que Eu lhe dê outra prova de amor 

à beira do abismo, Eu lhe concederei isso. Mas devo dizer-vos que, neste amor infinito que agora vos 

provo mais uma vez, a Minha sábia e inexorável justiça estará presente. 

61 Para se ajudarem, vocês devem ter fé em mim, mas estejam vigilantes e prontos para a batalha. 

Sejam guerreiros, mas não daqueles que destroem a vida dos seus semelhantes, mas daqueles que 

constroem com amor, com moralidade, com paz e boas obras. 

62 Não permita que necessidades ou opressão o levem a cair de novo no modo de vida materialista. 

Pelo contrário, levantem-se com a espiritualidade diante das tentações e provações. Em verdade vos digo 

que, se souberdes aproveitar estas provas e vicissitudes da vida, sereis capazes de subir através delas para 

uma vida mais elevada, e vos tornareis discípulos corajosos, nobres e fervorosos do amor do vosso Pai. 

63 Aos homens e mulheres que estão presentes como pais e mães de família na Minha palavra de 

ensino, eu lhes digo que se armem de coragem, com luz e paz, pois grandes acontecimentos estão vindo 

sobre a terra, e eles devem permanecer compostos em seus postos. 
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64 Procure sempre o que dará a seus filhos um senso de honra e força, e mantenha de seu caminho os 

erros que possam ser um obstáculo para eles. 

65 Não esqueci as promessas que me fizeste de te afastares do esforço material e voltares para o 

caminho espiritual, que é a lei do amor e da misericórdia e que é sempre iluminada pela luz da tua 

consciência. 

66 É necessário que - quando seus passos neste caminho se tornaram seguros - vocês se esqueçam de 

si mesmos, a fim de voltarem sua atenção para as necessidades de seus irmãos. 

67 Então você vai experimentar que em todos aqueles que você deixou passar indiferentemente havia 

um copo amargo de sofrimento, uma ferida ou uma cruz pesada. 

68 Quantos corações estão lá que choram em silêncio sobre seus sofrimentos sem que ninguém 

perceba! Quantas amarguras estão escondidas atrás de um sorriso que você não sabe interpretar! Mas eu, 

que sinto todas as angústias e dores e leio os corações, digo-vos: Preparai-vos para que possais 

desenvolver intuição e ler dentro dos vossos irmãos, pois nem sempre os corações se abrirão para mostrar-

vos a sua dor. 

69 Por causa desta lamentação secreta, deste choro interior, desta tristeza que não se manifesta no 

rosto de quem sofre, é necessário penetrar nos corações, o que só pode ser feito através da espiritualização, 

que faz florescer em vós a caridade. 

70 Oh, se você soubesse que pode dar e fazer tanto apesar de toda a sua pobreza! Mas ainda assim 

vocês têm uma mente tão material que muitos de vocês acreditam que só com dinheiro se podem fazer 

boas obras. É por isso que eu tive que vir até você para lhe dizer que não é certo você chorar de dor, fome 

e miséria sem perceber que você está dobrado pelo peso de um tesouro que você carrega sem estar ciente 

disso. 

71 Não, vocês humanos, não é só o fardo dos vossos pecados que vos pesa. O problema é que o seu 

corpo, cada vez mais enfraquecido nas paixões e lutas desta vida, não é capaz de resistir à força, ao poder 

do seu próprio espírito, que luta para libertar a sua matéria das suas fraquezas. 

72 Lembre-se da noite em que eu nasci como homem: Estava frio e escuro, mas não tanto como é o 

coração da humanidade neste momento. Enquanto o Meu Espírito estava cheio de alegria naquela noite, 

porque Ele tinha vindo habitar entre os homens, eles dormiram em profundo sono, insensíveis à Minha 

presença, sem saber que o Prometido tinha vindo. Então começou o meu caminho de sofrimento. 

73 Palha, que serviu de berço para o recém-nascido, e o calor dos animais pouco exigentes foram as 

únicas coisas disponíveis para aquela família no momento da Minha chegada. 

74 Vós acreditais que a natureza é insensível às manifestações Divinas; mas isto é um erro humano, 

porque, além de vós, tudo o que foi criado, do maior ao menor, está sujeito à Minha Lei, da qual não pode 

desviar-se. Somente o ser humano, que foi formado de maneira diferente de todas as criaturas, porque 

possui espírito, consciência e liberdade de vontade, é aquele que permanece insensível à Minha Divindade. 

75 Por que você endureceu seu coração a tal ponto que não sente a presença de seu Pai, nem ouve Sua 

voz? - Por causa do seu livre arbítrio. Agora eu não vinha como homem e mesmo assim sentia a frieza do 

coração sem amor com que a humanidade me recebia. 

76 Não pense que neste ponto da terra, onde você ouve esta palavra, é o único lugar onde eu me 

encontro com Meus filhos. Pois na verdade vos digo que a minha manifestação em várias formas é 

universal. 

77 Elias, que se fez conhecido entre vós como o precursor da Minha proclamação através da mente 

humana, não veio apenas para esta terra onde habitais. Ele foi de um lugar da terra para outro, anunciando 

a Nova Era e proclamando a aproximação do Reino dos Céus. 

78 De todos os lados surgiram vozes anunciando a Minha chegada a vós: a natureza sacudiu a terra, a 

ciência maravilhou-se com as novas revelações, o mundo espiritual apressou-se sobre os homens e, no 

entanto, a humanidade permaneceu surda a essas vozes, os presságios de uma nova era. 

79 Uma inundação de luz divina desceu para trazer os homens para fora das trevas. Mas estes, 

egoístas e materializados, longe de lutarem pela perfeição da alma, pela melhoria moral da sua vida na 

Terra, usaram essa luz para criar tronos e glórias, conforto e prazeres para o corpo e, se achassem 

necessário, armas para destruir a vida dos seus semelhantes. Os seus olhos estavam cegos pela intensidade 
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da Minha luz, e a sua vaidade tornou-se a sua ruína. Mas eu lhes digo que através dessa mesma luz eles 

encontrarão a verdade, descobrirão o caminho, e se salvarão. 

80 Aqueles que foram capazes de receber essa luz em suas mentes e a aceitaram como uma 

mensagem Divina, fizeram com que suas consciências guiassem seus passos e servissem de guia para suas 

obras. Pois eles tinham um pressentimento de que o Senhor tinha vindo novamente e que Ele estava com 

os homens. 

81 Os representantes das várias seitas e denominações não quiseram Me receber, seu coração, sua 

dignidade e sua falsa grandeza os impedem de Me aceitar em espírito. É por isso que grupos, fraternidades 

e associações de pessoas que sentem a presença da Nova Era, que procuram a solidão para orar e receber 

as inspirações do Senhor, se formaram em toda a Terra. 

82 Vocês, meus filhos, pertencem a essas multidões que pouco a pouco foram se formando sob a luz 

de uma inspiração Divina, embora eu deva dizer-lhes que vocês têm essa inspiração, transformada em uma 

palavra humana, pela graça. Portanto, você deve observar, orar e meditar muito, para que não caia em erro 

ou perca o propósito desta Doutrina espiritual. 

83 O que poderia estragar-te no caminho? - Vaidade, meu povo. 

84 Em verdade vos digo que esta inspiração triunfará entre os humildes, entre os misericordiosos e 

entre aqueles que desejam a verdade, a justiça e a paz. 

85 A paz e a força que se ganha na oração vos fará diligentes e incansáveis para semear o bem, para 

elevar os caídos, para acender a fé, para ser uma bênção e um conforto entre todos os povos da terra. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 38  
1 Recebo os "últimos" e transbordo-os com a mesma luz que dei aos "primeiros" para que se 

levantem e dêem a conhecer a Minha Doutrina. 

2 Curto é o tempo em que ainda ouvirão a minha palavra, pois anunciei-vos que deixaria de falar 

convosco em 1950, e depois desse tempo a minha voz não mais soará através da mente humana. Aqueles 

que o ouviram e acreditaram que se sentiriam satisfeitos e fortes; mas aqueles que duvidaram após ouvi-lo, 

ficarão confusos. Em contraste, muitos que nunca Me ouviram procurarão Meus discípulos para perguntar-

lhes sobre o que aprenderam do Mestre. 

3 Procurai a luz, e deixai que aquele que a possui a ajude todos aqueles que andam na escuridão a 

encontrá-la. Para aquele que acolhe ideias confusas durante esta vida, a confusão é ainda maior quando ele 

entra no vale espiritual. Portanto, nas três vezes em que auxiliei todos os Meus filhos e lhes mostrei o 

caminho pelo qual devem ascender através do desenvolvimento do seu espírito. 

4 Da vida do espírito, eu vos revelei tudo o que gradualmente podeis compreender. Hoje eu mostro-

vos um lado ainda mais profundo desse conhecimento. 

5 Este é o tempo do qual eu vos profetizei que todos os olhos Me contemplariam. Todo espírito Me 

ouvirá, e quando esta Doutrina tiver sido compreendida pela humanidade, os homens não mais cairão na 

idolatria ou no fanatismo, porque terão aprendido a elevar o seu espírito para Mim com a simplicidade e 

pureza que a espiritualização dá. 

6 Lentamente o espírito dos homens desperta enquanto ouvem na voz da sua consciência o eco do 

sino celestial. É o espírito de Elias, é a voz daquele que chama no deserto, um mensageiro invisível deste 

tempo que, como um pastor, chama amorosamente pelas suas ovelhas, para que entrem obedientemente no 

recinto de paz que as espera. 

7 Quem acha estranho que eu deixe o Meu Reino para buscar pecadores realmente não Me conhece. 

Eu deixo para trás os justos, pois eles são salvos e possuem tudo. Eu venho para os deserdados, os 

perdidos e manchados, porque eles também são Meus filhos, a quem eu amo como os justos, e porque eu 

quero trazê-los para a Minha pátria, para que eles possam desfrutar de seu Pai. 

8 Se eu amasse apenas os justos e desprezasse os pecadores, a vossa consciência pensaria que o Pai 

agiu com justiça? 

9 Eu mostro-vos a forma como devem lavar as vossas manchas e justificar-se perante Mim: Fazendo 

o bem aos teus irmãos e praticando a caridade de várias formas. 

Já hoje você pode passar o que aprendeu. Também podes visitar os doentes e dar-lhes o bálsamo em Meu 

nome com o teu amor, pois na tua fé encontrarás a autoridade para curar, e a tua misericórdia será o 

melhor bálsamo. Que ninguém duvide se ele tem o dom de o fazer ou não. 

10 Não tenha dúvidas em fazer caridade porque pensa que é pobre. Quando Jesus estava com seus 

discípulos na Segunda Era, Ele lhes deu esta parábola: "Um cobrador de impostos entrou no templo e 

deixou uma moeda como esmola. Então um fariseu bem vestido deu sete peças de dinheiro, deixando cair 

uma atrás da outra, para que o que ele fez pudesse ser observado e todos pudessem ver que seu presente 

era grande. Mais tarde, uma mulher doente e pobre ajoelhou-se para rezar, e depois depositou duas moedas 

de pouco valor, que eram tudo o que ela possuía. Jesus disse aos seus discípulos: "Eis que aquele que 

pensava em dar mais deu menos, e aquela que deu menos deu mais, porque deu tudo o que tinha, e assim o 

pão que havia de comer naquele dia". 

11 A vocês que Me escutam, farei com que entendam o quanto vocês carregam dentro de si para que 

nunca se sintam necessitados diante dos verdadeiramente necessitados. 

12 Vocês são aqueles que uma vez foram ditos a viver na era do Espírito Santo. Esta é a Era da Luz, 

na qual cada espírito deve abrir os olhos para a verdade. Já a minha foice começou a desenraizar as ervas 

daninhas pela raiz; não se surpreendam que eu tenha vindo. Não se surpreenda que eu tenha vindo 

enquanto o mundo está envolvido em guerras; isto foi predito. 

13 Os homens viram tanta luz através da ciência que ficaram cegos. Mas quando esta cegueira acabar, 

pela Minha misericórdia conhecerão o verdadeiro caminho, e nele Me encontrarão, libertando e salvando 

os perdidos, como o pastor faz com as ovelhas perdidas. 
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14 Neste tempo eu não me tornei homem entre vós, vim apenas como uma luz que envio do Meu 

Reino para o vosso espírito. Desde o infinito vos inspiro para que amanhã o vosso espírito possa elevar-se 

até Mim na sua oração. 

15 Hoje você deve cuidar para que sua alma se purifique através do seu equipamento, e que você sinta 

Minha Presença entre vocês. Espiritualizai-vos para que saibais como receber o que pedis, o que nunca 

será demais para Mim. Não te esqueças das necessidades da tua alma, que está sobrecarregada com as 

exigências do teu corpo. Reconheçam que o que mais lhes falta é Instrução Divina, e agora que ela flui 

abundantemente nesta forma - procurem-na, penetrem-na e apliquem-na com obras de amor aos vossos 

irmãos. 

16 Quero ver em vós a compreensão dos Meus ensinamentos e o aperfeiçoamento nas vossas vidas, 

para que guardem este trabalho que vos revelei como uma jóia de valor inestimável, para que não vos 

torneis vaidosos em possuir esta graça, nem a negueis a ninguém que dela necessite, e certamente não 

obtenhais dela ganhos materiais. 

17 Em verdade vos digo que o Templo do Sexto Selo nunca será um mercado ou um covil de ladrões. 

Este Santuário, que está no espiritual, mantém os seus portões abertos para que todos os Meus filhos 

possam entrar nele. Ali o pecador encontrará a salvação, os ódios, a sede de vingança e as más inclinações 

desaparecerão. 

18 Você está sendo preparado neste momento para que você possa proclamar esta Boa Nova com 

verdadeira fé e coragem. Eu também quero que a interpretação que você dá à Minha palavra seja correta, 

para que suas ações possam ser mais altas. Não quero que haja fanáticos, puritanos ou entusiastas entre os 

Meus discípulos, mas que a elevação do vosso espírito seja interior e que todas as vossas ações exteriores 

sejam simples e naturais; que quando este povo se multiplique como as estrelas no céu e como a areia do 

mar, seja composto de verdadeiros discípulos da Minha instrução espiritual, para que eles sejam os 

expoentes da palavra que ouviram e sejam aqueles que testemunham com suas obras a verdade da Minha 

Doutrina. 

19 Não temam o momento em que terão que falar, não desconfiem de Mim ou de vocês mesmos. Eu 

vos disse que na hora da provação não devíeis pensar no que ireis dizer, que a vossa fé e elevação 

espiritual serão suficientes para que a Minha Luz Divina fale através dos vossos lábios. Se alguém vos 

pedir uma explicação ou uma justificação da inspiração que recebestes, também vos farei compreender a 

verdade das Minhas revelações, para que as possais explicar aos vossos irmãos. 

Entre os mensageiros estarão os Meus profetas com a missão de despertar o povo. Mas não farão o que 

fez o profeta Jonas, que foi a uma cidade pagã e pecadora para adverti-la, anunciando aos seus habitantes 

calamidades, sofrimentos, pragas e doenças, se não se renovarem. Quando chegou a hora do cumprimento 

de sua profecia, ele viu com grande espanto que suas palavras não haviam se realizado, pois ao invés de 

calamidade, como ele havia anunciado, as pessoas desfrutavam de paz, saúde e prosperidade. 

Então o Profeta retirou-se para a solidão, envergonhado, e ali falou ao seu Senhor, dizendo-lhe: "Por 

que não se cumpriu a palavra que Tu puseste na minha boca? Eis que, em vez de serem contados por esse 

povo como Teu profeta, eles me acham um impostor". 

Mas então ele ouviu a voz do Pai respondendo-lhe: "Eu te enviei para anunciar as visitas que teriam de 

acontecer se aqueles homens fossem surdos à Minha palavra". No entanto, eles te ouviram e se 

arrependeram, derrubando seus falsos deuses e ajoelhando-se para Me adorar, chorando no conhecimento 

de suas transgressões e aguardando o Meu julgamento com receio. 

20 Vi-os preparados, e em vez de sofrer enviei-lhes alegria e paz. Achas que só para cumprir a tua 

palavra, como a entendes, eu devia magoar milhares? Se você não simpatiza com um deles, simpatizo com 

todos! A palavra que deste foi feita para que se renovassem e assim evitassem as visitas. Eles se 

arrependeram e, portanto, vêem como eles estão lá cheios de alegria e fé no verdadeiro Deus"! 

21 Tenham estes ensinamentos em mente, discípulos, eles são exemplos que serão úteis para vocês 

em seu caminho. Dentro de vós repousam os dons da visão espiritual, sonhos proféticos e intuição, para 

que vejais sempre o teu caminho iluminado e tornes os teus irmãos vigilantes. 

22 A sua tarefa é avisar, acordar, anunciar. Mas esteja ciente de que se seus irmãos rezarem, eles 

poderão mudar os acontecimentos. Mas você não deve se sentir enganado por causa disso, nem deve 

perder a fé. O seu destino limita-se a prevenir o sofrimento e a fazer a paz. Se você alcançar este resultado 
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com seus dons, você pode ficar satisfeito. Rezem pela paz da humanidade, todos juntos formam um 

santuário dentro do qual seus irmãos podem encontrar salvação, paz e inspiração. 

23 Vinde comer deste pão que é a Minha Palavra, para que, enquanto alimentais o vosso espírito com 

a Minha graça, eu possa saciar entre vós a Minha sede de amor. Sempre que amastes os vossos irmãos, 

amastes-Me; quando perdoastes os vossos inimigos, reconciliastes-vos comigo, e no altar da vossa fé 

colocastes a oferenda dos vossos méritos, uma oferenda sempre agradável à Minha Divindade. 

24 Ouve: Eu sou Aquele que vos formou à Sua imagem e semelhança. Eu sou o único Deus, ninguém 

existia antes de mim, o meu Espírito não foi criado, eu sou eterno, sempre fui e sempre serei. 

25 Eu vos revelei o Meu Ser e a Trindade que existe em Mim, aquela Trindade que reconheceis no 

Pai, que é Jeová, que vos deu a Lei na Primeira Era, na Palavra, que vos ensinou o amor através de Jesus 

na Segunda Era, e no Espírito Santo, que vos enche de luz e sabedoria e vos explica todas as revelações 

nesta Terceira Era, na qual Ele dá origem a vibrações em cada espírito e se manifesta entre vós através da 

mente humana. 

26 O Pai, pela boca de Seus profetas, anunciou a vinda de Cristo, e Jesus anunciou a manifestação do 

Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Estas são as três fases de manifestação através das quais me fiz 

conhecido à humanidade - como a Lei, o Amor e a Sabedoria; três modos de manifestação e um só Deus, 

três modos de ação e uma só Vontade, um só Amor. 

27 Se o Pai é eterno, o Filho também o é, porque a Palavra Divina que falou em Jesus sempre esteve 

no Pai. O Espírito Santo é eterno porque Ele é a Sabedoria de Deus, que sempre esteve Nele. Assim, 

quando formei o homem à Minha imagem e semelhança, pela qual se diz que nele existe a imagem desta 

Trindade, dei-lhe três componentes do ser, isto é, a carne, a alma e o espírito. É um ser formado por três 

componentes básicos: o material - o corpo, o espiritual - a alma, e o Divino - o espírito. 

28 No lugar mais elevado da vossa alma resplandece uma centelha da Minha divina inteligência, que é 

o vosso espírito, pelo que sois, na verdade, filhos do Meu espírito. 

29 Eu queria que vocês participassem da felicidade de ser pai, e assim eu vos fiz pais de homens, para 

que vocês dessem forma a tais seres que se assemelhassem a vocês, e nos quais os seres espirituais que eu 

vos envio encarnariam. Como há amor materno no Divino e Eterno, eu queria que houvesse um ser na vida 

humana que o encarnasse, e esse ser é mulher. 

30 Em um (certo) início de vida, o ser humano foi dividido em duas partes e assim criou os dois 

sexos, um - o homem, o outro - a mulher; nele, força, inteligência, dignidade, em sua ternura, graça, 

beleza. Um - a semente, o outro - a terra fértil. Veja aqui dois seres que só unidos podem se sentir 

completos, perfeitos e felizes. Na sua harmonia eles formarão uma "carne", uma vontade e um ideal. 

31 Quando esta união é inspirada pela consciência e pelo amor, é chamada de casamento. 

32 A lei do casamento desceu como uma luz que falou através da consciência do "primeiro"* para que 

eles pudessem reconhecer que a união do homem e da mulher significa um pacto com o Criador. O fruto 

desta união foi a criança em que o sangue dos pais fluiu juntos como prova de que o que está unido diante 

de Deus não deve ser dissolvido na terra. 
* Dos israelitas da primeira vez 

33 Aquela felicidade que o pai e a mãe sentem quando dão à luz um filho é semelhante àquela que o 

Criador experimentou quando Ele se tornou um Pai, dando vida aos Seus filhos tão amados. Mais tarde, 

quando te dei leis através de Moisés para que entendesses o cônjuge escolhido e não desejasses a esposa 

do teu próximo, foi porque os homens, em virtude do seu livre arbítrio, se tinham desviado para os 

caminhos do adultério e das paixões. 

34 Passado esse tempo, eu vim ao mundo em Jesus e elevei o casamento, e com ele a moralidade 

humana e a virtude, através da Minha graciosa instrução, que é sempre a lei do amor. Falei em parábolas 

para tornar a Minha palavra inesquecível e fazer do casamento uma instituição santificada. 

35 Agora que estou de novo entre vós, peço-vos, homens e mulheres: O que você fez do casamento? 

Quão poucos podem responder satisfatoriamente! Minha instituição sagrada tem sido profanada; daquela 

fonte de vida brotam a morte e a dor. No branco puro daquele lençol da lei estão as manchas e marcas de 

marido e mulher. A fruta que deve ser doce é amarga, e o copo que os homens bebem está cheio de fel. 
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36 Desviam-se das Minhas Leis, e quando tropeçam, perguntam temerosamente: Por que há tanta dor? 

Porque os desejos da carne sempre escutaram a voz da consciência. Agora pergunto-lhe a si: Por que você 

não tem paz, quando eu lhe dei tudo o que é necessário para você ser feliz? 

37 Espalhei um manto azul no firmamento do céu, para que pudésseis construir os vossos "ninhos de 

amor" sob ele, para que ali, longe das tentações e dos enredos do mundo, pudésseis viver com a 

simplicidade das aves; pois na simplicidade e na oração sincera se pode sentir a paz do Meu Reino e a 

revelação de muitos mistérios. 

38 Homens, se o companheiro que escolhestes é como uma terra estéril que não vos deu frutos, 

partistes em busca de novas terras, esquecendo que vos devíeis dedicar ao vosso destino e ao vosso dever 

de expiação. Por que culpam o destino pelas provações e sofrimentos que encontram em seu casamento, 

quando vocês mesmos escolheram este caminho? 

39 Todo aquele que se une em casamento diante de Minha Divindade - mesmo que sua união não seja 

confirmada por nenhum clérigo - faz um pacto comigo, um contrato que permanece registrado no Livro de 

Deus, no qual todos os destinos estão escritos. 

40 Quem pode apagar estes dois nomes entrelaçados de lá? Quem pode perder no mundo o que tem 

estado unido na Minha Lei? 

41 Se eu te separasse, destruiria o meu próprio trabalho. Se me pediste para estar unido na terra, e eu 

te concedi isso, por que então não guardas os teus votos e negas os teus juramentos? Isto não é um 

escárnio da Minha Lei e do Meu Nome? 

42 A vós, mulheres estéreis, o Mestre diz: "Tendes desejado muito e pedido que o vosso ventre se 

torne uma fonte de vida, e esperastes que uma noite ou uma manhã o pulsar de um coração terno fosse 

ouvido dentro de vós". Mas os dias e as noites passaram, e só os soluços escaparam do seu seio, porque 

nenhuma criança bateu à sua porta. 

43 Quantos de vocês que Me ouvem, e que foram roubados de toda esperança pela ciência, terão que 

se tornar fecundos para que possam acreditar no Meu poder e muitos possam Me reconhecer através deste 

milagre. Observe e seja paciente. Não se esqueça das minhas palavras! 

44 Pais de família, evitem erros e maus exemplos. Eu não exijo perfeição de você, apenas amor e 

cuidado com os seus filhos. Preparai-vos espiritual e fisicamente, pois, no Além, grandes legiões de 

espíritos aguardam o momento de se tornarem humanos entre vós. 

45 Quero uma nova humanidade que aumente e se multiplique não só em número mas também em 

virtude, para que as pessoas vejam a cidade prometida próxima e seus filhos cheguem para morar na Nova 

Jerusalém. 

46 Quero que a terra esteja cheia de pessoas de boa vontade que sejam frutos de amor. 

47 Destrua o Sodoma e Gomorra desta época, não permita que seu coração se acostume com seus 

pecados, e não seja como seus habitantes. 

48 Assim vos preparo na Terceira Vez, pois as multidões que vos anunciei virão. 

49 Que todos assumam o papel que lhe pertence, e assim ouçam agora a minha instrução numa 

parábola: 

50 "Antes de Deus era um espírito cheio de luz, pureza e inocência, que dizia ao seu Senhor: "Pai, 

diz-me qual é a minha tarefa, pois anseio por Te servir". E o Senhor respondeu-lhe com amor: "Sê 

paciente, unirei no mundo um homem e uma mulher, e da sua união nascerá um filho, em quem 

encarnarás, para que, como criança humana, possas ganhar experiência nas provas do mundo, e possas 

sentir a ternura de uma mãe e a assistência amorosa de um pai próximo de ti". 

51 O espírito regozijou-se e esperou. Enquanto isso, o Senhor uniu um homem a uma mulher por 

laços de amor, e assim (unido) Ele os enviou no caminho da vida. - — 

52 Um novo ser germinou no ventre da mulher, e então Deus enviou aquele espírito para tomar carne 

naquele corpo, e no nono mês ele viu a luz do dia. 

A mãe se teletransportou de felicidade, e o pai o olhou com orgulho. Aquele filho foi obra de ambos, 

foi fruto do seu amor. A mulher sentiu-se forte e o homem sentiu-se um pouco como o seu criador. Os dois 

se dedicaram aos cuidados daquele coração terno. 

53 O espírito que animava o filho se irradiava quando ele via o olhar doce de sua mãe e o rosto 

sincero, mas amoroso, de seu pai. 
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54 O tempo passou, e o pai, na sua luta pela vida, afastou-se do ninho de amor, desviou-se e andou 

tanto que se perdeu e deixou pedaços da sua roupa nos arbustos espinhosos. Ele comeu frutas venenosas e 

desfolhou as flores que encontrou no seu caminho. Sentindo-se doente e em baixo, lembrou-se dos entes 

queridos que lhe restavam. Ele tentou voltar e procurá-los, mas faltava-lhe a força. Então ele reuniu todas 

as suas forças e, arrastando-se e cambaleando pelo longo caminho, chegou aos portões de sua casa. Sua 

esposa o recebeu em seus braços com lágrimas nos olhos; seu filho estava doente e morrendo. 

55 (22) O pai, contemplando seu filho moribundo, implorando misericórdia divina para sua 

recuperação, rasgou-lhe os cabelos em desespero e blasfemou. Mas esse espírito se separou do seu corpo e 

foi para o outro mundo. Os pais foram deixados desolados, culpando-se por sua vez pelo infortúnio que 

lhes acontecera: ele, porque tinha ido embora; ela, porque não era capaz de detê-lo. 

56 Quando aquele espírito chegou à presença do Criador, disse: "Pai, por que me tiraste dos braços 

daquela doce Mãe, a quem a minha ausência fez soluçar e desesperar? A isto lhe respondeu o Senhor: 

"Espera, tem paciência, porque voltarás de novo ao mesmo ventre, quando aqueles que conheceram seus 

erros e compreenderam Minha Lei". 

57 O homem e a mulher continuaram a viver unidos, sozinhos, arrependidos interiormente de suas 

transgressões, quando novamente se surpreenderam com os sinais de uma nova criança. Deus fez o 

espírito voltar de novo àquele útero, e disse-lhe: "Esteja naquele corpo preparando-se para a vida, e 

refresque-se de novo naquele útero". 

58 Os pais, que pensavam que o primogénito tinha perdido, não sabiam que ele tinha voltado para o 

meio deles. Mas o vazio deixado pelo primeiro filho foi preenchido pelo segundo, a alegria e a paz 

voltaram ao seio daquele lar, a mãe sorriu novamente, e o pai também se alegrou. 

59 Agora o homem tinha medo de se afastar dos seus, e se esforçava para acarinhá-los com amor 

enquanto permanecia com eles. Mas o tempo o fez esquecer sua experiência passada, e tentado por maus 

amigos, ele caiu em vício e tentação. A esposa o repreendeu e começou a rejeitá-lo; o lar se transformou 

em um campo de batalha. Logo o homem ficou derrotado, doente e enfraquecido, enquanto a mulher 

deixou a criança sozinha no berço e foi em busca de pão para a criança inocente e comida para aquele 

companheiro que não sabia como amá-la nem protegê-la. Ela sofreu humilhações e zombarias, suportou 

perigos e resistiu aos desejos dos homens de mente perversa, e desta forma ela adquiriu o pão cotidiano 

para os seus parentes. 

60 Deus teve piedade do espírito inocente, e mesmo antes de abrir os olhos para a luz da razão, Ele o 

chamou novamente. Mas quando o espírito se encontrou diante do seu Senhor, disse-lhe com dor: "Pai, de 

novo me arrebataste dos braços daqueles a quem amo. Veja como é difícil o meu lote! Agora suplico-te 

que me deixes ficar ou no seu seio ou no Teu para sempre; mas não me deixes ser arrastado de um lado 

para o outro, estou cansado". 

61 Quando o homem acordou de sua apatia, viu uma nova imagem de dor: a esposa chorando 

inconsolavelmente à cabeceira da cama onde o segundo filho jazia morto. O homem queria tirar sua 

própria vida, mas a esposa o impediu dizendo: "Não tire sua vida, segure sua mão, perceba que nós 

mesmos somos a causa de Deus tirar nossos filhos". O homem se acalmou, percebendo que havia uma luz 

de verdade naquelas palavras. 

Os dias passaram, e trouxeram paz àqueles corações que lembravam com dor seus filhos que tinham 

falecido, e que tinham sido a alegria daquele lar que dali se afundou na desolação. 

62 Então o Espírito perguntou ao seu Senhor: "Pai, queres enviar-me de novo à terra?" "Sim", disse-

lhe o Senhor, "e tantas vezes quantas forem necessárias até que esses corações sejam polidos suavemente." 

- Quando ele encarnou novamente, seu corpo estava doente porque sua mãe estava doente e seu pai 

também. Pedindo alívio, aquele espírito levantou-se do seu leito de dor para o pai. Desta vez ele não tinha 

visto a luz do dia*, não havia sorriso nos lábios de seus pais, havia apenas lágrimas. A mãe chorou de 

manhã à noite no berço da criança, enquanto o pai, cheio de remorsos, sentiu a dor furar-lhe o coração 

quando viu que o filho tinha herdado as suas próprias enfermidades. 
* Então ele nasceu cego como resultado da doença dos seus pais. 

63 Curta foi a permanência do Espírito naquela carne doente, e ele voltou novamente para a presença 

do Senhor. 
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64 A solidão envolveu novamente os cônjuges, mas a dor os uniu como nunca antes, seus corações se 

amaram e eles juraram caminhar juntos até o fim da jornada da vida. O marido cumpriu suas obrigações, 

ela cuidou de seu marido e ambos se recuperaram de suas doenças. 

65 Eles mal acreditavam que Deus lhes concederia outro filho, mas eis que, quando o Senhor viu que 

a saúde física e espiritual florescia naqueles seres, Ele lhes enviou aquele espírito como recompensa pela 

abnegação da mulher e pelo aperfeiçoamento do homem, e do ventre da mulher brotou um pequeno corpo, 

fresco como um botão de flor, que inundou aquele lar de felicidade e paz. 

66 O homem e a mulher agradeceram ao seu Senhor de joelhos, chorando de alegria, enquanto aquele 

espírito paciente e obediente sorria através do filho e dizia a Deus: "Senhor, não me separe mais dos meus 

pais. Há paz em minha casa, amor em seus corações, calor em meu berço, leite e mel no peito de minha 

mãe, pão sobre a mesa. O meu pai acaricia-me, e nas suas mãos tem as ferramentas para o trabalho. 

Abençoa-nos." E o Senhor os abençoou com alegria em Seu Espírito, e os deixou unidos em um só 

"corpo", em um só coração, e em uma só vontade". (fim da parábola). 

67 Hoje eu vos digo: bebei deste vinho, da Minha instrução, e alegrai-vos, porque quando vos 

reunirdes com vosso Pai, haverá uma festa na casa do Senhor. 

68 Quantos de vocês acordam para uma nova vida quando ouvem a Minha palavra neste momento. 

Estavas morto na fé, pois enquanto os médicos terrenos tinham roubado a esperança a alguns, os 

sacerdotes tinham recusado outros a participar da Ceia do Senhor. 

69 Vocês abriram seus corações quando sentiram que a Minha Palavra curava os doentes, 

amorosamente perdoou o pecador, e que o Mestre ofereceu a todos o pão da vida eterna. 

70 Viste rios de maldade no teu caminho de vida, pântanos e terras áridas que ninguém sabia como 

tornar férteis. 

71 Vocês viram como os campos que antes eram férteis e ofereciam ao mundo seus ricos frutos de paz 

e felicidade são agora transformados em campos de sangue, destruição e morte. 

72 É necessário que o Pai se aproxime dos Seus filhos. Eu sou o orvalho que desce sobre os campos 

no silêncio da noite e cai sobre as coroas das flores. Mas as flores que murcharam, os corações que 

perderam a esperança, não são capazes de sentir o Meu amor. 

73 Discípulos, percebam que com a Minha instrução despertei em seus corações o sentimento de 

misericórdia para que vocês possam fazer seus os sofrimentos dos homens e não fiquem indiferentes aos 

seus conflitos, provações e tragédias. 

74 Unam-se em pensamentos e rezem pelos vossos irmãos. Vou ouvir as vossas súplicas e 

recompensar as vossas petições. Você ainda está muito fraco para esquecer os seus sofrimentos ou 

preocupações para pensar nos outros. Eu digo-te: Afirma estas provas com coragem e confiança no teu 

Senhor, pois elas não se afastarão nem se dissolverão do teu caminho de vida através da tua recalcitrance 

ou rejeição. Com a elevação espiritual, com fé, com serenidade interior, por outro lado, você dominará as 

mais terríveis visitas. Cada picada, cada abismo que você superar deixará uma centelha de luz em seu 

espírito. Aqueles que souberem enfrentar suas provações com serenidade sentirão que os momentos de 

dor, que para outros pareceriam eternos, se tornarão mais curtos. 

75 Esta vida é o teu caminho da cruz, no qual às vezes cais, mas ao mesmo tempo sentes que não estás 

sozinho com a tua cruz, porque um ajudante invisível e amoroso te levanta de novo cada vez que te 

afundas, superado pelo fardo do teu destino. 

Quando o lobo se aproximou de ti, eu afastei-o. Quando incrédulos e espiões invadiram o seio de 

vossas assembléias para descobrir falhas e acusar-vos delas, eu vos cobri com o Meu manto de ternura e 

fechei os lábios daqueles. Quando os homens vos testaram com suas perguntas, pus prematuramente a voz 

do Espírito Santo em vossos lábios, já que ainda não vos tínheis preparado para convencê-los com palavras 

de luz. 

76 Eu não vos repreendo, mas na bondade da Minha Palavra busco esperança, correção e também 

julgamento. O que seria de ti se eu te lisonjeasse nas tuas imperfeições e te elogiasse nos teus pecados? 

Não é isto que os homens fazem com os príncipes do mundo? - Eu sempre te encorajei quando te vejo 

buscando ansiosamente o teu progresso espiritual, quando visitas os doentes sem pensar na hora ou se o 
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tempo não é amistoso; e quando te apresentaste perante os juízes, permaneceste calmo e me testemunhaste 

com palavras de verdade. 

77 Assim aprendestes que os corações são os campos que deveis cultivar, e que quanto mais extensos 

forem os campos, tanto maior deve ser o vosso esforço; e que o que semeastes não podeis deixar. 

78 Entre vocês estão aqueles que irão para outras nações em busca de novos campos para semear. Eu 

vos dei a linguagem universal com a qual podereis comunicar entre vós - não uma linguagem refinada, 

falada pelos lábios humanos, mas aquela que o Espírito expressa através do amor. 

79 Para outros, não será necessário fazer estas grandes viagens. Para eles será suficiente preparar-se 

para mostrar misericórdia para com aqueles que lhes são mais próximos, bem como para dar luz aos 

espíritos desencarnados que estão confusos. Ai daquele que fecha suas portas ao chamado destas legiões 

necessitadas, pois não perdoarão na sua confusão! 

80 O discípulo diligente me abençoa a cada passo porque sente o peso de sua cruz como sendo leve e 

se alegra em me servir. O preguiçoso sente-se privado da sua liberdade e dobrado sob um fardo muito 

pesado. Eu não algemo ninguém, nem faço de ninguém um escravo; pelo contrário, dou-vos a verdadeira 

liberdade, para que nem a prisão nem a morte vos acorrentem, mas para que, onde muitos se julgavam 

perdidos, possais elevar o vosso espírito à escada infinita da sua evolução. 

81 Discípulos: Você está disposto a perdoar aqueles que o ofendem? Quem são os seus inimigos? - A 

verdade é que não deves chamar inimigos aos teus semelhantes! Não vos envio contra os homens, mas 

contra o seu pecado e ignorância. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 39  
1 Eu sou a paz que desce sobre vós, porque no mundo só vejo o caos. 

2 Observai e orai, fazei o que é bom e anulareis a guerra através do exercício da misericórdia. 

3 A árvore da ciência, como os homens a cultivaram, dá um fruto amargo para a humanidade. No 

entanto, eu vos dou agora as águas cristalinas do amor, para que possais regá-las e experimentar como 

serão diferentes os frutos que aquela mesma árvore então produzirá. 

4 Antes que você descubra em Meu ensinamento o segredo de cuidar da árvore da ciência, ela será 

chicoteada por fortes furacões que farão com que seus frutos ruins caiam até o fim e a purificarão. 

5 Depois desta tempestade você vai ver gradualmente uma nova luz brilhando em seu espírito, que 

será refletida em todos os seus caminhos de vida. 

6 Agora estás a viver no tempo do julgamento. Lembrai-vos de quantas vezes vos disse que a foice 

da Minha Divina Justiça corta incansavelmente as ervas daninhas. 

7 A ciência, assim como as religiões ou os homens de poder, vão sentir a Minha justiça. Nada 

permanecerá sem ser examinado pelo Meu olhar, ou não será pesado na Minha balança. Desde o início da 

humanidade, o pecado foi condenado à morte, e a Minha palavra deve ser cumprida. 

8 Quando vós, povo Meu, vedes na terra os sinais destes acontecimentos, levantai-vos a Mim em 

oração, uni-vos à vossa família num só pensamento e enviai o vosso espírito como mensageiros do Meu 

amor aos vossos irmãos que precisam de paz. 

9 Não duvideis do poder da oração, porque, se não tiverdes fé no exercício da caridade, nada 

podereis dar aos vossos irmãos. 

10 Não te ensinei que mesmo as forças libertadas da natureza podem ouvir a tua oração e acalmar-te? 

Se eles obedecem à Minha voz, por que não deveriam obedecer à voz dos filhos do Senhor, quando eles se 

prepararam? 

11 Já durante o tempo em que estive convosco no mundo, ensinei-vos a rezar para que, nos momentos 

de provação, pudésseis unir-vos ao vosso Pai e, tirando d'Ele forças, cumprir a vossa missão de amor e 

misericórdia entre os homens. 

12 A oração é uma graça que Deus deu ao homem para que o sirva como escada para subir 

(espiritualmente), como arma para se defender, como livro para se ensinar, e como bálsamo para se curar e 

se recuperar de toda doença. 

13 A verdadeira oração desapareceu da terra, os homens já não rezam, e quando tentam fazê-lo, 

fazem-no com os lábios em vez de me falarem com o espírito, usando palavras vazias, ritos e artes de 

dissimulação. Como os homens verão os milagres quando usarem formas e empregarem práticas que Jesus 

não ensinou? 

14 É necessário que a verdadeira oração regresse entre os homens, e sou eu que vos ensino de novo. 

15 Bendito aquele que, inspirado no seu amor pelos outros, os serve como um passo na sua luta 

ascendente para Mim. Pois quando ele abrir os olhos para se olhar, ele se verá perto de seu Pai. 

16 Não perguntem o que devem fazer para saber que cumpriram a vossa missão, pois a Minha Lei 

limita-se ao facto de que se devem amar uns aos outros. Entenda que cada dia da sua vida lhe oferece uma 

oportunidade de exercer este mandamento divino. 

17 Todos podem cumprir a missão de amar à sua própria maneira. 

Quem guia as almas, quem ensina, o cientista, o governador, o pai de família, todos vós podeis servir ao 

próximo, se vos inspirardes no Meu supremo mandamento que vos diz: Amai-vos uns aos outros. 

18 Tudo será purificado, tudo será renovado, para que as novas gerações encontrem a Terra preparada 

para o cumprimento da sua grande tarefa espiritual. 

19 Não escolhas aqueles que deves amar, ama a todos sem distinção. O amor espiritual não deve 

conhecer nenhum favoritismo. 

20 O amor que lhes ensino está além do amor de seus entes queridos, além do amor de sua pátria e 

além do amor de vocês mesmos. 

21 Não tenha medo de não ser útil neste trabalho de amor, se pensar na sua pobreza material. 

Espiritualizai-vos, e não precisareis dos bens da terra para poderdes fazer o bem aos vossos vizinhos. Veja 
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como escolhi Meus trabalhadores entre esse povo de mentes necessitadas e simples, e os fiz conselheiros, 

médicos e confidentes daqueles que sofrem, e que se chega a eles em necessidade de consolo e paz. 

22 Inexaurávelmente do seu amor brotou o bálsamo da cura, dos seus lábios antes ponderados veio a 

palavra da luz que instrui, renova, se move interiormente e convence. E o que pensavam estes 

trabalhadores que carregavam em seus corações antes de eu lhes revelar sua herança? - Nada, eles se 

sentiram como párias, incapazes de praticar caridade e de liderar a si mesmos. 

23 Veja como, diante da humildade desses trabalhadores, os ricos aparecem e pedem ajuda, os 

médicos os consultam sobre seus problemas não resolvidos; e aqueles que se formaram no campo do 

conhecimento teológico ou filosófico vêm para aprender a primeira lição. Não se admira com este milagre 

que ocorreu entre vós? Então vocês já o entendem, pessoas, e vocês, humanidade, vão entendê-lo. O poder 

e as riquezas da terra não serão suficientes para vos trazer paz, para serem úteis uns para os outros, 

fornecendo ajuda material, se não aprenderem a amar. 

24 Quando o amor está no seu espírito e você deixa o seu próximo senti-lo, você vai ver milagres 

acontecerem. Comecem a praticar a virtude, vocês que permaneceram insensíveis ou distantes da 

misericórdia, do amor, da bondade, que são a essência de uma vida espiritual. E se alguém chegar à sua 

porta, exausto de sede, cansaço e fome, sente-o à sua mesa sem considerar se há pão suficiente na caixa. 

Pergunte ao seu coração se você o faz com amor sincero quando convida o viajante para a sua mesa, com 

verdadeira compaixão. Se assim for, vocês verão o pão se multiplicar, todos vocês serão saciados, e uma 

chama de fé será acesa no coração do vagabundo para Me agradecer e Me abençoar. Ele fará em sua vida o 

que você lhe fez, pois você lhe ensinou uma lição de amor acessível à mente mais limitada. 

25 Sê humilde, lembra-te que eu, teu Deus, nasci em humildade e mais tarde cobri o Meu Corpo com 

um simples éfode. Porque sonha sempre com boas roupas e até anseia por túnicas reais? 

26 O teu reino também não é deste mundo. Esta vida é como um campo de batalha, onde você vai 

para ganhar mérito a fim de entrar na terra conquistada vitoriosamente e receber sua recompensa nela. 

27 Nunca deixe a cruz pela metade, não abandone sua tarefa, pois seria como jogar fora suas armas 

em uma batalha, fugir covardemente da luta, e renunciar ao triunfo que esperava o seu espírito. 

28 Eu sou o caminho perfeito, na Minha vida na Terra deixei-vos com o Meu exemplo o Livro da 

Verdadeira Vida, através de cujos ensinamentos aprendereis a lutar para serdes vitoriosos em todas as 

batalhas. Minha espada de amor lutou sem cessar contra o mal e a ignorância da humanidade. Minhas 

armas não eram assassinas; eu não te trouxe a morte, mas a vida eterna. Minha gentileza levou aqueles que 

Me injuriavam ao desespero e à confusão, Meu amoroso perdão venceu a dureza de seus corações, Minha 

morte como homem os despertou para a vida da graça. Você não se lembra que o Messias prometido foi 

anunciado como um lutador invencível? 

29 É tempo de que o amor, o perdão e a humildade brotem do coração dos homens como verdadeiras 

armas para se oporem ao ódio e à arrogância. Enquanto o ódio encontrar o ódio e a arrogância encontrar a 

arrogância, as nações destruir-se-ão umas às outras e não haverá paz nos corações. 

30 As pessoas não queriam entender que só podem encontrar felicidade e progresso em paz, e correr 

atrás dos seus ideais de poder e falsa grandeza, derramando o sangue dos seus irmãos, destruindo vidas e 

destruindo a fé das pessoas. 

31 Homem, com a sua ciência orgulhosa, desafia a Minha Lei, e eu vos digo que lutarei contra o seu 

pecado mais uma vez. Mas o homem não encontrará em Mim um juiz orgulhoso e altivo - pois estas são 

falhas humanas - nem sentirá sobre si o peso de uma vingança; pois as paixões básicas são próprias da 

vossa imperfeição. Ele encontrará um juiz inexorável e um Mestre que o instruirá em uma grande doutrina 

de amor. 

32 Nem todos vocês querem guerras ou alimentar o ódio ou orgulho para com os inocentes, para com 

os de boa vontade e fé. Darei sinais quando as guerras estiverem prestes a deflagrar, para que eles (o povo 

de boa vontade) possam assistir e rezar; pois através da sua oração e do seu "assistir" serão invulneráveis 

às armas de assassinato. 

33 De leste a oeste as nações se levantarão e confessarão umas às outras, e de norte a sul também se 

porão a caminho, para que todos se confrontem no caminho da cruz. Neste confronto haverá uma imensa 

pira funerária, na qual o ódio arderá, a arrogância se extinguirá, e o joio será destruído. 
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34 É necessário que as novas gerações encontrem uma terra pura, para que a paz e o amor possam 

florescer. Mas antes disso, mesmo o último vestígio do crime de Caim, cujo legado a humanidade ainda 

carrega, vai desaparecer. 

35 Você, que está sob o brilho espiritual dos Meus ensinamentos, acha que em toda essa dor que se 

aproxima há um castigo ou vingança de Deus? - Não, diz-me tu, é o fruto que nós criámos e que agora 

vamos colher. 

36 Tenho sempre compaixão pelos Meus filhos, pois sois demasiado pequenos para compreenderdes 

todo o mal que fazeis a vós próprios. É por isso que me aproximo de vós, e ao materializar a Minha 

palavra*, envio-vos os Meus mensageiros para vos admoestar, para vos advertir dos vossos maus 

caminhos. Mas quando é que atendeste as minhas chamadas? - Nunca. - É por isso que a humanidade 

sofre. 
* Isto expressa que a palavra divina chega até nós através da agência dos porta-vozes, é falada e ouvida 

materialmente pelos ouvintes - em contraste com a palavra espiritualmente recebida por meio da inspiração! 

37 Amado povo, não sejas um mero espectador diante do caos que irás ver. Pois você terá que me dar 

conta da paz e do poder que você recebeu. 

38 Que a paz e a força estejam lá para que vocês possam orar, para que suas mentes não escureçam, e 

para que vocês sejam diligentes e incansáveis para fazer o bem, para acender a fé, e para espalhar conforto 

entre os homens. 

39 Amados discípulos, espalhem a Minha Doutrina entre os vossos irmãos. Eu cobro-te que fales 

claramente, como te ensinei. Estudem cuidadosamente todas as partes desta Obra, pois, em verdade vos 

digo, amanhã sereis interrogados pelos vossos irmãos. Sei que vos perguntarão que concepção tendes da 

Trindade de Deus, da Divindade de Cristo e da pureza de Maria, e que deveis ser fortes para que possais 

passar nestas provas. 

40 Quanto à Trindade, direis que não existem três pessoas distintas em Deus, mas apenas um Espírito 

Divino, que se deu a conhecer aos homens em três fases diferentes de desenvolvimento. Mas esta (a 

humanidade) na sua incapacidade de penetrar até ao fundo (da verdade) acreditou ver três Divindades onde 

só existe um Espírito. Portanto, quando ouvir o nome de Jeová, pense em Deus como Pai e como Juiz. 

Quando você pensa em Cristo, veja nele Deus como Mestre, como Amor, e quando você procura entender 

de onde vem o Espírito Santo, entenda que Ele não é outro senão Deus que revela Sua sabedoria aos 

discípulos que são mais avançados. 

41 Se eu tivesse encontrado a humanidade dos primeiros tempos tão espiritualmente desenvolvida 

como a de hoje, ter-me-ia feito conhecido como Pai, como Mestre e como Espírito Santo, e então os 

homens não teriam visto três Divindades onde só existe Uma. Mas eles não teriam tido a capacidade de 

interpretar Meus ensinamentos, e teriam ficado confusos, e teriam partido do Meu caminho para continuar 

criando deuses acessíveis e pequenos de acordo com suas idéias. 

42 Agora sabeis a razão pela qual o Pai se revelou por etapas e também compreendeis o erro dos 

homens no que diz respeito ao conceito da Trindade. 

43 No Meu Espírito Divino há um número infinito de manifestações e atributos. Mas porque me 

mostrei em três atributos principais durante três épocas, chamei-vos Trinitários, e agora já Me reconheceis 

nessas três revelações e sabeis como uni-las em uma só, contemplando nela um único Deus que pode tão 

bem revelar-se hoje como Juiz quanto amanhã como Mestre, e mais tarde como Pai de infinita sabedoria e 

bondade. 

44 Não tente mais me dar forma física em sua imaginação, pois não existe forma em Meu Espírito, 

assim como a inteligência, o amor ou a sabedoria não têm forma. 

45 Digo-vos isto porque muitos me imaginaram na forma de um homem velho quando pensam no Pai; 

mas eu não sou um homem velho, pois estou fora do tempo, o Meu Espírito não tem idade. 

46 Quando você pensa em Cristo, você imediatamente forma em sua mente a imagem física de Jesus. 

Mas eu vos digo que Cristo, o Amor Divino nascido na carne, Minha Palavra fez o homem, quando Ele 

deixou a concha física, fundiu-se com Meu Espírito, do qual Ele havia emergido. 

47 Entretanto, quando você fala do Espírito Santo, você usa o símbolo da pomba para tentar imaginá-

lo de alguma forma. Mas eu vos digo que o tempo dos símbolos acabou, e que por isso, quando vos sentis 
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sob a influência do Espírito Santo, recebeis como inspiração, como luz em vosso espírito, como clareza 

que dissipa incertezas, mistérios e escuridão. 

48 Quando eu vos disser que Cristo é o amor do Pai, compreendei que Cristo é Divino. O que é 

estranho no fato de Deus ter feito o seu amor homem para torná-lo conhecido a um mundo que não tinha 

espiritualidade? Não é isto uma prova do perfeito amor do Pai dado àqueles que, por não poderem ir para o 

Pai, são procurados por Ele? 

49 Mostrar-vos-ei, pois, que Cristo não é inferior a mim*, nem vem depois de mim, porque se Ele é 

Amor, esse Amor não vem depois ou antes de qualquer outro poder, está unido e fundido com todos 

(poderes essenciais divinos) que constituem o Absoluto, o Divino, o Perfeito. 
* Aqui Deus fala na unidade de todos os Seus poderes divinos. 

50 E que vos direi de Maria, que foi enviada à terra pelo Senhor para servir como mãe a Jesus, em 

cujo corpo se devia manifestar a Palavra? 

51 Em verdade vos digo que ela era a Ternura Divina encarnada. Portanto, quando ouviu em sua 

morada as palavras do mensageiro do Senhor que lhe anunciou que conceberia em seu ventre o Messias, 

não havia dúvida nem rebeldia em seu coração para aquilo que ela sabia ser a Vontade Divina. Seu 

exemplo foi o da humildade e da fé, sua ação foi silenciosa e sublime. Portanto, ela era a única capaz de 

cumprir aquela mensagem celestial e de aceitar aquele destino elevado sem vaidade. 

52 Jesus passou a sua infância e juventude ao lado de Maria, e no seio dela e ao seu lado desfrutou do 

seu amor materno. A ternura divina que se tornara uma mulher adoçada pelo Salvador nos primeiros anos 

de Sua vida no mundo, uma vez que, quando chegou a hora, Ele estava para beber tanta amargura. 

53 Como é possível que alguém pudesse pensar que Maria, em cujo ventre o corpo de Jesus foi 

formado e a cujo lado o Mestre viveu, poderia faltar elevação espiritual, pureza e santidade? 

54 Aquele que me ama deve primeiro amar tudo o que é meu, tudo o que eu amo. 

55 Tens de levar estes ensinamentos de amor e misericórdia à atenção dos teus irmãos. Você deve 

saber que não é necessário que toda a humanidade Me ouça na forma em que Eu me faço conhecido por 

você. Basta-me que este povo esteja presente e ouça estes ensinamentos para que eles possam ser Minha 

testemunha e mensageiro diante de seus irmãos. 

56 Se esta forma de proclamação fosse a mais elevada que os homens pudessem alcançar, eu a daria a 

conhecer em toda a Terra e, uma vez instituída, não teria fim. Mas como esta manifestação através de um 

portador de voz humana é apenas a preparação para o diálogo perfeito de espírito para espírito, só lhe 

concedi (o portador da voz) um certo tempo e indiquei-lhe o tempo da sua conclusão, que será 1950. 

57 Estas multidões, que têm assistido aos ensinamentos do seu Mestre ano após ano, estão destinadas a 

espalhar esta mensagem entre a humanidade, depois de não mais ouvirem a Minha Palavra. 

58 Eles não devem partir para ensinar antes da Minha partida, pois é necessário que ouçam os Meus 

últimos ensinamentos, que serão os mais profundos e, portanto, os que os tornarão fortes e preparados para 

a batalha. 

59 Todos, desde as congregações mais antigas até aqueles que começam a se reunir nos "lugares" 

mais jovens, ouviram de Mim que esta proclamação cessará no final do ano 1950, que é Minha Divina 

Vontade que assim aconteça, e que o povo não se oponha de forma alguma àquilo que o Pai decretou. 

60 Seria teimoso esforçar-se para Me fazer esperar mais entre vós, seria negar ao Pai a Sua perfeição e 

a Sua justiça, e seria a negação de que fui eu, o Imutável, que falei convosco. 

61 Embora nestes momentos ninguém se sinta capaz de cometer esta profanação, digo-vos isto porque 

sei que nos momentos decisivos, na hora amarga e dolorosa da Minha partida, não faltará um traidor à 

Minha mesa, um fraco que lança longe dele o pão que o alimentou durante muito tempo e que, com um 

falso beijo de amor, me abandona ao escárnio e ao desprezo da humanidade. 

62 Quem você acha que se dará a conhecer através desses cérebros quando o tempo da Minha 

manifestação estiver no fim? Você procura me fazer cúmplice da sua desobediência? 

63 Lembrem-se que a desobediência de vocês causaria mais tarde confusão entre o povo, que uma 

profanação de tal magnitude promoveria o caos entre o povo. Ninguém iria crer na Minha manifestação 

como o Espírito Santo, todos perderiam a fé. 
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64 Mesmo agora eu vos digo que aqueles que querem fazer crer que Eu continuo a manifestar-Me 

através da sua mediação depois do tempo designado por Mim, serão rejeitados e chamados impostores, e 

quem se manifestar através da sua mente será chamado de "Falso Cristo". Mas os videntes que devem 

fazer causa comum com aquele enganador serão chamados de "Falsos Profetas". 

65 Povo, fortalecei-vos em tudo o que vos digo hoje, para que, quando chegar a hora do julgamento, 

possais permanecer firmes, vinculados à Minha Lei, e respeitar a Minha Vontade. Porque pela sua conduta 

você dará o maior testemunho de que acreditou que esta Palavra é a verdade suprema. Aquele que fizer o 

contrário, ter-me-á negado. 

66 Bem-aventurados os que permanecem fiéis à Minha palavra, pois os usarei, quando chegar a hora, 

como mensageiros e testemunhas desta mensagem divina que deixo à humanidade por meio da Minha 

manifestação através da mente humana, como uma lição pioneira para a verdadeira união espírito-

espiritual com o vosso Pai. 

67 Hoje procuro o vosso espírito, pois o mundo espiritual exige a sua presença. 

68 Não pudestes subir porque cada uma das vossas imperfeições é um elo dessa corrente que vos liga 

aos bens terrenos e vos impede de vibrar nas regiões correspondentes ao Espírito*. 
* Ver nota 6 no anexo. 

69 O que estão a fazer por vocês próprios depois desta vida? Você acha que seu espírito pode entrar 

com um passo firme em um mundo onde só a espiritualização é sua luz e apoio? 

70 Ouçam esta palavra, compreendam-na, e compreenderão que ela vem em vosso auxílio para vos 

libertar de toda a inutilidade, porque essas influências não deixam a vossa alma em liberdade. 

71 Despeja a tua alma de todas as impurezas aqui na Minha presença e liberta-a. Não tenhais medo, 

pois não Me revelareis nenhum segredo, eu vos conheço melhor do que vós próprios vos conheceis. 

Confessa-me no teu íntimo, eu te entenderei melhor do que ninguém e te perdoarei as tuas transgressões e 

a tua culpa, pois sou o único que te pode julgar. Mas quando vos reconciliardes com vosso Pai, e ouvirdes 

em vosso ser o hino da vitória que vosso espírito canta, sentai-vos em paz à Minha mesa, comendo e 

bebendo a comida do espírito contida na essência de Minha Palavra. 

72 Quando você se levantar da mesa para voltar ao seu trabalho diário, não se esqueça que em todos 

os seus modos Minha Lei está presente e Meu olhar o vê. Com isto quero dizer-vos que não só quando 

entrardes nestas salas de reunião para ouvir a Minha palavra, preparai-vos em espírito e em pensamento, 

mas que aquele medo de Me ofender, que mostrais nestes lugares, vos acompanhe em todo o lado e a todo 

o momento. 

73 Tens a Minha Palavra na tua consciência, para que a possas pedir conselhos enquanto caminhas no 

caminho do cumprimento da tua missão. 

74 A todos os que Me escutam, eu dou a mesma palavra; nem dou mais aos pobres porque ele é 

necessitado, nem dou menos aos ricos. Na verdade, digo-vos, em espírito, todos vocês são carentes. 

75 Eu amo todos vocês igualmente, não vejo diferença de classes, raças, línguas ou credos, nem 

mesmo uma diferença de sexos. Eu falo pelo espírito, é ele quem eu procuro, e a quem eu vim para 

ensinar, para conduzi-lo à Terra Prometida com a luz da Minha instrução. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 40  
1 Teu Pai preparou tudo para que "a Palavra" de Deus habitasse entre os homens e lhes mostrasse o 

caminho de sua reparação através dos exemplos sublimes de Seu amor. 

2 Primeiro Ele inspirou os profetas que tinham que anunciar a forma em que o Messias viria ao 

mundo, qual seria a natureza de Sua obra, Seus sofrimentos e Sua morte como homem, para que, quando 

Cristo aparecesse na Terra, aquele que conhecesse as profecias O reconhecesse instantaneamente. 

3 Séculos antes da Minha presença em Jesus, o profeta Isaías disse: "Portanto, o Senhor vos dará este 

sinal: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel". (O que significa 

Deus conosco). Com esta profecia, entre outras, ele anunciou a Minha vinda. 

4 David, muitos séculos antes da Minha vinda, cantou em salmos cheios de dor e de sentido 

profético dos sofrimentos do Messias durante a crucificação. Nesses salmos ele fala de uma das minhas 

sete palavras na cruz, indicando o desprezo com que as multidões Me levariam à crucificação, as 

expressões de zombaria dos homens quando Me ouvem dizer que em Mim está o Pai, o abandono que o 

Meu corpo sentiria diante da ingratidão humana, todas as torturas a que Eu seria submetido, e até a forma 

como lançariam sortes sobre a Minha veste. 

5 Cada um dos Meus profetas anunciou a Minha vinda, preparou os caminhos e deu características 

exatas para que, quando o Dia chegasse, ninguém errasse. 

6 Em Nazaré viveu uma flor de pureza e ternura, uma virgem chamada Maria, que foi a mesma 

anunciada pelo profeta Isaías, porque do seu ventre sairia o fruto da verdadeira vida. A ela veio o 

mensageiro espiritual do Senhor para anunciar a missão que ela havia trazido à terra, dizendo: "Salve, tu és 

altamente favorecida, o Senhor é contigo, tu és abençoada entre as mulheres". 

7 A hora em que o Mistério Divino deveria ser revelado tinha chegado, e tudo o que tinha sido dito 

sobre a presença do Messias, o Salvador, o Redentor, estava agora para ser imediatamente cumprido. Mas 

quão poucos foram os corações que sentiram a Minha presença, quão poucos foram os espíritos preparados 

para conhecer o Reino dos Céus à luz da Minha verdade. 

8 As pessoas que na sua maioria se tinham tornado materialistas através da sua ambição, que 

subordinavam tudo aos seus conhecimentos e experiências humanas e tentavam verificar o espiritual 

através da sua ciência materialista, tiveram de entrar em confusão perante o (para eles) incompreensível e 

finalmente me negaram. 

9 Havia poucos que Me amavam e Me seguiam, e muitos que Me julgavam mal. 

10 Aqueles que Me amaram foram aqueles que reconheceram Minha presença através de sua 

sensibilidade espiritual e fé - dons superiores à razão humana, à ciência e à inteligência. 

11 Em cada curva eles investigaram-me. Todos os Meus atos e palavras foram julgados com má 

intenção, a maior parte deles (os críticos) estavam confusos diante das Minhas obras e provas, pois suas 

mentes não eram capazes de compreender aquilo que só o espírito pode compreender. 

12 Quando eu rezava, eles diziam: "Por que ele está orando, já que ele diz que está cheio de poder e 

sabedoria? Do que ele pode precisar ou pedir?" E quando eu não rezava, eles diziam que eu não cumpria 

os seus preceitos religiosos. 

13 Quando Me viram sem Me alimentar enquanto os Meus discípulos comiam, julgaram que Eu 

estava fora das Leis instituídas por Deus; e quando Me viram a alimentar-me a Mim mesmo, perguntaram-

se: "Por que Ele tem de comer para viver, Aquele que disse que Ele é a Vida? Eles não compreenderam 

que eu tinha vindo ao mundo para revelar aos homens como a humanidade deveria viver após um longo 

período de purificação, para que dela surgisse uma geração espiritualizada, acima da miséria humana, 

acima das necessidades necessárias da carne, e acima das paixões dos sentidos corporais. 

14 Muitos séculos se passaram desde que iluminei os homens com a Minha presença, e quando 

tentaram compreender a verdade sobre a concepção de Maria, sobre a Minha natureza humana e a Minha 

essência espiritual, as suas mentes confusas não conseguiram compreendê-la, nem os seus corações 

envenenados compreenderam essa verdade. 

15 Essa mente e esse coração, libertados por um momento das trevas, deixarão seu espírito escapar 

para as regiões de luz, onde se sentirá iluminado por uma claridade superior, que não será a da sua razão, 

nem a da sua ciência. 
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16 Então, através da mente agora desenvolvida, eles compreenderão a verdade que suas mentes 

pequenas e limitadas não puderam revelar a eles. 

17 Porque se os homens pudessem sentir e compreender todo o amor que o Meu Espírito derrama 

sobre eles através da natureza, todos eles seriam bons. Mas alguns são ignorantes e outros ingratos. 

18 Só quando as forças da natureza anunciam a Minha justiça tremem; mas não porque entendam que 

é a voz da Minha justiça que lhes fala, mas porque temem pelas suas vidas ou pelos seus bens terrenos. 

19 Desde os primórdios da humanidade até o tempo presente, Minha justiça se fez sentir entre os 

homens por meio das forças da natureza, pois na crueza dos primeiros tempos e no materialismo do tempo 

presente, eles (eram e são) apenas sensíveis às aflições materiais. 

20 Por quanto tempo mais os homens vão evoluir para compreender o Meu amor e sentir a Minha 

presença através da consciência? Quando os homens ouvirem a Minha voz aconselhando-os e cumprirem a 

Minha lei, será um sinal de que para eles os tempos do materialismo acabaram. 

21 Por enquanto devem ainda ser afligidos de muitas maneiras pelas forças da natureza, até que 

estejam convencidos de que existem forças mais elevadas, às quais o materialismo do homem é muito 

pequeno. 

22 A terra tremerá, a água purificará a humanidade, e o fogo os purificará. 

23 Todos os elementos e forças da natureza serão sentidos na Terra onde o ser humano não soube 

viver em harmonia com a vida que o rodeia. 

24 Com isso, a natureza não busca a destruição daqueles que a contaminam; ela busca apenas a 

harmonia entre o homem e todas as criaturas. 

25 Se a sua justiça se manifesta cada vez mais, é porque as transgressões dos homens e a sua falta de 

conformidade com as Leis também (se) têm (se tornaram) maiores. 

26 Eu te disse que nenhuma folha da árvore se move sem a Minha vontade, e agora eu te digo que 

nenhum elemento da natureza obedece a nenhuma vontade a não ser a Minha. 

27 Da mesma forma, eu vos digo que a natureza pode ser para os homens o que eles querem: uma mãe 

pródiga em bênçãos, carícias e alimentos, ou um deserto árido onde reina a fome e a sede; um mestre de 

revelações sábias e infinitas sobre a vida, a bondade, o amor e a eternidade, ou um juiz inexorável diante 

das impurezas, desobediências e erros dos homens. 

28 A voz de meu Pai disse aos primeiros homens, abençoando-os: "Sede fecundos e multiplicai-vos e 

enchei a terra, dominai-a e sede senhores sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda 

criatura que se move sobre a terra". 

29 Sim, humanidade, eu formei o homem para ser mestre e ter poder no espaço aéreo, nas águas em 

toda a Terra e nas forças naturais da Criação. Mas eu disse - mestre; pois os homens - pensando que 

podem governar a Terra com a sua ciência - são escravos. Embora acreditem ter dominado as forças da 

natureza, eles se tornam vítimas de sua imaturidade, presunção e ignorância. 

30 O poder humano e a ciência invadiram a Terra, os mares e o espaço aéreo, mas seu poder e sua 

violência não estão em harmonia com o poder e a violência da Natureza, que - como expressão do Amor 

Divino - é Vida, Sabedoria, Harmonia e Perfeição. Nas obras dos homens, na sua ciência e no seu poder, 

só a arrogância, egoísmo, vaidade e maldade se manifestam. 

31 Em breve, a violência das forças da natureza sacudirá a humanidade acordada. Os homens, através 

do cálice do sofrimento, deixarão para trás o materialismo para contemplar a luz da verdade, que lhes 

mostrará o caminho pelo qual deveriam ter alcançado a sabedoria e o verdadeiro poder. 

32 Nunca será tarde demais para o arrependimento, para reparar um erro, ou para a renovação de um 

pecador. As portas do Meu Reino estarão sempre abertas, esperando a criança que, finalmente, depois de 

vagar muito tempo segundo a sua livre vontade, abrirá os olhos para a luz e compreenderá que não há 

liberdade mais perfeita e maravilhosa do que a do Espírito que sabe cumprir a vontade do seu Pai. 

33 Liberdade infinita no amor, no bem, na justiça e na perfeição. 

34 Para cumprir a Minha Lei, você deve orar, levantando sempre o seu espírito para o seu Pai. 

35 Vi que, para rezar, preferes procurar a solidão e o silêncio, e fazes bem se procuras inspiração 

através da oração ou se me queres agradecer. Mas também vos digo que rezeis em qualquer situação em 
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que vos encontreis, para que, nos momentos mais difíceis da vossa vida, saibais invocar a Minha ajuda 

sem perder a equanimidade, o autocontrole, a fé na Minha presença e a confiança em vós próprios. 

36 A oração pode ser longa ou curta, à medida que a necessidade surge. Você pode, se assim desejar, 

passar horas inteiras nesse deleite espiritual, quando seu corpo não está cansado, ou quando nenhum outro 

dever requer sua atenção. E pode ser tão breve a ponto de ser limitado a um segundo, quando você é 

submetido a algum julgamento que de repente o surpreendeu. 

37 Não são as palavras com as quais a vossa mente tenta formar a oração que Me alcançam, mas o 

amor, a fé ou a necessidade com que vos apresentais perante Mim. É por isso que vos digo que haverá 

casos em que a vossa oração durará apenas um segundo, porque não haverá tempo para formular 

pensamentos, sentenças ou ideias como estais habituados. 

38 Em todo lugar você pode Me invocar, pois para Mim o lugar é indiferente, pois o que eu procuro é 

o seu espírito. 

39 Se te agrada rezar ao ar livre, ou se sentes maior devoção nessas salas de reunião, ou se preferes o 

teu quarto, fá-lo onde te sentes mais próximo do teu Pai. Mas não se esqueça que para Mim, que estou em 

toda parte, o lugar para comungar com o seu espírito é indiferente. 

40 Você nem sempre reza com a mesma reunião interior, por isso nem sempre experimenta a mesma 

paz ou inspiração. 

41 Há ocasiões em que você se inspira e eleva seus pensamentos; e há outras em que você permanece 

completamente indiferente. Como você sempre receberá Minhas mensagens da mesma maneira? Você 

deve educar sua mente e até mesmo seu corpo para cooperar com o espírito em momentos de oração. 

42 O espírito está sempre disposto a unir-se a mim; mas precisa da boa condição do corpo para poder 

elevar-se nesses momentos e libertar-se de tudo o que o rodeia na sua vida terrena. 

43 Esforce-se por alcançar a verdadeira oração, pois quem sabe orar traz dentro de si a chave para a 

paz, a saúde, a esperança, a força espiritual e a vida eterna. 

44 O escudo invisível da Minha Lei protegê-lo-á de encenações e perigos. Em sua boca ele carregará 

uma espada invisível para derrubar todos os inimigos que se oponham ao seu caminho. Um farol iluminará 

o seu caminho no meio das tempestades. Constantemente um milagre estará ao seu alcance sempre que ele 

precisar, seja para si mesmo ou para o benefício de seus irmãos. 

45 Orem, exercitem este alto dom do espírito, pois será este poder que move a vida das pessoas do 

futuro - aquelas pessoas que (já) na carne alcançarão a conexão do (seu) espírito ao (meu) espírito. 

46 Os pais de família terão as inspirações dadas a eles através da oração para guiar seus filhos. 

47 Os doentes receberão saúde por meio da oração. Os governantes resolverão seus grandes 

problemas buscando a luz através da oração, e o cientista também receberá revelações através do dom da 

oração. 

48 Procurem esse mundo de luz espiritual, pratiquem a oração do espírito, aperfeiçoem-se o mais 

possível e transmitam esse conhecimento aos vossos filhos, confiando que eles irão um passo mais além 

do que vocês chegaram. Para te ajudar na tua oração, explico-te a Minha Doutrina de uma forma simples e 

esclarece-te sobre as revelações que te dei em tempos passados. Você sabe porque você pode entender 

melhor a Minha Palavra (agora)? - Porque o seu espírito evoluiu. 

49 Em breve você falará aos homens sobre Minha Doutrina, provando que você entendeu a Doutrina 

que proclama, apoiando suas palavras com suas boas obras. Em verdade vos digo, diante do vosso 

exemplo, mesmo os mais recalcitrantes estarão convencidos da verdade desta Doutrina. 

50 Somente aquele dos Meus discípulos que desenvolveu seus dons espirituais e fortaleceu seu 

coração no exercício da caridade resistirá a todas as provas às quais os homens gostariam de sujeitá-lo. 

Pois quando ele alcançou expressar Minha Palavra em seu significado espiritual e verdade, e transformou 

seu coração em uma fonte inesgotável de amor e misericórdia para com seus irmãos - pelo qual se diz que 

ele rezou e está no caminho da espiritualização por causa de sua virtude - esse discípulo está equipado para 

dar testemunho de Mim. 

51 Agora que ainda faltam alguns anos antes que a Minha manifestação nesta forma termine - 

guardem a Minha palavra nos vossos corações e aprendam de Mim. Se o fizerdes no caminho da vossa 

luta, sabereis quando falar aos vossos irmãos, e quando ensinar com o vosso silêncio. 
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52 Você deve ter absoluta confiança em Minha assistência divina dentro de você e fé sólida que o que 

você faz ou passa adiante terá um bom resultado porque você está cumprindo Minha lei ao fazê-lo. 

53 Desta confiança e desta fé dependerá a eficácia das suas palavras e obras. 

54 Nem sempre poderás falar, mas em todas as ocasiões deverás demonstrar o desenvolvimento dos 

dons do teu espírito. 

55 Equipem-se, então a vossa presença num momento de provação será suficiente para que a luz 

brilhe nas mentes (dos homens), a tempestade se transforme em paz, e a vossa oração espiritual fará o 

milagre de um manto de misericórdia e ternura a ser revelado sobre aqueles por quem rezais. 

56 Que a sua boa influência prevaleça sobre o espiritual e sobre o material. Não vos deveis limitar a 

lutar apenas contra os elementos visíveis, mas também contra os invisíveis. 

57 Se a luz do Meu Espírito iluminou o cientista para descobrir a causa dos males do corpo, que vocês 

chamam de doenças, ela também vos ilumina, para que com o vosso sentido espiritual possais descobrir a 

origem de todos os males que afligem a vida humana - tanto os que turvam o espírito como os que cegam 

a mente ou atormentam o coração. 

58 Há forças que, invisíveis à vista humana e imperceptíveis à ciência humana, estão constantemente 

a influenciar as vossas vidas. 

59 Há o bem, e há o mal; alguns te dão saúde, e outros te causam doenças; há o luminoso e o escuro. 

60 De onde vêm esses poderes? - Do espírito, do discípulo, da mente e dos sentimentos. 

61 Todo espírito encarnado ou desencarnado* envia vibrações quando pensa; todo sentimento exerce 

uma influência. Você pode estar certo de que o mundo está cheio dessas vibrações. 
* Estes termos ocorrem com frequência e significam: Qualquer espírito que ainda viva no seu corpo material ou 

que já não viva nele. 

62 Agora você pode facilmente entender que onde se pensa e vive em bondade deve haver forças e 

influências saudáveis, e que onde se vive fora das leis e regras que caracterizam a bondade, a justiça e o 

amor, deve haver forças não saudáveis. 

63 Ambos enchem a sala e lutam um contra o outro; têm influência na vida emocional dos homens, e 

se são capazes de discriminar, aceitam as boas inspirações e rejeitam as más influências. Mas se eles são 

fracos e não praticam o bem, não podem resistir a essas vibrações e correm o risco de se tornarem escravos 

do mal e sucumbir ao seu domínio. 

64 Essas vibrações emanam tanto dos Espíritos encarnados como dos desencarnados, porque na Terra 

como no além há bons Espíritos e Espíritos confusos. 

65 Neste tempo, a influência do mal é maior do que a do bem. Portanto, a força que prevalece na 

humanidade é a do mal, do qual brotam o egoísmo, a fornicação, a arrogância, o desejo de prejudicar, a 

destruição e todas as paixões mais básicas. Deste equilíbrio moral perturbado brotam as doenças que 

atormentam o homem. 

66 Os homens não têm armas para lutar contra estas forças. Foram derrotados e levados como 

prisioneiros para o abismo de uma vida sem luz espiritual, sem alegria saudável, sem se esforçarem pelo 

bem. 

67 Há pouco, quando o homem pensa que está no cume do conhecimento, ele não sabe que está no 

abismo. 

68 Eu, que conheço o teu início e o teu futuro na eternidade, dei armas aos homens desde os primeiros 

tempos, com as quais eles podiam lutar contra as forças do mal. Mas eles os desprezaram, preferindo a 

batalha do mal contra o mal, na qual ninguém é vitorioso, porque todos sairão derrotados. 

69 Está escrito que o mal não prevalecerá, o que significa que no final dos tempos será o bem que 

triunfará. 

70 Se Me perguntas quais eram as armas com que eu equipei os homens para lutar contra as forças ou 

influências do mal, eu te digo que foi oração, perseverança na Lei, fé na Minha Palavra e amor uns para 

com os outros. 

71 Agora eu tinha que me fazer conhecer espiritualmente a esta humanidade, para deixar claro, 

palavra por palavra, a origem do bem e do mal e a forma de lutar para ser vitorioso na grande batalha da 

Terceira Era. 
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72 Eu te torno vigilante, dando sensibilidade ao teu espírito para que aprendas a receber todo o bem 

que vem a ti e a rejeitar e combater o mal. 

73 Que ninguém troce do que eu digo, pois pela sua zombaria ele vai mostrar a sua tremenda 

ignorância. 

74 Vós sabeis que todos os emissários que tendes tido - os precursores da revelação espiritual ou 

científica - foram ridicularizados; e, no entanto, após um tempo, a humanidade teve de aceitar as suas 

revelações, convicta da verdade que proclamavam. 

75 Os antigos sabiam de que forma a transmissão de alguma doença ocorria, ou qual era a causa da 

propagação de alguma pestilência? - Não, eles não sabiam, e dessa ignorância surgiram as noções 

supersticiosas e os cultos misteriosos. Mas chegou o dia em que a inteligência do homem, iluminado pela 

luz do Criador, descobriu a causa de suas doenças físicas e começou a lutar para descobrir o caminho para 

recuperar sua saúde. Então aquilo que lhe tinha sido escondido e invisível tornou-se compreensível para o 

cientista, com o qual a humanidade ganhou um conhecimento que os homens de tempos passados não 

tinham. 

76 Da mesma forma, eles acabarão por conhecer a origem e a influência das forças do bem e do mal 

sobre o homem; e quando esse conhecimento for geralmente conhecido, não restará ninguém que, ao ouvir 

essa instrução, duvidará da verdade do Meu ensinamento. 

77 Eu vos ilumino com a luz deste ensinamento, para que possais descobrir no vosso espírito as 

faculdades que a humanidade desprezou desde os primeiros tempos, e para que o vosso espírito, 

despertando do seu sono profundo e iluminado pela luz da consciência, saiba rejeitar as forças do mal e 

alcançar o pleno desenvolvimento da sua evolução espiritual. Assim como o germe de uma doença chega 

até vós em ar poluído, assim invisível e silenciosamente vêm as más influências da alma, confundindo as 

vossas mentes e fazendo vacilar os vossos espíritos. 

78 Só a oração pode dar-lhe conhecimento interior e sensibilidade, força e inspiração para se manter 

firme na luta diária e constante contra o mal. 

79 Falei-vos dos poderes e influências do mal: mas será que mencionei algum espírito? Será que já o 

chamei pelo nome? - Não, diz-me tu. Antes, devo esclarecer-vos, neste momento, que não há espírito que 

seja a origem do mal ou que seja isso. 
* Ver nota 7 no anexo. 

80 As antigas crenças, imagens, figuras e nomes simbólicos com os quais os homens de tempos 

passados representavam o mal, dando-lhe forma humana e atribuindo-lhe existência espiritual - crenças 

que têm vivido para as gerações presentes - devem desaparecer. Porque, sem estar ciente disso, criastes 

com eles mitos supersticiosos e cultos que são indignos do desenvolvimento espiritual que o homem 

alcançou neste tempo. 

81 Entenda que o mal emanava do homem, de suas fraquezas, e que à medida que a humanidade 

aumentava em número, assim como suas imperfeições e pecados, o poder ou influência do mal também 

aumentava. Esse poder, formado por pensamentos, imaginações, sentimentos e paixões, começou a fazer 

sentir sua influência sobre os homens, e estes finalmente acreditavam que era um espírito, que certamente 

era a encarnação do mal, sem perceber que esse poder era composto de suas imperfeições. 

82 "Observai e rezai, para que não entreis em tentação." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 41  
1 Sempre vos falei da vida eterna, que existe para além do material. Eu vos prometi que todos vós o 

possuíreis; mas também vos revelei que deveis reparar o mal que causastes, para que o vosso espírito 

possa evoluir. 

2 Para vos ajudar, eu vos disse: Fazei boas obras na terra, para que a semente que semeardes dê bons 

frutos e eu receba a colheita, que é o Caminho e a Vida. 

3 Vi que a humanidade é recalcitrante, que se materializou, e por isso tive de lhe dar as minhas 

instruções para a fazer compreender qual é o caminho que deve seguir para alcançar a verdadeira vida, e 

para acender nela a esperança de Me alcançar. 

4 O caminho para alcançar a perfeição é longo, e sem a Minha ajuda Divina você não poderia 

alcançá-la. A vida espiritual no além é um mistério para o homem; mas estude a Minha instrução, realize o 

que o seu sentido espiritual lhe ensina, e então, quando você cruzar os limiares para a verdadeira vida, 

você não será surpreendido ou confundido. 

5 Nos primeiros tempos da humanidade o seu desenvolvimento espiritual foi tão baixo que o seu 

(falta de) conhecimento interior sobre a vida da alma após a morte corporal e o (falta de) conhecimento do 

seu destino final fez com que a alma caísse num sono profundo quando deixou a casca da carne, da qual 

demorou a despertar. Mas quando Cristo se fez homem em Jesus para dar o Seu ensinamento a todos os 

espíritos, assim que completou a Sua tarefa entre os homens, Ele enviou a Sua luz a grandes multidões de 

seres que esperavam a Sua vinda desde o princípio do mundo, a fim de se libertarem da sua confusão e de 

poderem elevar-se ao Criador. 

6 Só Cristo podia iluminar essa escuridão, só a Sua voz podia despertar aquelas almas que estavam 

adormecidas para a sua evolução. Quando Cristo morreu como homem, o Espírito Divino trouxe luz para 

os mundos espirituais e mesmo para os túmulos de onde saíram as almas que estavam perto de seus corpos 

no sono da morte. Estes seres passaram pelo mundo naquela noite, tornando-se visíveis ao olhar humano 

como um testemunho de que o Redentor era vida para todos os seres e que a alma é imortal. 

7 Só Jesus poderia mostrar-lhes o caminho para alcançar o cume da montanha da verdadeira vida. 

Aqueles que acreditam nEle, dão crédito às Suas obras e praticam os Seus ensinamentos não permanecerão 

na estagnação. 

8 Discípulos, não se sintam superiores aos vossos irmãos, porque ouvem estas revelações que 

iluminam o vosso caminho. O caminho que você deve percorrer é tão longo, e você deve entender que mal 

está dando os primeiros passos nele. Se eu vos revelar alguns segredos do Além, é para que já conheçais o 

caminho e vos prepareis para não vos perderdes nem tropeçardes nele. Reconheçam que, assim como há 

muitos caminhos neste mundo onde o homem se pode desviar, também há caminhos no vasto Vale 

Espiritual que podem levar a alma à confusão, se ela não tiver sido vigilante e orante. 

9 Permita que o "sangue vital" do Meu amor lhe dê vida, lembre-se que eu lhe disse: "Eu sou a 

videira e vocês são os ramos". Você deve dar frutos que glorifiquem a árvore da qual você vem. 

10 É necessário que você estude pacientemente Minha palavra, para que amanhã saiba explicá-la aos 

seus irmãos, e para que a pratique de acordo com a verdade que ela contém. Quando é que o homem 

alcançará a perfeição que a Minha Lei lhe ensina? - Quando ele tiver cumprido o Primeiro Mandamento. 

Pois até agora a humanidade amou todos os bens do mundo mais do que o seu Criador. No entanto, todos 

os homens, quando me elevam a sua oração, dizem que Me amam, e quando, por causa do seu pecado, se 

encontram com dor, perguntam-Me: "Senhor, por que Me castigas, embora Te ame tanto? Mas depois, 

quando lhes retirei do caminho o espinho que os feriu, esqueceram-se d'Aquele que tanto os ama. 

Uma parábola: 

11 Ouve: Numa sinagoga, havia duas pessoas a rezar. Uma delas usava esplêndidas vestes cerimoniais 

e a outra andava quase nua. O primeiro deu graças ao Criador, por tudo o que possuía acreditava possuir 

por seus próprios méritos, e considerou que aquele que estava ao seu lado era pobre, nu e faminto, porque 

desta forma recebeu a colheita do que semeou com o seu pecado. 

12 O pobre homem sentiu-se indigno de estar na presença do seu Senhor e pediu perdão e forças para 

cumprir a sua expiação. 
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13 O poderoso agradeceu, pensando que se o seu corpo estava adornado, o seu espírito devia estar 

ainda mais adornado. 

14 O tempo passou e a morte ultrapassou-os a ambos. O homem rico foi lamentado pelos seus, o seu 

funeral foi solene e ele tinha uma tumba esplêndida. Seu espírito se separou do corpo e, quando entrou no 

Vale Espiritual, ficou perturbado, pois seu materialismo o impedia de ascender. Onde quer que ele 

dirigisse seus passos, ele tropeçava, e tudo ao seu redor parecia envolto em escuridão. 

Entretanto, o pobre homem, que era um vagabundo, sentou-se debaixo de uma árvore, e com um 

suspiro, deixou esta vida. Ninguém chorou por ele, ninguém estava com ele naquela hora, ele não tinha 

sepultura, pois seu corpo tornou-se alimento para as aves de rapina. O seu espírito também foi para o outro 

mundo com a fé com que tinha vivido no mundo, uma fé voltada para o futuro. Ele entrou no "vale dos 

espíritos" sem que ninguém o impedisse de entrar. Ele se moveu em direção a uma luz, e quando chegou 

lá, sentiu-se vestido e adornado, e aquelas peças de roupa tinham um brilho radiante. Esse espírito estava 

prestes a descansar de sua longa jornada pela vida, quando viu diante de si seu Pai, que amorosamente lhe 

deu a recompensa que havia conquistado com suas obras de fé e entrega. 

15 Aquele que tinha sido poderoso ainda estava atormentado em sua distração. Por um momento ele 

esqueceu quem ele era, e às vezes chorou e perguntou onde estava, onde estava o seu corpo e onde tinha 

deixado os seus tesouros. Então lembrou-se do seu Senhor e disse-lhe: "Eu sou aquele que veio ao templo 

para mostrar as suas vestes e o seu poder, e para dizer-Te que estava contente por Tu o teres agraciado 

tanto. Porque não me reconheces agora e me ligas?" - Então ouviu uma voz que lhe dizia: "Na terra só te 

preocupavas com a glória das tuas vaidades humanas; eras altivo, humilhavas os pobres e abominavas o 

leproso. Nada do que você acumulou no mundo poderia servir para ajudá-lo nesta vida aqui. Assim, 

acontece que agora és o mais necessitado dos necessitados". 

16 Esse espírito, longe de aceitar e reconhecer a justiça divina e começar sua expiação com 

humildade, blasfemou contra seu Senhor, chamando-o injusto, e se afastou dEle. Cada vez mais 

confundido com a raiva, ele encontrou em seu caminho uma legião de seres que se dirigiam para a Terra 

para fazer mal à humanidade. Ele se aliou a eles e semeou vaidade, materialismo, egoísmo e arrogância em 

seu caminho. Mas gradualmente ele sentiu repugnância e cansaço por causar tanto mal, e assim parou por 

um momento para refletir: séculos tinham passado, muitos tinham sido vítimas dele, por todos os que ele 

influenciou ele levou à ruína. Sentia-se só, mas na sua solidão ouviu uma voz que lhe falava de dentro do 

seu ser. Foi a sua consciência, que finalmente conseguiu ser ouvida. Ele se julgou e percebeu que era 

muito pequeno em comparação com a Criação. Então, com humildade, curvado o seu orgulho, procurou o 

seu Senhor e, na sua oração, falou-lhe, pedindo perdão pelas suas transgressões, e a voz do Pai disse-lhe: 

"Perdoo-te, mas vai em busca daquele faminto a quem condenaste na sinagoga". 

Quando estava pronto para cumprir essa missão, levantou o olhar e percebeu que ele, a quem tinha 

visto miseráveis no mundo, estava vestido com um deslumbrante manto branco, e se dedicava ao serviço 

do seu Senhor, iluminando o caminho das almas perdidas. Então ele, que tinha sido altivo, mas agora se 

tinha arrependido, disse ao seu irmão (espiritual): "Ajuda-me a cumprir a minha expiação espiritual"! O 

outro, cheio de compaixão e amor, sem sentir repugnância pelas impurezas que este carregava na sua alma, 

ajudou-o na sua purificação. (Fim da parábola). 

17 Com a ajuda desta parábola, eu faço com que seja mais fácil entender o que você pode encontrar 

além da sua vida humana, para que você possa ter uma idéia das provações que podem acontecer a todos 

aqueles que não preparam sua entrada no vale espiritual com suas obras de amor. 

18 Eu vos farei compreender que do espírito de todos aqueles que vivem uma vida espiritual, saudável 

e justa sem fanatismo, bons exemplos surgirão como luzes brilhantes, que iluminarão tanto o caminho de 

um espírito encarnado como o caminho d'Aquele que habita no invisível. 

19 Antes de Cristo, ninguém era capaz de acender a luz nos seres espirituais que viviam nas trevas do 

pecado. 

20 Eu fui o primeiro a entrar nos mundos da confusão para trazer a Luz para lá, e desta forma ensinar 

os Meus discípulos a fazer o mesmo entre os seus irmãos. Pois "O Cordeiro" foi o único que soltou os 

selos que guardavam o Grande Livro da Verdadeira Vida e Sabedoria. 
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21 A voz que ouvis é a do Sexto Selo, e não foi ouvida em todas as nações somente porque os homens 

não estavam equipados; pois eram altivos diante da voz do Meu chamado, e a deixaram inteiramente aos 

famintos e desnudados* para Me ouvirem. 
* Estes são termos simbólicos para as necessidades espirituais: pobres - no conhecimento espiritual; famintos - 

por justiça e amor; despojados - sem a vestimenta de boas obras. 

22 Hoje eu vos digo: perdoai e dai a vossa mão quando vos for pedido. 

23 Segue os passos da humildade e paciência de Elias; ele tem a missão de purificar as almas e trazê-

las até Mim. Ele tem trabalhado incansavelmente, oferecendo-me um povo puro, sensível e preparado para 

ouvir a Minha palavra. Ele te trouxe à montanha da Nova Sião para que possas ouvir a Minha voz, e 

quando Me ouviste, ficaste profundamente comovido. Não duvides, porque agora estou a dar-te as minhas 

instruções através da agência humana. Eu sempre te surpreendi e testei a tua fé. Você entrou em um novo 

período de tempo e deve ascender mais um passo no caminho do desenvolvimento espiritual. 

24 Bem-aventurados os que sacrificam a sua concha corporal para aperfeiçoar a sua alma; bem-

aventurados os que carregam a sua cruz com humildade e paciência. Quando eu vos vir preparados, eu vos 

colocarei diante de uma multidão para liderá-los; e se perseverardes na virtude, a arrogância não entrará no 

vosso coração, vós vos sentireis não como senhores, mas como servos, e essas multidões se multiplicarão. 

Mas ai daqueles que interpretam mal os Meus mandamentos e levam seus irmãos para o abismo, em vez 

de fazê-los subir a montanha do seu desenvolvimento. Quanto terão que lutar para se defenderem dos seus 

inimigos, e quantas vezes seus corações serão partidos nessa luta. Tu, porém, na tua obediência, lembra-te 

que estás prestes a conquistar o topo da montanha onde todo o sofrimento será equilibrado pelas Minhas 

bênçãos. 

25 Dentro de pouco tempo as gerações prometidas virão à Terra, que alcançarão grandes progressos 

no caminho do desenvolvimento espiritual. Eles vão interpretar a Minha Palavra melhor do que vocês e 

vão espalhá-la a todos os povos. Estes novos seres humanos, que hoje preparo, irão comungar comigo de 

espírito em espírito e darão provas da sua autoridade entre os seus vizinhos. 

26 Amados, quando vocês se prepararem, eu lhes darei leis e obras que surpreenderão os homens. Sua 

mente iluminada descobrirá na natureza e em seu espírito tudo o que é grande e perfeito. Então você terá 

pleno conhecimento de suas capacidades, e suas obras serão grandes em amor e misericórdia para com 

seus irmãos. 

27 Sê bom trabalhador no jardim do teu Senhor; arranca as ervas daninhas, cuida das plantas, e 

quando as vires florir, alegra-te e oferece-me o teu trabalho. Lembre-se que quando eu lhe der a tarefa de 

dar vida às plantas, não deve causar dor ou ferimentos a essas criaturas. Falo de seus irmãos, de seus 

corações sensíveis, para que você possa sempre cuidar deles com amor, como eu lhe ensinei. 

28 Compreendei que não é impossível cumprir as Minhas leis; deveis apenas rezar e encher-vos de 

vontade firme, de amor ao vosso Pai, de ajuda e de amor aos vossos irmãos, então colocarei o Meu poder 

dentro de vós. Eu não quero que te tornes uma vítima. Amor, sê virtuoso, e o Meu bom prazer descansará 

sobre ti. 

29 Não me culpe pelos seus erros. Dei-te a consciência para que te deixes guiar pela sua luz. É um 

juiz indomável que sempre te mostrou o caminho do bem e te advertiu para que não caias em tentação. 

Também vos rodeei de seres que vos ajudarão a compreender a vossa missão e a alcançar a virtude da 

humildade e da mansidão. 

30 Vocês que se preparam com amor para ouvir o Meu ensinamento, não querem perder uma única 

das Minhas lições para ouvir, e em seus corações Me pedem para permitir que escutem a última das 

Minhas palavras neste tempo. 

Continuareis a ser herdeiros desta graça, mas deveis compreender que quando vos digo: "Pedi, e vos 

será dado", deveis erguer-vos em oração para pedir o que é bom para o vosso espírito, pois alguns pedem 

apenas pela sua vida terrena. Mas eu ouço-te segundo a Minha vontade, e não de acordo com a tua. O que 

seria de ti se eu te concedesse sempre os teus desejos? Quantas vezes você pediu com perseverança por 

algo que, embora acreditasse ser para seu bem, e o esperasse de manhã à noite, não o viu se realizar. Mas 

depois de algum tempo você percebeu que estava errado, e que o Pai estava certo. 
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No entanto, aos teimosos, aos descontentes, aos exigentes, foi dado o que ele exigia, para que as 

dolorosas e adversas consequências o obrigassem a um humilde reconhecimento da verdade. Mas para um 

como para o outro eu dei provas para o seu próprio bem: Enquanto alguns aprendem através do amor, 

outros o fazem através da dor. 

31 Enche-me de alegria ver-te chegar à Minha instrução, e na tua elevação, sinto no Meu Espírito a 

carícia da criança. O Pai, que deseja ser amado por aqueles que estão longe do Seu Reino, aproximou-se 

de vós para receber o vosso beijo. Mas enquanto a humanidade não se deixar salvar, alguns Me verão 

esperando por eles dia após dia e século após século, e outros suspeitarão que estou pendurado na cruz por 

sua falta de amor. 

32 Àqueles a quem pertenceis; mas ao ouvir a Minha Palavra experimentais que, em vez de vos 

condenar, eu vos perdoei. Vi os teus lábios amargurados e adocei-os com a Minha palavra. Eu te vi 

exausto pelas provações da vida, e te dei Minha força. 

33 Aquele que sente seu corpo despedaçado pela dor se pergunta se não abusou dela e, contrito, me 

consulta para saber como recuperar sua vitalidade, o que lhe permitirá continuar lutando. Digo-lhe: Entra 

na essência mais íntima da Minha Palavra, que é a Lei, e nos seus preceitos e princípios cada um 

encontrará o ensinamento de que necessita. 

34 Não parta até ter comido de todas as frutas desta mesa, e se depois disso não se sentir satisfeito, 

pode ir em busca de outros alimentos. Mas se quiserem entender a Minha verdade, preparem-se e não 

duvidem da Minha presença só porque não receberam o que Me pediram. Em verdade vos digo que, na 

reclusão do Meu Espírito, repousai os vossos bens, esperando que o momento da vossa preparação esteja 

no vosso espírito. 

35 Alguns permanecem fortes neste caminho, outros vacilam a cada momento porque escutam as 

palavras de seus irmãos que os tentam a abandonar este ensinamento. 

36 O Mestre diz-te: Permanecei por mais algumas "madrugadas" em que recebereis a Minha 

instrução, e prestai atenção ao que ouvis de Mim, para que possais ao menos levar a luz convosco em 

vosso espírito, pois ainda estais cegos. Eu sei que vocês devem voltar para Mim, e que vocês serão 

apóstolos desta Obra. 

37 Quem me ouviu uma vez carrega no coração uma ferida de amor que nunca se fechará. 

38 Pois quantos dos que aqui encontraram a paz sem se aperceberem, será necessário que a percam 

(novamente) para que possam voltar para Mim; pois convencer-se-ão de que a paz não pode ser comprada 

com bens materiais, pois é um tesouro que desce de Deus. 

39 A paz fugiu dos homens, e para encontrá-la eles terão que se levantar para Mim. Hoje os poderosos 

perderam seu poder, os reis tremem diante de seus súditos rebeldes, os senhores se tornaram servos. 

Aqueles que pensavam que eram livres estão presos pela Minha justiça, e os estudiosos estão perdidos. 

40 Esteja ciente de que com todos os tesouros e poderes dos homens não se pode adquirir um único 

átomo de paz, e que mesmo o dom da cura partiu dos médicos, que com toda a sua ciência não poderão 

comprar uma única gota do Meu bálsamo enquanto o seu coração não se libertar do interesse próprio. 

41 Amados discípulos, não duvideis da graça que vos confiei, nem sejais tímidos por causa da 

pobreza das vossas vestes, nem por causa da posição humilde que ocupais entre os vossos irmãos. Não 

tenha medo porque vê que está entre os últimos nos seus locais de trabalho. Não se sinta degradado, seja 

feliz e digno, pensando que, embora esteja fisicamente sob o comando de seus irmãos, seu espírito está 

acima deles. Vocês poderiam até mesmo tornar-se escravos neste mundo; mas o vosso espírito foi 

libertado pela Minha luz para habitar no Infinito e no Eterno. O espírito que é verdadeiramente Meu servo 

conhece a paz e a verdadeira liberdade. 

42 Você deve cumprir a sua missão entre os homens. Eu vos guiarei para que possais trazer luz aos 

vossos irmãos, e não vos deveis sentir incapazes de cumprir o vosso destino, porque eu não designei a 

ninguém uma missão que não possa ser cumprida. Para mim é suficiente se você rezar com sinceridade e 

se você estiver sempre equipado. 

43 Com a oração se atinge a sabedoria, é a chave que abre os mistérios divinos e é a linguagem na 

qual o Espírito do Filho fala com seu Senhor. 

44 Quantos milagres e quanta misericórdia serão capazes de espalhar no vosso caminho, se vocês se 

prepararem como eu vos ensinei. Você não precisará de livros de ciência ou filosofias para possuir 
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conhecimento ou para ensinar. Será suficiente para você estudar e entender os ensinamentos que eu lhe dei 

no Três Vezes. 

45 Se fores pobre, nunca serás fora-da-lei. 

Luta como todos pelo pão da terra, mas não trabalhes mais do que o necessário, não sacrifiques o teu corpo 

no esforço de adquirir e acumular bens terrenos. Divida o seu tempo para que você possa dispensar alguns 

momentos para o desenvolvimento do seu espírito. 

46 Se eu desaprovo a materialização ilimitada no homem, não vos aconselho a lutar apenas pelo 

espiritual. Enquanto você estiver no mundo e possuir um corpo material, você deve harmonizar as 

necessidades do corpo com as do espírito, na medida em que o seu desenvolvimento lhe permita em sua 

vida. Dê a Deus o que é de Deus, e ao mundo o que é do mundo. 

47 Veste o teu corpo e protege-o dos rigores do tempo, mas veste o teu espírito com luz. Procurai pão 

para o vosso corpo, e como estais ansiosos que seja de bom gosto e que contenha as substâncias que vos 

sustentam, procurai para o vosso espírito um alimento de verdadeira vida. 

48 Quando "a carne" prevalece, o espírito sofre; quando o espírito prevalece, a matéria sofre. Mas em 

verdade vos digo que é porque não há harmonia entre os dois componentes. Isto está presente quando 

ambos formam um único "corpo" e um único testamento. 

Não fique satisfeito com a opinião de que, ao rezar, você cumpriu sua missão. Peço-vos apenas cinco 

minutos de oração, para que possais passar o resto do tempo lutando pela vida material, e dentro dela, 

cumprindo os deveres do vosso espírito, semeando as sementes do amor e da misericórdia entre os vossos 

irmãos com as vossas boas obras. A minha palavra vos prepara; não vos poderia enviar como fracos para 

levantar os caídos, nem vos enviaria como doentes para consolar os aflitos. 

49 Discípulos, o que me pedem aqueles que colocam pedras no vosso caminho para vos derrubar? - 

Pede que o perdão esteja com eles. Eu abençoo mesmo aqueles que te causam sofrimento pela Minha 

Causa. 

50 Vivam em paz em suas casas, façam deles um santuário, para que, quando os seres invisíveis 

entrarem, vagando desconcertados no Vale Espiritual, possam encontrar em seu ser a luz e a paz que 

buscam, e possam ascender no além. 

51 O que seria desses seres se eles vissem apenas conflitos em sua casa? O que seria destes 

necessitados? 

52 Pegai numa tocha, acendei-a e não a deixeis apagar, que é amor aos vossos irmãos e fé na 

misericórdia do vosso Pai; então a Minha paz estará nas vossas casas. Prepara teu coração para isso, 

purifica tua alma através do arrependimento e da renovação, para que recebas o significado de Minha 

Palavra e sejas fortalecido por ela. Eu estou me estabelecendo entre vocês e proclamando Minha Doutrina 

em Minha Palavra para que vocês possam sentir Minha presença e dar testemunho de Mim. Dou-vos outra 

oportunidade de ouvir os Meus ensinamentos porque quero que cumprais os Meus mandamentos, que 

andeis no caminho certo até encontrardes a terra prometida, uma terra segura onde possais descansar da 

vossa peregrinação e ganhar a alta recompensa oferecida pelo vosso Pai. 

53 É necessário que entendais a Minha palavra, para não a deitardes fora, como faz uma criança 

orgulhosa quando despreza o pão que lhe é oferecido. Esta Palavra quer salvar-te, afastar-te dos teus falsos 

costumes, do fanatismo e da confusão em que as religiões te mergulharam. Se vocês não entenderem 

Minha Palavra, ou se não quiserem ouvi-la e estudá-la, vocês Me rejeitam e não reconhecerão o propósito 

final da Minha manifestação na Terceira Era. A data indicada para o seu término virá, e então vocês 

sentirão um vazio em seus corações, e percebendo que foi uma misericórdia que vocês não apreciaram, 

vocês Me chamarão. Mas a Minha Palavra não será mais ouvida através da mediação da mente humana. 

Então o fardo da vossa falta de compreensão cairá sobre vós, e não tereis paz. Vai beber este copo tão 

amargo? - Vou olhar para ti com dor e aguardar o dia do teu regresso. Deixa o teu espírito libertar-se e 

vem até Mim. Espiritualizai-vos para que possais percorrer o caminho da elevação e da progressão para a 

verdadeira vida. 

54 Seja justo em todas as suas ações, e quando repreender seus irmãos, não seja juiz nem executor. 

Não leve o chicote para castigar o seu vizinho. 

55 Na Segunda Vez, quando Jesus entrou em Jerusalém, descobriu que o templo, o lugar consagrado à 

oração e ao culto a Deus, havia sido transformado em um mercado, e o Mestre, cheio de zelo, expulsou os 
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que o profanavam dessa maneira, dizendo-lhes: "A casa de meu Pai não é lugar de comércio". Estes eram 

menos culpados do que aqueles nomeados para guiar as mentes dos homens no cumprimento da lei de 

Deus. Os sacerdotes tinham transformado o templo em um lugar onde a busca de honra e o amor ao 

esplendor governavam, e esta regra foi destruída. 

56 Hoje eu não usei um flagelo para punir aqueles que profanaram a Minha Lei. Tenho permitido que 

as consequências das suas próprias transgressões sejam sentidas pelos homens, para que saibam interpretar 

o seu significado, e para que entendam que a Minha Lei é inflexível e imutável. Eu mostrei ao homem o 

caminho, o caminho reto, e quando ele se afasta dele, ele se expõe às dificuldades de uma lei justa, pois 

nela o Meu amor se manifesta. 

57 Mostra aos teus filhos o caminho com zelo, ensina-lhes a cumprir as leis do espírito e da matéria; e 

se eles os violarem, repreende-os, pois tu, como pais, Me representas na Terra. Lembrem-se então de 

Jesus, que, cheio de santa ira, ensinou aos mercadores de Jerusalém uma lição para todos os tempos, 

defendendo a Causa de Deus, as leis imutáveis. 

58 Os homens Me pedem uma existência tranquila, pois nela têm o dom da paz, que é obtida pelo 

desempenho de suas funções. Mas eu pergunto-lhe: É absolutamente necessário que, para ter paz, primeiro 

se tenha de sofrer a guerra? Veja como a boa semente foi destruída pela perversidade! Uma nação destrói a 

outra; aquelas que são fortes hoje estão arruinadas amanhã. Mas o povo de Israel intercede pela 

humanidade nestes momentos, dizendo-me: "Mestre, eu rezei e Tu não me concedeste o que eu te pedi". 

Vocês sabem, pessoal, quantos sofrimentos vocês aliviaram, e quanta esperança a vossa oração incutiu 

naquelas criaturas? Não me cabe a mim determinar que a paz esteja no mundo, mas ao homem, quando 

este tiver convertido o seu coração ao amor e à humildade. 

59 Quão grande é a ignorância que a humanidade traz diante de Mim! Nem os doutos nem os 

ignorantes cumpriram as Minhas Leis e, embora eu esteja entre eles como Mestre, eles não prestaram 

atenção aos Meus ensinamentos. Se as tuas transgressões te trazem a morte, toma a Minha Palavra como o 

pão da vida eterna. Vive vigilante, trabalhando nos Meus ensinamentos, e ama os teus irmãos. 

60 Este ensinamento é como um novo dia que ilumina o caminho da humanidade. Vistes uma idade 

desaparecer como um sol poente e um novo dia amanhecer, no qual contemplareis luzes tremendas que 

iluminarão os homens em um grande despertar. Vós tendes visto paixões desatadas, pecado a dar frutos 

amargos e dolorosos, maldade a invadir casas e nações, injustiça a apoderar-se dos homens. Mas venho 

para parar esta efervescência: não para julgar o mundo, mas para colocá-lo no caminho certo. E não me 

atribuais a dor que Me trazeis perante Mim e que criastes para vós próprios. Eu te criei para que você 

possa viver, ganhar experiência e elevar-se através de seus méritos. - No entanto, eu vos amo, e é por isso 

que a vossa dor veio a Mim, e por isso que eu vim como Consolador e Mestre para vos devolver o que 

perdestes, e para anunciar-vos que o Reino da Paz se aproxima, e que deveis preparar-vos para entrar nele. 

A humanidade vai mudar, então a bondade estará no coração dos homens. 

61 Desde o início dos tempos tenho falado convosco de muitas formas, para que Me possais 

compreender, e especialmente a vós que tendes sido Meus confidentes, portadores da Minha voz e arautos 

que trouxeram as Minhas mensagens aos outros povos. Hoje vos digo que continueis a vossa tarefa com 

paciência, que não vos detenhais perante a incredulidade e a incompreensão dos vossos irmãos. 

Enquanto vocês acreditaram e confirmaram a Minha manifestação como Espírito Divino neste tempo, 

outros ainda não estão preparados para receber esta notícia; mas não os falhem, nem se desesperem: o que 

vocês não podem realizar, eu o farei e apresentarei a Minha obra ao mundo e cumprirei a Minha promessa. 

62 Eu escolhi esta nação, e estou contente que a partir dela meus trabalhadores saiam para espalhar a 

semente. Estou a preparar-vos para serdes senhores, mas não juízes dos vossos irmãos. Não te esqueças 

que te deixei entre os teus irmãos como servos e não como senhores. Quando esta palavra for conhecida 

por seus irmãos e procurada por eles, eu lhes direi: 

63 Vem a mim, viajante, tenho a água que sacia a sede que consome o teu espírito. Vejo-vos pobres 

de espírito e de matéria, mas quero dar-vos mais do que aquilo que Me pedem. Eu vos ofereço um reino de 

paz, o mesmo que ofereci às primeiras criaturas que enviei a este mundo. Não são as águas das nascentes 

ou a paz fugaz que duram, mas um momento, mas a graça eterna e a paz, a verdade e a luz. 
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64 A todos eu trago perdão e alívio, tanto para aqueles que Me amam como para aqueles que são 

indiferentes. Eu não amaldiçoo aquele que Me fez mal, mas abençoo-o, porque sei que um dia Ele me 

amará. 

65 Você não deve lutar pelos prazeres terrenos; o que é hoje já não existe amanhã. Procurar e 

trabalhar pela vida eterna, aquela vida da qual ninguém volta atrás, porque é a verdade mais alta. Vinde a 

ele por meio da Minha instrução, vinde ao cumprimento do Meu mandamento, que vos dei em todos os 

momentos: "Amai-vos uns aos outros". 

66 Como o vosso Pai se alegra quando está em comunhão com os Seus filhos. Depois deste tempo em 

que vos dei a Minha Palavra através da mediação do homem, aprendereis a procurar-Me no Infinito, e a 

vossa comunhão (comigo) será mais pura e mais constante, será o diálogo do espírito com o espírito. 

67 Que alegria eu vejo nos Meus filhos porque Me ouviram de novo, e como Me reconhecem e Me 

seguem! Repito novamente, meus filhos: "Amai-vos uns aos outros", como eu sempre vos ensinei. 

68 Eu te chamei para te tornar grande em espírito, não mestre do mundo. 

69 Quando vos humilhardes pela Minha causa, eu vos louvarei; quando suportardes o sofrimento, eu 

vos consolarei. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 42  
1 Eu removo do vosso caminho os obstáculos que podem dificultar o vosso trabalho nos Meus 

campos; pois sois vós os escolhidos para cumprir esta missão, dareis a conhecer à humanidade a verdade 

da Minha Doutrina. - Seja forte! Porque vi que vos falta fé, que vos permitis ser derrotados pelo desânimo, 

e que não vos ergueis das vossas quedas com determinação. Você duvida novamente, como fez na 

Segunda Era, e para acreditar, você Me pede provas materiais, que eu talvez não lhe conceda. Não sejais 

como os escribas e sacerdotes que, com as Escrituras nas mãos, pensavam que a Minha vinda entre o povo 

daquele tempo teria lugar de uma forma muito definida, e quando viram que o cumprimento da Minha 

missão estava numa forma de manifestação diferente daquela que esperavam, duvidaram. Pois os milagres 

que eles exigiam não lhes foram concedidos, porque o caminho já estava traçado por Mim e tudo foi 

realizado como tinha sido escrito desde a eternidade. 

2 Você duvida porque o seu coração não está preparado. Vós não conhecíeis as Minhas profecias, e 

muito poucos têm sondado e compreendido as Minhas revelações em toda a sua verdade. No entanto, 

embora o teu coração fosse ignorante, o Espírito sabia que eu devia vir até ti mais uma vez, e hoje a Minha 

Palavra está a moldar-te como um fino cinzel, provando-te a verdade das Minhas manifestações. Em 

verdade vos digo que não deveis submeter o vosso Pai a julgamento. Rezem e mergulhem em profunda 

contemplação. Agora é hora de você voltar para Mim, de se aproximar do seu Criador e se reunir com Ele. 

3 Lembre-se que se você chorou na Terra, não fui eu que lhe causei este sofrimento. Não tenho tido 

prazer na tua expiação, nem tenho sido indiferente à tua dor; apenas quis formar e elevar o teu espírito. Eu 

sempre te amei e sempre te perdoei. 

4 Penetrar o significado da Minha Palavra e descobrir tudo o que quero expressar-vos através dos 

lábios desajeitados dos portadores da voz. Mas não procure me ouvir somente através da sua mediação: Eu 

vos ensinei a prece perfeita, para que possais alcançar a união espírito a espírito com o vosso Pai, através 

da qual possais falar a Mim na linguagem apropriada ao Espírito e receber as Minhas respostas sábias e 

amorosas. 

5 Por que você desconsidera meu trabalho de espiritualização e ignora a voz da consciência que fala 

com você dentro? Por que você só dá crédito a palavras e julgamentos humanos, e permite que o espírito 

que vive em seu tempo* murche como flores sob um sol escaldante quando lhes falta irrigação? 
* Na era do alvorecer do Espírito Santo, o Espírito de Deus que vem a reinar no homem. 

6 As crianças se conectarão comigo, receberão Minhas mensagens e o surpreenderão com o seu 

progresso. Eles vão instruí-lo em Minha Doutrina do Amor, e suas convicções serão firmes. Mas não se 

sinta humilhado por causa disto! - Quando você vir no seio de sua casa que eles dão provas de 

espiritualização, dirija seus passos. Alegrem-se e estejam em êxtase com a contemplação das regiões altas 

onde habitam os justos; e sentirão, durante o seu êxtase, que estão perto de Mim, e esquecerão as suas 

dores. 

7 Não vedes a paciência e também a dor no vosso Pai perante o (único) lento despertar dos Seus 

filhos? O amor do meu Pai leva-vos à paz, as visitas mostram à humanidade o caminho estreito que 

conduz a Mim. Neste caminho, todos vocês devem se reunir com o seu Criador. 

8 Entre vocês estão os "trabalhadores" que amam a humanidade e que lutam para trazer-lhe a luz. 

Hoje, cheios de fé, deitaram comigo o fruto do seu trabalho. Há a "criança" que ouviu o Meu ensinamento, 

que assumiu a parte do trabalho que lhe pertence e que hoje me oferece as primícias da sua semente 

espiritual. A sua oração é uma petição imploradora de paz para os seus irmãos nos homens. Não lhe basta 

ser feliz por sua nação estar em paz; as lamentações dos homens que ele não conhece, mas de quem sabe 

que sofrem, chegam até ele. Com um espírito agitado ele reza por seus irmãos, e eu lhe digo que essa paz 

virá quando a Visitação tiver deixado sua semente no coração daqueles que sofrem hoje, e quando a dor 

tiver purificado suas almas. 

9 Lembrai-vos, enquanto escutais a Minha palavra, que nos momentos de alegria em que vos ergueis 

para estar muito perto de Mim, muitos dos vossos irmãos caem nos campos de batalha, que muitas mães 

viram o filho divorciado e o seu coração dilacerado pela dor, que muitos filhos choram por terem sido 

abandonados pelos pais e que todos se debatem com a dor. Digo-vos, não sabem a que horas entraram, 

pois este é um momento de expiação e de duras provações. 
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Vós, como Meus discípulos, sentis a obrigação de rezar para que a paz e o consolo desçam sobre os 

vossos irmãos. Mas pergunto-lhe se sabe como usar a paz que lhe concedi? 

10 Por que os pais reclamam quando sentem que a família é uma cruz pesada que carregam sobre os 

ombros, e por que outros estão doentes de alma, embora eu esteja tão perto deles? - Porque lhes faltava fé 

e confiança em Mim, e eles não foram capazes de se renovar. 

11 Vós, do povo de Israel, não pecais, mas salvai os pecadores, iluminai os que estão em erro, e se 

quiserdes manter a vossa paz, trabalhai por eles, honrai os vossos pais, considerai-vos todos como irmãos. 

Amai-vos uns aos outros! 

12 Sempre que você se aproxima de Mim, você sente que Meu amor fortalece seu espírito e seu 

corpo. Além disso, você sabe que quando você se afasta, a paz se afasta de você e o seu espírito fica triste. 

Sua consciência sempre lhe diz com toda a verdade se você está no caminho da Lei ou se você se desviou 

dela. Eu sou a Lei e eu sempre te encorajo a cumpri-la. 

13 Se você insiste em desfrutar dos prazeres proibidos, eu permito que você perceba e compreenda 

através da sua própria experiência que esta taça sempre lhe causa dor. Depois de uma queda, você vê o seu 

erro e volta para Mim com o pedido de que esta dor sirva para a sua expiação. 

14 Aprendam para que possam preparar os corações que desejam conhecer Minha Palavra, e para que 

possam falar sem medo. Quando o egoísmo se enraíza no seu coração, você não pode dar nada. Percebe o 

amor e a misericórdia com que falo a todos os Meus filhos, e dá aos teus irmãos com o mesmo amor. 

15 Já se aproxima o momento em que vos enviarei para as terras e nações para trazer a Minha luz. 

Mas deveis preparar-vos, estudando e sondando os Meus ensinamentos e dando testemunho das verdades 

que eles contêm com as vossas obras de amor e misericórdia para com os vossos irmãos. Não quero que 

chores mais tarde pelo tempo que perdeste porque não sabias como usar o Meu ensinamento, pois grandes 

visitas virão. Muitos lamentarão que não Me ouviram e não acreditaram em Mim, e alguns já estarão "em 

espírito" em 1950. 

16 Alguns dos Meus filhos choram quando ouvem a Minha Palavra; que estas lágrimas sirvam para 

purificar aqueles que se contaminaram! 

17 Vocês que Me escutam, façam a Minha vontade como fizeram na Primeira e Segunda Era, pois são 

os mesmos espíritos que evoluíram de um tempo para outro, e quando chegarem ao fim da vossa expiação, 

virão a Mim para não nascer de novo neste mundo. Muitas vezes eu já vos disse: se eu tivesse entrado em 

carne e osso neste tempo para vos dar a Minha Palavra, como fiz na Segunda Era, eu teria sido martirizado 

novamente. Essa lição acabou, e hoje dou-vos o que é apropriado para este tempo. Entenda que a forma 

em que eu me manifesto quando me comunico através da mente dos homens é outra prova do Meu amor 

por você. 

Estes que Me servem carregam uma pesada cruz, e por isso, porque Me seguem, sofrerão, serão mal 

julgados e ridicularizados. Mas eu vou proteger o espírito deles, e mais tarde, quando eles tiverem 

terminado a sua missão, vou dar-lhes descanso e paz. 

18 Hoje pedes-me a concha do teu corpo, mas eu digo-te: Pede antes o teu espírito, para o resto dou-te 

mais. 

19 Considerai que sois apenas transitórios na Terra, que na vossa longa jornada experimentastes dor e 

tropeçastes no pecado, e que (só) depois de terdes caído sem encontrar uma mão amiga para vos levantar, 

vos lembrastes que no além há um Pai bondoso, que está pronto para vos dar tudo o que precisais, e que 

Nele podeis encontrar a recuperação dos vossos males - não só daqueles que afligem o vosso corpo, mas 

também daqueles que afligem a vossa alma, que são como um fardo doloroso que vos pesa. 

20 Ó crianças queridas! Não querias elevar o teu espírito, não querias dar-lhe o tempo necessário para 

reflectir e cumprir os seus deveres. Considerai quantos presentes estão dentro de vós; nada vos falta para 

poderdes alcançar o cume da montanha onde o vosso Pai vos espera para vos dar a vossa recompensa. 

Estão todos iluminados e preparados para conhecer as revelações deste tempo. Se vos espiritualizardes, 

não só podereis trabalhar neste mundo, mas permitirei que vos transfirais para outras regiões onde vivem 

os vossos irmãos, e aí, como bons trabalhadores, espalhareis também as sementes de amor e misericórdia 

que o vosso Pai vos confiou. 

21 Não fique satisfeito com a primeira lição que você recebeu. Ide mais longe, procurai a Minha 

palavra, discerni o seu significado espiritual para que possais falar com os vossos irmãos com convicção. 
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Não temas o julgamento ou o ridículo dos homens. Que culpa eles podem ter se você tem sinceridade no 

seu coração e mostrar retidão em todas as suas ações? 

22 Dá-me prazer receber os inocentes e bons corações que imploram a Minha ajuda, aqueles que Me 

procuram como médico de médicos. Mas também vejo com prazer que vocês esquecem seus sofrimentos 

para Me apresentar seus irmãos em necessidade, que vocês transformaram com a Minha instrução. 

Abençoo aqueles que aliviaram o sofrimento e partilharam a dor, e dou-lhes forças para que possam 

cumprir o Meu mandamento que vos diz: Amai-vos uns aos outros. 

23 Tenho visto como alguns dos Meus filhos duvidam de Mim e não permitem que o seu espírito 

desenvolva os seus dons; e quando foi necessário falar aos homens da Minha Doutrina, eles têm estado em 

silêncio, não levando a peito que eu tenha dito que falarei através de todos os que estão preparados, e se 

eles não existem, através das forças naturais da Minha criação. 

24 Aos Meus filhos que andam pela terra sem se aperceberem do seu alto destino, eu digo: Quando 

pretendeis cumprir a vossa missão? Se você dormir hoje, amanhã você vai acordar no Além e chorar pelo 

tempo que você perdeu. Pedir-me-eis que vos permita voltar à Terra, mas então a vossa expiação será 

muito dolorosa. 

25 Quando ouves o Mestre avisar-te, e quando julgas as tuas obras à luz da tua consciência, vês que a 

semente que te dei não se multiplicou. E eu pergunto-lhe a si: Como treinarás os novos discípulos que 

virão em busca desta herança, se não podes testemunhar com as tuas obras a Doutrina que te dei? 

26 No primeiro dia de 1939, eu vos anunciei a guerra que estava próxima; vós conheceis 

tangivelmente a destruição e o caos em que muitas nações mergulharam. Você tem visto passar um evento 

de guerra após outro, e ainda não está ciente dos tempos em que vive. Nos próximos anos, você verá uma 

grande divisão entre as nações. 

27 Os fortes enfrentarão os fortes, e nessa batalha eles perderão o seu poder e se curvarão. Enquanto 

isso, muitos espíritos perderão seus corpos e entrarão no vale espiritual com a consternação e a dor de não 

terem preparado seu retorno a Mim. Mas eles encontrarão Elias no seu caminho, que lhes mostrará o 

caminho para a expiação (da sua culpa). 

28 Hoje vos anuncio que está próximo o tempo em que grandes espíritos virão à Terra para trabalhar 

pela paz e pelo desenvolvimento superior da humanidade. Prepara o caminho para estas gerações. 

29 Bem-aventurados os que creram ao ouvir a Minha Palavra, mas eu vos digo mais: Bem-

aventurados aqueles que, sem Me terem ouvido, crêem e têm um templo no coração, que amam e 

intercedem por seus irmãos, e cuja fé é como uma chama ardente que ilumina o caminho da sua expiação, 

pois Me verão através da sua fé. 

30 Hoje, vós vos colocais na fonte da graça para saciar a sede, e vos lembrais das Minhas palavras nas 

quais vos disse: "Quem beber desta água nunca mais terá sede". A tua sede neste tempo é de luz, de 

verdade e de paz. Você só conhece a dor e o 

Falsidade e procure um bálsamo que cure as suas feridas e dê vida à sua esperança: Aqui estou eu, e recebo 

o teu coração e consolo-o. Impacientemente esperas os dias em que te dou a Minha Palavra, e me dizes: 

"Pai, só neste momento o Meu Espírito encontra descanso, e elevado a Ti eu esqueço o que pertence ao 

mundo, e sinto a paz do Teu Espírito fluir através do meu ser". 

31 Bem-aventurados sois vós que vos apercebestes de que este é o tempo de graça em que os Meus 

ensinamentos vos guiam e vos ajudam na vossa reparação. Se você souber Me ouvir e permanecer dentro 

das Minhas leis, não haverá poder humano para feri-lo, e você se sentirá amado e guiado pelo Pai. 

32 Apesar de não Me teres procurado no passado, hoje sabes que a hora do teu despertar para a Minha 

verdade estava predestinada, e que eu esperava que trouxesses a tua herança ao teu conhecimento. Agora 

que recebestes os Meus benefícios, pedis-Me com gratidão que Vos concedais de ser Meus trabalhadores, 

e eu o permito, pois por isso Vos enviei à Terra, para conhecer a Boa Nova e difundi-la entre os homens. 

Mas para alcançar o conhecimento e o desabrochar dos dons espirituais de que sois dotados, deveis 

primeiro lutar contra a vossa materialização, contra o vosso pecado e fraqueza; e depois, quando sentirdes 

que vos haveis preparado e purificado pela vossa expiação, levai o vosso amor pelos vossos irmãos como 

uma jóia de valor inestimável. 

33 Não vieste à Terra para prestar tributo ao mundo, o teu dever é maior, a tarefa como discípulos do 

teu Pai te espera. E se você tem lutado para espalhar Minha Doutrina, e seus pés estão feridos pelos 



U 42 

84 

cardos, e suas roupas estão rasgadas por causa da longa jornada, venha a Mim. Não tenha medo de vir nu, 

sem roupa para os pés, e sem provisões para a sua viagem. Pois quando tiverdes distribuído tudo entre os 

vossos irmãos, eu vos devolverei o que haveis deixado a eles, e vos banharei de graças pelo amor e pelos 

benefícios que lhes haveis demonstrado. 

34 Espera-vos uma grande luta, na qual o cumprimento da vossa tarefa não vos fará sentir cansados, 

pois sereis apoiados pelo Bom Pastor e pelo mundo espiritual. Se você me ama, se você tem fé, o trabalho 

será fácil para você. Eu vou superar a descrença dos espíritos recalcitrantes, e eles vão ouvi-lo. Outros não 

conhecerão esta luz na presente encarnação; pois já vos anunciei que nem todos os que vivem hoje no 

corpo material conhecerão a luz desta Doutrina da Terceira Era. Muitos terão que ir para o Vale Espiritual, 

e de lá contemplarão e acreditarão nesta Obra de Amor. Aqueles que Me ouviram e não compreenderam a 

Minha Palavra, nem reconheceram a Minha Vontade, trabalharão "em espírito" e assim cumprirão a sua 

missão. 

35 Embora os meus ensinamentos sejam claramente compreensíveis, vocês não os entenderam e não 

os entenderam todos. Vocês não se alimentaram com este fruto que eu lhes ofereci neste tempo. Eu vos 

disse que cada árvore é conhecida pelos seus frutos, e o "sabor" da Minha Palavra é doce, e a sua essência 

anima o espírito; contudo, não quereis saber a sua verdade. 

36 Tens sido barcos frágeis no meio de um mar revolto, e muitas vezes tens deixado a tua fé sair. Tu 

não Me sentes, embora saibas que Eu estou contigo, e muitas vezes te disse que os teus cílios estão mais 

longe dos teus olhos do que o Meu Espírito está dos teus. 

37 Acorda, pois o lobo em pele de ovelha está sempre à espera para te enganar. Quando já estás 

decidido a partilhar este amor e misericórdia divina com os teus irmãos, a tentação aproxima-se de ti e faz-

te mudar a tua resolução. 

38 Quando vires os teus irmãos que seguem uma doutrina diferente apontando os teus erros e 

ensinando-te, sê humilde e ouve as suas palavras, porque a Minha inspiração vem a todos os que se 

preparam, e não sabes se não é a Minha vontade usá-la para te corrigir. De todos os caminhos da vida 

escolhi os Meus discípulos - aqueles que imploravam para levar o pão (diário) à boca; mas há também 

outros que viveram uma vida confortável e que eu chamei. Mas sem compreender o tesouro que 

receberam, têm vergonha de pertencer a este povo. 

39 Eu perdoo seus pecados, mesmo quando você pecou com a consciência de cometer uma 

transgressão, e sempre lhe mostro o caminho pelo qual você deve vir até Mim. Pode o filho apresentar-se 

perante o Pai com a alma manchada e sem boas obras? - Sua consciência lhe dirá que ele não pode vir a 

Mim até que ele tenha cumprido (sua tarefa). 

40 Entenda que cada momento que passa encurta o tempo em que eu lhe darei Minha Palavra. Use-o 

para que amanhã você não chore pelas instruções que perdeu. 

41 Reflita sobre o fato de que você deve cumprir a missão de levar a Boa Nova aos seus irmãos, assim 

como houve alguém no seu caminho que o chamou. Quem pode esquecer aquele que lhe falou da Minha 

Palavra e o conduziu à Minha Presença? Você não quer que alguém se lembre de você com amor e 

gratidão? 

42 Persevera em bondade, deixa que o teu coração seja purificado em virtude e experimentarás o 

desdobramento dos teus dons espirituais. Não se retirem, pois de outra forma sentirão como se esses dons 

estivessem deixando vocês. 

43 É tempo de não só perguntares, mas de compreenderes como perguntar, para não dizeres: "Pai, eu 

pedi muitas coisas e não recebi nada". 

44 Não vos esqueçais que tenho mais para vos dar do que Me podeis pedir, e que enquanto pedis ao 

Pai que vos dê, peço-vos que saibais como receber. 

45 Sê de Meus bons discípulos, aqueles que se aproximam de sua tarefa com verdadeiro amor e fé. Se 

ontem você andou por caminhos incertos e proibidos, hoje você deve caminhar no caminho da Minha Lei. 

Se no passado, na sua ilusão, você levantou a mão para ferir o seu próximo, agora se esforce para que essa 

mesma mão aprenda a acariciar com ternura. Se ontem semeaste a semente do ódio ou da má vontade no 

teu caminho de vida, agora tornas-te semeador da semente da paz e da fraternidade. 

46 Em verdade vos digo, quem se lembrar de vossas ações de ontem e vos vir agora transformados em 

Meus discípulos, terá que perceber que vossa fé se baseia na verdade, e não tereis que falar muito para 
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convencer aqueles que estais tentando ensinar, pois vossas obras serão o melhor testemunho que dareis 

diante de vossos irmãos. 

47 Às mães digo: Ensinem as crianças a darem seus primeiros passos tanto no material como no 

espiritual. Tornar o caminho mais fácil para eles, para que possam Me encontrar, Me amar e se elevar 

(espiritualmente). Estejam cientes de que em cada nova geração que cresce entre vós, o progresso 

espiritual que ela alcança será cada vez maior. Use a intuição para guiá-los, e não lhes dê maus exemplos 

ou frutos surdos para a alimentação (espiritual). 

48 Não quero que estas novas gerações tropecem ou se percam por tua culpa. Eu não quero vê-los 

chorar por causa da falta de amor entre os seus. 

49 Hoje, vendo o seu espírito humilde, dou-lhe os meus novos mandamentos. Em tempos passados, 

todos vocês sonharam com poder, com riqueza, com a glória do mundo e com a folia. Naqueles dias 

gritavas contra Jesus: "Crucifica-o!" Porque Cristo pregou a humildade e ensinou-vos a renunciar a tudo o 

que é desnecessário. Hoje você se contenta com um pouco de paz, com um pedaço de pão e um teto 

sólido. A vida, com as suas lições, tornou-te humilde, e através dela o teu espírito conseguiu libertar-se a si 

próprio. 

50 Enquanto o homem possuir a paz aparente que o mundo lhe dá, e ele acreditar que possui tudo, ele 

não se aproximará de Mim. Mas quando a humanidade alcançar a verdadeira espiritualidade, possuirá 

tudo, e seu refresco e deleite será profundo e verdadeiro, como o Pai se deleita e se deleita em tudo o que 

Ele criou. 

51 O amor do meu Pai olha para vós, povo de Israel, e julga as vossas obras. O julgamento divino já 

tomou conta de todos os seres, e ninguém escapa a ele. 

52 Eu quis apenas paz e bem-estar para os Meus filhos, mas eles procuraram dor, purificação, pois a 

Minha Lei não tolera imperfeições e, portanto, qualquer um que se tenha contaminado deve se purificar, e 

qualquer um que se tenha desviado do caminho deve retornar a ele. Vedes desta nação o turbilhão que 

açoita e destrói os povos no seu caminho, e não sois abalados, nem apreciais a paz que desfrutais, nem 

reconheceis os privilégios que vos concedi. E não contentes com a Minha Vontade, considerais as vossas 

provas injustas e voltastes-vos contra Mim. - Eu espero até que tenham passado por este mundo, para que 

vocês mesmos possam julgar as vossas vidas. Então sereis juízes implacáveis da vossa alma e só vereis em 

Mim o Pai que perdoa, que abençoa e ama. 

53 Você está cansado pela sua constante desobediência, e o resultado disso o faz chorar. Você dormiu 

por muito tempo, e seu despertar será amargo. Prometi à humanidade que enviaria um exército composto 

por cento e quarenta e quatro mil seres que estarão espalhados pelo mundo, e este espera-o, sabendo que 

cada um destes soldados é um arauto, um intérprete dos Meus mandamentos. 

54 Depois que a terra tiver sido afligida de pólo em pólo, e todas as nações, todas as instituições e 

todos os lares tiverem sido julgados até às suas raízes, e depois que a humanidade tiver lavado todas as 

manchas, vós saireis equipados em Meu nome para levar o Meu ensinamento aos vossos irmãos. 

55 Eu, o Pai, chorei sobre esta humanidade quando a vi atingir as maiores alturas da depravação, 

ignorando deliberadamente as Minhas Palavras e profanando as Minhas Leis. Mas o 

A hora de sua reflexão já está se aproximando, e nesse dia derramarei sobre ela tudo o que tenho reservado 

para ela, pois ela é Minha filha muito amada. 

56 Aqueles que acreditam em Mim, me verão mais cedo do que aqueles que duvidam. Quantas vezes 

eu bati no teu coração, e tu não ouviste, nem sentiste a Minha presença. Eu só quero dizer para você 

consertar seus caminhos e entrar neste tempo de luz e graça mais alto. E se possuis a Minha semente, 

semeai-a e transformai os campos áridos em frutíferos, com a vossa oração formando a irrigação frutífera. 

57 Amem-se uns aos outros e vivam em paz nas vossas casas. Pois eu vi que de cinco (pessoas) que 

formam uma família, dois são contra três e três contra dois. 

58 Se vos virdes separados dos seres que eram carne da vossa carne e que agora estão no vale 

espiritual, não os esqueçais, uni-vos a eles através da vossa oração e ajudai-os. Se você sente que eles 

pararam (no seu desenvolvimento), encoraje-os a trabalhar e elevar o seu espírito. Lembra-te de quão curta 

é a tua vida na Terra; portanto, usa as tuas capacidades e poderes e faz grandes obras que te redimirão e te 

trarão salvação. 
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59 Eu vos dou o pão do espírito, procurais o pão material; mas assim como procurais ansiosamente o 

vosso descanso e bem-estar físico, assim (também) procurais o progresso espiritual. A tua cruz não é 

pesada; se eu te mostrei como subir o monte do Calvário, carregando a cruz do trabalho, dos sofrimentos e 

dos pecados de toda a humanidade, por que não poderias tu, a quem eu confiei (apenas) uma pequena 

multidão, ascender? Mas se a tua força te falha sob o seu peso, tens a mim para te ajudar e eu não te 

deixarei cair. 

60 A dor que tanto foges é uma fonte inesgotável de purificação e renovação para a alma. Vocês 

mesmos já experimentaram muitas vezes que depois de uma visita se sentem aliviados, purificados e em 

paz com sua consciência. 

61 Esta palavra restaurará o espírito dos habitantes daquelas nações que hoje estão exaustas pelo 

sofrimento. Mas digo-vos que em breve, muito em breve, Me encontrarão de braços abertos como na cruz, 

à espera que os abracem com amor e os tragam para o Meu Reino de Paz. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 43  
1 Por que você sente medo no seu coração quando eu venho a você como Jeová? Se eu sou o vosso 

Pai, eu sou o Amor, eu sou Aquele que vos dá o pão de cada dia, que guia o vosso espírito e o ajuda a 

erguer-se das suas quedas. 

2 Eu vos dou força nestes momentos de provação quando os reinos naturais da criação são abalados 

pelo rugido da guerra. Não temais, esforçai-vos para que a vossa elevação e fervor sejam vivificados e 

para vos aproximar cada vez mais da dor dos vossos irmãos - os deprimidos pelas guerras fratricidas - para 

que possais partilhar com eles o cálice da amargura, e a oração que silenciosamente enviardes pode ser 

como um apelo à paz, à unidade e à boa vontade entre os homens. 

3 Os vossos filhos serão chamados a pegar em armas; deixai-os ir, eles não perecerão. Ainda hoje os 

faço portadores de Minha graça, e eles vão espalhar a luz de Minha Doutrina entre seus irmãos. 

4 Eu quero que vocês, apesar de todos os males que a guerra tem causado, não considerem os 

habitantes dessas nações como inimigos, para que amanhã possam considerá-los como irmãos. 

5 Hoje, as pessoas uniram-se para desencadear a guerra. Os povos derramaram-se sobre os povos, 

apagando fronteiras e misturando línguas. Não foi o amor recíproco que trouxe a união: foi o ódio que 

trouxe a guerra fratricida. Mas eu, que sou o Poder, provar-vos-ei que vos posso unir, valendo-me das 

vossas faltas. Porque quando esta luta terminar, os corações serão purificados pela dor, haverá luz nos 

pensamentos e os homens estarão próximos de alcançar a paz. 

6 Abençoados sejam aqueles que lutaram e trabalharam pela paz. Bem-aventurados os que 

acreditaram na Minha voz, se dispuseram e espalharam a Minha luz e verdade ao longo dos caminhos. 

7 Meu Espírito está profundamente movido pela dor da humanidade, seu pranto é ouvido nos céus; 

mas em verdade vos digo: Minha dor como Pai se transformará em um orvalho de graça e descerá sobre 

Meus filhos. 

8 Esvazia este cálice de sofrimento com paciência e doçura, pois o teu choro se transformará em 

júbilo. 

9 Se neste momento o Pai vos perguntasse se cumpriram a vossa missão na Terra, se trazem nas 

mãos o ouvido de ouro da vossa obra, se se amaram uns aos outros e se se perdoaram uns aos outros, 

teríeis de responder-Me que não cumpriram nada disso. Achais que pelos vossos próprios méritos vos 

fizestes dignos de ouvir a Minha Palavra? - Não, diz-me o teu espírito. 

10 Meu povo, as idades passaram e vocês ainda estão dormindo espiritualmente; despertem e 

percebam que não usaram adequadamente a vida que desfrutaram nesta Terra. 

11 A minha voz despertou-vos com amor, com bondade; mas não tomeis esta palavra como canção de 

embalar para vos entregardes mais para dormir, pois na sua essência está presente o Juiz que julga cada 

acção vossa. 

12 Não serás daqueles que esperam até que a Minha justiça os aflige para acreditarem e despertarem. 

13 Não digais ainda que Me amais em verdade; esperai, pois quando isso acontecer, não serão os 

vossos lábios que o proclamarão publicamente: as vossas obras o farão. Não te vanglories da tua 

integridade, e ao mesmo tempo não tentes esconder as tuas manchas de vergonha, pois ao fazê-lo imitarias 

os fariseus hipócritas. 

14 Compreendei que eu ainda venho como Mestre e como Pai; pois se eu viesse apenas como Juiz, 

não haveria lugar para vós vos esconderdes, pois para onde quer que váis, a Minha justiça estaria presente. 

15 Quando chegares à Minha presença, terás de dar conta da Palavra que ouviste e que verás escrita 

na tua consciência. 

16 Você não sente o espírito incansável de Elias iluminando seu caminho, removendo os obstáculos 

nele e ajudando-o com a vara da sua misericórdia quando você se sente exausto? Procurai-o, invocai-o na 

vossa oração, e sentireis a sua presença muito perto (de vós). Porque ele é o Pastor dos espíritos nesta 

Terceira Era, que vos conduzirá até às portas da Terra Prometida, que é o "Recinto Celestial". 

17 Que o vosso espírito se encha de alegria, sabendo que em três épocas ouvistes a voz da Minha 

Divindade, pois mais uma vez sereis Minhas testemunhas. Por isso, preparo-vos e abençoo os vossos 

lábios, para que amanhã possam brotar deles palavras de vida para as multidões que ainda estão por vir. 
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18 A tua fé foi inflamada e animada pelos milagres que te concedi, que achaste impossíveis. Pois eu 

sou o caminho, o bom caminho que sempre te mostrei. Quando você caminha, você sofre perigos, 

tentações e desvios; mas para ajudá-lo, eu lhe dei a luz da consciência como um farol que lhe mostra o 

caminho e o aponta na direção certa. - Além disso, eu lhe concedi um ser espiritual como guia e protetor 

para toda a sua vida. Você acha que se usar essa graça corretamente, você pode se perder no caminho da 

vida? Há alguém entre os Meus filhos que não sinta alegria no seu espírito quando ouve esta palavra? Em 

verdade vos digo que é uma alegria para mim quando ouço a vossa voz espiritual na vossa elevação em 

oração. 

19 Despertai a vossa sensibilidade espiritual, para que possais desfrutar do esplendor da Minha 

manifestação, que por falta de elevação passa despercebida pelo vosso espírito. Refresque-se com a visão 

espiritual do Além, assim como às vezes você se surpreende ao contemplar a natureza, admirando sua 

harmonia, sua beleza e sua perfeição, e descobrindo que nenhum ser poderia viver sem outro, mas que 

todos vivem porque a lei da harmonia os une. - O futuro também é assim. - Eu vos disse: Enquanto houver 

espíritos que estejam fora do caminho espiritual da evolução, não haverá paz perfeita, nem harmonia 

perfeita; pois é como se no cosmos algumas estrelas estivessem fora de suas órbitas. O que aconteceria 

com o resto? Será que o todo não perderia o seu equilíbrio? 

20 Se os homens obedecessem aos mandamentos da Minha Lei e harmonizassem sua natureza 

material com a espiritual, sua existência seria mais agradável; o caminho da vida seria sem dificuldades e 

o trabalho seria fácil. Nenhuma doença os assolaria, nem envelheceriam prematuramente. 

21 Os espíritos existiam antes da criação da matéria. Inocentemente eles saíram de mim. Mas para que 

soubessem de quem nasceram, qual era o seu destino e quem eram, eu os fiz ouvir a minha voz e lhes 

disse: "Eis aqui o vosso Deus, eu sou o vosso Pai, eu sou o Espírito de amor. No entanto, embora tenhais 

saído de Mim, deveis desenvolver e compreender esse espírito de amor. Vive, caminha, reconhece e 

permanece constante na bondade, para que esta voz que ouviste seja para sempre a luz acima do teu 

espírito; é a tua consciência que te fará voltar para Mim - não mais como crianças recém-nascidas, mas 

como seres desenvolvidos na virtude, na experiência e em todas as faculdades que te dei. Então Me 

amarás, Me conhecerás verdadeiramente e estarás em harmonia com tudo o que existe. 

22 Há seres que nunca viveram na terra; mas se aqueles que pecaram e suportaram grande dor neste 

mundo pensam que é injusto que alguns habitem o "vale das lágrimas", enquanto outros, próximos do Pai, 

nunca conheceram a dor, eu vos digo: embora alguns não tenham vindo à terra, no além ajudaram seus 

irmãos em sua expiação com seu amor. 

23 Hoje em dia, os seres que habitam os diferentes vales vivem espiritualmente separados. Mas não 

pus distância entre o amor dos irmãos. Se vocês soubessem como estão próximos uns dos outros! Foi o 

homem que, com seu materialismo, quebrou os laços que o uniram a todos os seus irmãos, e quanto mais a 

humanidade afundou, maior foi a sua divisão e a sua falta de harmonia. Não só se afastou do espiritual, 

mas até mesmo em seu próprio mundo se dividiu em reinos, em povos e nações, e ao fazê-lo se tornou 

cada vez mais isolado no egoísmo. * Esta expressão refere-se tanto ao "vale das lágrimas", ou seja, o "vale das 

lágrimas" terreno, como ao "vale espiritual", o Além com as suas várias esferas. 

24 Portanto, a luz da sua fé se apagou e o conhecimento interior da vida eterna foi confundido. 

25 Hoje, quando um membro de sua família se despede de você para ir a uma terra distante, você se 

despede dele com lágrimas, porque sabe que se ele partir quando criança, pode voltar quando adolescente, 

e se ele for jovem, voltará como velho. Mas você sempre acalenta a esperança de vê-lo voltar para abraçá-

lo novamente, porque sabe que ele ainda está neste mundo, embora distante. Mas quando esse parente 

parte para o outro mundo, e vedes que o corpo permanece rígido e frio sob a terra, o vosso coração sente-

se como que trespassado por uma espada, porque perdestes a esperança de vê-lo novamente, (esquecendo) 

que o espírito sobrevive ao corpo, e que estareis de novo estreitamente unidos a ele quando ambos se 

encontrarem na sua ascensão no caminho do desenvolvimento. 

26 Era necessário que Deus se tornasse homem em Jesus e que vivesse entre os homens, para que se 

lembrassem de ensinamentos esquecidos. Ele lhe ensinou novas lições e anunciou que lhe daria novas 

revelações quando chegasse a hora. 
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27 Cristo, o Divino Mestre, teve de vir para vos ensinar a verdade, pois a humanidade já estava no 

processo de perder a sua semente de espiritualização, procurando nesta vida a sua felicidade, a sua 

eternidade e a sua felicidade, esquecendo-se daquela existência que a esperava inexoravelmente. 

28 Aqueles que nesta vida não gozaram de alegrias e riquezas, que apenas derramaram lágrimas, 

amaldiçoaram-na e a chamaram de injusta; em suas reflexões confusas chamaram seu destino de adverso e 

equivocado. Mas Cristo trouxe-te luz de novo. Aos mortos Ele restaurou o espírito quando ele já estava 

vivendo em outro mundo, aos possuídos Ele libertou, e com todos esses sinais manifestos Ele deu ao 

mundo provas de que a vida espiritual existe e que ela é a verdadeira vida. Mesmo depois de Sua 

crucificação, Ele se mostrou em espírito diante de crentes e incrédulos, como uma prova da verdade que 

Sua Palavra proclamou. 

29 Por que você esquece e considera mortos aqueles que deixaram seu mundo, quando eles sentem, 

lutam e vivem? É por isso que te digo que eles são os vivos e tu és o morto. Logo chorarás pela tua falta de 

fé, como na Segunda Era, quando, depois da morte de Jesus, disseste: "Foi Cristo que matamos, Ele foi o 

mensageiro de Jeová que veio para nos redimir dos nossos pecados. Ele foi a verdadeira vida que 

ressuscitou os mortos e que subiu ao céu ao terceiro dia". 

30 Agora que voltei a vós em espírito, vedes-Me envolto em mistério, embora Eu me mostre a vós na 

maior simplicidade; e, para encontrar a fé, tive de materializar a Minha manifestação e conceder-vos tudo 

o que pedis. Então o povo acreditou, porque os homens Me viram - uns com a face espiritual, outros pela 

fé, outros ainda à luz da sua consciência. 

31 A minha luz ilumina-te neste tempo para que ouças a voz que te chama desde a eternidade. 

32 Os laços que vos ligam ao vosso Pai e ao mundo espiritual, e que vós quebrastes, eu os volto a 

ligar, para que sintam que todos vivem em harmonia, que não há distâncias nisto. Mas quando é que os 

homens vão amarrar as suas vidas com laços de amor? - Quando tiverem voltado para o caminho da Minha 

Lei, onde habita a justiça. Quando cumprirem o Meu mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos 

outros". 

33 Reconheçam, discípulos, que aqueles que deixaram este mundo não estão mortos. Bem-

aventurados os que se despedem do corpo que jazem na terra, e não o procuram mais para lhe contar os 

seus problemas, porque já deixou de existir e não os ouve (a eles). 

34 Quando o corpo morre, é como uma flor que é cortada e depois murcha; mas a sua fragrância é 

como o espírito que é libertado e inunda o ambiente com a sua essência. 

35 Naquela altura eu disse-te: "Deixa os mortos enterrar os seus mortos." Hoje digo-vos: Levantai uns 

e outros para uma nova vida. 

36 Diga-lhes que enquanto o corpo se decompõe na terra, a alma se purifica no além. A morte é 

repouso para a carne e libertação para o espírito; mas ninguém tente libertar-se por sua própria vontade, 

isto é, fora da Hora por mim indicada. 

Não penses que estás salvo porque na última hora tens um confessor no teu acampamento que te 

ajudará espiritualmente, nem pensas que através do teu arrependimento chegarás a Mim naquela hora, 

pensando que chegaste ao fim da tua evolução. Aprende a amar, perdoar e abençoar na tua vida, e através 

das tuas obras de amor e misericórdia para com os teus irmãos, traz a purificação da tua alma. 

37 Cumprei a Minha Lei na Terra como homens de boa vontade, e a paz chegará ao vosso coração. 

Quando o vosso espírito se desprender deste mundo e entrar no mundo espiritual, abrirá os olhos e, 

contemplando essa vida, cairá em êxtase, aguardando o regresso de todos os espíritos para os redimir e os 

abraçar com o seu amor e luz. 

38 No entanto, para alcançar a salvação, você deve partir com a intenção de cumprir a sua missão. 

Trago-vos riquezas espirituais de inestimável valor porque sois os herdeiros da Minha graça. Se você 

pegar sua cruz com amor e caminhar pacientemente no seu caminho, você estará comigo no último dia e 

entrará na verdadeira vida, onde encontrará o conforto e a paz que tanto buscou. 

39 Tomei homens simples (com pouca educação) como servos neste tempo para vos dar provas de 

que esta palavra que ouvis não vem de um teosofista ou de um cientista, uma vez que sois descrentes por 

natureza. Portanto, diante dos vossos olhos escolhi vossos irmãos e irmãs, vossos pais, ou vossos filhos, 

para fazer deles portadores da Minha voz, que são agraciados com a Minha inspiração espiritual. No 

entanto, eu vos digo que deveis estudar a Minha Palavra no seu sentido espiritual, pois chegará o dia em 
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que homens e mulheres que vos falarão palavras de luz aparente usando o Meu nome, e então não deveis 

deixar que eles vos apanhem de surpresa. 

40 Observa e reza. Eu sou o olhar que procura e conhece os sofrimentos que estão em cada coração. 

41 Você está deprimido e temeroso porque as denominações apontam para você e repreendem suas 

ações. Não tenha medo, seque as suas lágrimas e receba consolo: 

42 Abençoados sejam aqueles que em sua tribulação silenciosamente buscam o contato comigo, pois 

eu os fortalecerei. Não são abandonados por Mim, mas procurou-os para lhes conceder uma graça divina. 

Elias o guia na Terceira Era, e na medida em que você avança no caminho, você se sentirá mais próximo 

de Mim. 

43 Ouve a minha parábola deste dia: 

44 (16) Em um dos caminhos havia um velho homem de aparência simples e venerável, que não 

carregava cajado nem bolsa. No seu caminho conheceu três jovens errantes, cujos corações estavam 

alegres e cujas gargantas estavam cheias de doces canções. O velho voltou-se para o primeiro deles e 

disse-lhe: "Wanderer, estou com fome, tenho sede e estou pouco vestido; dá-me algo do que levas na tua 

mala de viagem e dá-me um pedaço da tua roupa". O jovem procurou em seu saque e não encontrou pão 

nem água, e de suas roupas não se separou. "Vai ter com o meu irmão", disse-lhe ele, "ele poderá dar-te o 

que precisas; não tenho nada para te oferecer". 

45 O velho virou-se para o segundo e pergunta-lhe da mesma forma. Este último procura na sua mala 

de viagem, mas nem comida nem água é encontrada nela para saciar a sua sede. "Vira-te para o terceiro", 

diz-lhe ele, "ele vai dar-te o que eu não te pude dar." O terceiro procura ao mesmo pedido, e a sua resposta 

é a mesma: "Não tenho nada para te dar". Então o velho sente medo, sede e fome o cansaram; mas vendo 

que as malas de viagem dos jovens estão vazias, ele lhes diz: "Como vocês continuarão por este caminho 

que eu percorri, sem saber o que os espera? O caminho é longo e coberto de cardos e espinhos. Os campos 

são estéreis, não há árvores para encontrar sombra; não há frutos, o sol está ardendo quente, e não há rios 

nem nascentes para resfriar o viajante". 

46 Os errantes ouviram o velho e disseram: "Não importa, nós continuaremos, somos jovens e fortes, 

sentimo-nos cheios de energias e capazes de suportar as vicissitudes da vida". Com sorrisos zombeteiros 

estavam prestes a deixar o velho, mas ele disse-lhes: "Esperem, aconselho-vos a procurar primeiro algo 

para o vosso sustento. Reúna em suas sacolas o necessário para a viagem, para que você possa seguir por 

este caminho sem perecer". 

Depois de ouvir o velho, eles responderam: "Se você está exausto, nu e faminto, é porque você está 

velho; o esforço fez você se cansar". Viste aparecer muitas madrugadas, e os cabelos da tua cabeça ficaram 

brancos como a neve - pelo que estás desanimado. Nós somos jovens e não temos medo da vida". 

47 Então o velho lhes respondeu: "Eu também era (uma vez) jovem e forte, eu também cantava nos 

caminhos, tinha energia em meu corpo; mas o tempo me ensinou e me deu experiência. Vou mostrar-te 

aquilo por que deves vaguear." E levando-os para o topo de uma montanha, Ele mostrou-lhes o mundo. 

Daqui, viram tempestades se levantando à direita e à esquerda, açoitando as nações e causando 

destruição dentro delas. As águas do mar inundaram as terras e os homens pereceram sob a violência dos 

elementos libertados. Os jovens disseram ao velho: "O que temos nós a ver com estes acontecimentos?" E 

o velho respondeu-lhes: "O que vedes agora, e que vos afecta, tereis de experimentar ao passar por estes 

caminhos". - Mas os que duvidaram. 

Mais uma vez ele disse-lhes: "Vejam!" e apontou para o leste. Lá eles viram as nações lutando umas 

contra as outras em uma guerra cruel. Eles viram mães e filhos chorando, e como estes últimos perderam 

suas vidas no campo de batalha, gritando por seus entes queridos na última hora. Viram mulheres de luto 

lamentando a perda do cônjuge ou do filho, viram crianças famintas e nuas. 

Mais tarde, diante de seus olhos, um espírito luminoso espalhou seu manto como neve sobre a terra 

desolada, e dela subiu uma lamentação de coração, e onde esse espírito apareceu, a vida do povo foi 

cortada como o crescimento nos campos, quando chegou a hora de trazer a colheita. E os jovens 

perguntaram: "O que significa tudo isto?" - "Eu mostro-te os tempos que virão", respondeu o velhote, 

"tempos que irás experimentar." 

48 Por fim, o velho homem os reteve para olhar, e eles viram as forças da natureza desencadeadas: o 

fogo consumiu florestas e cidades, a pestilência envolveu os homens como névoa, os vulcões cuspiram 
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fogo e enterraram regiões inteiras sob suas cinzas. Ele mostrou-lhes o mar, no qual aconteceram grandes 

catástrofes: enquanto alguns mares secavam, outros mudavam de posição. Finalmente viram aparecer 

quatro anjos com trombetas no firmamento, proclamando a consumação dos tempos. 

49 Os jovens estavam aterrorizados. Então o velho lhes disse: "Vejam, agora vos mostrei os 

acontecimentos que devem vir e que vocês devem suportar". 

50 Com rostos desfigurados aqueles jovens chamados à natureza, mas a natureza não os ouviu. Mas 

no momento em que seus corações choravam de medo e sem consolo, a voz do velho, cheia de bondade 

paterna, falava-lhes: "Não desesperem, ajoelhem-se e rezem ao Todo-Poderoso - Ele estendeu 

silenciosamente sua mão, e tudo era silêncio, calma e paz. A visão desapareceu. Eles viram a luz de um 

novo dia, e percebendo que o velho tinha predito esses eventos, eles se jogaram no chão e disseram: 

"Oremos para que o Pai Todo-Poderoso prepare nosso caminho, e para que possamos caminhar na Sua luz 

até o fim de nossas vidas". (fim da parábola) 

51 Pessoas, reflitam profundamente e abram seus olhos para a luz. Vocês são os três errantes que 

chamei e ensinei ao longo dos tempos, para que estejam cheios da Minha sabedoria e acendam a vossa fé; 

para que se preparem para a jornada da vida, alcancem a meta e entrem na Vida Espiritual onde 

encontrarão a Minha paz. 

52 Em tempos passados não fostes persuadidos pela Minha palavra, e quando o Mestre partiu de vós, 

o vosso espírito não encontrou paz. Eu vos disse: Abençoados sejam aqueles que acreditam. Bem-

aventurado o povo de fé, porque eles terão a vida eterna. 

53 Eu vos digo, os devastados deste tempo: tenho fome e sede do vosso amor. Meus filhos, por falta 

de espiritualidade, vocês não têm sido capazes de comungar com o vosso Deus. Você desdenhou as 

virtudes com as quais eu lhe dei banho e você perdeu seu tesouro. 

54 Agora eu digo-te: Recebam o meu ensinamento, que vos dou durante o sexto tempo de revelação. 

Não procure nos livros do mundo a luz para o seu espírito, pois você não a encontrará (lá). Não procure 

neles respostas às suas perguntas ou a solução para os seus problemas. Reza, liga-te a mim, eu ouvirei os 

teus pedidos. 

55 Mesmo antes de me trazeres o teu sofrimento, a Mãe Divina intercede por ti e te abençoa, pedindo-

te, por sua vez, que intercedas e rezes por aqueles que sofrem. Ela pede à humanidade para desistir de sua 

luta pelo poder e suas guerras e para parar de derramar sangue inocente. O seu Espírito amoroso protege-o 

e espera com humildade que a Minha Vontade seja feita. 

56 Tu também a abençoas e a adoras, sabendo que ela é tua companheira inseparável nos dias de paz e 

nos de visitação. 

57 Meu sangue foi derramado para que a paz e a justiça pudessem reinar entre os homens, mas eu não 

fui devidamente compreendido. Se você tivesse feito uso dessa lição, você teria alcançado um grau mais 

elevado de evolução, e a luz que eu tenho espalhado através dos tempos iluminaria totalmente o seu 

espírito. 

58 Você não me tomou como exemplo: Eu ensinei-te humildade, e tu és arrogante. Eu te dei o segredo 

da paz e da saúde, e você vive na guerra e fica doente. Eu vos ensinei a consolar aqueles que sofrem, e vós 

não sentis a dor dos vossos irmãos e sois de coração duro. 

59 Humanidade, como vocês negaram Minha existência e seus dons espirituais! Em verdade vos digo, 

não andais sobre rocha sólida, mas sobre areia solta, e este caminho não vos levará ao objetivo para o qual 

fostes criados. 

60 Leia e aprenda no grande "Livro da Verdadeira Vida" que eu lhe concedi, e se você seguir seu 

ensinamento, esteja certo de que desta forma você virá até Mim. Mas lembra-te, se não o fizeres, afastar-

te-ás de Mim, e a tua expiação será muito grande. 

61 Homens e mulheres que vagam sem conforto, por que não se fortalecem em Mim? Não me chames 

Pai injusto quando chorares e sofreres no teu exílio. Antes de você vir à Terra, eu lhe anunciei que este 

mundo é um vale de lágrimas, que não é um vale de paz e recompensa. A Terra não é o teu lar eterno. 

"Abençoados sejam os que choram, porque serão consolados." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 44  
1 Com amor recebo o filho pródigo, que está ausente há muito tempo, e que hoje vem em busca de 

paz e consolo para o seu coração. Alguns dos Meus filhos se aproximam de Mim em busca da sua herança, 

outros ainda estão longe dela, mas em todos eles o espírito está atento e espera que a Minha voz lhe diga: 

Aqui estou eu. 

2 Eles não esqueceram as Minhas palavras da Segunda Era, e embora a sua carne seja fraca, o 

espírito é forte; ele acredita e confia na Minha promessa de voltar como o Espírito Consolador. 

3 Vós que Me escutais hoje, lembrai-vos das trevas que atravessastes, das vicissitudes do caminho 

que percorreis para Me alcançar. Você está às margens de um rio, sob a sombra de uma árvore, e ouve esta 

voz pela qual esperou por muito tempo. Mas apesar de toda a luz que possuis, ainda não chegastes ao topo 

da montanha, nem estais no auge da perfeição. Vós só chegastes perante o vosso Mestre, que vem em 

espírito, e quando Me ouvistes, tornastes-vos discípulos, e depois discípulos do Meu novo ensinamento. 

Quando aprenderes de Mim, tornar-te-ás forte e, embora sejas pobre na Terra, possuirás as riquezas do 

espírito. 

4 as notícias da Minha Palavra cruzarão as fronteiras da vossa nação em pouco tempo, os estudiosos 

e aqueles que estudarem as sagradas escrituras se prepararão para negar a Minha manifestação; mas Eu 

darei sinais e farei milagres através dos Meus escolhidos e assim despertarei os homens para grande 

excitação. 

Espalhados em todas as nações há homens de espírito elevado, profetas da Minha Doutrina Espiritual 

Trinitária Mariana, a quem dei uma espada de luz para combater toda falsa teoria e doutrina da fé, de modo 

que somente aqueles que têm o amor e a verdade como fundamento possam perdurar. 

5 Em todos os momentos enviei espíritos virtuosos à Terra para ensinar-vos e modelar para vós com 

as suas obras como deveis viver para Me alcançardes. Conselheiros, servos da Minha Lei, legisladores e 

guias: eles têm-vos mostrado os vossos deveres, eles têm-vos dito que o vosso dever não se limita a amar a 

vossa família, mas que para além destes limites, deveis amar e ajudar os vossos semelhantes. Eles também 

vos ensinaram que depois destas provas na vida, a vida espiritual vos aguarda, onde colhereis os frutos das 

vossas sementes na Terra. 

6 Equipei os espíritos e os tornei humanos, depois de dotá-los de sabedoria e poder; e, quando seus 

corpos se desenvolveram e estavam em plena posse de suas faculdades, seus espíritos se mostraram fortes 

e grandes. Estes são os cientistas, os pastores e governantes; mas eles são poucos que cumpriram sua 

missão, desenvolveram seus dons e trabalharam com fé firme. A maioria tornou-se vaidosa ou fez mau uso 

de suas habilidades, e não alimentou o espírito do povo, não entendeu como liderar, nem como aliviar a 

dor de seus irmãos. 

7 Portanto, naquele tempo, quando vi Meu rebanho perdido e sem um guia na Terra, vim como o 

bom pastor para lhe dar Minha Doutrina pura e verdadeira. Dei-vos os mandamentos da Minha Doutrina 

para que vivais em paz e cumpris a Minha Lei, e ascendais no caminho do vosso desenvolvimento 

espiritual, seguindo o exemplo que vos dei com as Minhas obras de amor. 

8 Onde estão os seguidores dos Meus humildes apóstolos que caíram presas da maldade dos 

homens? Quais são os benefícios que a ciência tem mostrado para a humanidade? - Há muitos que 

afirmam ser sábios, e que não amam, nem ensinam o amor. Sabedoria significa luz, e luz é amor e 

compreensão das leis divinas e humanas. 

9 Na Segunda Era, eu me tornei homem por amor à humanidade. Esse corpo foi obra do Meu 

Espírito, e quanto os cientistas debateram esse mistério, que pertence aos Meus mais íntimos conselhos! 

Em verdade vos digo que as obras Divinas não podem ser julgadas pela ciência humana. 

10 O Espírito que animava Jesus era o meu, o vosso Deus, que se fez homem para habitar entre vós e 

para ser olhado, porque isso era necessário. Eu, como homem, senti todo o sofrimento humano. Os 

cientistas que tinham estudado a natureza do homem vieram até Mim e descobriram que nada entendiam 

de Minha Doutrina. Grandes e pequenos, virtuosos e pecadores, inocentes e culpados, receberam a 

essência da Minha palavra, e eu os honrei a todos com a Minha presença. Mas embora muitos tenham sido 

chamados, apenas alguns foram escolhidos, e ainda menos permaneceram comigo. 
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11 Eu defendi os pecadores. Não se lembra da adúltera? Quando ela foi trazida até Mim, perseguida e 

condenada pela multidão, os fariseus vieram e me perguntaram: "O que faremos com ela? - Os sacerdotes 

esperavam que Eu dissesse: "Que se faça justiça", apenas para responder: "Como é que pregais o amor e 

permitis que este pecador seja castigado? E se eu tivesse dito: "Deixai-a ir livre", eles teriam respondido: 

"Nas leis de Moisés, que vós afirmais - segundo as vossas palavras - há uma disposição que diz: "Toda 

mulher apanhada em adultério será apedrejada". 

Sabendo sua intenção, eu não respondi suas palavras, me curvei, e escrevi no pó da terra os pecados 

daqueles que condenaram (eles). Novamente eles me perguntaram o que deveriam fazer com aquela 

mulher, e eu lhes respondi: "Aquele que está livre do pecado atire a primeira pedra". Depois reconheceram 

as suas transgressões e partiram, cobrindo os seus rostos. Ninguém era puro, e sentindo que eu tinha visto 

através deles até o fundo do coração, eles não mais acusavam aquela mulher; pois todos eles tinham 

pecado. Mas a mulher, e com as outras que também tinham quebrado o casamento, não se arrependeu mais 

e não pecou. Digo-vos que é mais fácil converter um pecador pelo amor do que pela severidade. 

12 Meu ensino foi escrito na consciência, e não pode ser apagado porque sua essência é imortal como 

o espírito que você possui. 

13 Vocês que me ouvem agora - aprendam, e ensinem aqueles que vivem em outras nações. Lembrai-

lhes das Minhas palavras da Segunda Era, até que a Minha mensagem desta Terceira Era chegue até eles. 

14 Quero que cuideis para que a Minha Palavra chegue a outras terras antes que os seus habitantes se 

preparem para falar da Minha nova manifestação, e que quando vos encontrardes, não vos julgueis mal uns 

aos outros, mas que dareis testemunho e eles confirmem as Minhas palavras e obras, em cumprimento do 

Meu mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". 

15 Eu te "acenei" para os Meus ensinamentos, para te ensinar e para te libertar do pecado. Embora as 

vossas transgressões sejam grandes, maior é o Meu perdão. Vive, ganha experiência, conhece Minha Lei 

neste caminho de provações e vicissitudes, e se fores guiado pela consciência, não violarás Minha Lei, 

nem as leis do mundo. Mas se cometerdes erros, arrepender-vos-eis deles e purificareis as vossas 

transgressões; e então, quando chegardes ao fim da viagem, não haverá dor nem remorso - estareis em paz. 

16 Nesta Terceira Vez, o Livro do Mestre é aberto novamente diante dos discípulos para ensinar-lhes 

as lições da verdadeira vida. Enquanto seu corpo se rende ao silêncio e ao recolhimento, seu espírito se 

eleva para se refrescar em Minha palavra. Vem à Minha mesa para se alimentar do único pão que lhe dá 

vida. 

17 Para cada um que sabe elevar-se (espiritualmente) nesses momentos, o corpo pelo qual a Minha 

palavra é transmitida desaparece, e ele a recebe da fonte Divina diretamente em seu espírito. Você percebe 

que desde o momento em que me ouviu pela primeira vez, uma luz brilha em sua mente. É a luz da Minha 

Sabedoria que começa a iluminar o vosso caminho, embora eu deva dizer-vos que aqueles que Me 

escutam e não me sondam ainda caminham nas trevas. A luz da sua alma ainda se extinguiu. 

18 É minha vontade marcar doze mil crianças de cada tribo. Mas em verdade vos digo que não só os 

marcados possuirão a Minha luz; todos os que seguirem a Minha instrução serão chamados "filhos da luz". 

19 Não proclamai que sois Meus discípulos, provai-o com obras de misericórdia. Muitos proclamam 

publicamente que ele pertence aos Meus escolhidos. Mas eu o testei escondendo-me no coração de seu 

próprio inimigo, ao qual, em vez de perdoar, ele devolveu o golpe - um golpe mais do que a bochecha do 

irmão que bateu no Meu rosto. Naquele momento falei-lhe pela sua consciência, e ele, gabando-se de ser 

meu discípulo, disse-me com uma leve contrição: "Perdoa-me, Mestre". Então, achando-se novamente 

purificado e digno do Meu perdão, ele retomou o seu caminho. 

Depois vi uma virgem chegar até ele cujo coração e juventude são como uma rosa perfumada. Ela diz-

lhe: "Venho até ti cheio de confiança na tua virtude, para te pedir conselhos que serão como um escudo 

contra as tentações na minha vida". Mas aquele, esquecendo a sua tarefa e os Meus ensinamentos, deixa-se 

reger por instintos de base e olha para a rapariga com intenções impuras. Naquele momento eu me faço 

conhecer ao mau discípulo, dizendo-lhe: "É isto, então, o que eu te ensinei?" O que foi apanhado 

respondeu-me: "Senhor, nada está escondido de Ti." Envergonhado, ele continuou o seu dia de trabalho, 

enquanto a Minha voz lhe pergunta sem perdão, tantas vezes quanto se gaba de seguir o Meu exemplo: "És 

Meu apóstolo?" 
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Então eu permiti que ele passasse fome, e imediatamente me escondi no coração de um rico doente que, 

embora tenha o peito cheio de ouro, não tem saúde para gozar dele. Quando este último descobre que um 

dos meus discípulos está no seu bairro, dirige-se a ele e diz-lhe: "Sei que me podes restituir a saúde, e é 

por isso que te procurei. Eu sou rico, mas toda a minha riqueza não me ajudou a encontrar uma cura para a 

minha doença". 

Pensamentos sombrios entram no coração do apóstolo quando ele ouve aquela confissão, e diz ao 

doente: "Porei a minha mão sobre a tua cabeça, e enquanto pronunciar o nome do meu Senhor, eu te 

restaurarei à saúde; mas esta graça terás de retribuir generosamente". O paciente rico respondeu-lhe: "Leva 

as minhas vestes cerimoniais, o meu peito, a minha casa, leva tudo, mas cura-me!" E o doente ficou bom, 

pois sua fé e dor eram tão grandes que o Mestre teve piedade dele. 

O paciente, cheio de alegria, entregou tudo o que possuía ao homem que acreditava tê-lo curado, 

enquanto o mau apóstolo dizia a si mesmo: "Agora já não sou pobre; pois, como tenho lutado e trabalhado, 

é justo que eu receba a minha recompensa". Mas eis que naquele momento minha voz inexorável soou em 

sua consciência, e lhe disse novamente: "É esta a minha doutrina? Você se lembra que Jesus, quando Ele 

estava no mundo, teria aceitado o pagamento pelo Seu amor? - Aquele que podia colocar coroas e possuir 

todos os tesouros, quando Ele curava pelo simples toque e ressuscitava os mortos com o Seu grito"... 

20 Uma luta irrompeu no coração daquele discípulo, e ele disse ao seu Mestre: "Por que você é tão 

inabalável com os seus discípulos? Porque não nos deixas possuir algo neste mundo?" 

Mas o Mestre respondeu-lhe com uma voz amável: "Porque no momento da tua eleição prometeste 

renunciar a inanidades humanas em troca de um verdadeiro tesouro". 

21 O discípulo ainda responde: "Difícil é o caminho, muito longo o dia de trabalho, trabalhamos 

muito e não colhemos nada na terra". Você quer que amemos muito as pessoas, mesmo que elas não nos 

amem". 

Quando o Mestre o ouviu blasfemar assim, disse-lhe: "Está bem, criança, anda segundo a tua vontade, 

alcança aquilo que tão diligentemente procuras". E aquele homem, que disse de si mesmo que era Meu 

servo, que tropeçou em que era Meu apóstolo e que não ouviu a voz da consciência, pôs-se a caminho e 

encontrou nela uma multidão de doentes, a quem convocou para lhes dizer que era o possuidor do bálsamo 

curativo, que cura todos os males; mas também lhes disse: "Eu sou necessitado, que me podeis dar por 

aquilo que vos concedo? 

Aqueles que são pobres dizem-lhe que nada têm, mas que estão dispostos a trabalhar, superando os 

seus sofrimentos, para obter o necessário para o seu pagamento. - Esta pechincha parece boa para aquele 

homem que começa a impor as mãos aos doentes, ao mesmo tempo em que recebe de suas mãos o 

pagamento, que aumenta de tempos em tempos. Ele "ungiu" os doentes, mas eles não ficaram bem; pelo 

contrário, ficaram mais miseráveis. Ele tentou encorajá-los, mas eles caíram mais e mais em decadência. 

Então, quando o apóstolo viu que o povo tinha perdido a confiança nele, desapareceu secretamente do 

meio deles, levando consigo uma fortuna em dinheiro e deixando-os com medo. 

22 Já longe desses, ele se voltou para a residência de um homem rico, a quem disse: "Senhor, eu 

posso lhe prestar serviços, eu sei trabalhar, eu desejo que você me empregue em sua esplêndida residência. 

Posso confortar-te quando estás triste, posso cuidar dos teus interesses quando te sentes cansado". 

"Quem és tu?" perguntou-lhe o rico, ao que o apóstolo respondeu: "Sou o possuidor de uma lei, uma 

doutrina tão poderosa e persuasiva, que se os teus súbditos alguma vez se rebelarem contra ti, bastar-me-á 

falar com eles para os levar de volta à obediência". 

23 Aquele homem rico ficou impressionado com aquelas palavras, acreditou naquele homem e disse-

lhe: "As tuas palavras revelam grandeza, e se as cumprires como dizes, acreditarei sempre que são 

verdadeiras". A partir daí o homem rico deu-lhe uma posição e apresentou-lhe as chaves do seu palácio. 

Este último, por lisonja, conquistou o coração do seu senhor; mas, tendo expulsado do seu coração o seu 

senhor, e não ouvindo a voz da sua consciência, logo provocou uma mudança na vida daquela casa 

senhorial: humilhou o povo pequeno, exaltou aqueles que o lisonjeavam, fez com que os melhores servos 

abandonassem a casa, e esbanjou as suas riquezas em festas nas costas do senhor. 

Mas chegou o dia em que os olhos do senhor daquela possessão se abriram à realidade, e convencido da 

falsidade daquele em quem depositara toda a sua confiança, ao ouvi-lo proferir palavras de grande poder e 

sabedoria, chamou-o a dizer-lhe indignadamente: "É esta a doutrina que espalhaste? Provaste assim o 
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poder que dizes ter?" E imediatamente mandou levá-lo para uma masmorra, para ser condenado mais tarde 

à forca. Ali na prisão, que não se entendia como um discípulo do Divino Mestre poderia entrar em 

cativeiro, muito menos que seria condenado à morte. Ele não podia acreditar que essas provações fossem o 

despertar que o chamava ao arrependimento, para colocá-lo de volta no caminho (certo). Então ele fez um 

fervoroso apelo ao senhor rico a quem havia enganado, e prometeu-lhe que não iria persuadir ou enganar 

ninguém novamente, e o homem rico, convencido disso, deixou-o ir. 

24 Quando aquele homem estava agora livre, ele sentiu o desejo de conhecer novos caminhos, e 

tendo-os encontrado, mergulhou neles. Mais uma vez ele ignorou o apelo da sua consciência, e entregou-

se como nunca antes aos prazeres, seus lábios se tornando a boca da blasfêmia. O seu corpo adoeceu, e o 

seu coração caiu no mais profundo desgosto. De passo em passo, ele afundou gradualmente até cair a nulo 

nas profundezas de um abismo (de depravação). 

Ele não sabia quanto tempo passou lá, mas quando acordou, perguntou: "Onde estou? Onde está a 

minha herança? Falo com meu Pai, e Ele não me responde; estou doente e abatido, e Ele não vem em meu 

auxílio; peço uma palavra de conforto, de encorajamento, e Ele não vem ao meu coração. Onde está então 

aquela instrução e aquele bálsamo curativo que Ele me deu e pelo qual eu poderia me livrar de tão grande 

tristeza? Eu quero fechar as minhas feridas, mas elas sangram mais. Eu quero dar paz ao meu coração, mas 

ele teme mais. Quem sou eu? É engano, o que o Pai me deu?" E ele chorou de desgosto. 

25 Pessoas de todos os estilos de vida passaram por ele e olharam para ele indiferentemente, ninguém 

o ouviu, ninguém pensou nele ou parou, ninguém sentiu a sua dor. Então lhe pareceu que as trevas 

profundas o envolviam, e quando pensou que não podia mais suportar um sofrimento tão grande, e sentiu 

que seu espírito estava prestes a deixar seu corpo impuro, ouviu uma voz amável, conhecida por ele, 

dizendo: "Aqui estou; desci até onde você afundou para ajudá-lo". 

Quando aquele homem ouviu a voz amável de seu Pai, cheio de perdão e ternura, não podia mais 

suportar o peso de seu remorso, e disse a seu Senhor: "Não te aproximes de mim, não desças a este 

abismo, não entres neste antro de vício, pois aqui há escuridão e lama". Não rasgues a tua roupa aos 

cardos; deixa-me aqui, pois já me condenei a ela". 

26 O Filho chorou e, através de suas lágrimas, percebeu o quanto seu Pai era justo. O Pai não olhou 

para as impurezas do filho, nem para as trevas que o rodeavam, nem para a lama em que ele se encontrava. 

Ele só viu que era o Seu Filho tão amado, a quem perguntou: "Por que chegou a isto contigo?" E o Filho 

respondeu-lhe: "Porque eu supunha que Tu não estavas tão perto de mim, nem eu acreditaria que a voz da 

minha consciência fosse Tua". Não me cure, hoje eu entendo que não mereço saúde. Não me perdoes, eu 

não mereço o Teu perdão. Deixa-me sofrer neste abismo, deixa-me expiar as minhas transgressões." 

Visto que o Filho tinha finalmente percebido a extensão de suas transgressões, o Pai não o deixou 

sofrer mais e permitiu que se tornasse luz naquele ser, que aquelas lágrimas derramassem as manchas da 

vergonha, e então o Pai pressionou sobre aquele rosto dobrado um beijo de paz; Ele levantou o corpo fraco 

e derrotado e pressionou-o a Si mesmo com infinito amor. 

27 Quando esse coração sentiu o terno amor de seu Pai, preparou-se para segui-Lo para sempre e 

amá-Lo para sempre. Então ele percebeu que a luz que o Senhor tinha colocado em sua testa* brilhava 

novamente; pelos dons que Deus concedeu, Ele nunca se afasta de seus filhos. Mas o que lhes retém a Sua 

graça são as suas transgressões contra a Minha Lei. 

Então esse espírito se propôs a começar a jornada da vida de novo, mas com maior luz - a da sua 

dolorosa experiência. A voz da consciência foi ouvida por ele com clareza. 
Durante os ensinamentos, de tempos em tempos eram chamadas pessoas que pertenciam aos 144.000 escolhidos. 

O Senhor colocou simbolicamente a Sua luz na testa da pessoa. 

28 Quem dentre aqueles que receberam o Meu ensinamento dia após dia pode muito bem desejar 

percorrer os caminhos do sofrimento? Reconhece que já percorreste esses caminhos, que o teu espírito já 

passou por grandes provações, graças às quais hoje podes seguir-Me com determinação. 

29 Eu vos enviei para multiplicar a vossa semente, e para isso vos marquei com a Minha luz na testa, 

para que, quando estiverdes equipados, possais dispersar-vos pelos caminhos (do mundo) onde os homens 

vos esperam. As portas dos lares se abrirão para recebê-los, e os corações os acolherão com júbilo. 

30 Haverá os doentes à espera da sua recuperação. 
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31 Eu, o Divino Salvador, virei a todos através dos Meus discípulos fiéis. Mas não como na Segunda 

Era: hoje, escondido no coração dos Meus emissários, virei aos homens, falando pela boca deles e 

permitindo que a Minha inspiração entre em suas mentes. Assim, através das obras de amor e misericórdia 

dos meus discípulos, irei ter com os doentes, com os necessitados e com os sedentos de paz mental e 

corporal. 

32 Bem-aventuradas as nações que não barram os seus caminhos e abrem as suas portas aos Meus 

mensageiros, pois em verdade vos digo que essa nação será salva. 

33 Durante esta luta, alguns serão chamados e escolhidos mais cedo do que outros; mas, para todos, 

essa hora chegará e todos verão o cumprimento (da sua missão) entre os homens. Alguns começarão e 

terminarão seu trabalho mais cedo, outros virão mais tarde; mas no final, quando chegarem aos limites da 

perfeição, não haverá grandes nem pequenos, todos vocês serão iguais no amor do Pai e pertencerão à Sua 

família perfeita. 

34 Eu dei a todos eles os mesmos dons no início de suas vidas, mas enquanto alguns, através do 

desenvolvimento de sua virtude, foram capazes de se levantar e se tornar grandes, outros ficaram parados, 

e outros ainda se extraviaram. 
* Na criação espiritual 

35 Tenho distribuído entre todos os Meus filhos presentes de igual tamanho, razão pela qual não se 

deve julgar que foi dado mais a uns do que a outros, nem que uma ordem é maior do que outra. Em Minha 

perfeita sabedoria e justiça, e conhecendo a culpa de cada um de Meus filhos, eu os dei de acordo com o 

que eles precisavam. 

36 Dou-vos estas explicações para que vos dediqueis, pois nada sabeis do vosso destino, do vosso 

passado e do vosso fardo de expiação. 

37 Se considerais Meus filhos, pelos quais Me faço conhecido, muito dotados e que até desejei o seu 

dom, digo-vos, a este respeito, que é verdadeiramente uma graça excessiva, tal como é também a 

obrigação espiritual que têm para com o Pai, e a sua responsabilidade não conhece limites. 

38 Cada um tome a sua cruz com amor; mas não busque prazeres, honras ou recompensas, pois você 

só colherá dor. 

39 Lembra-te que te curei com o Meu amor, que te purifiquei das tuas manchas e fechei as tuas 

feridas. Lembra-te que tirei a amargura dos teus lábios, que te tirei as roupas sujas e esfarrapadas que 

usavas para as substituir por outras tão brancas como flocos de neve. Você era o mais desprezado e agora 

já não é mais. Você veio sem herança, e hoje sabe que tem um dom. Não desafiem mais a dor, não se 

tornem mais párias, não voltem a ser pecadores, nem se considerem intocáveis por serem capazes de 

perdoar quando se sentem ofendidos. 

40 Quantas vezes me prometeu perdoar seus irmãos, não importa de que maneira eles o ofendam. 

Pediste-me forças para as cumprir, e eu dei-tas. No entanto, quão raramente cumpriu os seus votos. 

41 Aqueles que tentaram conceder o perdão, eu dividi em três grupos: O primeiro é formado por 

aqueles que, quando receberam um insulto, não sabiam como se controlar e, esquecendo a Minha 

instrução, deixaram-se levar por sentimentos sombrios e se vingaram, devolvendo golpe após golpe. Este 

grupo, derrotado pela tentação, é o escravo de suas paixões. 

42 O segundo grupo é formado por aqueles que, tendo sido ofendidos, se lembram do Meu exemplo, 

fecham os lábios e refreiam os seus impulsos, para Me dizer depois: "Senhor, ofendi-me, mas em vez de 

me vingar a mim mesmo, perdoei". Mas eu, que penetro nos corações, descobri naquele um desejo de 

vingá-lo, fazendo justiça ao seu irmão. 

Este grupo ainda está no meio da luta. 

43 O terceiro grupo, o menor, é constituído por aqueles que tomam Jesus como modelo e que, quando 

se ofendem, se elevam ao Pai cheios de compaixão pelos irmãos e me dizem: "Senhor, perdoa-lhes, porque 

não sabem o que fazem". Eles me ofenderam; mas (na realidade) eles não me ofenderam a mim, mas a eles 

mesmos. Portanto, peço-lhes a Vossa misericórdia e que Me concedais a mim para lhes retribuir apenas o 

bem." Este é o grupo que superou. 

44 A tua consciência, que exige e espera de ti obras perfeitas, não te deixará sozinho até que saibas 

exercer o verdadeiro perdão sobre os teus irmãos. 
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45 Por que você deveria odiar aqueles que o ofendem, quando eles são apenas estágios para que você 

possa me alcançar? Se perdoardes, ganhareis mérito e, quando estiverdes no Reino dos Céus, 

reconhecereis na Terra aqueles que vos ajudaram na vossa ascensão espiritual. Então pedireis ao Pai que 

também eles encontrem os meios para se salvarem e virem ao seu Senhor, e a vossa intercessão os fará 

obter essa graça. 

46 Nem tente descobrir os sentimentos escondidos do seu vizinho, pois em cada ser existe um segredo 

que só eu posso saber. Mas se descobrires aquilo que - já que pertence apenas ao teu irmão - te deve ser 

sagrado, não o dês a conhecer, não rasgues esse véu, mas o tornes mais espesso. 

47 Quantas vezes vi homens penetrar no coração de seu irmão até descobrirem sua nudez moral ou 

espiritual, a fim de se vangloriarem dela e torná-la imediatamente conhecida. Que nenhum daqueles que 

assim profanaram as confidências de um semelhante se surpreenda se alguém o expuser e ridicularizar no 

decorrer da sua vida. Não diga então que é o côvado de justiça que o mede; porque será o côvado de 

iniqüidade com que mediu seus irmãos. 

48 Respeite os outros, cubra com o seu manto de misericórdia aqueles que estão expostos e defenda 

os fracos dos mexericos dos homens. 

49 Discípulos, não vos proíbo de estudar nos livros que vos ensinam o bem, mas se não os 

encontrardes, aqui tendes o Meu ensinamento, que em toda a sua simplicidade e modéstia contém mais 

sabedoria do que todos os livros. Portanto, imprime-a no mais íntimo do teu coração, penetra-a, para que 

seja ela a que te guia em todas as tuas obras. 

50 Aqueles que vieram chorando sob a sombra desta árvore através das muitas provas da vida 

encontraram o consolo e o fortalecimento do Meu amor. 

51 Bendito aquele que escuta a Minha palavra na Terceira Era, pois não se desviará. No momento de 

sua morte (física), seu espírito será ressuscitado para a vida eterna e trilhará com segurança o caminho que 

o espera além desta vida. 

52 Bendito aquele que suporta o seu sofrimento com paciência, pois é precisamente na sua mansidão 

que encontrará a força para continuar a carregar a sua cruz no seu caminho de desenvolvimento. 

53 Bem-aventurado aquele que se humilha com humildade e é capaz de perdoar aqueles que o 

ofenderam, pois eu o justificarei. Mas ai daqueles que julgam os atos de seus irmãos, pois eles serão 

julgados por sua vez! 

54 Bendito aquele que cumpre o primeiro mandamento da lei e Me ama acima de todas as coisas 

criadas. 

55 Abençoado seja aquele que me deixa julgar a sua causa justa ou injusta. 

56 Meu Ensinamento te renova, fortalece teu espírito, para que quando teus lábios se abrem para 

repetir Meus Ensinamentos, fechem-se para blasfêmia ou praguejar. 

57 Neste tempo, voltei a regar a semente que plantei no vosso coração na Segunda Era. 

58 Desde as primeiras vezes que procurei a forma em que me tornei audível e compreensível para os 

homens. É por isso que enviei homens justos e profetas a este mundo, para que com suas palavras e obras 

fossem mensageiros da Minha vontade e dos Meus mandamentos. 

59 Na Primeira Era, fiz uma aliança de amor com Abraão por causa de sua obediência ao Meu 

comando, e recompensei sua firmeza, seu zelo e sua fidelidade, abençoando e multiplicando sua 

descendência. Para testar a sua obediência e fé, exigi dele a vida de seu filho Isaac, a quem tanto amava, e 

com a entrega dos grandes espíritos ele estava pronto a sacrificá-lo. Mas eu o retive, pois em seu coração 

ele já havia provado sua obediência, e isto era suficiente para Mim. 

60 Isaque foi o pai de Jacó, a quem foi dado ver o caminho da perfeição do espírito, simbolizado num 

escadote que estava sobre a terra e se perdia no infinito, e sobre o qual os espíritos em forma de anjos 

subiam e desciam. 

61 Estes três patriarcas formam o tronco do povo de Israel, do qual brotaram doze ramos e um número 

infinito de folhas; mas o seu fruto ainda não está maduro. 

62 O povo de Israel recebeu a Lei quando estava em sua peregrinação aos pés do Monte Sinai. 

Moisés, seu líder, recebeu as tábuas da lei e da inspiração (divina). A travessia do deserto foi feita para 

purificar os corações, para espiritualizá-los e para acender neles a fé no Deus invisível. 
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Quando o povo chegou à Terra Prometida e tomou posse dela, eles tinham a fé em seu Senhor 

profundamente impressa em suas mentes, e praticavam uma adoração simples, mas exaltada a Deus, na 

qual seus corações eram fortalecidos. Mas eis que os filhos das crianças não perseveraram na fé e na 

espiritualização, e quando outras tribos - pagãs - introduziram sua idolatria e superstição no seio do povo 

de Israel, eles os dividiram espiritual e terrenamente. Aí se levantaram os profetas que admoestaram a 

multidão e anunciaram o Meu julgamento sobre eles por sua infidelidade e pecado; mas os profetas foram 

ridicularizados e alguns foram condenados à morte. 

63 Digo-vos isto porque espiritualmente sois na verdade a semente daqueles primeiros patriarcas e das 

"ovelhas" de Moisés; mas também vos digo que estais entre os frutos que alcançarão a maturidade neste 

tempo e que darão vida e tempero à humanidade. 

64 Cristo então regou a árvore da vida com Seu sangue, e hoje Ele vem regá-la novamente com Sua 

palavra divina, para que os frutos de amor e misericórdia de todos os Seus filhos possam amadurecer. 

65 Neste tempo venho para combater todo fanatismo e idolatria dos vossos corações, pois a 

espiritualização não permite a materialização. Aquele que pratica o Meu ensinamento espiritual com 

fanatismo não faz a Minha vontade, nem interpretou corretamente o Meu ensinamento. 

66 Por que os homens ainda neste tempo materializam a adoração da Minha Divindade, embora eu 

tenha proibido, desde a Primeira Era, no Primeiro Mandamento da Minha Lei, que se me adorasse em 

figuras e imagens feitas por mãos humanas? 

67 Minha Palavra, neste momento, lutará como uma espada de dois gumes para remover do coração 

humano todo erro, a fim de que ele se liberte da ignorância para Minha Divindade e alcance a união de 

espírito a espírito. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 45  
1 A luz do Meu Espírito desce sobre vós. Venho para te dar o tesouro da paz e para te revestir com a 

roupa festiva da humildade. Se a humanidade quer rasgar sua roupa em pedaços, que o faça, pois esses 

pedaços servirão para cobrir sua nudez. 

2 Entre essas multidões aqui estão aqueles que, sem ter Me visto, acreditam em Mim, Me amam, e 

Me seguem. Abençoados sejam eles, pois estarão na Terra Prometida. 

3 Neste dia comemorais a ressurreição do vosso Mestre, e em verdade vos digo que muitos de vós 

serão ressuscitados para a vida da graça pela luz da Minha Palavra. 

4 Foi apenas como homem que nasci e morri, pois como Deus eu não tive começo, nem terei fim. 

Jesus nasceu da pureza de amor que o Pai tem pela humanidade, tomando forma humana no ventre de uma 

virgem casta, escolhida de antemão pelo Criador. 

5 As palavras e obras de Jesus foram o caminho que Ele traçou para vós, o caminho que vos 

conduzirá ao Reino dos Céus. Através do corpo de Jesus, Cristo sentiu todas as dores e medos do mundo, 

experimentou a agonia da morte, e estava disposto a entrar em espírito nas cavernas das trevas, onde os 

seres espirituais também O esperavam. Mas digo-vos que a dor de Jesus na hora sublime da Sua agonia na 

cruz não foi compreendida por ninguém. Houve um momento em que Ele se sentiu sozinho entre o céu e a 

terra, flagelado pelos elementos soltos e abandonado pelos Seus discípulos. Aconteceu então que Ele 

exclamou: "Meu Deus, meu Deus, por que Me abandonaste?" - O povo O expulsou do meio deles, e o Seu 

Espírito O deixou. 

6 Por causa do Meu poder, Jesus poderia ter sido insensível à dor física; mas eu não vim para 

enganar-vos a respeito da Minha natureza humana. Minha dor era sem precedentes, Minha morte era real, 

e Meu sangue era verdadeiramente sangue. 

7 Enquanto o corpo do Mestre jazia no túmulo, o Espírito Divino iluminava os lugares onde os justos 

e pecadores O esperavam, para que a Sua misericórdia os conduzisse a uma nova era. Pois o sangue do 

Cordeiro abriu o caminho do desenvolvimento espiritual não só para os seres deste mundo, mas também 

para os do vale espiritual. 

Depois dessa missão de amor ter sido cumprida em todos, o Corpo de Cristo fundiu-se com o Espírito 

Divino da mesma forma que Ele tinha tomado forma humana. 

8 Uma vez que o corpo de Jesus não tinha saído da "terra"* - por que ele deveria ter pago tributo a 

ele como todos os homens fazem? 

Ele tinha-te dito: "O meu reino não é deste mundo." 
* Isto é, criado de acordo com as leis naturais da terra. 

9 Ao ouvir o Meu ensinamento, o vosso espírito desperta para uma nova vida, porque comeu o pão 

da vida eterna, que é a Minha Palavra. Fortalecei-vos com o Meu ensinamento, porque se aproxima o 

tempo em que os homens vos atacarão como lobos famintos para vos julgar, e não é da Minha vontade que 

deixeis a vossa fé e a vossa paz nas mãos dos vossos perseguidores. 

10 Aproveita o tempo enquanto a Minha manifestação ainda está contigo nesta forma, pois se não 

acenderes as tuas lâmpadas hoje, amanhã voltarás por este tempo de ensinamentos e graças, e chorarás no 

desejo de ouvir a Minha Palavra mais uma vez. Muitos dirão: "Mestre, o que eu daria para ouvir mais uma 

vez, através daqueles que eu condenei como imperfeitos, um dos teus ensinamentos". 

11 Usem verdadeiramente o Meu ensinamento, agora que o trago até vós através da mediação destes 

meus filhos, que escolhi e preparei. Fiz fluir dos seus lábios palavras de sabedoria e amor. Na rendição 

eles se afastaram do mundo, e por causa de você eles bebem um copo de sofrimento, sabendo que são o 

instrumento do Pai para a Sua união com você. 

12 Mesmo que, para ouvir a Minha palavra neste momento, você se apresse para estes humildes 

lugares de encontro, você ainda pode enviar a sua oração no lugar onde você está: Seja na câmara calma, 

ou onde você ganha o seu pão de cada dia, na estrada, no vale, ou nas margens de um rio - em todos os 

lugares onde ouço as suas petições. 

13 Aprende a purificar o teu coração e eleva o teu espírito para Mim, para que possas receber a 

comunhão espiritual (comigo). Não te esqueças que Me levas no mais íntimo do teu ser. Levantai-vos para 

Mim, para que, quando chegar o último momento de 1950, o vosso espírito não se enche de terror, 
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dizendo: "Mestre, afastai-vos de nós". Em verdade vos digo que quem se preparar a partir desse momento 

se unirá de espírito em espírito com a Minha Divindade. 

14 Se você tivesse usado um dos muitos ensinamentos que eu lhe dei, e o ensino dele fosse a Lei que 

guia todas as ações da sua vida, em verdade lhe digo, não seria mais necessário que Eu estivesse entre 

vocês, pois no que você ouviu até agora está contido todo o Meu ensinamento. 

15 Mais uma vez dou-vos a minha palavra para que o vosso espírito sinta que está no banquete da 

vida eterna. Como o meu apóstolo João, refresquem-se com a contemplação das revelações do mundo do 

além. 

16 Nesse tempo toda a descrença entre vós desaparecerá, pois eu vos deixarei como uma lâmpada de 

fé acesa entre os homens. 

17 Cada vez que me apresento a Ti, e enquanto te transmito a Minha Palavra, a tua dor diminui 

porque o teu espírito sente a Minha presença e é refrescado pelo Meu amor. 

18 Não só aqueles que se reúnem nesses locais de encontro Me escutam, mas grandes legiões de 

espíritos estão presentes nessa manifestação e recebem a Minha luz. Entre essas multidões estão aqueles 

que na Terra foram seus pais, seus companheiros, seus filhos. Todos estão no processo de subir a escada 

da evolução. 

19 O teu coração se enche de alegria quando Me ouves falar desta maneira, e sentes que é a glória do 

próprio Pai que se abre nestes momentos para derramar a sua graça sobre toda criatura do Senhor. 

20 A luz do Meu amor, que iluminou o caminho do desenvolvimento de todos os Meus filhos, fez 

com que alguns cientistas confundissem suas idéias quando se depararam com o fato de que a origem da 

criação não é como eles haviam imaginado. Mas eu lhes falarei da montanha, e a força da Minha voz 

sacudirá a terra através dos elementos e lhes mostrará a verdade. 

21 As pessoas, se quiserem entrar em comunhão com a Minha Divindade, não olhem para esses porta-

vozes através dos quais Eu me manifesto, como para os seres superiores. Estude e entenda Minha Palavra, 

então você se sentirá como se estivesse em Meu santuário e se deleitará com o significado espiritual de 

Minha Doutrina. Desta forma você se tornará forte para testemunhar que esta é a Terceira Era e que nela 

eu me revelei aos homens como o Espírito Santo. 

22 Atualmente estou escolhendo meus novos discípulos entre a humanidade, dizendo aos homens: 

"Renovem-se", e às mulheres: "Não pequem mais". Todos vocês Meu perdão se purificou para que possam 

começar uma nova vida. 

23 Você que já provou muita amargura - agora beba leite e mel deste cálice de amor, que eu ofereço a 

você. 

24 Alegrai-vos por possuirdes este bem espiritual. Não vos entristeçais demasiado pela manutenção 

do corpo; lembrai-vos que vos disse: "O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que vem de 

Deus". 

25 A todos vós encontrei perdido, e vos mostrei o caminho, dizendo-vos: "Eu sou o Caminho, a 

Verdade e a Vida; segui-Me até ao fim". 

26 Eu não forcei ninguém a seguir-me, e não ameaço ninguém se ele não o fizer. Certamente existe a 

lei da expiação - que cada um causa a si mesmo - para que sua alma possa evoluir e alcançar sua 

purificação e luz. Mas o inferno do fogo eterno não existe, assim como não há punição de Deus. Não 

interprete mal o que lhe foi dito em tempos passados através de alegorias. 

27 Hoje me escutais, e cada um reconhece sua missão, enquanto Elias, como servo incansável do 

Senhor, reúne os 144.000 novos discípulos, 12.000 crianças de cada tribo deste povo, para que recebam na 

testa a marca que os identifica como Espiritualistas Trinitários-Marianos. 

28 Quando te sentires exausto no caminho da vida, vem a Mim e descansa enquanto ouves esta 

palavra, pois eu ainda estou contigo. 

29 Esta palavra é o pão que levo à tua boca. O seu significado espiritual é a água cristalina que o 

ajuda a limpar a sua alma de todas as suas manchas. 

30 Temeis que as tempestades vos afastem deste caminho, e que, por sua vez, vos enfraqueçais 

perante as paixões da carne. Temeis a conversa dos homens, seus julgamentos, temeis o mundo que vos 

afasta de Mim com suas múltiplas tentações. 
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31 Como não entendeste a Minha palavra, acreditas que exijo que desistas e renuncies a tudo o que é 

material, enquanto eu te ensino a dar ao espírito o que lhe pertence, e a importar o que te pertence. 

Enquanto você estiver no vale das lágrimas, você não alcançará a perfeição. Mas deveis equipar-vos com o 

amor e a misericórdia que espalhastes entre os vossos irmãos para alcançar o vale espiritual e colher o 

fruto da vossa semeadura. 

32 O mistério que vos revelo é o Meu próprio Espírito, que está para além da escada de Jacob. Eu não 

estou na escada, pois sou perfeito. Nela estão apenas os seres que vão em direcção à perfeição. - Quem 

pode sentir que a Minha Doutrina é como um pesado fardo para o seu espírito? Se comparar o seu peso 

com o de uma cruz, compreenderá que agora sou o seu ajudante*.  

* Ver nota 8 no anexo. 

33 Quem se pode afastar de Mim, já que estou em todo o lado? Alguns tentam retirar-se de Minha 

Presença para semear secretamente as sementes que lhes confiei e colher a colheita para si mesmos, mas 

eu lhes dou os campos férteis. Aqueles que tentam se retirar terão que ir para o deserto. - Quando é que 

viram germinar alguma semente na areia branca e quente? Lá eles não assistirão à festa que você desfruta 

comigo, nem ouvirão na sua solidão as trilhas dos pássaros que o encantaram com seu canto. 

34 Aquele que sentiu em seu coração o desejo de abandonar a cruz, não adivinhou seu propósito ou 

destino. 

35 Quantos de vocês se confessam culpados e pecadores diante de Mim, e ainda assim são daqueles 

que Me amam! Quantos proclamam que Me amam, e nem sequer têm fé em Mim! Eles acreditam quando 

recebem benefícios; no entanto, quando lhes sucede um julgamento, eles negam-Me! 

36 Esta Terceira Vez foi um convite ao vosso espírito, um apelo para que tenhais a graça de estar 

entre aqueles que recebem o fruto divino dos Três Tempos. 

37 Quando a humanidade estava no auge da corrupção, a luz do Meu Espírito descia, transformada em 

palavras que o homem podia entender, para salvá-lo. Mostram-lhe o caminho da sua expiação, ajudam-no 

a cumpri-lo e fazem-no compreender a recompensa que o espera. 

38 A vós que Me ouvis, digo: não useis pó imundo nas vossas "sandálias", procurai-Me, Eu sou a 

vossa salvação. Eu sou o barco que te salvou do naufrágio, que te levou para longe do mar revolto do 

pecado, para te trazer para a terra da promessa. 

39 Por que você já encontrou dor em sua jornada pela vida? Porquê ter os pés assados contra os seixos 

do caminho? Porque é que a sede vos atormenta como vagabundos cansados? É porque você costumava 

percorrer o mesmo caminho e não limpava o caminho para aqueles que vinham atrás de você, porque você 

não sabia que teria que passar por ele novamente. Mas se nunca saciou a sede de quem tem sede, como 

pode esperar que alguém sacie a sua? 

40 Só eu saciei a sede do teu espírito de amor e paz. A minha palavra é água cristalina derramada 

entre vós. Desfrutai-o quando o beberdes, convidai os vossos irmãos a fazê-lo, e em verdade vos digo que 

acabareis por experimentar a unidade e a paz nas almas. 

41 Se na Segunda Era seus olhos Me viram porque eu vim como homem, hoje eu venho em espírito. 

Se os teus olhos físicos não Me viram, a sensibilidade do teu espírito certamente Me sentiu, porque Eu 

faço a Minha presença palpável para ti. Quem dos que Me ouvem não Me sentiu ao bater acelerado do seu 

coração? Quem de vós não tremeu com a Minha palavra, que é como um olhar penetrante que chega ao 

vosso espírito com a sua luz? 

42 Eu falo contigo como Mestre, não como juiz. Não Me busque como juiz, pois em vez de 

julgamentos eu espalharei conforto e vida entre vocês. 

43 Abri os vossos olhos para que possais tomar consciência de que a Minha Lei está manchada na 

terra, mas não para que possais julgar aquele que a viola. Aprende a Minha Lei para que não te desvies 

quando os homens a esconderem de ti, e para que saibas guiar aquele que anda na escuridão. 

44 Você não veio (para o mundo) para humilhar ninguém. Na verdade, eu digo-te: Antes que isso 

aconteça, seria melhor para você não falar do Meu trabalho, ou que a morte lhe cortasse a vida. 

45 Pessoal, vocês não sabem o que eu tenho reservado para vocês. Não penseis que o que ouvistes até 

hoje é tudo o que tenho a dizer-vos; ainda vos revelarei grandes ensinamentos; muito grandes dons se 

desdobrarão dentro de vós. 
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46 A minha instrução vem em vosso auxílio para que possais conseguir unir-vos espírito a espírito 

com o vosso Pai, pois aí está a vossa salvação. Abre o teu coração para que possas guardar nele o tesouro 

da Minha Palavra até o momento em que deves revelá-lo aos teus irmãos. Pois esta é a Palavra que 

transforma o pecador e cura os doentes. 

47 O vestígio que te deixo neste tempo não é de sangue, mas de luz. Vinde a Mim, discípulos, e 

recuperai-vos dos vossos sofrimentos. Com a Minha palavra, aplacai a vossa fome e sede de amor e de 

paz, para que, quando eu vos tiver regado com bens espirituais, sejais como as virgens da Minha parábola: 

com candeeiros acesos, esperando o Cônjuge casto, para que o recebais quando ele bater à vossa porta. 

48 Quem guarda a minha palavra no seu coração e acredita nela, terá paz e felicidade nos caminhos do 

mundo e alcançará a sua ascensão espiritual no caminho que conduz ao meu reino. 

49 Com amor, dou-te a minha palavra para te dar a verdadeira vida e para te ensinar a fazer o mesmo 

entre os homens, onde há tantos mortos para a fé. Tudo o que fizeres em Meu nome verás frutificar nos 

teus irmãos. Mas se, em vez de abençoardes, blasfemardes ou julgardes os vossos vizinhos pelo caminho, 

em verdade vos digo que vos condenareis, pois com a medida com que medis, sereis medidos. 

50 Se você me machucou, peça-me perdão. Se o teu irmão te magoou, perdoa-lhe, talvez ele não saiba 

o que fez. Se, por outro lado, você ainda machuca, mesmo tendo tanta luz através dos ensinamentos que 

recebe, você não pode dizer que está inocente. 

Se vos ofendêsseis, seríeis mais duros do que a rocha; pois eu vos ensino, para que sejais nobres para com 

os vossos irmãos. 

51 Estudem Minha Palavra para que a morte não vos surpreenda despreparados, e para que as trevas 

não vejam o caminho para que o vosso espírito evolua. Minha Instrução é o único livro que contém a 

verdade desde a primeira palavra até a última. Este livro que abri novamente diante de vós neste tempo, 

para despertar-vos para a vida eterna e para unir-vos no Meu recinto de amor, pois vejo-vos perdidos como 

ovelhas sem pastor. 

52 Aqui está a voz daquele que chama os espíritos para libertá-los dos problemas do mundo. Alguns 

de Meus filhos reconheceram a voz, outros não, porque suas mentes, cegadas pelo materialismo desta 

época, não a reconheceram. Mas eu, o Pastor, que tenho as noventa e nove ovelhas no redil do Meu amor, 

que é o Meu Reino, desci à terra em busca da perdida. 

53 Há quanto tempo vos alimentais de frutos amargos que vos fizeram esquecer a doçura do fruto da 

verdadeira vida, e só quando ouvistes a Minha palavra é que voltastes a experimentar qual é o verdadeiro 

alimento do espírito. 

54 No passado, você iniciou e procurou em vão o caminho para a sua ascensão espiritual, porque 

estava deprimido pela dor dos seus pecados. Hoje eu uni-vos, aumentei-vos e fiz-vos conhecer os vossos 

dons. Mas em verdade vos digo: antes de cairdes na vaidade por causa dessa graça, e querereis julgar o 

pecador, ou tentar humilhar aquele que ficou aquém, lembrai-vos e refleti sobre a Doutrina que vos dei na 

Segunda Era, quando a mulher adúltera foi trazida perante mim; lembrai-vos da Parábola do Fariseu e do 

Publicano, e da do Bom Samaritano. O significado espiritual desses ensinamentos é eterno. Hoje, amanhã, 

e para sempre, podem pô-los em prática nas vossas vidas. São parábolas que vos dei na Segunda Era, às 

vezes às margens de um rio, outras vezes no deserto ou numa montanha; foi a Mensagem Divina que vos 

trouxe em Jesus, antes que os homens Me prendessem para Me condenarem e Me crucificarem em 

Jerusalém. 

55 Era Minha vontade que a Minha palavra vivesse em vossos corações para que dela fluísse 

misericórdia e amor e vocês se dispusessem a curar os doentes sem esperar uma recompensa, porque 

fazem o bem por amor a vossos irmãos. 

56 Não se chamem espiritualistas se em seu coração sentem repugnância pelos doentes ou 

repugnância quando seus corpos estão envoltos em trapos. Vocês não serão Meus discípulos, desde que se 

separem dos pecadores por medo de que seu coração seja infectado. 

57 Eis aqui a minha nova palavra, que unireis com a que vos dei em tempos passados. Através das 

mentes de vários intermediários eu vos dei neste tempo, para que nele possais ter a confirmação de que o 

que foi dito através de uma boca foi dito através de todas. 

58 Preparai-vos, homens e mulheres, porque entre vós estão aqueles por quem eu vos darei a Minha 

Palavra. 
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59 Aqui está o marido que bateu à porta das virgens, e quando elas o esperavam, abriram-no, 

mandaram-no entrar, e uma festa foi celebrada em sua casa. 

60 Alguns de vocês se sentaram à mesa do amor para comer o pão da Minha Palavra e beber o vinho 

que é a essência Divina da Minha Palavra. Quantos de vocês também estavam comigo na Segunda Era, 

ouvindo-Me. Outros viram Meus apóstolos nas províncias, semeando a semente da fé em Cristo nos 

corações e trazendo provas da verdade para o povo, curando os doentes, purificando os leprosos e 

confortando os aflitos. Mas aqueles que não tomavam a refeição naqueles dias comerão hoje, e aqueles 

que não estavam no mundo o serão hoje. 

61 Estou no processo de escolher os meus discípulos de novo. Lembrai-vos que na Segunda Era lavei 

os pés dos doze apóstolos que tinha escolhido segundo a Minha misericórdia, e dei-lhes um beijo de amor 

para que compreendêsseis: Se o Senhor fez isso, o que você deve fazer com seus irmãos? 

62 Cheio de humildade, venho consolar-te e salvar-te, para que, quando te dispuseres a cumprir a tua 

missão de mostrar aos homens o caminho, possas deixar um rasto de mansidão ao longo do caminho. 

Aquele que não lavou os seus "pés" antes de começar o seu dia de trabalho - que traço de pureza será 

capaz de deixar para trás? 

63 Aqui está o Cordeiro que voluntariamente se sacrificou para que Seu sangue pudesse ser o símbolo 

da vida em todos os Seus filhos, e que Sua marca pudesse marcar o caminho espiritual de desenvolvimento 

para a humanidade. 

64 Vejo entre vós aqueles que Me seguirão, mas também aqueles que terão de derramar lágrimas e 

que só mais tarde farão grandes votos para Me virar as costas. Ainda estou entre vós; aproveitai os 

momentos, porque em breve vos deixarei para trás e contemplarei do infinito o cumprimento daqueles que 

receberam esta herança. Qualquer um que purifica o seu coração para transmitir a Minha Palavra será forte 

pela sua pureza, misericórdia, amor e humildade. Mas aquele que se exalta e trai o Meu Trabalho será 

fraco diante das tentações. 

65 A vossa nação abriu as suas portas, através das quais vieram grandes multidões de várias nações; 

pois eu vos disse que neste tempo não haverá doze escolhidos, mas doze mil de cada uma das doze tribos - 

cento e quarenta e quatro mil que trarão a Minha Palavra à humanidade. Alguns estão no Vale Espiritual, 

outros na Matéria. Aqueles que vivem no Além e não conheceram este ensinamento, eu os farei voltar à 

carne, para reuni-los todos juntos na Terra. Serão estes que, por amor aos seus irmãos, levarão a cruz do 

sacrifício e beberão o cálice da amargura. 

66 Hoje comereis o pão e bebereis o vinho do Reino do Céu através do sentido espiritual do Meu 

ensinamento, enquanto a humanidade continua a representar este ensinamento com o pão e o vinho da 

terra. 

67 Reuni-vos à Minha volta para que vos possais proteger uns aos outros e sentir-vos fortes, pois os 

lobos vos esperam, e os fariseus que se escondem entre as multidões são os de ontem. Eles ainda não 

podem me reconhecer, porque seus sentidos se tornaram confusos. Eles são os hipócritas que escondem 

seus pecados atrás de uma pureza fingida. 

68 Vigiai e orai, porque serão os primeiros a dizer-vos que eu sou o falso Cristo. Alguns vos indicarão 

as profecias da Primeira Era, e outros as da Segunda Era, procurando provar-vos que esta vos foi predita 

como falsa. Dir-lhe-ão para não se deixar enganar por estas proclamações. Em verdade vos digo: Cuidado 

com eles e com aqueles que só recorreram à Minha Palavra e não têm poder para fazer obras que 

convençam pela sua verdade. 

69 Examinai-vos perante a vossa consciência e perguntai-vos se os doentes ficaram bem, se sentiste 

paz quando Me ouvistes, se te sentiste inspirado a fazer o bem e a amar-vos uns aos outros, se vos 

renovastes? - "Sim", a tua consciência respondeu-te. 

70 Lembre-se e reviva os tempos passados. Aqui está a mesa sobre a qual é colocado o alimento que 

dá a vida eterna. Mais uma vez vos digo que o Meu Corpo e o Meu Sangue são representados hoje pela 

Minha própria Palavra. Uma migalha deste pão é suficiente para dar vida eterna a um espírito. Os doentes 

que provarem este pão alcançarão saúde, e quem beber este vinho com elevação de espírito e reverência 

pela Minha Doutrina receberá paz para sempre. 
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71 Quem se lembrar da Minha Palavra na hora sublime da morte humana, em seu espírito serão os 

dons e graças que estão nele (Minha Palavra), para que em seu caminho possa ver a luz do Meu Espírito 

Santo. 

72 Os pensamentos secretos do Pai foram revelados para os pobres e humildes. Quem beber deste 

vinho sentirá seu espírito fortalecido; quem fechar os lábios para não beber por medo da morte, a morte 

estará nele, e só o Meu amor será capaz de elevá-lo. Mas então, se for a Minha vontade, virei até ele para 

dizer: "Por que não bebeste do Meu vinho? Levantai-vos, eu sou Aquele que falou pela boca do homem, e 

o mesmo (é Ele) que vos eleva neste dia à vida de graça. Quem, senão eu, tem autoridade para ressuscitar 

os mortos"? 

73 Enquanto vos dou o meu ensinamento, contemplo o coração de cada um dos presentes. Alguns 

dão-me o seu coração, que se alimentou com a Minha palavra até satisfazer a sua fome de amor e 

consolação. Outros pensam na forma como podem destruir esta Obra, porque não crêem nela e são 

perturbados pelas grandes multidões de corações fervorosos que se reúnem nestes lugares de encontro para 

ouvir a Minha Palavra. 

74 Coma deste pão, nele está a vida eterna. Bebida do vinho, seu conteúdo espiritual é o gosto divino 

do bem, que a Minha Palavra possui. 

75 Não se esqueça das obras que fiz para você, para que você também as faça para seus irmãos. Tal 

como eu te amei, também eu amo os teus vizinhos. Sente os necessitados na sua mesa e dê-lhes o melhor 

lugar nela. 

76 Em cada uma das Minhas palavras* há uma riqueza de revelações para que vocês mergulhem no 

seu estudo; pois o momento da Minha partida está se aproximando, quando vocês se sentirão sozinhos. 

Ficareis como ovelhas entre lobos, mas eu vos consolarei. Então sua missão começará e alguns irão para 

as casas, outros para as províncias, e outros mais para outras nações. Sereis bons trabalhadores nos Meus 

campos e incansavelmente semeareis as Minhas sementes de paz e amor. Mas não será necessário que 

você carregue sacos duplos de provisões para a viagem - eu vou providenciar para você. Não temerás os 

rigores do tempo, nem os dos elementos, Minha presença está em tudo o que é criado. 
* O termo "palavra" aqui não significa a palavra individual, mas sim epitomiza a exposição de um pensamento 

divino através de palavras humanas. 

77 Eu vos conduzirei aos lares onde habitarão aqueles que compartilharão a vossa fé. Eles vos 

acolherão com alegria, e ali chamareis outros a reunir-se para rezar e levar-lhes a Minha mensagem. Estes 

"últimos" se tornarão "primeiros" e se estabelecerão como novos apóstolos para semear como vocês os 

ensinaram. 

78 Muito vastos são os Meus campos, e muito escassos são ainda os semeadores; mas é Minha 

vontade que, no tempo em que ainda vos der a Minha Instrução nesta forma, os cento e quarenta e quatro 

mil sejam sorteados. Pois serão aqueles por cuja mediação me farei conhecido da humanidade neste 

tempo, e de todos os que me testemunharem, eu também darei testemunho, assim como todos os que Me 

traírem terão de comparecer perante o Meu julgamento. 

79 Eis que todos vós tendes comido do Cordeiro; contudo, vejo entre vós aquele que Me trairá. Não 

neste momento, nem nesta noite, mas quando, seduzido pelas tentações do mundo, ele aceita as moedas 

brilhantes para o prêmio de seus irmãos. Como ninguém sabe quem pode ser, perguntam em seus 

corações: "Mestre, quem é?" - Só vos digo: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." 

80 Há também alguém que Me nega neste tempo, e será em breve; nesta mesma noite alguém negará 

onde esteve e a quem pertenceu. - Que ninguém Me negue por medo do mundo, pois a sua dor será muito 

grande. 

81 Uma vez Jesus foi ao jardim das Oliveiras para orar, pois a Sua viagem sacrificial estava se 

aproximando. Hoje eu digo-vos: Ore e lembre-se desse exemplo, para que você possa encontrar força no 

Senhor. Pois na verdade, digo-vos, a taça que bebi naquela noite foi muito amarga; mas também a que esta 

humanidade me está a entregar hoje de novo - que amargura! Nela estão todas as lágrimas, o sangue e a 

dor dos homens. 
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82 Por isso, ó amados discípulos, eu vos ensino a orar para estar preparados para as grandes visitas. 

Nunca, porém, o pecado de todos os homens descansará sobre um só. Somente Cristo carregou sobre seus 

ombros o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último. 

83 Aqueles que zombam interiormente dessas manifestações são aqueles que cuspiram no Meu rosto, 

e aqueles que Me julgam agora são aqueles que Me açoitaram naquela Segunda Era. O pecado e a 

escuridão desta humanidade são as masmorras em que eu recebo todos os tormentos. 

84 Preparai-vos, pois, porque as multidões de incrédulos e as legiões de espíritos confusos vos 

perseguirão. Mas então eu lhes direi: Afastai-vos dos Meus discípulos, eles não são culpados. 

85 Observai e orai, vivei em paz, e tereis a Minha força no vosso espírito, pois alimentai-vos do pão 

da vida eterna. 

86 Chegou a hora de recordar o Cristo, o Divino Mestre, em Seus últimos momentos na Cruz, aquelas 

horas de escuridão no mundo quando Minha Presença iluminou os espíritos que Me esperavam. 

87 Em um novo Gólgota, a humanidade me exaltou nesta Terceira Era, e da Minha cruz eu vos 

contemplo, ó homens. A luz do Meu Espírito desce sobre os homens, como naquele tempo em que o Meu 

Sangue derramava gota a gota sobre a humanidade. Meus sofrimentos Divinos são como feridas que se 

abrem diante da ingratidão e dos pecados dos homens. Mas hoje, deles brotarão águas de graça para que os 

cegos possam ver e os ímpios possam ser redimidos. Se você ferir uma árvore, a seiva da vida irá fluir 

dela: Eu sou a árvore da verdadeira vida, que te dá vida quando a procuras destruir. 

88 Quem me ajudará a carregar a minha cruz neste tempo? - Vocês, discípulos! E aquele que chorar 

por seus pecados e se arrepender e se renovar, permanecerá na memória da humanidade como aquele 

pecador que molhou meus pés com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. 

89 Bem-aventurados aqueles que sentem em seus corações a dor do seu Senhor, Sua sede de amor, 

pois Eu os deixarei contemplar-Me em toda a Minha glória no mundo do além. 

90 Enquanto na terra a morte que os homens prepararam para Jesus o separou dos braços de sua Mãe 

amorosa, hoje, na eternidade, Mãe e Filho estão unidos no amor Divino. Porque deveis saber que se Cristo 

é a Palavra de Deus, Maria é a ternura materna de Deus e, desde o infinito, perto da cruz que me 

preparastes de novo, Ela, amorosamente, estende o Seu manto para vos cobrir e dirige o Seu olhar materno 

cheio de perdão para vós. 

91 Não se esqueça destas manifestações, e quando o ano 1950 terminar, reúna-se para recordar estes 

ensinamentos. Então os teus olhos transbordarão de lágrimas, de tristeza e ao mesmo tempo de alegria - de 

tristeza porque te lembrarás do tempo em que ouviste as Minhas palavras, e de alegria porque finalmente 

entraste no tempo da união do espírito com o espírito. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 46  
1 Abençoados sejam vocês que correram para cá quando ouviram o chamado do amor que os 

convidou para o banquete espiritual para desfrutar do alimento da vida eterna. Trouxe-vos isto em 

cumprimento da promessa que fiz ao vosso espírito através de Jesus. 

2 Quando vejo que estás cansado do caminho do teu desenvolvimento, aproximo-me para te encher 

de força e te digo: "Vai passo a passo até ao fim do caminho da vida, com a esperança de alcançar a Terra 

Prometida. Ali encontrarás a recompensa da tua fé e perseverança nessa paz abençoada e verdadeira que o 

teu espírito tanto anseia". 

3 Ó povo a quem eu tenho agradado e a quem chamei Israel, filho da luz e discípulo do Espírito 

Santo: Não preste atenção se o seu corpo está vestido de trapos ou os seus pés estão nus - a sua dignidade 

espiritual não se baseia no material. Examina as obras da tua vida à luz da tua consciência, para que possas 

saber se a tua alma é pura do pecado. 

4 Se você sente dor diante da dúvida e do escárnio de seus irmãos, afirme-o. Sabes se nessa altura 

não gritaste a Pilatos para me crucificar? Sabe se não estava entre aqueles que perseguiram os Meus 

apóstolos e lhes deram o cálice do sofrimento para beber? 

5 A esta pergunta você se cala, mas eu lhe digo: "Perdoe quando se ofende, não faça das Minhas 

palavras armas de dois gumes para ferir seus irmãos. Neste tempo o vosso espírito evoluído alcançará a 

serenidade; ele guiará todas as vossas obras, palavras e pensamentos. Sua idade espiritual não é mais a de 

uma criança, e através da Minha instrução vocês deixaram de ser crianças pequenas e se tornaram 

discípulos. 

Faça o seu trabalho dentro de Minha Doutrina, sem alterá-la ou profaná-la. Não retire ninguém da sua 

empresa, mesmo que você veja manchas ou falhas em um dos seus irmãos. Não diga que é o tara se 

alguém acrescentar ideias imperfeitas à Minha Doutrina ou fizer mau uso dos seus dons. - Corrija-o com 

amor e guie-o com misericórdia. 

Só no caso de ele endurecer nas suas más inclinações e te julgar mal, desiste dele, reza por ele e deixa o 

assunto para Mim. 

6 Eu vos preparo para que com a Minha luz possais trazer a ressurreição aos mortos para a vida da 

graça, e para que a vossa oração os salve e as vossas obras sejam um exemplo salvífico para os vossos 

irmãos. Meus filhos, pensai no que ireis oferecer ao vosso Pai quando estiverdes na Sua presença. 

7 É o Espírito da Verdade que fala contigo. Reconheceste a árvore pelos seus frutos, e esta nascente 

pela sua água límpida; por isso, segue esta trilha. Mas é necessário que vocês purifiquem esse grande amor 

que sentem por Mim de todo egoísmo, de toda contenda com o próximo, para que ele seja puro e digno do 

Pai. 

8 Seja humilde, mesmo que sinta que o Criador colocou grandes dons em seu ser. Lembre-se que 

não trouxe uma coroa para fazer dele um rei. 

9 Multidões de homens que estão reunidos e escutam a Minha Palavra: Já se aproxima o dia em que 

não mais ouvirás esta Palavra e te sentirás só, embora a Minha presença espiritual esteja contigo. Então 

começará um novo período no qual vos purificarei de corpo e alma, no qual purificarei o culto a Deus e os 

costumes afins deste povo, para que então possam ir a outras províncias e outros países para levar a boa 

nova da Minha Palavra e dar testemunho com as suas obras dos ensinamentos de amor da Minha Doutrina. 

10 Tenho predito que depois do ano 1950, as multidões que compõem este povo já procurarão 

alcançar a união de espírito a espírito, pois então eu não mais vos darei a Minha Palavra através da mente 

humana. O que você fará então com Meus Mandamentos e Minhas Doutrinas? Em que consistirá o 

exemplo de espiritualização, de obediência e de fé, que oferecereis àqueles que ainda não entraram no 

vosso círculo? Qual será o exemplo e a semente que você deixará para as gerações futuras? 

11 Perceba que esse tempo já está próximo, e que será o início da união espiritual (com Deus), o fim 

do reinado da idolatria e do fanatismo religioso. 

12 De terras distantes, grupos de pessoas virão a esta nação em busca deste testemunho. Você os 

receberá com todo o amor do seu coração e lhes mostrará o "Livro da Verdadeira Vida" que você formou a 

partir dos ensinamentos que lhe dei, sem esquecer que suas obras e sensações devem fazer parte do livro 

que você está apresentando. 
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13 Aproveite os anos que restam para sua instrução e deleite espiritual através da escuta de Minha 

Palavra; não dê motivos para que este tempo seja de julgamento e reclamação. Não deixeis que chegue a 

isto, que desde a primeira palavra trazida pelo mensageiro Elias no início desta proclamação, até a última 

que vos dou, pagueis (pela vossa desobediência) com expiação e dor. 

14 A fim de evitar qualquer profanação, vou purificar este "campo de trabalho" e visitarei todos 

aqueles que receberam escritórios. Estenderei esta purificação a todas as áreas das vossas vidas, não 

apenas ao espiritual. Aqueles que profanaram a Minha Lei devem cuidar para que as manchas que 

colocaram nela sejam lavadas. 

15 Pessoal, eu quero que a minha paz se manifeste através do vosso espírito, do vosso olhar e do 

vosso sorriso. Não quero que um rosto abatido pelo sofrimento reflita amargura ou falta de paz. Vós sois 

um povo nascido na dor e que tem a tarefa de conquistá-lo; que carregais a sua cruz com sacrifício e amor, 

dobrando o pescoço e vencendo as fraquezas do corpo. Esvazia a tua taça com paciência, reconhecendo 

que a Minha Palavra Divina te cura das tuas feridas a cada momento. 

16 Quando é que esta palavra chegará a toda a humanidade? Os trinados destes "rouxinóis"* não 

chegaram longe, não fizeram o doce som dos Meus ensinamentos chegar às casas de luxo dos grandes ou 

às residências dos poderosos. Eles não chegaram aos campos de batalha encharcados com o sangue dos 

homens, nem os espíritos ocupados com a construção da nova torre de Babel, ou com a habitação no novo 

Sodoma. Contudo, a palavra que passa pelos vossos lábios durante os últimos anos da Minha manifestação 

será a mensagem que amanhã chegará a todos os vossos irmãos; pois para isso vos estou purificando 

nestes momentos, e preparando-vos. 
* Uma expressão poética para a palavra divina através dos portadores da voz. 

17 Aos vossos ouvidos chegaram apenas as lamentações de viúvas e órfãos, juntamente com rumores 

de guerra, notícias de grandes sofrimentos e tragédias que ainda não experimentastes e sofrestes. 

18 Vocês aprenderam através de Mim que são filhos do povo de Israel, e através da história vocês 

sabem que em tempos passados esse povo se autodenominou o "povo de Deus", o eleito, aquele sobre 

quem todas as graças do Pai Celestial foram derramadas. Hoje quero que vocês saibam que aquele povo, 

que enviei de novo à terra neste tempo, nunca foi mais amado do que os outros povos, e quando recebeu 

muitas graças de Mim, foi com a intenção de compartilhá-las com os outros, para que fosse luz, caminho, 

livro aberto, e salvação para todos os seus vizinhos. 

19 Este povo cumpriu a sua missão em tempos passados? Está a cumprir esta lei do amor e da 

fraternidade nos dias de hoje? - Se você conhece a história antiga deste povo, não será desconhecido para 

você que grandes aflições, dificuldades, cativeiro, fome, pestilência e humilhação também estavam sobre 

eles, por causa de sua falta de fé e desobediência. Não foi o amor, nem a obediência à Minha Lei, nem a 

espiritualização daquele povo que escreveu um livro para as gerações futuras. O livro daquele povo está 

escrito com o sangue dos irmãos, dos profetas e dos justos; está manchado de má vontade, desobediência e 

desunião, e está selado com o sangue do Filho de Deus. 

20 É necessário que este povo lave e limpe todas aquelas manchas de vergonha, que apague todas as 

suas transgressões do livro e que ponha em seu lugar boas obras, ações dignas do seu Senhor. 

21 Vocês discípulos, não escrevam neste momento um novo livro cheio de desobediências e 

profanações, pois mais tarde não teriam lágrimas suficientes para remover as vossas manchas deste livro. 

Escreva uma nova história, mas que consista em renovação moral, reconciliação, fraternidade, obediência 

e espiritualização. A tua aliança (com Deus) neste tempo é escrita pela tua consciência. 

22 Nos anos em que eu continuar a dar-vos a Minha instrução e que servem para vos preparar para a 

Minha partida, cumprireis a tarefa que vos peço. Saiba que depois desse tempo eu não quero que os 

homens conheçam o engano, nem as suas actuais imperfeições. Quando esse tempo chegar, os homens 

conhecerão Minha Palavra através das Escrituras que eu confiei às Minhas Penas de Ouro. Neste livro 

vocês mergulharão quando estudarem Meu Trabalho, quando se sentirem perturbados pelas visitas, ou 

quando tiverem um desejo de consolo. 
* Esta expressão figurativa referia-se às pessoas que tomavam notas e recolhiam os ensinamentos divinos. 

23 A luz do Meu Espírito derrama em suas mentes para que vocês saibam como guiar aqueles que 

seguirão seus passos. 
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24 Hoje dou-vos a Minha instrução, como na época em que vivi convosco e vos mostrei com o Meu 

exemplo como a raça humana é redimida. 

25 A humanidade, não satisfeita com essa lição, ainda exige neste momento que o sangue inocente 

seja derramado mais uma vez, mas o Divino Mestre veio em espírito, e que a prova do amor não se repita 

na mesma forma. Hoje falo-vos através da mente do homem, enviando-vos inúmeros raios da Minha luz 

com os quais vos dou a Minha sabedoria para que possais encontrar a salvação e o vosso espírito tomar o 

caminho do amor pelos vossos irmãos. 

26 Vi que nada restou da Minha Doutrina de amor e humildade no coração de muitos povos. Alguns 

se levantaram contra outros, os fortes humilham os fracos, e Meus mensageiros espirituais, a quem confiei 

a tarefa de inspirar paz e concórdia aos que governam, voltaram para Mim com tristeza em seus espíritos, 

porque não foram ouvidos, nem obedecidos. Então eu permiti que a humanidade esvaziasse seu copo, para 

que essa dor pudesse iluminá-los e fazê-los retornar ao caminho de sua evolução (espiritual). 

27 Nesta hora de provação, você tem Elias para incutir em você a oração e as boas ações para 

combater o mal. Você tem o seu Advogado Celestial, que vela mais do que nunca por esta humanidade 

que não ouviu os seus conselhos e advertências. E vós Me tendes, vosso Pai, imutável no Meu amor, que 

vos dá outra oportunidade de renovar-vos e desenvolver o vosso espírito, para que possais obter a 

recompensa que vos prometi. 

28 Quando fora da vossa nação os vossos irmãos ferem impiedosamente e se matam uns aos outros, 

destroem a paz, destroem as nações fracas e semeiam terror, miséria e tristeza no seu caminho, vós, a 

quem preparei e a quem anunciei estes acontecimentos durante muito tempo, observai e rezei. Enviai 

pensamentos de paz; que o vosso coração espalhe amor e misericórdia entre os vossos irmãos. Que o Meu 

ensinamento se torne ação, desta forma você vai contra-atacar o mal. 

29 Escolhi-vos entre as grandes massas que compõem esta humanidade para vos dar a conhecer a 

Minha Doutrina, a Minha Vontade, e convidei todos os espíritos a aperfeiçoarem-se na forma de cumprir 

(os Meus mandamentos). Mas você é mais responsável porque testemunhou o cumprimento de todas as 

Minhas palavras. 

30 Os elementos e as forças da natureza serão desvinculados para limpar e restaurar tudo o que foi 

manchado e contaminado pelo homem na terra. 

31 As crianças deste tempo são abaladas pelo caos que testemunham de perto, e seus corações 

inocentes se levantam para Me pedir luz para aqueles que governam e para a orientação correta em suas 

decisões. Eles também intercedem comigo pelos povos que sofreram sob o jugo de outros mais fortes, e 

me pedem para libertá-los novamente. As suas virtudes de amor e justiça estão vivas neles, e o seu 

lamento apela à paz e à boa vontade entre os homens. Eu recebo a oração deles e deixo-a vir como um 

bálsamo sobre as necessidades destas nações em guerra. 

32 Vós, almas-filho, não vos desvieis do caminho da rendição, da obediência e dos bons sentimentos. 

Não se infecte, fuja da influência do mal. Confia em Mim e deixa que a Minha luz te guie e ilumine o 

caminho do teu desenvolvimento. 

33 Vocês que são adultos, também vos considero crianças, e avalio os vossos trabalhos. Recebam a 

luz do Meu ensinamento e confiem as vossas preocupações a Mim. Seja forte diante da dor e renda-se ao 

seu lote. Em sua oração, você coloca seus irmãos sofredores ao Meu coração, e eu aceito sua intercessão. 

A vós, como a todos os Meus filhos, eu estendo o Meu amor em igual medida. Eu recebo a sua oração e 

através de você eu abençôo todos os Meus filhos, tanto aqueles que Me amam e crêem nesta Palavra como 

aqueles que duvidam e ainda Me negam. O teu coração, que antes estava dormente como uma rocha, eu 

toquei, e dele comecei a brotar águas de amor e perdão para os homens. Isto é o que eu sempre te pedi: É a 

lei eterna sem princípio nem fim, a lei do amor, da misericórdia, que até agora não foi exercida pela raça 

humana. 

34 Hoje, vocês se aproximam de Mim no desejo da Palavra que apaga o sofrimento, que acaricia seu 

coração flagelado por fortes tempestades. Eu vos dou calor, como a cotovia amorosa faz com seus filhotes, 

já que vi que o inverno entrou em muitos corações: uns tremem de frio, outros morrem. A minha presença 

dá-te força nas provas. Não quero que a tua fé se extinga. 

35 Somente a fé será um apoio para você neste momento de dor se você quiser ser um exemplo para 

seus irmãos e quiser testemunhar a minha palavra com suas obras. Sejam fortes; preparem-se; vivam com 
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vigilância e deixem que isso se torne ação o que os meus ensinamentos lhes ensinam, para que sejam 

acreditados. Quero ver-te forte e iluminado através dos meus ensinamentos, para que recuperes o tempo 

perdido. 

36 Se Me amas, o teu coração vai mudar: vais sentir-te cheio de vida, cheio de vontade de lutar pela 

tua ascensão espiritual. Vós sereis Meus verdadeiros discípulos, e quando as adversidades da vida vos 

atingirem, não vos afastareis de Mim, nem Me censurareis pelas provações da vossa expiação. Vós 

concordareis com o cumprimento (da vossa missão) porque sabeis que a alma se purifica e se aperfeiçoa 

nestas provas. 

37 Aproveite o tempo em que você recebe a Minha instrução, pois após esse período de tempo você 

não terá mais a Minha instrução desse tipo. Mas espere também até que eu lhe diga: "Este é o número de 

corações que você deve levar ao seu cuidado". Estes são os limites que eu traço para você; não limites no 

amor ou no perdão, mas limites no seu trabalho. Pois - mesmo que Me ofereçais uma escassa colheita - se 

tiver sido cuidada com amor, será suficiente para Mim, e eu vos aceitarei e abençoarei o vosso trabalho. 

Tens de ter cuidado para que os teus passos não se desviem do caminho do bem, e que a luz que te dei 

seja como um farol que ilumina o caminho de cada espírito. Ele vai dissipar todas as dúvidas e dar-lhe uma 

sensação de segurança em suas ações. Mas quando você deixa o caminho (direito), ele sempre o chamará 

para voltar ao cumprimento de sua missão. 

38 A outros de Meus filhos digo: Não sejam impacientes, não me peçam um cargo sem antes 

compreenderem a responsabilidade do mesmo. Não se apresse, pois logo você se cansará, e o cansaço o 

fará adormecer para acordar em outro momento. A jornada da vida é longa e o caminho é acidentado; 

vocês devem ir adiante passo a passo sem se deter. Quando superarem os incentivos da matéria e forem 

capazes de elevar o vosso espírito, ireis viver em planos mais elevados, de onde podereis ver com a maior 

clareza a vida espiritual que vos espera. 

39 Entenda Meu amor, lembre-se que não sou como o rico avarento que quer tudo para si. Tudo o que 

é meu também é seu, porque vocês são meus filhos muito queridos. 

40 Vocês são as gerações escolhidas neste tempo para receber as Minhas manifestações. Sobre vós 

derramei as minhas graças e bênçãos, pois não quero que volteis à Terra para expiar as transgressões 

passadas. Quero que desfrutes da paz do Meu Reino depois de cumprires a tua tarefa. 

41 Tu me dizes que a terra é um lugar de sofrimento e tormento, mas eu te digo que fizeste dela um 

mundo de infelicidade e de luta devido à tua falta de realização. Ensinei-te submissão e obediência, e 

sempre te aconselhei a fazer o bem. Eu vos disse para semear a paz, para que possais colher a paz, para 

preparar o caminho para as novas gerações, e para lhes dar da vossa semente, para que possais vê-la 

florescer e dar frutos entre eles. 

42 Concedi-vos presentes que vos aproximam de Mim. Permiti que olhassem para além do vosso 

mundo e dessem testemunho dos Meus ensinamentos na Terceira Era. Ninguém poderá impedir a 

manifestação destes dons espirituais, assim como ninguém poderá usurpar a Minha misericórdia concedida 

a vós. Só o Espírito vos fará compreender quão grandes são as graças que vos concedi. Purificai-vos e 

trabalhai para que em breve possais estar comigo e ter a satisfação de terdes compreendido e obedecido 

aos Meus mandamentos. 

43 Hoje, no tempo da reparação, restitui a paz àqueles que "matastes" na fé deles; cura aqueles que 

feriste com a tua palavra; paga a tua dívida, deixa que os benefícios do teu amor fluam sobre os teus 

irmãos, e cumprirás a Minha Lei. 

44 O homem, afastando-se do cumprimento da Minha Lei, criou várias idéias, teorias, religiões e 

doutrinas que dividem e confundem a humanidade, ligando o espírito à matéria e impedindo-o de elevar-se 

livremente. Mas a luz do Meu Espírito Santo ilumina todos os homens e mostra-lhes o caminho da 

verdadeira vida, sobre a qual existe apenas um guia, que é a consciência. 

45 Quando as grandes epidemias eclodirem e os cientistas, por falta de amor e compaixão interior, 

não puderem curar os que sofrem, os "trabalhadores", os discípulos, aparecerão e com amor cumprirão sua 

tarefa de curar e consolar seus irmãos. E o Mundo Espiritual, unindo-se a eles, concederá os seus 

benefícios à humanidade curvada pela dor. Observai e orai, pois se no presente vos dou a Minha instrução 

por meio da mente, amanhã só aqueles que se equiparem receberão a Minha inspiração e comungarão 

comigo de espírito em espírito. 
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46 As "penas de ouro" escreverão o Meu ensinamento para as gerações vindouras, porque a Minha 

Palavra não se perderá; será como um tesouro que preservareis através dos séculos. Mas eu vos digo que 

aquele que encontrar o sentido divino no fundo da Minha Palavra será aquele que segue o Meu exemplo 

com a maior perseverança e firmeza. Aquele que acredita nesta Palavra é como aquele que carrega uma 

tocha acesa para iluminar seu caminho, sem ser confundido por falsas teorias ou palavras que soam belas. 

Pois então ele terá descoberto o segredo de como encontrar a verdade, então terá compreendido o imenso 

amor que tenho por você, e sentirá que Eu Estou com todos os Meus filhos e incutirá neles coragem para 

continuar o "dia de trabalho". 

47 Resististe a tempestades e tempestades que deixaram as tuas "roupas" em farrapos, mas levantaste-

te em oração e o teu pedido foi que a Minha misericórdia impedisse a tua lâmpada de se apagar, e 

encontraste o Mestre pronto a vir em teu auxílio. 

48 O caminho é doloroso, e neste mundo não colheis os frutos da semente; mas em verdade vos digo 

que, neste tempo de provações e julgamentos, um pouco de paz de espírito e um pedaço de pão seco em 

vossa mesa vale mais do que belas roupas ou alimento suntuoso, e até mesmo do que os tronos dos 

senhores da terra. Eu, que entro nesses corações, vos digo que eles são como sepulturas e que há amargura 

em seus lábios. 

49 Neste caminho de humildade há alegrias, satisfações e tesouros de grande valor para o espírito. 

Abençoado seja aquele que sabe apreciá-los. 

50 Entre vocês estão aqueles que vieram aqui enojados pelos prazeres do mundo, aos quais não 

voltarão. Mas alguns ainda são atraídos pelos falsos prazeres que adquirem. Mas quando um mau amigo os 

convida para o mau caminho, e naquele momento um doente se volta para eles para uma gota de 

"bálsamo", espírito e matéria lutam interiormente uns com os outros, os sentimentos de amor e 

misericórdia para com seus irmãos triunfam, e eles partem daquele que os tentou a entrar no acampamento 

daquele que na sua angústia foi o salva-vidas para aquele "trabalhador". Quão grande foi o deleite e a paz 

que o coração experimentou quando viu bem o doente! Ele se levantou em oração e me disse: "Obrigado, 

Mestre, por me dar forças para triunfar na prova". 

51 Veja como aqueles que o abençoam, que foram bem sucedidos através da sua mediação; veja 

quanta alegria há naquele que deixou a sua cama através da sua ajuda. Escutai as palavras de gratidão 

daqueles que se desviaram e que trouxestes de volta ao caminho do bem. O quanto seus corações se 

refrescaram na realização de sua tarefa! Mas ai daqueles que não compreendem estas alegrias! 

52 Esta palavra que te dou através da mediação do homem não é uma teoria humana. O núcleo desta 

manifestação é uma revelação divina. 

53 Meu Espírito deve cruzar os umbrais da tua ignorância para te revelar a vida eterna, pois enquanto 

estiveres encarnado, com toda a tua inspiração e elevação, não és capaz de compreender o que é teu, mas o 

que te espera como Mistério. 

54 Este é o Terceiro Apocalipse, o Terceiro Testamento; portanto, vocês são trinitários. Todo aquele 

que recebeu a marca espiritual na testa neste tempo, já esteve comigo antes nos dois períodos anteriores. 

55 Enviei-vos para travar uma grande batalha entre a humanidade. É por isso que me mostras muitas 

vezes a tua "roupa" rasgada nas batalhas da vida. Mas sabeis bem que o vosso amado Mestre cura os 

vossos sofrimentos e feridas, assim como curais a dor dos vossos irmãos doentes em Meu nome. 
* Esta é uma expressão figurativa para a "veste do espírito", a alma que está ferida, decepcionada, aflita e deprimida 

pela maldade e ingratidão dos homens, devido à sua rejeição e oposição ao ensinamento de Cristo. 

56 Abençoo as tuas noites acordadas, o consolo e as carícias que deste àquele que sofre, as lágrimas 

que derramaste por aquele que sofre no mundo; e tudo o que tens contribuído, eu recebo. Não esqueçais 

que o que fazeis ao vosso próximo, fazeis ao vosso Pai e por vós mesmos. Em Meus campos, não se perde 

um único grão de semente. 

57 Se a palavra que vos trago aos ouvidos e tudo o que vos ensino é perfeito, é porque o vosso espírito 

é perfeito, na medida em que saiu de Mim. Veja como, iluminado pela consciência, aprova as boas ações e 

não aceita imperfeições. 

58 Quem de vocês pode provar que ele não existia antes desta vida? Qual dos que estão absolutamente 

certos de que viverão através de outra encarnação pode provar que sua conta com o Pai foi resolvida e que 

ainda têm méritos do seu lado "tem"? 
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59 Ninguém sabe o nível de perfeição em que ele está. Portanto, lute, ame e persevere até o fim. 

60 Para alguns, o "dia de trabalho" no corpo ainda será longo, outros em breve terão que continuar no 

espírito. Em verdade vos digo: É muito bonito trabalhar no espírito quando se cumpriu na Terra. Mas não 

pense - porque você está cumprindo sua tarefa no mundo - que você atingiu o objetivo da perfeição. A 

escada da perfeição espiritual é muito alta, e para alcançar seu topo você deve passar por sete etapas. 

61 Reze para que você possa ser forte nas visitas. Este ano a dor será extraordinariamente sentida no 

coração dos homens, pois mais uma vez o fruto amargo da ciência e o desejo humano de poder irão 

envenenar e matar grandes massas de pessoas. 

62 Tudo o que está manchado será purificado, e toda a erva daninha será arrancada pela raiz. São 

precisamente aqueles que hoje se desviam que eu saberei usar para exercer a Minha Divina Justiça, e este 

vale, que até agora tem sido um vale de lágrimas, será de sangue, pois fluirá em rios sobre a terra. 

63 Eu dei ao homem livre arbítrio, mas se na sua ilusão ele chegar ao ponto de Me reprovar por isso, 

eu lhe direi que eu também lhe dei força de vontade e compreensão. Ao mesmo tempo lhe revelei Minha 

Lei, que é o caminho para não tropeçar nem se desviar, e acendi nele a luz da consciência, que é o farol 

interior que ilumina o caminho da alma e o conduz à vida eterna. 

64 Por que o pecado existe, por que o mal prevalece, por que as guerras eclodem? Porque o homem 

não escuta a voz da consciência e faz mau uso do seu livre arbítrio. 

65 Os homens chegarão ao fim do seu próprio caminho e voltarão sobre o mesmo, colhendo os frutos 

de tudo o que semearam - o único procedimento pelo qual o arrependimento se eleva nos corações. Pois 

aquele que não reconhece suas transgressões não pode fazer nada para corrigir seus erros. 

66 Um novo mundo está em preparação, as novas gerações virão em breve; mas primeiro os lobos 

famintos devem ser eliminados, para que não tomem as ovelhas como presas. 

67 Vocês são enviados como soldados da paz. Não se encolha da batalha, não fique impressionado 

com os representantes das seitas e denominações. Com toda a tua humildade, não és menos do que eles. 

68 No caminho da perfeição, nesta infinita escada de degraus, sempre houve seres que vão na frente e 

outros que vão atrás. Mas todos chegarão à mesma casa, porque na esfera da Minha Divindade não há 

fileiras, mas apenas filhos, todos muito amados pelo Meu Espírito. Eu estou em tudo, eu me escondo tanto 

no coração dos poderosos como no do mendigo. É por isso que eu te digo: Quando vires um necessitado a 

chegar à tua porta, não lhe recuses a tua ajuda amorosa, pois será o teu Pai que te atira ao coração. 

69 Tenho sede do teu amor, ó filhos muito queridos! 

70 A minha proclamação neste momento é mais uma prova de que te dou o Meu amor. Mas preparai 

os vossos corações, pois esta proclamação terminará em breve, e volto a dizer-vos que no último dia do 

ano de 1950 falar-vos-ei pela última vez. Porque depois desse dia Me buscarás espiritualmente no Infinito, 

e quando estiveres preparado, ouvirás a Minha voz sob a forma de inspiração - agora sem as imperfeições 

do portador da voz humana. 

71 Orem, gente, porque nos momentos de sua oração a guerra acalma, os corações descansam, as 

mães encontram conforto e as crianças encontram refúgio. 

72 Ai daqueles que não sabiam como se preparar, pois vão se sentir órfãos na terra! 

73 Grandes eventos espirituais serão testemunhados no mundo; profetas aparecerão nas nações, o 

conteúdo dos Sete Selos será conhecido por todos, a luz do Sexto Selo será reconhecida como a que brilha 

neste momento; pois nesta revelação todos os homens se unirão e todos os credos e raças da terra se 

fundirão. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 47  
1 Humanidade, eu vos instruo neste tempo com a Minha Palavra, para que possais compreender a 

Minha Doutrina. Envio o chamado aos Espíritos para que lhes dêem a conhecer os seus dons espirituais, 

para que estudem as Minhas manifestações e não se espantem com elas, mas encontrem confirmado com 

elas o que lhes foi prometido para este tempo. 

2 Quero que cada um de vós, como discípulos, tome o lugar onde eu o coloquei. Todos vocês foram 

enviados à Terra para cumprir uma tarefa. Esperei pacientemente pela sua realização, dei-vos muitas 

oportunidades, e ainda não vos aperfeiçoastes. Você quer que esta nova era passe sem tirar proveito dela, 

porque a cruz de cumprir sua tarefa parece muito pesada para você? O tempo é teu, mas é limitado, e não 

quero que amanhã, quando te puseres a trabalhar, estejas à beira da sepultura, perto da partida iminente 

para o vale espiritual, e tenhas perdido a tua força física. Trabalhe desde o momento do seu 

esclarecimento, seja na infância, na plena maturidade ou na velhice. Semeai para que possais colher, e 

guardai o vosso grão no Meu celeiro, onde o tempo não o destrói e o ladrão não o pode roubar. 

3 Hoje, o homem está envolvido em grandes lutas: enquanto alguns fazem guerras cruéis, outros 

lutam para conquistar as paixões e libertar o espírito. A humanidade se dividiu, e a vida é como um barco 

que se vira no meio de uma tempestade. Mesmo vocês que vivem nesta nação que permaneceu em paz não 

se sentem em paz; todos vocês estão esvaziando um cálice de dor. 

4 Porque é que alguns, apesar de ouvirem o som do sino celestial, continuam surdos ao seu 

chamamento? Essa campainha é a Minha voz, que neste momento pode ser ouvida em todos os lugares 

onde os Meus filhos habitam. Ouvindo a Minha palavra, você sente que não é o eco da voz humana que eu 

uso para falar com você, mas que a Minha voz penetra no seu coração, que o encoraja e lhe dá vida. 

5 Só aceitarei de vós um culto puro; só as vossas obras de amor e misericórdia vos darão a Minha 

paz. 

6 Ouçam o meu conselho paternal, não fujam de Mim! Já vos disse que, para bem de um homem 

justo, uma terra será salva. Mas se você não for capaz de ser justo*, pelo menos conserte seus caminhos, 

trabalhe, pois desta forma você vai recuperar a graça e ser Meus emissários em todas as nações. Não 

fiqueis indiferentes diante da dor; deixai que a vossa oração me alcance, então muitas lágrimas serão secas 

por ela, e os vossos irmãos obterão paz e bênçãos. Antes que a humanidade colapse sob o peso da sua 

cruz, eu serei seu ajudante e assumirei seu pesado fardo para que ela possa continuar a avançar. 
* Isto significa viver completamente de acordo com a lei de amor de Deus e a Sua vontade. 

7 Bem-aventurados aqueles que sabem como purificar seus corações para receber a Minha Palavra, 

pois isso os alimentará eternamente. Bem-aventurados aqueles que suspiram e sofrem quando contemplam 

a perturbação em que vivem seus irmãos, pois sua oração me alcançará; testemunharão o florescimento e a 

restauração da virtude no coração dos homens. 

8 "Pedi e vos será dado; buscai e encontrareis". Eu vos dei a conhecer o Meu Espírito, para que 

entreis nele, e vos lembro as palavras que vos disse na Segunda Era: "Tomé, coloca os teus dedos no Meu 

lado e não sejas infiel". - Vinde a Mim pela fé, abandonai a vossa incredulidade, percebeis que vos mostro 

no infinito a Terra Prometida que aguarda com as suas portas abertas a chegada dos Meus amados 

discípulos. 

9 Dei-te o "pão" em abundância para que amanhã possas estar cheio e não tenhas fome desta palavra 

que hoje desprezas. Levantem-se espiritualmente para que possam alcançar o vosso objectivo de 

desenvolvimento. Reze por todos e lembre-se que você é como um raio de luz no caminho da vida dos 

seus irmãos. Sejam os bons pastores daquele rebanho que é a humanidade. Todos vocês que têm luz, razão 

e inspiração em espírito, serão capazes de guiar e trazer de volta aqueles que se desviaram. 

10 É profetizado que a dor será muito grande. Você permanecerá calmo quando rezar e praticar Meu 

ensinamento, pois sentirá Meu poder em cada momento. Mas ai daqueles que, embora tenham ouvido este 

ensinamento, não acreditaram na Minha manifestação, pois sua dúvida os deixará desanimados na 

Visitação. 

Vós que tomastes as palavras dos profetas em vossa memória e as preservastes - não blasfemeis contra 

Deus quando chegar o momento em que a dor dominar a humanidade, não desespereis, calai-vos e 

preparai-vos, porque eu vos protegerei com o Meu amor. 
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11 Não me peça para recuar em Minhas leis e julgamentos. Pedi com humildade, e eu vos darei o que 

vos é devido em justiça, para que possais encontrar a salvação. 

12 Entenda e entenda os ensinamentos que eu lhe dei incansavelmente na Terceira Era. A minha 

palavra apareceu-lhe como um farol brilhante que mostrava o caminho para os náufragos perdidos. 

13 Os meus ensinamentos deram-vos força espiritual, não só para suportar as adversidades inerentes 

ao mundo, mas também para cumprir a missão espiritual que trouxestes convosco. Não esperem que todos 

vos recebam de braços abertos quando espalharem a Minha Doutrina. Alguns vão armar laços para te 

derrubar. 

14 Estou purificando-vos e preparando-vos espiritual e fisicamente para que possais compreender as 

inspirações do Pai e mais tarde colocá-las nos corações dos vossos irmãos, na mesma pureza com que as 

enviei a vós, dando testemunho, com as vossas obras, da verdade dos Meus ensinamentos. 

15 Nos corações agraciados pela Minha misericórdia ouvi esta oração: "Senhor, concedei-nos dons e 

benefícios espirituais incessantemente". Mas eu digo-te: Eu sou o teu Pai e conheço as tuas necessidades. 

Como Meu Espírito não deve ser movido em sua oração e petição? Confortei-vos na solidão do vosso 

quarto e iluminei-vos para que as vossas devoções possam ser rentáveis. Vens depressa para ouvir a Minha 

palavra, mas primeiro preparas o teu coração como um altar, e nele Me ofereces as tuas obras como uma 

oferenda. 

16 Vindes a Mim como uma criança que estende a mão ao pai, para que ele o guie no caminho; e 

verdadeiramente, diante de Mim sois filhos! Mas eis que eu sou como o Pastor que cuida das suas ovelhas, 

chamando-as do aprisco com uma voz amorosa. Ouvistes a Minha voz nesta Terceira Era através da 

mediação da mente humana, mas só Me procurastes quando os vossos lábios estavam secos de sede ao 

atravessardes o deserto das vossas paixões. Só então ouviste o chamamento do teu Pai Celestial. 

17 Sempre que Me pedires ajuda, sentirás a Minha presença, o que te dará conforto e paz. Mas chegou 

o momento em que sentiste fome de Me ouvir, e partiste em desejo pela Minha instrução. 

18 Para cada um o relógio da eternidade mostrava a hora, e a campainha chamava, anunciando que 

tinha chegado o momento em que o seu espírito deveria encontrar a água que saciaria a sua sede. 

19 Alguns duvidaram em vista da maneira inesperada como Me encontraram; mas depois, quando 

penetraram no significado da palavra que ouviram, descobriram que seu "gosto" e sentido espiritual só 

poderiam vir de Deus. Então, interiormente, disseram-me, cheios de alegria: "Pai, Pai, nós acreditamos na 

Tua nova manifestação entre os homens"! - Vocês se viram adornados com dons espirituais, 

experimentaram a paz em seus corações, e em suas casas viram a luz da concórdia brilhando. E enquanto 

as crianças se refrescavam na presença e sob o olhar do Pai, Ele também sentia a sua sede de amor ser 

saciada ao contemplar a alegria dos seus filhos pequenos, ao ver a sua renovação moral e ao receber as 

suas carícias através das suas orações. 

20 Então eu disse-te: Sigam-me, já vos dei provas da Minha Presença, já a luz da fé está acesa nos 

vossos corações. Portanto, a partir daquele momento, sempre que surgiram provas em seu caminho de 

vida, você não se desesperou, nem se rebelou contra a Minha Lei. 

21 Vocês viram seus entes queridos partir para o outro mundo, viram as portas se fecharem e o pão 

sobre a mesa se tornar escasso, perderam seus bens terrenos; mas a fé, como um farol, permitiu que vocês 

chegassem ao porto seguro. 

Havia também aqueles que se tornaram fracos no meio do julgamento e se questionaram sobre a Minha 

Palavra e sentiram a sua fé sair. 

22 Mas a Minha Palavra, que entrou em seus corações através da consciência, falou-lhes assim: 

Porque é que ficaste fraco? Por que você não manteve a fé, e esqueceu minhas palavras? Lembrai-vos que 

eu vos disse que os eleitos são sempre testados, que a sua fé, a sua firmeza e o seu amor podem provar a si 

mesmos. 

23 Aqueles que permaneceram fortes viram as tempestades passar e há uma nova luz em seu caminho. 

Eles viram a paz, a saúde e os bens perdidos regressar. 

24 Deste modo, vou formando gradualmente os corações duros daqueles de quem me servirei para 

que amanhã sejam minhas boas testemunhas e servos entre a humanidade, nos quais semearão as sementes 

da Minha Verdade. 
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25 O espírito é nobre diante da admoestação da Minha Palavra, a carne é frágil. Portanto, eu digo-vos: 

Se eu fortalecer e elevar o vosso espírito, ele deve tomar sobre si mesmo para reanimar e sustentar a sua 

matéria no seu caminho. 

26 Fostes muito testados, caros discípulos. Porque cada julgamento tem um mistério para você, você 

não sabe se é para fortalecê-lo em batalha, para revelar-lhe algo que você não sabe, ou para expiar alguma 

ofensa. Mas nunca se retirem das provas, pois elas não foram enviadas para esse fim, nem excedem os 

vossos poderes morais ou espirituais. 

27 Seja daqueles que permanecem fortes nas grandes provas. De ti, trarei gerações cheias de luz e 

graça. 

28 Venham receber Minha Doutrina de Amor para sua preparação, através da qual todas as idéias 

confusas que vocês possam ter acumulado na Terra serão removidas de suas mentes. Esta palavra vai 

mostrar-lhe o verdadeiro caminho, se o perdeu. Minha voz celestial vem ao seu coração para anunciar e 

falar da Terceira Era. 

29 As vossas falhas e imperfeições não foram um obstáculo à Minha manifestação entre vós - pelo 

contrário, foram a razão para isso. Venho em busca de ti porque tinhas perdido o teu caminho, e ali, no teu 

exílio, estavas doente e cansado do sofrimento. Até lá o vosso Mestre desceu para vos dizer: "Vinde a 

Mim!" Então você partiu apressadamente para seguir o caminho da Lei escrita por Aquele que é o 

Proprietário e Senhor da Criação. 

30 A Luz do Terceiro Tempo ilumina os caminhos para que seus olhos possam descobrir os espinhos 

e você possa removê-los; pois este caminho está cheio de provações. 

31 Sem cessar, Meu amor bateu à porta da sua "morada" para que você possa estar desperto. Como 

pode haver alguém que, depois de tantas provas de amor, ainda nega a Minha Palavra?: Porque, embora 

tenham olhos, não vêem, embora tenham compreensão, não entendem, embora tenham coração, não 

sentem. 

32 Tu ainda não me conheces. Somente quando vocês se amam como eu lhes ensinei, vocês ganharão 

um conhecimento e uma compreensão muito grandes dos dons espirituais. Já vos disse que os vossos 

lábios falarão da abundância de bons sentimentos nos vossos corações. Mas ele pode falar de amor quem 

não o tem no seu coração? Não vos choca pensar que aqueles a quem estou a dar estes ensinamentos são 

precisamente aqueles a quem dei ensinamentos de amor em outros momentos? 

Eis que vos confio, em Meu amor como Pai e como Mestre, esta Doutrina como um livro que 

preservareis com a pureza e a sabedoria que a graça divina do Senhor colocou nela, para que, quando os 

homens a conhecerem - entre os quais serão escoteiros como novos escribas e fariseus, para Me pôr à 

prova - sereis capazes de lhes mostrar uma obra perfeita, uma Doutrina espiritual de justiça e amor 

transbordante, um culto a Deus profundo no seu interior e simples no seu exterior, confirmado pelas vossas 

obras de amor e misericórdia para com os vossos irmãos. 

33 Observai e rezai, preparai-vos, porque a Minha Doutrina será perseguida. Estas revelações não 

devem preocupar-vos; deixai que elas, quando se tornarem realidade, vos surpreendam na vossa missão 

enquanto curais os doentes e consolais os sofredores. Dar-vos-ei a força ao conceder-vos que a seiva da 

árvore da vida está em cada um de vós. Sente-se nesta mesa, debaixo desta sombra, mas tenha cuidado 

para não manchar a deslumbrante toalha de mesa branca. Este branco puro é semelhante ao da estrada que 

você terá que percorrer depois. Meu manto de amor cobre todos os Meus filhos, e a Minha misericórdia 

prepara o caminho da vida para todos os que devem Me ouvir neste tempo. 

34 As forças libertadas da natureza abalam a humanidade a cada momento. Vigia para que não 

deixem os vestígios do seu curso nas tuas terras. 

35 Que as multidões venham até vós; cada coração e cada espírito carrega dentro de si uma dor. 

Traga-os em contato com Meu mundo espiritual, agora que ainda é o tempo dessa manifestação, para que 

possam receber o bálsamo espiritual que desce do Meu Reino. Quero ver-vos equipados, trabalhando com 

dedicação nas Minhas obras de amor, para que a hora da Minha justiça vos encontre, enquanto curais os 

doentes, consolais o enlutado, ensinais quem tem sede da verdade e aconselhais quem perdeu o seu 

caminho. Lembre-se: se esse dia não o surpreender nesse cumprimento de missão, você será o aflito. 

36 Não quero ver-vos na Minha presença com as vossas cabeças curvadas, quero ver-vos sempre 

dignos e alegres. Com esta paz e força vos deixarei entre os homens quando chegar o momento da Minha 
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partida, pois, em verdade vos digo, tereis de lutar. - Nestas provas vejo aqueles que Me seguirão e aqueles 

que Me virarão as costas. Pois eu afligi e testei cada um de vós, para o tornar forte. 

37 Eu quero que a folhagem e os frutos da árvore que você forma sejam saudáveis e revigorantes. 

Então o Meu prudente cuidado trará até vós aqueles que só estão à espera do momento de serem 

chamados, porque o cálice que bebem é muito amargo. 

38 Doentes de alma, mente e corpo, viúvas, órfãos, homens e mulheres indefesos, aqueles famintos de 

amor e paz serão os que vierem para depor seus fardos e reconquistar sua fé. Por aqueles que não podem 

vir, orareis, pedireis-Me, e Eu vos ouvirei. 

39 Perseverar na renovação, não permitir que o corpo natureza fique para trás no seu desenvolvimento 

(para melhor). Entenda que quando você faz esse progresso, você lançou as bases para a sua 

espiritualização. 

40 Sinta, ó povo, a exultação que o Espírito Divino sente quando Ele fala com você e sente que Ele é 

ouvido. Veja quanta luz a Minha Palavra derrama sobre muitos mistérios que você não tem sido capaz de 

compreender. 

41 As pessoas desta época, que pensavam que estavas na noite da vida - a minha instrução 

surpreendeu-te como um amanhecer e reavivou o teu espírito. 

42 Bem-aventurados aqueles que reconhecem sua tarefa e abraçam sua cruz neste tempo; pois os 

campos em que entram serão fecundos para a Minha Palavra, e poderão semear neles a semente do Meu 

ensinamento. 

43 Acalmem, filhinhos e discípulos, acalmem em suas mentes e em seus corações as tempestades que 

os assolam, e deixem o arco-íris da paz aparecer no firmamento espiritual. 

44 Ficareis surpreendidos com o Meu divino ensinamento quando descobrirdes escondidos no vosso 

ser inúmeros dons e poderes com os quais podereis ser vitoriosos nas provações e triunfantes nas 

vicissitudes da vida no futuro. 

45 O teu guia neste tempo será o Meu Espírito. Eu farei um caminho para você através do novo Mar 

Vermelho, como nos dias de Moisés. Eu vou salvar-te e sustentar-te no deserto. Tudo o que vos peço é que 

vivam incansavelmente o meu exemplo de amor e que sejam fiéis até ao fim. Pois você encontrará o 

objetivo final quando seu espírito chegar às portas da Terra Prometida, onde descansará das lutas humanas 

e encontrará a libertação das paixões e miséria deste mundo. Aí conhecereis a verdadeira luz do espírito, 

que lhe mostrará a verdade em plenitude, como podeis contemplar a luz do sol neste mundo. 

46 Do Pai vieste, e a Ele terás de voltar, possuindo não só a tua pureza original, mas também a 

grandeza que o desdobramento dos dons que possuis te dará, quando cumprires as Minhas leis Divinas. 

Mas ninguém virá sozinho à Minha Presença; cada um trará consigo todos aqueles que salvou, a quem 

curou, a quem consolou e a quem conduziu no caminho da salvação. A fim de ajudar o vosso espírito no 

seu caminho de evolução, dei-lhe os Meus ensinamentos de amor durante este tempo. 

47 Agora é a hora de aprender. Veja como o Meu Espírito derrama sobre toda a carne e sobre todo 

espírito. Alguns proclamam a Minha Palavra no seu arrebatamento, outros sem arrebatamento. Os velhos, 

os jovens e as crianças falam do Meu Reino Espiritual. Não são estas as provas de que tanto eu como os 

Meus profetas vos anunciamos uma vez a respeito da Minha nova manifestação? 

48 Purifica o teu coração e a tua mente, para que a tua alma se levante e se purifique. Então eu 

revelarei Minha luz através de seu ser e espantarei a humanidade através de suas obras de amor. Através 

da criança falarei ao velho, através dos incultos e ignorantes aos cultos, e através dos humildes aos 

arrogantes. Hoje ainda não compreendeis o que vos espera, mas amanhã sabereis, e partireis de boa 

vontade para as províncias que hoje (ainda) dormem, e amanhã, quando receberem a Minha mensagem 

Divina, estarão prontas para Me seguir. 

49 Hoje você espera com saudade que o seu Mestre desça para ensiná-lo e para lembrá-lo dos 

ensinamentos de tempos passados. Você vive vigilante, com um ouvido disposto e um coração que bate 

apaixonado por Mim. A tua mente está atenta, pronta para ponderar a Minha Palavra; e depois, em 

silêncio, lembras-te dos Meus conselhos e dos Meus mandamentos e tentas compreendê-los a fim de os 

pores em prática. Então compreendeis quão pura é a Minha Doutrina e quão difícil é a vossa tarefa, e 

perguntais-Me se é necessário que, para serdes mais zelosos, vos torneis primeiro seres espirituais, 

descartando a concha corporal que hoje usais; pois sentis que é um obstáculo à vossa ascensão espiritual e 
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ao vosso cumprimento da missão. Mas digo-vos que aceitem esta capa com amor e que a usem com 

habilidade. Não o criei em vão e dei-o a ti. Se você souber dirigi-la, ela será sua colega de trabalho, e você 

poderá apreciar e desfrutar sua existência na terra através da colheita, que você ganha de sua semente de 

amor com seus irmãos. 

50 Tomai-me como vosso modelo e fazei milagres, já que sois os Meus escolhidos. Sede médicos e 

conselheiros dos vossos irmãos, defensores e intercessores dos homens, e ponde toda a vossa alma no 

vosso trabalho para os levar para o porto seguro e para que eles possam sentir que estão a caminhar em 

terreno seguro no caminho da reparação. 

51 Vai para os campos que preparei e planta a semente neles. Solta o solo como um bom agricultor 

com o teu amor, pois o coração humano endureceu e deves trabalhá-lo com paciência. - Quando se 

encontrou com espíritos indisciplinados, quis evitá-los, dizendo: "Ele não é dos que Deus procura: ele quer 

corações humildes". - Não sabeis que são estes mesmos corações que vim buscar e transformar? Eu 

pergunto-lhe: Quando vieste ter comigo, o teu coração já era como um lar ou como um templo para mim? 

Volte o seu olhar para trás e perceba que já colocou o seu pesado fardo e que renasceu para a verdadeira 

vida. 

52 Por que você às vezes duvida da Minha manifestação através da mente humana e exige de Mim 

provas, e por que lhe falta fé enquanto não vê o favor que você pede cumprida? Você quer Me ouvir falar 

em uma língua mais escolhida para poder acreditar, e interferir com Meus altos conselhos. Eu lhe 

pergunto: Você já está no auge da espiritualidade para poder interpretar Minhas inspirações? Você já é tão 

evoluído que pode ler Minha Vontade em Meu Espírito? - Você ainda é muito pequeno para Me entender, 

mas Eu o conduzo no caminho que o levará ao contato espiritual comigo, para que você possa conhecer o 

Meu mistério. 

53 Desvalorizastes a missão confiada ao vosso espírito, embora eu vos tenha dado um destino próprio, 

que é conduzir-vos à paz e à perfeição da vida eterna. 

54 Se fores humilde, vais ser óptimo. A grandeza não está na arrogância e na vaidade, como muitos 

acreditam. "Sê gentil e humilde de coração", eu disse-te em todos os momentos. Conhece-me como Pai e 

ama-me, não procures para o teu corpo um trono nem um nome que te distinga dos outros. Seja apenas um 

homem entre outros homens e tenha boa vontade dentro de si. 

55 Equipai-vos para Me contemplardes em toda a Minha glória e dardes testemunho de Mim; e à 

medida que vos elevardes espiritualmente mais alto, derramarei em vós o Meu conhecimento. 

56 Ó homens que não foram capazes de se desligar das vaidades do mundo a fim de cumprir as leis do 

espírito! Você ama esta terra que lhe causa lágrimas, e você continua vindo a ela sem entender o propósito 

para o qual você foi enviado. Digo-vos: Cumpri a vossa missão e preparai-vos para a viagem à terra que 

vos prometi, para que ouçais a voz de meu Pai que vos acolhe e vos dá o descanso que obtivestes através 

das vossas obras de amor e misericórdia para com os vossos irmãos. 

57 Não temam as provações deste tempo. Armem-se com força e ajudem os vossos vizinhos. Você 

encontrará entre eles muitos que a dor tem desencorajado. Verás os teus irmãos em angústia e terás 

bálsamo curativo para todos, uma palavra de fortalecimento e encorajamento e um raio de luz do teu Pai. 

Faça sua a dor daqueles que sofrem, e você terá compartilhado a tribulação com eles e lhes terá dado amor 

e misericórdia. 

58 A vós que chorais em silêncio, eu digo: bem-aventurados aqueles que vêm em busca de consolo. 

Vocês não pediram símbolos ou imagens para rezar, porque sabem que Eu estou com vocês, e Me 

encontraram dentro de vocês mesmos. Infundi o teu corpo e o teu espírito com força. 

59 Bem-aventurados aqueles que souberam liderar as multidões e que, quando sentiram o peso da 

cruz, Me procuraram como ajudante. Eu ilumino o caminho de todos os seres que vivem nas regiões 

espiritual e material. Não vos considereis estranhos uns aos outros, dai calor uns aos outros e amai-vos na 

verdade, porque se amais os vossos irmãos, amai-vos a Mim. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 48  
1 Vocês, multidões que procuram a sombra da árvore que se espalha onde podem descansar - aqui 

ouvem a minha palavra que vos dá conforto e força para que possais contemplar na rendição o caminho 

que tendes de percorrer. 

2 Quando sentires o teu espírito enfraquecer, pede a Elias pelo seu bastão para que, apoiando-se nele, 

possas alcançar a fonte cristalina do Pai, onde as águas do Seu amor e sabedoria transbordam como um 

incentivo e para a felicidade dos errantes. 

3 Eu vos ensino a construir o verdadeiro templo, pois há muitos que construíram santuários sem lhes 

ter dado os fundamentos da fé. O meu templo deve ser como uma árvore cujos ramos se espalham 

amorosamente pelo universo, onde os pássaros se regozijam de várias maneiras, e ao unir as suas vozes 

formam um concerto harmonioso, doce e perfeito que eles oferecem ao Criador. Nisto, o vosso espírito 

ascenderá para buscar o seu Senhor - como Pai, como Mestre, como Médico; mas jamais O buscareis 

como Juiz. 

4 O verdadeiro Deus será amado de maneira verdadeira, as falsas deidades serão destruídas e os 

cultos impuros e imperfeitos darão lugar à adoração do Espírito, que será um canto de amor ao Pai. 

5 Em verdade vos digo que muito vos falei neste tempo, mas às vezes não Me compreendeis e outras 

vezes só Me deixais falar no vazio. Contudo, o eco desta palavra celestial não ficará sem ser ouvido, e será 

ouvido pelos homens em todo o universo. 

6 Se o espiritual fosse transformado em coisas materiais, vocês se veriam neste momento sentados 

em uma mesa de imensas dimensões, e diante de cada um de vocês veriam o pão da Minha Palavra, 

representado por alimentos escolhidos. 

7 Aqueles que estão gradualmente espiritualizando Me dizem que não trocariam Minha Palavra pela 

comida mais deliciosa e tentadora. Aqueles que ainda não foram capazes de conquistar seu materialismo 

prefeririam que seu Pai, em vez de trazer-lhes dons e bens espirituais, lhes trouxesse abundantemente as 

riquezas do mundo. 

8 Quantos deixaram na Minha mesa a comida que lhes ofereci com tanto amor, sem sequer lhe ter 

tocado? Quando voltarão a viver um tempo de graça como o presente, no qual estavam destinados a vir à 

Terra para ouvir a Minha Palavra? - São rochas duras que precisam de tempestades e tempo para se 

desgastarem. Sua herança lhes será negada até que saibam como guardá-la e acarinhá-la. Mas eles a 

possuirão novamente, porque eu vos disse que o que o Pai dá aos Seus filhos nunca lhes será tirado, mas 

apenas guardado para eles. 

9 Esta é a árvore poderosa sob cuja sombra os errantes descansam para recuperar suas forças de suas 

cansativas andanças, alimentando-se de seus frutos. 

10 Sob esta árvore espero a todos; alguns voltarão satisfeitos com a tarefa cumprida, outros com a 

cabeça pendurada e as mãos vazias. 

11 Quando a paz deixou os vossos corações e as lágrimas correram incessantemente pelas vossas 

bochechas, começastes a reflectir para discernir a razão da vossa tristeza. Então a tua consciência revelou-

te que a causa da tua tristeza e falta de paz se devia à baixa espiritualidade que tinhas, à falta de 

cumprimento da tua missão, à ausência de amor e misericórdia para com os teus irmãos nas tuas obras de 

vida. 

12 A vossa vida atual tem sido a expiação por isso; pois não sabeis por quantos pecados, com os quais 

manchastes a vossa alma em vidas passadas, hoje vos estais purificando. Esta é a razão pela qual vocês 

não tiveram paz nos vossos corações. 

13 Aqueles que perderam até mesmo o último vestígio da paz lutam arduamente para recuperá-la, e 

chegam a compreender que essa graça só existe no caminho da justiça e do bem, para o qual eu aponto os 

homens em cada momento através da consciência. Daí que aqueles que ouviram a Minha palavra se 

esforçam para seguir o Meu caminho, porque sabem que no Meu caminho há paz, e quando ocorre uma 

dificuldade ou uma visitação, a Minha misericórdia está próxima de levantá-los. 

14 Minha Lei não exige sacrifícios sobre-humanos, não implica escravidão, nem amarra ninguém com 

correntes. Certamente, é uma cruz, mas de amor, uma cruz cujo peso se fortalece em vez de se esgotar. 
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15 Lembrem-se que em várias ocasiões de suas vidas vocês sentiram a verdadeira paz, e vocês 

perceberão que isso aconteceu quando fizeram o que era bom, quando perdoaram, quando se reconciliaram 

com alguém, quando deixaram a cama confortável para ir até a de uma pessoa doente para lhe trazer 

conforto. Houve a paz do Meu Reino por um momento em seu espírito. 

A vocês, a quem eu ensino a manter a paz ao longo de suas vidas, eu lhes digo em verdade que sua 

missão desde o início dos tempos tem sido a de trazer a paz aos seus irmãos. Por isso, cada vez que me 

faço conhecer a vós, peço-vos que rezeis pelos homens; porque as vossas almas unidas num só pensamento 

e na mesma intenção chegarão aos corações como um sopro de felicidade e de paz. Você também recebeu 

a instrução e autoridade para dar paz interior, luz e serenidade aos seres que habitam invisivelmente (a 

você) no vale espiritual. 

16 Cheio de perigos e tentações são os caminhos do mundo. Portanto, os espíritos muitas vezes caem 

sob o domínio do mundo e da matéria, embora tenham vindo de Mim cheios de luz de conhecimento e 

presságio, com armas e meios para se defenderem e conquistarem. 

17 Eu te encontrei derrotado, mas tu ouviste a Minha voz, que te procurou com bondade, e assim tu te 

levantaste cheio de fé e esperança. Em verdade vos digo que não haverá um perdido ou derrotado que não 

ouça essa voz quando chegar o momento. 

18 Naquele tempo, aqueles que estavam mais longe, que estavam mais perdidos, serão os que mais 

fervorosamente Me amarão e Me seguirão. 

19 O cinzel do Meu amor vai cortar as rochas mais duras. 

20 Para alcançar esta meta, procuro o vosso espírito porque ele pode compreender a Minha Doutrina; 

mas primeiro tive de falar ao vosso coração, limitando-Me através da voz portadora e humanizando a 

Minha palavra. Este é o palco que vos conduzirá ao discurso de espírito em espírito. Então será a Minha 

voz espiritual que virá até vós como uma inspiração, que vos mostrará o caminho para a vossa purificação; 

pois o vosso corpo é por vezes uma corrente pesada ou um véu denso que não vos permite ver para além 

do material. 

Para ajudá-los a vencer nesta luta, vocês têm aqui Minha inspiração Divina, que por amor a vocês se 

transforma em palavras humanas que vêm até vocês como uma carícia para a mente e o coração. 

21 Estes são dias de lembrança, e por isso vos entregastes à devoção e preparação. Oh, se vocês 

pudessem preservar esta espiritualidade ao longo de suas vidas sem cair no fanatismo, quão grande seria o 

seu desenvolvimento. 

22 O deleite está no coração dessas multidões, pois elas sabem que diante de suas mentes está o 

banquete celestial ao qual o Mestre as espera para dar-lhes o pão e o vinho da verdadeira vida para comer 

e beber. 

23 A mesa ao redor da qual Jesus se reuniu com os Seus apóstolos naquela época era um símbolo do 

Reino dos Céus. Ali o Pai estava cercado por Seus filhos, ali estava o alimento que representava a vida e o 

amor; a voz Divina era ouvida, e sua essência era a harmonia mundial, e a paz que prevalecia então era a 

paz que existe no Reino de Deus. 

24 Vocês tentaram se purificar nestas devoções, pensando que o Mestre lhes traria um novo 

testamento em Suas palavras, e assim é: Hoje eu permito que vocês se lembrem do pão e do vinho com os 

quais eu representei Meu Corpo e Meu Sangue. Mas também vos digo que neste novo tempo encontrareis 

esse alimento apenas no sentido Divino da Minha Palavra. Se procurais o Meu corpo e o Meu sangue, 

deveis procurá-los no Divino da criação, pois eu sou apenas espírito. Come desse pão e bebe desse vinho, 

mas enche o meu copo também, eu quero beber contigo: Tenho sede do teu amor. 

25 Leva esta mensagem aos teus irmãos e aprende que o sangue, por ser vida, é apenas um símbolo da 

vida eterna, que é o verdadeiro amor. - Através de ti começo a iluminar a humanidade com as minhas 

novas revelações. 

26 Homens e mulheres, crianças, jovens e homens velhos formarão o apostolado de Cristo nesta 

Terceira Era. Mas na verdade, eu vos digo, mais do que corações - será o espírito que eu procuro. 

Embora nem toda a humanidade ouça Minha palavra, eu quero que eles sintam Minha presença nesta 

hora abençoada. Os pais de família nas suas casas, os doentes nos seus campos, os famintos de justiça, os 

castigados pelos homens, os que não têm paz nos seus corações, os ofendidos, os pobres - todos vós, entrai 

em silêncio no Meu Santuário, para ouvirdes a voz do vosso Senhor que vos diz: "A paz esteja convosco"! 



U 48 

119 

27 As pessoas, neste momento, Meus apóstolos, que agora estão no espírito, Me rodeiam no invisível 

- como em tempos passados: 

Pedro, João, Tiago o Ancião e o Jovem, Tadeu, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Simão, Filipe, André e até 

Judas, que está cheio de dor. Todos eles me acompanham nesta nova ceia. Em que outro lugar na Terra 

poderia ser mostrada a imagem que estou mostrando para você? - Ser-vos-ão mostradas imagens sem vida, 

enquanto eu posso fazer com que esses espíritos se manifestem na plenitude da vida e da luz. 

28 Como naquele tempo há alegria e ao mesmo tempo dor no Meu espírito, pois nem todos os Meus 

filhos estão ainda redimidos. 

29 Enquanto ouvis a Minha Palavra que vos diz que estais à Minha mesa, os vossos pensamentos não 

se afastam daquele discípulo que, num momento de confusão, traiu o seu Mestre e os seus irmãos; então 

perguntais-vos se nesse tempo haverá também um traidor, e o vosso espírito pergunta-Me: "Talvez seja 

Eu"? - As lágrimas vêm aos teus olhos e tu pedes-me forças para nunca cair em tentação. Em verdade vos 

digo que também neste tempo haverá aqueles que Me traem; no entanto, não será no Meu corpo como na 

Segunda Era, mas procurarão ocultar com suas obras a verdade da Minha Doutrina, fazendo com que os 

homens considerem como fraude o que tem sido um ensinamento de Sabedoria Divina. 

30 todos vós prometeis amar-Me e seguir-Me até à morte; mas eu vos digo que deveis vigiar e orar, 

porque Judas também tinha prometido dar a sua vida por Mim. 

31 Se naquela época minha tortura física durou uma noite e um dia, e a morte acabou com o tormento 

do corpo, agora sinto no espírito a dor em todos aqueles que sofrem; em cada acusado sou condenado 

pelos juízes da terra, e em cada cela da prisão estou preso no coração daqueles que sofrem essa expiação. 

Não choreis apenas pela memória dessas horas de dor que Jesus suportou no mundo, pois ainda a Minha 

Paixão não acabou. 

32 Seu espírito já está começando a compartilhar da Minha tristeza ao perceber que ainda não ganhou 

mérito através de suas obras de amor e misericórdia para obter a felicidade e a paz que a Minha Palavra 

promete àquele que Me segue até o fim. 

33 Levanta o teu espírito em oração simples, pois a oração é conexão e aproximar-se do Senhor. 

34 Esta ceia é feita de amor, não se esqueça disso. Tirai o pão da mesa e partilhai-o com os vossos 

irmãos; e uma vez que estais todos na eternidade, compreendereis que esta revelação que vos dou neste 

momento foi um símbolo de vida eterna. Vinde, multidões de homens, porque se na Segunda Era houvesse 

apenas doze que se sentassem à Minha mesa, hoje haverá cento e quarenta e quatro mil: mas o Meu 

chamado de amor é para todos os homens. Quero que todos vocês me acompanhem neste tempo. 

Uns tremem com a Minha palavra, outros choram e outros sentem-se indignos de a ouvir. Eu, que sei 

quem é cada um de vós, vos digo que entre este povo que agora está aflito para ouvir os Meus 

ensinamentos, há também aqueles a quem no seu tempo foram concedidos milagres para crer em Mim; há 

aqueles que duvidaram de Jesus, e também aqueles que gritaram diante de Pilatos: Crucifica-o, crucifica-o! 

35 Muitos Me viram ir ao Calvário com a cruz sobre os meus ombros, sem saber quem os 

acompanhava, e viram as lágrimas de Maria, sem saber quem era ela que chorava. Veja como agora estou 

ensinando de novo e transformando em Meus discípulos aqueles que então não eram capazes de Me 

reconhecer. 

36 Na cruz pedi perdão por ti, porque não sabias o que estavas a fazer. Esse perdão encontrou 

expressão em uma nova oportunidade que o Pai vos oferece para que possais abrir os olhos para a verdade, 

salvar-vos e aproximar-se de Mim. No entanto, apesar da Minha misericórdia para convosco, ainda há 

alguns que procuram imperfeições na Minha Palavra, para terem uma razão para não acreditarem e não Me 

seguirem. Mas em verdade vos digo que, na essência espiritual da Minha palavra, não há mancha alguma; 

pelo contrário, com esta palavra discreta e simples, apaguei muitas manchas dos vossos corações. 

37 Todos vocês estão sujeitos ao Meu julgamento. Não haverá nada que te mova mais enfaticamente 

do que a misericórdia do Meu amor por ti; pois o Meu julgamento é de amor. 

38 Naquele tempo José de Arimatéia abriu as portas da sua casa para que o Mestre pudesse celebrar a 

Páscoa na companhia dos seus discípulos, quando eles ainda não sabiam que o cordeiro a ser sacrificado 

naquela festa seria Jesus. 

39 Agora peço-vos que prepareis em vossos corações a estalagem onde entrarei para recordar-vos 

com a Minha palavra as obras e a instrução que depois selei com o Meu sangue. Não vos limiteis, porém, a 
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recordar a Minha Paixão apenas durante estes dias de recordação. Você deve construir o santuário em seu 

ser mais íntimo, onde lembrará eternamente a lição de amor que Cristo lhe trouxe à Terra. Esse santuário 

será indestrutível nas tempestades que visam destruir a fé da humanidade. 

40 Hoje faço ouvir a minha voz em muitas províncias, vilas e aldeias, para que muitos sejam 

chamados. À minha maneira estou semeando bálsamo, consolo e paz nos corações, despertando esperança 

naqueles que se julgavam perdidos para a vida da graça, e dando vida àqueles que estavam mortos no vício 

e no pecado. 

41 Também naquela época eu ia de uma província para outra, e a minha presença causava alegria 

entre os necessitados, os doentes e os espiritualmente pobres. Nem todos seguiram os meus passos, mas 

permaneceram como testemunhas vivas dos milagres que realizei neles. Homens, mulheres e crianças 

vieram a Jesus, os seus rostos tristes e as suas lamentações falaram-me da sua miséria e sofrimento. Eles 

tinham ouvido rumores e notícias dos Meus milagres, e avidamente esperavam a passagem do rabino da 

Galileia para estender as mãos a Ele e pedir-Lhe provas do Seu poder. 

Eram corações simples, mas havia outros, os escribas, os mestres da lei e os fariseus, que, em sua antipatia 

por Jesus, finalmente exigiam que Ele lhes mostrasse as mãos para ver se neles era reconhecível o poder 

pelo qual Ele curava os doentes pelo simples toque. 

42 A minha compaixão foi por todos sem distinção. Eu era o Pai que veio para aliviar a dor de todos 

os Seus filhos. Jesus, o Médico, era todo bálsamo, e não era necessário que Ele tocasse no corpo de uma 

pessoa doente para restaurá-lo à saúde. Às vezes, para dar aos homens a prova do que a fé pode fazer, 

permiti que uma pessoa doente se aproximasse de Mim e tocasse na Minha roupa para que ficasse bem. 

43 No tempo presente, não é mais o homem Jesus que veio ao vosso mundo em busca dos pecadores e 

dos necessitados. Agora é o Espírito de Jesus que se faz conhecer à humanidade para descobrir entre as 

pessoas deste tempo os novos discípulos que serão fiéis a Ele até o fim. Em uma mesa espiritual Ele lhes 

ofereceu pão e vinho, invisível aos olhos humanos, mas real para o Espírito. Muitos daqueles que hoje 

ouvem fervorosamente a Minha Palavra não acreditaram em Mim; mas eu vos peço: Pois que milagres e 

para que tempos esperam aqueles que, embora Me ouçam agora, não acreditam na Minha manifestação? 

Eles duvidam porque Me manifesto através de pessoas simples e sem instrução, e não através de 

estudiosos ou teólogos; mas eu vos digo que sempre Me encontrareis entre os "últimos". 

44 Aqueles que compreenderam o valor desta palavra e a estudaram até encontrar o seu significado 

divino são aqueles que a guardarão como semente da espiritualização que terão de espalhar entre os 

homens amanhã. 

45 Na Primeira Voz do Senhor foi ouvida no Santo dos Santos, na Segunda Vez Eu vos dei os Meus 

Ensinamentos de Amor na Palavra de Jesus; agora vós ouvis a Minha Palavra através de um portador de 

voz humana, e amanhã será a Minha Inspiração que ilumina cada espírito numa união íntima entre o Pai e 

Seus filhos. 

46 Na Segunda Era eu vos disse: "O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que vem de 

Deus". Portanto, o pão com o qual eu trouxe o Meu Corpo para exibir era apenas um símbolo. Hoje eu 

digo-vos: Tomai o pão da Minha Palavra, bebei o vinho do seu significado espiritual, e nutri-vos-eis para 

sempre. 

47 Entenda que eu venho do Reino da Paz para o Vale das Lágrimas, descendo da morada dos justos 

para falar aos pecadores. Não uso nem a coroa nem o cetro de um rei, venho humildemente para me fazer 

conhecer a vós através de um corpo desajeitado que transformo com a Minha luz, surpreendendo-vos com 

a infinita verdade dos Meus ensinamentos. 

48 Não tenho vergonha de vocês, e apesar de seus pecados e imperfeições, nunca negarei que vocês 

são Meus filhos, porque eu os amo. Ao contrário, têm sido os homens que se envergonham de Mim 

quando Me negam em muitas ocasiões. 

49 Hoje derramo o Meu Espírito entre vós, para que aprendais a oferecer-me um culto espiritual e 

simples, livre do materialismo, das tradições e do fanatismo. 

50 Vós que derrubastes os falsos deuses que adorastes em tempos passados, sabereis como entrar no 

santuário que estou presentemente formando em vossa alma com a Minha Palavra. 
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51 Vejo em vossos corações o desejo de que eu permaneça convosco e vos ensine sempre nesta 

forma; contudo, isto não deve ser, pois se eu atendesse ao vosso pedido, vós não fareis nenhum esforço 

para Me buscar através das vossas obras de amor, e ficareis contentes em ouvir os Meus ensinamentos. 

52 De antigamente eu vos disse que o meu Reino não é deste mundo; e em verdade vos digo que 

espiritualmente a Terra também não é a vossa casa. O Reino do Pai está na Sua luz, na Sua perfeição, na 

Sua santidade. Esta é a sua verdadeira casa, esta é a sua herança. Lembrem-se que vos disse que sois os 

herdeiros do Reino dos Céus. 

Este planeta é como uma morada que vos abriga temporariamente, na qual a vossa alma está sujeita às 

provas da sua purificação, para que quando regresse ao lar espiritual possa ter alcançado o avanço e o 

progresso. Portanto, não se perguntem: "Por que eu não encontrei a paz e a felicidade perfeitas neste 

mundo?". Em verdade vos digo que nem mesmo aqueles que foram puros encontraram a verdadeira paz 

neste vale terrestre. 

53 Quando esta terra vos daria tudo o que desejais, quando não haveria nela as grandes provas 

espirituais - quem de vós desejaria então vir ao meu reino? 

Também não blasfeme ou amaldiçoe a dor, já que a criou com as suas transgressões. Suporta-o com 

paciência, e ele vai purificar-te e ajudar-te a aproximares-te de Mim. 

54 Você percebe como está enraizado nas glórias e satisfações deste mundo? Bem, chegará o 

momento em que o desejo de te remover dele será muito forte. 

55 Aquele que é capaz de passar as suas provas através da elevação espiritual experimenta a paz nesta 

superação. Aquele que anda na terra com os olhos fixos no céu não tropeça, nem os pés se ferem nos 

espinhos do seu caminho de expiação. Tu que Me ouves - suporta as tuas provações com amor, para que 

possas ser um exemplo. Procure progredir cada vez mais na sua perfeição. Pois se não fosse assim, por que 

veio a este dia? Porque deixaste o teu trabalho para te sentares nestes bancos duros? Porque você está em 

busca de paz, de luz, do poder curativo do bálsamo. 

Entre estas multidões estão aqueles que procuram a Minha sabedoria e as Minhas revelações para levar 

esta mensagem às províncias amanhã. Há também aqueles que pecaram muito, que Me disseram com 

lágrimas correndo pelo rosto: "Pai, não somos dignos de ouvir a Tua palavra". Mas digo-vos que vim 

precisamente pelo vosso bem, pelo bem daqueles que se desviaram do caminho do desenvolvimento. 

Nunca vim buscar os justos na terra - eles já estão salvos. Procuro aqueles que já não encontram em si 

mesmos a força para se salvar; a eles concedo a Minha bênção e o Meu terno amor. 

56 Se a algum de vós foi dito que o seu espírito está perdido por causa dos seus pecados, e ele ainda 

deseja reparar as suas faltas e salvar-se a si mesmo, vinde a Mim e eu lhe concederei o Meu perdão e o 

ressuscitarei para uma nova vida. Ele será como Lázaro que se levantou quando ouviu a voz de Jesus, pois 

disse-lhe: "Levanta-te e anda". 

57 Da mesma forma, eu procuro o ignorante para abrir diante dos seus olhos o Livro da Verdade, o 

"Livro da Verdade". Quero que aqueles que no passado Me negaram e blasfemaram contra Mim, se ergam 

entre os homens de hoje e formem um povo que seja um exemplo de espiritualização, humildade e 

caridade, que dêem testemunho da Minha instrução através de obras de amor aos seus irmãos. 

58 Vejo que estás a tirar partido dos meus ensinamentos, mas ainda estás longe da perfeição. Você 

ainda é fraco, pois não dá três passos, e já a tentação o faz cair. 

59 Seja forte, e se seus pais ou seus filhos o julgarem mal por causa de Minha Doutrina, dê provas de 

firmeza e fé, e não tema, pois Meu poder e seu exemplo os convencerá desta verdade. Se alguns dos que te 

julgaram mal deixaram este mundo sem que os convertesses, não desanimes, pois a semente que plantaste 

neles eles levaram em seu espírito, e ela florescerá em outros mundos. 

60 Entenda os ensinamentos que lhe dei na Segunda Era com a Minha Paixão. Convido-vos a recordar 

e a reflectir sobre esses ensinamentos comigo. Lembra-te que só te falarei deles mais algumas vezes. 

Vocês não sabem o que virá depois disso, mas devem preparar-se para receber as novas revelações que eu 

lhes darei. 

Quando esses dias de lembrança tiverem chegado para ti, e desejares ter paz no teu espírito e agradar 

ao teu Senhor, faze obras de misericórdia aos necessitados, perdoa os teus inimigos e não tenhas "contas 

por pagar" com ninguém; pois se tivesses remorsos no teu espírito nos momentos em que falo as Minhas 

sete palavras (na cruz), como amargamente e dolorosamente essas palavras cairiam no teu coração! Pois 
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sua consciência lhe dirá então que quando lhe pedi água para saciar minha sede, você me deu gal e vinagre 

para beber. 

61 Ore, pois você vive em tempos de tentações e seduções, sem saber se aqueles que estão em paz 

neste momento não estarão em desacordo ou blasfemando contra Deus em poucos momentos. Lembra-te 

sempre do que te digo hoje, para que estejas sempre pronto na vigilância e na oração. 

62 Veja como a Minha Divina Essência é capaz de chegar até você através dos lábios de um pecador. 

Isto não é um milagre de poder e amor? Acontece porque eu sou Aquele que faz brotar água da rocha e luz 

da escuridão. 

63 Por humildes intermediários tenho falado aos "menos destes"; pois se os Senhores do mundo 

tivessem transmitido esta mensagem à humanidade - em verdade vos digo, teríeis ficado sem o 

conhecimento dos vossos dons e sem cargos a cumprir. Você não teria comido desse banquete, e teria 

ficado contente em assistir à festa de longe. Mas através destes órgãos do intelecto (os porta-vozes), 

intocados por teorias, ciências e preconceitos religiosos, fiz um apelo a toda a humanidade sem favorecer 

ninguém por causa da sua classe social, nacionalidade, religião ou língua. 

64 A minha voz vem do Reino do Espírito onde sou Rei, daquele Paraíso onde todos vós estareis com 

o vosso Senhor quando, como Dimas, da vossa cruz, me falais humildemente e com fé: "Senhor, lembrai-

vos de mim quando estiverdes no Vosso Reino". A tua cruz é aquela que te confiei quando te dei esta 

missão: ensinar, curar os doentes, consolar, dar a conhecer à humanidade as Minhas mensagens Divinas. 

Esta missão é difícil porque envolve responsabilidade, porque é delicada, porque é barulhenta, e ao 

cumpri-la, os zombadores dos descrentes, os caluniadores e os zombadores que não queriam encontrar a 

verdade em Minha Doutrina descem sobre vós. 

65 Do mesmo modo Jesus seguiu o caminho do sofrimento, carregando o peso da cruz 

incomparavelmente menos do que o da ingratidão daquelas multidões. 

66 Aqui está o Mestre que recorda aos Seus filhos os feitos de tempos passados e os relaciona com 

obras do presente, para que vocês possam entender melhor os Meus ensinamentos. Quero que esta 

Doutrina se espalhe pelo mundo, que ilumine a humanidade para que, diante de uma vida que ela não 

conhecia, possa despertar e partir para formar no mundo um único lar, uma única família. Este será o 

verdadeiro povo de Israel, o povo de Deus, no qual as diferenças de linhagem, classes sociais e tribos 

desaparecerão, porque todos eles serão ramos que vêm de uma única tribo, onde todos cumprem a Minha 

Lei que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". 

67 Vós que tomastes esta cruz sobre os vossos ombros - reconheceis a responsabilidade que tendes de 

mostrar à humanidade a verdade da minha manifestação e dos meus milagres. Portanto, exijo de vós 

nobreza de espírito e perfeito conhecimento de quem sois em relação a Deus e à humanidade, e para isso 

vos dou o Meu ensinamento de espiritualização. 

68 Preparem-se desta maneira, e serão os bons soldados desta batalha, os verdadeiros israelitas 

segundo o Espírito, os discípulos fiéis. Não poupe esforços para provar a verdade desta palavra. Não 

esqueça que Cristo, para dar testemunho da verdade que Ele pregava, permitiu que o Seu corpo fosse 

destruído. Por que Ele deveria ter defendido a vida daquele corpo, já que Ele havia dito anteriormente que 

Seu reino não é deste mundo? - Igualmente vós - pensai que, para alcançar a vida eterna que aguarda o 

vosso espírito, pode-se sacrificar muitos objectivos ambiciosos a ela. 

69 Se você quer remover do seu irmão as manchas escuras que ele carrega em sua alma, você deve 

primeiro se tornar imaculado; se você quer obter o perdão, você deve primeiro perdoar. 

70 Como será belo para a tua alma quando chegar o seu último momento na terra, e o espírito, cheio 

de paz, puder assim dizer ao Pai: "Senhor, tudo está consumado"! 

A minha paz esteja contigo! 



 

123 

Instrução 49  
1 A tua oração ascende a Mim como a fragrância das flores, e eu aceito-a. 

2 Que o teu espírito desfrute do pão da vida eterna. Este não é o primeiro ensinamento que o Meu 

Divino Espírito vos dá; como homem, já me revelei em outro tempo para ensinar-vos a desenvolver 

humildade, a viver para fazer o bem aos outros, e a morrer na cruz do amor. Quando você ouve Minha 

Palavra, parece-lhe que é a primeira instrução que seu espírito recebe porque você não entendeu as lições 

anteriores. Hoje venho de novo em busca dos doentes, que são todos Meus filhos, porque todos vós gemeis 

neste vale de expiação e as vossas lamentações me alcançam. 

3 Quando a dor se torna muito forte, então o homem se lembra de Deus - por mais indiferente e frio 

que tenha mostrado em relação ao Meu ensinamento - ele vira os olhos para Mim no desejo da Minha 

misericórdia, e no seu desespero envia esta oração: "Senhor, por que não me concedes o que Te peço 

tanto? Se não conseguires ouvir a minha súplica, encurta os meus dias na terra, pois de nada serve estar 

sobre ela apenas para sofrer". Quanta ignorância mostras quando falas assim ao teu Pai, que é todo amor 

pelos Seus filhos! 

4 É por isso que vos tiro das trevas da incompreensão com a Minha instrução neste momento, para 

que, mesmo na maior dor, não vos desvieis do caminho da luz. Logo você entenderá que eu não o criei 

para a dor, pois o sofrimento não veio de Mim, mas de você. Agora você deve percorrer todo o caminho 

para recuperar a luz e a pureza que você deixou em farrapos nos espinhos do caminho. 

5 É verdade que sua vida é como um mar tempestuoso no qual você está temporariamente com medo 

de afundar. Mas já que afundaste tanto por causa das tuas imperfeições, pelo menos acredita na Minha 

presença e no Meu poder naqueles momentos em que as tuas provações são muito difíceis. Não me dês 

ocasião de falar-vos como falei aos Meus discípulos da Segunda Era, que viajavam comigo num barco, e 

que, vendo o mar espumar e Jesus a dormir, lhe disseram, cheio de medo e angústia: "Mestre, salva-nos; 

estamos a perecer". Então a minha resposta reprovadora foi esta: "Ó tu de pouca fé!" 

6 Amados, sondai os Meus ensinamentos, orientai as vossas vidas de acordo com os exemplos 

desses discípulos, pois também vós vos tornareis discípulos. Lembrem-se, meus filhos, que a partir do ano 

1950 vocês não ouvirão mais esta palavra. Use-o agora para que ele possa purificá-lo e você não esteja 

mais no caminho do pecado. 

7 O meu sacrifício de amor na Segunda Era mostrou-te como lavar as manchas que trazes no corpo e 

na alma, mesmo aquelas que Sodoma e Gomorra te deixaram como herança. Eu me sacrifiquei para 

instruir os homens, para mostrar-lhes o caminho da obediência e do amor, pelo qual podem obter a sua 

salvação. 
* Esta é uma referência ao pecado principal dos sodomitas, à perversão do sexual e à sua contínua influência até 

os dias de hoje. 

8 Agora que vos dei incontáveis ensinamentos, estais equipados para vos salvardes e purificardes. Eu 

vos anunciei então que voltaria entre os homens, e aqui estou eu em cumprimento da Minha promessa. 

9 Se todos os que ouvem esta palavra não sentem a Minha presença, é porque seu materialismo, seu 

pecado e as idéias enraizadas em suas mentes os separam do Mestre. Mas um momento de arrependimento 

será suficiente para que eles me sintam em seu espírito. A luz do Meu amor os iluminará como Pedro 

quando, em resposta à pergunta do Mestre, ele confessou a divindade de Jesus. Eles porão um fim à sua 

maldade, olharão com horror o seu passado e começarão uma nova vida - pura, útil e digna. Portanto, eu 

vos digo que não julgueis os vossos irmãos quando eles vêm entre vós com o seu fardo de pecados e 

vícios. Não os rejeites, pois essa intenção seria semelhante à do grupo que apanhou uma mulher em 

adultério e a levou perante Jesus para testar a Minha justiça. Que dura lição eu ensinei àqueles que se 

julgavam livres de pecados em comparação com a adúltera, quando lhes disse: "Aquele que se julga livre 

de pecados, atire a primeira pedra a esta mulher", e eles se retiraram envergonhados. 

10 Como vocês devem ser compreensivos, sinceros e humildes se não querem que Eu os chame de 

hipócritas como os fariseus, a quem chamei de túmulos caiados de branco - lindamente preparados no 

exterior e impuros no interior. 

11 O meu olhar procura e penetra nas profundezas do teu ser e nos recantos mais íntimos do teu 

coração. Minha misericórdia está pronta para registrar suas obras no livro de sua vida, que será o do seu 
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julgamento. Cuide para que ele registre apenas boas obras, então a paz que o seu espírito obtém através 

delas será o portento de grandes recompensas na vida espiritual. 

12 Hoje você se lembra daquele dia em que Jesus foi o acusado dos homens, e quando até as crianças, 

seguindo o exemplo dos adultos, gritaram em sua inocência: "Crucifica-o! 

13 Eu enfrentei os juízes, e grande foi a alegria entre aqueles que desejavam a Minha morte quando 

fui condenado a ser crucificado. Como um cordeiro que vai ao sacrifício, eu mansamente curvei o meu 

pescoço e aceitei o martírio como está escrito. 

14 Hoje estou mais uma vez perante os meus juízes. Eu vos mostro a Minha verdade para que possais 

investigá-la e julgá-la, e sei que nela encontrareis falhas que ela não tem, para depois a condenar. Julga o 

meu trabalho, mas deixa em paz todos aqueles por quem eu te dei a minha palavra. 

15 Há entre vós espíritos que, desde os tempos antigos e no seio de Israel até aos vossos dias na Terra, 

se purificaram das suas grandes faltas, para se tornarem puros quando habitam o reino espiritual. Estes são 

os que acreditam na Minha Presença neste 

tempo acreditou, e serão eles que perguntarão aos perseguidores da Minha Obra: "Por que imperfeições 

você se opõe a este ensinamento?" Tal como no seu tempo Pilatos perguntou à multidão: "De que acusam 

este homem?" - Minha voz se calará, assim como os lábios de Jesus se calaram naquela ocasião, e 

permitirei que - enquanto uns julgam Minha Palavra - outros a defendam, pois desta luta a luz irromperá. 

Meu olhar amoroso abraçará a todos, e Meu perdão será igualmente para todos. 

16 Fui levado perante Annas e Caifás para ser acusado, depois perante Pilatos e Herodes para ser 

julgado. Em verdade vos digo que, neste tempo, a Minha obra, a Minha Palavra, virá perante o Alto 

Conselho, e depois perante o novo Pilatos, para ser julgada. Haverá oficiais do Estado que acreditam na 

Minha nova proclamação e nesta mensagem; no entanto, por medo do mundo, eles permanecerão em 

silêncio e permitirão que Minha Doutrina e Meus seguidores sejam perseguidos, enquanto lavam as mãos 

dela, mas não as manchas que eles colocaram sobre suas almas. 

17 Uma nova cruz será dada a Mim na Terceira Era. Isto não será visível aos olhos mortais, mas do 

seu apogeu enviarei a Minha mensagem de amor à humanidade, e o Meu sangue, que é a essência 

espiritual da Minha palavra, será transformado em luz para o espírito. 

18 Aqueles que Me julgavam naquela época, hoje trazem a luz ao coração dos homens com seu 

espírito arrependido para reparar seus erros. 

19 Para que a Minha Doutrina triunfe sobre a maldade dos homens, ela deve primeiro ser açoitada e 

ridicularizada como Cristo na Coluna de São Martinho. De cada ferida Minha luz deve fluir para iluminar 

a escuridão deste mundo sem amor. É necessário que o Meu Sangue invisível caia sobre a humanidade 

para mostrá-lo novamente o caminho para a sua redenção. 

20 A cruz que agora me deitas é mais pesada do que a da Segunda Era. Então vocês não conheciam 

Cristo, agora todos O conhecem, e ainda assim O condenarão. Desta vez você não verá Jesus passar diante 

de sua casa ofegando sob o peso da cruz. Não vereis o Meu Espírito sobrecarregado pelo peso dos vossos 

pecados. No entanto, ouvireis a Minha voz a dizer-vos: "Tenho sede, humanidade"; mas a Minha sede será 

a do amor. 

21 Maria, a amorosa Mãe de Jesus, não unirá suas lágrimas com a mancha de sangue de seu Filho 

amado; mas vos enviará, por vossa ingratidão, do Reino dos Céus, seu terno amor como Mãe do Todo. 

22 Eu não vou cair no caminho do Meu novo Calvário; portanto, não será necessário que um sucessor 

venha em Meu auxílio, pois eu sou o forte entre os fortes. No entanto, o Meu olhar procurará os Meus 

discípulos, esperando que eles sejam fiéis, como foi o Meu apóstolo João. 

23 Bendito aquele que sabe interpretar corretamente o que o Mestre vos disse nesta hora de 

recordação. Abençoados sejam vocês que escutaram o Divino Mestre neste momento em seus 

ensinamentos de lembrança. As densas trevas formadas pelo pecado da humanidade são a ocasião para o 

Mestre abraçar a cruz do martírio e, mais uma vez, percorrer o caminho do sofrimento. 

Viveis agora na Terceira Era, e ainda ofereceis ao vosso Senhor o cálice da amargura; mas eu 

humildemente o aceito para vos dar outra lição de amor. Sobre o Meu Rosto corre sangue e lágrimas que 

derramo por amor a Ti, e ao ouvir as Minhas palavras, também as lágrimas vêm a Ti, forçando de Ti a 

lembrança e o arrependimento. Este choro purifica-te e aproxima-te de Mim. 
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24 Vós, mulheres que expiastes pelas vossas transgressões, tende bom ânimo, porque o vosso mal vos 

será tirado, para que sejais fortes no caminho da vida. Seguiste a Madalena, mas depois da tua queda 

arrependeste-te. Seja forte, alimente-se de alma e corpo, e fique inteiro. 

25 Eu vim para os pecadores, não para os justos; não se assustem, portanto. Eu amo todos os meus 

filhos, saudáveis e doentes, puros e manchados, e eu me preocupo com todos. Um coração me pede luz 

para seus filhos, outro intercede por sua mãe doente, e a todos concedo Minha misericórdia. 

26 Se vocês choraram muito, consolem-se; se outros de vocês Me pedem sensibilidade para chorar 

por seus pecados, aceitem-nos e acalmem-se, pois chorar também é alívio e paz para o coração que está 

sobrecarregado de remorso e culpa. 

27 Lembre-se: Quando o sacrifício foi realizado, e aqueles que Me perseguiram acreditaram que a luz 

que iluminara o caminho dos Meus discípulos tinha se extinguido para sempre, e que com o silêncio da 

Minha voz todos acabariam, eles viram no coração daqueles que Me seguiram um raio inextinguível 

daquela luz da eternidade que nunca se apaga. Porque quando alguns me julgavam mal, outros me 

amavam, e como sabiam que me seguiam, esperavam - quando lhes prometi que voltaria - acordados e 

orando o meu regresso, e em todas as minhas manifestações sentiam a minha presença. 

28 Será o mesmo no tempo presente. Aqueles que penetraram no âmago da Minha Doutrina 

continuarão a observar e reverentemente aguardam o cumprimento das Minhas palavras, enquanto os 

outros esquecerão o amor que lhes mostrei e o Meu zelo para redimi-los. 

29 Eu vejo a dor que está em cada coração, e enquanto os lábios estão em silêncio porque não podem 

expressar em palavras o que sentem, o espírito se eleva e tem comunhão comigo. - Muito perto do vosso 

coração, o Espírito do Pai vos pulsa, vos guarda e vos abençoa. Além disso, fortaleço a vossa coragem, 

enxugo as vossas lágrimas e abençoo todos vós que vos reunistes neste dia para ouvir a voz do Pai que vos 

disse que depois do ano 1950 não ouvireis mais a Sua palavra através da mente humana. 

Vocês são como os Meus apóstolos da Segunda Era, pois eles também Me escutaram muito. Levem a 

Minha palavra nos vossos corações para que a possam transmitir àqueles que não Me ouviram através de 

um portador de voz. 

30 Vocês na Terra comemoram certos tempos e dias que lhes recordam os grandes feitos do seu 

Mestre no seu caminho pelo mundo, e eu estou convosco com o Meu ser e a Minha presença nos 

momentos em que vocês recordam as Minhas obras. Mas só os homens têm os seus dias marcados para 

celebrar com solenidades a comemoração da Minha Paixão. No espiritual não se celebra estes eventos, 

pois na eternidade não há momentos ou dias (definitivos); há apenas um "dia" que continua e nunca 

termina. Mas as Minhas obras Divinas estão presentes no espírito dos justos que vivem perto do seu 

Criador, e a adoração que oferecem ao seu Pai não é apenas em certos momentos, mas sempre. 

31 Ó discípulos, vós que participastes do Meu banquete e comestes o pão da vida eterna que o vosso 

espírito ansiava! Vós acreditais que eu morro todos os anos e ressuscito dos mortos; mas isto está apenas 

na vossa imaginação, pois eu vivo na eternidade. Vós acreditais que Meu Espírito desce aos antros do 

vício e aos lugares de expiação para trazer luz àqueles que estão perdidos, e eu vos digo: Se o desejais, se 

Me pedis, eu o farei, pois sempre concedo as Minhas graças para que os perdidos encontrem o caminho da 

sua salvação. Meu olhar repousa sempre sobre aquele que usa sua corrente de expiação, e Meu Espírito 

está eternamente presente em todos os mundos e em todos os níveis, sem fazer diferença em ninguém por 

causa de seu maior ou menor conhecimento ou maturidade espiritual. 

32 Sabei, ó meus novos discípulos, que a vossa homenagem e tributo ao Senhor devem ser constantes, 

sem esperar tempos ou dias específicos para lhes oferecer, assim como o amor do vosso Pai por vós é 

constante. Mas se queres saber como recordar diariamente as Minhas obras de amor sem cair no 

fanatismo, eu te direi: a tua vida deve ser uma constante homenagem àquele que criou todas as coisas 

amando-se uns aos outros. 

33 Agei assim, e eu vos concederei o que humildemente Me pedis: Que as vossas transgressões vos 

sejam perdoadas. Eu te conforto e te dou alívio; mas eu te digo: Quando descobrirdes os vossos defeitos, e 

a vossa consciência vos julgar, orai, corrigi a vossa culpa, armai-vos de força, para que não cometais 

novamente o mesmo pecado, e não tenhais de Me pedir repetidamente que vos perdoe. Minha Palavra 

ensina-vos para que possais ascender e dar acesso à luz e à espiritualização. 
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34 Este ensinamento é o caminho que te leva até Mim. Queres desfrutar do reino prometido? - Eu 

lembro-te do pacto que fizeste comigo para sempre, e revive-o de novo, para que este pacto não seja 

quebrado. Eu vos pergunto, homens de Israel: Quereis entrar na vida eterna e estar comigo? - Sentei-me 

agora, como eu confirmo e cumpro as profecias e vos ensino com paciência, para que, no futuro, cada 

palavra que sai da vossa boca possa nascer do vosso espírito, preparada de antemão pelo Meu amor, e se 

transforme em obras de misericórdia para os vossos irmãos. 

35 Começa a amar o teu próximo, suporta os teus sofrimentos com submissão, trabalha o teu pão com 

o suor da tua testa. Amai-vos a vós mesmos como eu vos amo e velai por esta nação que escolhi entre 

todos e que chamei "a pérola" na qual coloquei os Meus dons de graça. 

36 Não aja como Thomas quando eu o pus à prova, não me peça que lhe permita colocar seus dedos 

na ferida do Meu lado para poder acreditar. Se eu tiver que te dar um ensinamento que faça tremer o teu 

espírito, não me julgues mal, não duvides, para não chorares de remorso depois. Pois sua vida é um 

caminho de provações e maravilhas, de dores e depois de alegrias, no qual o espírito é formado na escada 

para a perfeição. 

37 Não sejais como Pedro, não negueis aquele que vos deu seus ensinamentos com tanto amor, nem 

vos envergonheis de pertencer a este povo e de possuir os dons espirituais que vos confiei; porque então 

Me negareis, não três vezes como aquele discípulo, mas mil vezes mil vezes, porque vos multiplicastes em 

número e a vossa falta de fé terá efeito em outras nações. 

38 Vigiai, para que a Minha Causa não seja traída e a semente de Judas germine nos corações, e 

quando chegar a hora do despertar desses corações, eles não creiam na sua confusão, como aquele 

discípulo, que a morte física os libertará do remorso causado pela transgressão que cometeram. Porque 

senão entrarão no vale espiritual sem encontrar a paz para o seu espírito, que nunca morre. 

39 Veja como lhe mostro a verdadeira vida quando me aproximo de si e o faço sentir a Minha 

presença. Mas vocês são poucos os que estão interessados em saber; os demais estão morrendo 

gradualmente por falta de fé, porque não acreditaram em Mim quando eu me tornei homem na Segunda 

Era. Hoje, vocês novamente duvidam da Minha Palavra e das Minhas obras manifestas, e Me testam, 

mesmo que eu só tenha vindo para levá-los à vida espiritual e para familiarizá-los com a verdade. 

40 O meu Espírito sofre uma Paixão que não acaba. Em cada momento, Ele é exaltado na cruz, e a 

coroa de espinhos fecha os meus templos. Minhas feridas se abrem e sou novamente sacrificado para que 

vocês possam encontrar em Meu exemplo a lição de amor para seus irmãos e viver para sempre. 

41 Hoje venho até vós em espírito e vos digo que vivo eternamente, enquanto muitas vezes morrestes, 

porque, embora Me tenhais à vossa volta e tenhais ouvido a Minha palavra, não sabeis recebê-la no vosso 

coração, como faz o solo quando é quebrado pelo semeador e suporta a germinação da semente. Portanto, 

a Minha semente de amor não deu frutos ao cêntuplo e se multiplicou, como é a Minha vontade. 

42 Neste tempo, eu julgo os vivos e os mortos. A luz do Meu amor derrama em cada espírito e sobre 

toda a carne. "Abençoados sejam os que choram, porque serão consolados." Bem-aventurados os 

humildes, porque eles colherão glória e louvor. 

43 Quando chegar a hora, vocês se levantarão, povo amado, e tornarão minha palavra sagrada 

palpável para seus irmãos. Espalhar-vos-eis pelo mundo como bons discípulos, e este novo Evangelho que 

vos deixo será divulgado. Esta luz que emana do Sexto Selo iluminará a humanidade deste tempo, e com 

ela os mistérios serão elucidados. Minha Doutrina criará raízes em várias nações, e tudo o que os homens 

não descobriram, eles saberão através da luz que os Sete Selos dão. Contudo, falareis desses ensinamentos 

que recebestes e instruireis os homens no cumprimento dos Meus mandamentos. 

44 Quando Meus filhos penetrarem no âmago de Meus ensinamentos, eles entenderão que tem sido 

Minha Vontade unir-Me aos homens de espírito em espírito, que Eu voltei para eles porque Meu Convênio 

é indissolúvel. 

45 Ninguém pode se chamar vivo quem não conhece a Minha verdade, ou um discípulo que comete 

atos criminosos, embora tenha esta instrução. Eu vim para trazer de volta os espíritos que perderam o 

caminho, e para libertá-los da ignorância e do pecado. 

46 Purificai-vos como Madalena e vivei para o Meu serviço. Ela converteu-se por amor e 

arrependimento. Já que o mundo não despertou para o Meu amor, honrai-me (pelo menos) vós que Me 

ouvistes, cumprindo o mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". 
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47 As nações em guerra hoje são as "Virgens Tolas" que não querem ficar acordadas, e quando o 

Cônjuge apareceu e bateu à sua porta, elas dormiram. Este povo (aqui) sentiu-me e, portanto, conseguiu 

manter a paz. 

48 Tenho sido o teu servo para te ensinar humildade. Sempre que me pediste com justiça, eu concedi-

te; a tua vontade é minha; pedes-me que não te falte o sustento, que eu mantenha a falta da tua casa, e eu te 

dou o que é necessário. Concedo-te tudo sem que o peças, pois sou teu Pai e amo-te. Que dor pode 

atormentar a criança que o pai não sente? Quem entre vós não lhe trouxe pão à boca, está despido, ou a 

quem falta um tecto? - Eu cuido de todos os meus filhos. O ar puro alimenta-o, os campos oferecem-lhe as 

suas sementes e os seus frutos para o alimentar. Não tem faltado uma fonte para lhe trazer as suas águas 

para saciar a sua sede. Eu dei inteligência ao homem para que ele possa buscar os meios de vida e viver 

uma vida suficiente, descobrindo na natureza o que é necessário para o seu bem-estar. Entenda que não é 

você quem criou os seres e sustenta a vida deles, mas eu que amo você e atribuo a cada criatura o seu 

destino. 

49 Neste tempo em que me fiz conhecido em espírito para vos dar a Minha instrução, eu vos digo: 

Cumprei o Terceiro Testamento e vos deixo. Que o teu espírito venha a Mim com pressa, aceita a Minha 

graça para que a Minha luz brilhe em ti e "a Palavra" esteja nos teus lábios. 

50 Lavem-se com as vossas lágrimas de expiação e arrependimento. Aumente sua compreensão 

através da oração para que suas conclusões possam ser corretas. Então sentirás sobre ti a luz da Minha 

inspiração, e o teu deleite será imensurável. Depois de terdes recebido essa inspiração divina, partireis para 

falar aos vossos irmãos da Minha Obra, e em verdade vos digo que a vossa palavra será um testemunho de 

verdade. 

51 Dei-vos a conhecer o meu ensinamento através da palavra que foi proclamada através dos lábios de 

muitos porta-vozes, no interior de muitos lugares de encontro, com o mesmo significado espiritual e na 

mesma forma, e que (em todos) marcou o mesmo caminho e apontou para o mesmo objectivo. 

52 Nenhum dos que Me ouviram neste tempo pode dizer, sem mentir, que não Me entenderam, pois 

todos os que foram chamados foram preparados de antemão. Minha Palavra é um tesouro divino que não 

quero que guardem apenas para vocês mesmos. Não te tornes um rico avarento, pois, caso contrário, 

pensando que tens muita sabedoria, não terás nada. Em verdade vos digo que o egoísmo é escuridão, e a 

escuridão na alma é ignorância. 

53 Detalhado e claro é o Meu ensinamento na Terceira Era, uma instrução que Elias vos explica com 

a sua palavra e que, além disso, os vossos irmãos espirituais* tornam fácil de compreender com os seus 

conselhos, para que não vivais em erro. Qual dos Meus discípulos, tendo recebido este ensinamento, será 

capaz de se sentir demasiado fraco para cumprir o Meu mandamento de levar esta mensagem aos homens? 
* Meant são os espíritos guardiães que também foram autorizados a se darem a conhecer através de seus 

protegidos. 

54 Quero que aprendas todos os meios e maneiras de praticar caridade activa, para que não me digas: 

"Pai, como podes querer que partilhe o meu pão ou o meu dinheiro com o meu próximo quando ele é tão 

escasso?" - Se você não sabe como praticar a caridade, não pode instruir seus irmãos nestes ensinamentos. 

55 Em verdade vos digo, se em muitas ocasiões vossas mãos estão vazias diante dos necessitados, 

ainda assim vosso espírito sempre encontrará dentro de si algo para dar. Se você não tem nada em termos 

materiais para compartilhar com seus irmãos, deixe que o seu espírito ofereça dos muitos que ele possui. 

Mas percebe que se é necessário que a tua caridade consista em coisas materiais, não deves fugir ao 

cumprimento do teu dever, dizendo que foi suficiente com a (boa) intenção. Aprende do teu Pai, que te dá 

tudo, tanto para o espírito como para o corpo. Aprende de Jesus, que te ensinou a dar tudo por amor aos 

teus irmãos. 

56 Carrega a tua cruz com paciência e amor, para que eu te possa dizer: Seja abençoado! 

no coração de alguns dos meus filhos vejo tempestades desencadeadas e a eles digo: vigiai e orai, 

porque a tempestade passará e vereis o arco-íris da paz brilhar de novo; estou convosco até ao fim; estou 

convosco até ao fim; estou convosco até ao fim 

57 Amanhã, quando a tribulação envolver a humanidade, você vai agradecer porque, devido às 

provações que você está passando hoje, você conseguiu fortalecer seu espírito. Se você fosse capaz de ver 
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as imagens de dor, fome e miséria que existem pelos milhões nas nações em guerra, você não ousaria 

reclamar; e em verdade eu lhe digo, embora muitos dos seus irmãos não Me abençoem, pelo menos eles 

não blasfemam! 

58 Vigiem e orem, tornem-se dignos dos Meus benefícios, e destruam com a oração tudo o que causa 

depravação humana. 

59 Depois do caos que se aproxima, os homens buscarão Meu amor paternal e Me encontrarão na 

expectativa de todos os Meus filhos. Porque na Terceira Era toda a humanidade Me reconhecerá, e todos 

se unirão espiritualmente na mesma adoração a Deus. 

60 Os homens têm agido como o Filho Pródigo; mas quando tiverem desperdiçado até mesmo o 

último remanescente de sua herança, eles se lembrarão de seu Pai e voltarão para Ele. 

61 Eu aviso-vos a todos com a minha palavra profética. Escutai-a e espalhai-a para que amanhã, 

quando a virdes cumprida, possais reconhecer que foi o vosso Pai que vos ensinou. 

62 Quão distante está a humanidade da batalha espiritual que está sobre ela! Quantos dos Meus filhos, 

cujos lábios nunca pronunciaram o Meu nome, ficarão surpresos ao ouvi-lo elogiado em todo o lado! 

63 Eu vos digo que só faleis o Meu nome quando o julgardes essencial, para que possais ensinar aos 

vossos irmãos a reverência ao Pai. 

64 Quando vedes que toda a moralidade, virtude e justiça partiram do mundo, a sua renovação vos 

parecerá impossível; mas precisamente nisto será revelada a grandeza da Minha Doutrina. 

65 Deixem os meus ensinamentos florescerem nos vossos corações. Olhem uns para os outros com 

amor, ajudem-se uns aos outros na vossa tarefa espiritual, apoiem-se uns aos outros nas provações. 

66 Quando vos tiverdes preparado, cumprindo a Minha Lei, darei sinais à Humanidade que tornarão 

conhecida a vossa união. 

67 Quando vocês estarão equipados para que seus irmãos sintam em seus corações o desejo de viver 

no seio deste povo? Entenda quão grave é a tarefa e a responsabilidade daqueles que Me ouviram neste 

tempo da Minha manifestação através da mente humana. 

68 Amai-vos uns aos outros, e vereis grandes multidões a seguir-vos, pois os homens estão apenas à 

espera de um exemplo de verdadeira misericórdia e amor para seguir a Minha verdade. Quando você 

colher a fé nos corações de seus irmãos, você sentirá Meu amor em seu ser, e por seu espírito não haverá 

então recompensa maior do que a paz. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 50  
1 Como a cotovia que abre as asas para cobrir as suas crias, o Meu amor espalha-se sobre ti. 

2 Esta voz que vos chama é a do Divino Mestre; esta palavra é d'Aquele que criou todas as coisas. 

Aquele que tem poder para fazer todas as coisas, transformará a pedra do seu coração em um santuário de 

amor e elevação, e acenderá a luz onde só havia escuridão. 

3 Alguns de vocês serão transformados e equipados pela Minha Doutrina para irem em busca 

daqueles que estão perdidos no deserto, pois é assim que eu vejo a vida humana - como um deserto. 

Alguns sentem-se sozinhos no meio de milhões de almas, a pingar de sede sem ninguém para lhes oferecer 

um pouco de água; ali enviarei os Meus novos apóstolos. 

Quero que o meu nome seja dito novamente com amor por uns e que seja ouvido com emoção por 

outros. Quero que seja conhecido por aqueles que não o conhecem. Há homens, velhos, mulheres e 

crianças, que não sabem nada da Minha existência. Quero que todos Me conheçam e que saibam que em 

Mim eles têm o Pai mais amoroso, que todos Me ouvem e Me amam. 

4 Vocês devem se preparar, pois o momento está muito próximo quando eu me farei sentir em seu 

espírito. Eu virei até vós e baterei à porta de cada coração: bendito aquele que sabe dar-me abrigo. Pedirei 

pão a uns, água a outros, como o meu discípulo João vos profetizou: "Eis que estou à porta e bato à porta. 

Se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, eu entrarei e jantarei com ele, e ele comigo". 

5 Entenda que não serão coisas materiais que eu lhe peço; serão as obras de amor do seu espírito. 

Pois a Minha fome e a Minha sede é que vos ameis uns aos outros e que vivais em paz. 

6 Que o Meu amor germine em vossos corações e com ele sacie a sede que consome esta 

humanidade. 

7 Eu não me cansei de esperar por ti; tu, porém, te cansaste de tanta vagueza, pois fizeste o teu 

caminho (evolutivo) longo. Que ninguém tenha medo de me seguir, porque eu serei o seu cajado. 

8 Lutar para que a humanidade possa espiritualizar-se. Quando o vires realizado, vais regozijar-te e 

agradecer ao teu Pai. Mas se não tiveres a oportunidade de experimentar isto, não tenhas medo, deixa que 

a semente seja semeada. Pois se você não colher o fruto aqui, você o colherá na vida que o espera. Como 

vai ser essa vida? - Não se preocupe, acredite nisso, pois é infinitamente mais bonito e perfeito do que 

aquele em que você vive hoje. Em sua língua não há palavras que possam descrever ou expressar o 

Divino, e se eu descrevesse essa vida para você em qualquer forma, você não a compreenderia nem a 

compreenderia espiritualmente. Em todos os mundos e em todos os níveis que você alcançar, eu lhe direi o 

que você precisa saber lá. No entanto, tenho muito a revelar-vos neste mundo, para que vos possais 

levantar para aqueles que vos esperam sem tropeçar nos obstáculos do caminho. 

9 Quero que o homem adquira a sabedoria de ser humilde e, ao mesmo tempo, caridoso. Veja 

quantos, através de um pouco de conhecimento, tornam-se vaidosos, sentem-se grandes, agarram um 

ceptro e coroam-se perante os seus irmãos. Sede humildes de coração, sede simples e afáveis, e eu vos 

coroarei, mas não com vaidades humanas. Não há necessidade de a humanidade ver esta recompensa. - 

Não procure recompensas entre os homens, que têm muito pouco para lhe dar. Procurai que Aquele que é 

todo justo e possui tudo possa compensar-vos. 

10 Não retarde a jornada da sua vida, não regrida no seu desenvolvimento. Considere quantos 

sofrimentos e vicissitudes o trouxeram a este ponto. O pescador de corações vos libertou e vos trouxe para 

a segurança; não vos contamineis de novo. 

Mandei-vos à Terra para expiar as vossas transgressões e não para as multiplicar. Não penseis - porque 

vedes que eu perdoo todas as vossas transgressões - que a Minha justiça nunca poderá chegar até vós e 

forçar-vos a despertar do vosso sonho de grandeza. Que a paz do Meu amor vos revele tudo o que a Minha 

Vontade quer que saibais, para que não seja a dor da Minha justiça que vos fala. 

11 Aprenda, use a instrução Divina, e deixe-a tornar-se ação. Esta será a melhor maneira de provar 

que você aprendeu comigo. Mas se eu te perguntar o que fizeste com o Meu ensinamento amoroso, espero 

que não respondas que não entendeste o que ouviste, e que tudo é desconhecido para ti. Se tu, que ouviste 

as Minhas palavras, provasses que o Meu amor e a Minha justiça são falsos com as tuas obras, que 

semente deixarias na terra? 
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12 Neste momento é minha vontade que rezeis pelas nações do mundo, pelos vossos irmãos nos 

homens, e prometo-vos que descerei a todos vós como uma "cotovia" *, como já desci a vós. 
* "Lark" é um símbolo poético do Senhor que desce até nós em Sua Vontade para nos encantar e proteger, assim 

como a cotovia nos encanta com seu canto e protege seus filhotes com suas asas. 

13 Com amor e alegria vejo que todos vocês se prepararam para Me receber, uns com suas boas obras, 

outros com sua dor e outros com penitência espiritual. Foi preciso percorrer estradas espinhosas para 

chegar à árvore onde canta o rouxinol, cuja canção dá paz ao coração. 

14 Quando você saiu pelos caminhos da vida, da experiência e do desenvolvimento, você foi com a 

sua herança; mas agora que você ouve a Minha voz, que o surpreendeu na metade do caminho, eu o 

encontro sem herança. 

15 Que herança significa o Mestre? - O do espírito. Pois enquanto alguns o perderam, outros o 

trocaram pelas vaidades do mundo. Mas chegou o momento em que sentiste a necessidade dos dons 

espirituais, e não os encontraste em ti mesmo, começaste a procurá-los temerosamente de uma forma ou de 

outra. Por isso, muitas vezes vos chamo filhos pródigos, pois sois semelhantes àquele de quem vos falei na 

Minha parábola. 

16 Em vossos corações estão gravadas as marcas das tempestades que passaram sobre eles, em vossos 

pés ainda estão frescas as cicatrizes deixadas sobre eles pelos espinhos do caminho, e em todo o vosso ser 

eu vejo o trabalho de uma vida que compreendeis agora não pode ser a eterna. 

17 O teu espírito passou por uma longa noite de insônia e lágrimas; mas a esperança que colocaste 

quando te propuseste a Mim não foi desapontada. Para um belo amanhecer surpreendeu-o e cegou o seu 

espírito por momentos. 

18 Finalmente o filho pródigo, presente no coração de todos aqueles que compõem este povo, voltou à 

casa de seu pai, ouviu de novo sua voz e se sentiu abraçado com infinito amor. A vergonha de mostrar 

suas roupas rasgadas e seus pés sem sandálias desapareceram quando ele sentiu na testa o beijo paterno, 

como prova de que tudo foi perdoado por aquele Pai que havia esperado por muito tempo pelo retorno do 

Filho. 

19 É por isso que naquele dia eu vos disse que todos vós vos tínheis preparado para Me receber, e que 

vos fizestes dignos da Minha carícia. Quando você descansou e os soluços nos seus seios cessaram, seu 

Pai, transformando-se no Mestre, deu-lhe as Suas lições para que você pudesse começar a cumprir a tarefa 

para a qual você foi criado e enviado à Terra. 

20 Quem aumenta o seu amor pelo Pai e se torna Seu discípulo, não pode depois perder o caminho. A 

todos eles permito entrar no Meu santuário, para que, quando virem a pureza e a perfeição que nele reina, 

não se atrevam a profaná-lo jamais. 

21 O neófito se empolga alegremente com o discurso do Mestre Divino e, penetrando na essência do 

seu ensinamento, percebe que a herança que pensava ter perdido em seu caminho de vida sempre esteve 

com ele. Mas os seus olhos não o viram, e o seu coração não o sentiu, porque era surdo, cego e insensível 

aos seus dons espirituais. Fortalecido novamente, seguro e confiante, ele tem o desejo - já que ama seu 

Criador e se sente amado por Ele - de percorrer mais uma vez os caminhos que deixou para trás. Mas não 

para se perder, mas para iluminá-los, para remover os espinhos, e para procurar os errantes perdidos e 

mostrar-lhes a direção para aquela árvore onde ele mesmo recuperou a vida e a fé. 

22 Bem-aventurados aqueles que incansavelmente buscam a verdade, e ainda mais aqueles que, 

tendo-a encontrado, não a guardam para si, mas a trazem aos homens, para que com a sua luz ilumine o 

caminho de seus irmãos. 

23 Eu chamei-vos "trabalhadores", e vocês podem ser assim na verdade. Dei-vos o tempo, a semente, 

a água, os campos e as ferramentas. 

24 Simples é o símbolo no qual eu falo com você, para que você possa entender tudo o que eu quero 

lhe dizer nestes ensinamentos. 

25 Eu deixo no teu espírito o meu orvalho de amor, que te faz frutificar e te acaricia. Nem nas 

montanhas, nem nos vales, nem nas flores permiti que uma graça tão grande fluísse como sobre vós. O 

meu amor sempre vos acompanhará; mas esta palavra que vos estou dando atualmente através da 

mediação da mente humana, não estará convosco para sempre. 
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26 Ouçam as Minhas palavras e mantenham-nas nos vossos corações. Se eu não conceder à 

humanidade que eu volte à Terra como um homem novo, como é o desejo e a crença de muitos, eu não lhe 

concederei que você continue me ouvindo nesta forma após o tempo indicado, que é no final do ano de 

1950. Hoje você ainda não sabe o que eu tenho reservado para você depois desse tempo. 

27 Eu vos equiparei para curar os doentes, para consolar as viúvas e os órfãos, para converter os 

pecadores com palavras de autoridade, para curar os leprosos e para preencher o caminho espiritual dos 

vossos irmãos com luz. 

28 De novo eu deixo para vocês a semente da vida, do amor e da espiritualização. Não percam mais a 

vossa herança nas vossas vidas. 

29 Deixo-vos a Minha paz, pois sou a paz que se espalha pelo mundo, como as asas da cotovia que 

cobre os seus filhotes no ninho. Quando vocês serão espiritualmente como cotovias da paz? 

30 Deixo-te nascer neste ninho de amor onde nunca te faltou alimento, e onde a Minha instrução 

enche o teu coração de prazer. Você ainda está fraco, suas asas ainda não cresceram, a plumagem é 

esparsa. Mas chegará o dia em que você se sentirá forte o suficiente para voar em vôo, para superar 

distâncias e para enfrentar a fúria das tempestades. Não aja como aqueles que queriam deixar o ninho 

antes do tempo e cair no chão porque ainda não sabiam como bater as asas. Espera até eu te mostrar o 

caminho, e não te irás desviar. Como um grande bando de cotovias você vai se espalhar, levando consigo 

um ramo de oliveira como símbolo de paz, e na folhagem das árvores você vai construir novos ninhos. 

31 Você me pergunta porque eu vim até você neste tempo, e eu lhe digo: Você não está ciente de tudo 

o que está acontecendo no seu ambiente? Você não sabe que o que aconteceu no mundo recentemente, e o 

que está acontecendo no presente, significa a proclamação da Minha vinda e da Minha presença entre os 

homens? 

32 Veja como a guerra tomou conta das nações mais avançadas, como a maldade atingiu o seu mais 

alto grau de desenvolvimento. As mentiras são recebidas como se fossem verdade; a ciência, ao revelar 

grandes segredos à humanidade, permitiu que fossem usadas para a destruição. E quantas atividades 

desonestas o mundo tem sancionado como boas! Só então vos apareço, para vos iluminar a mente e vos 

deter na vossa corrida frenética em direcção ao abismo. 

33 Eu falo contigo com a Minha verdade eterna e digo-te: Se você procura prazer e deseja a ciência, 

você encontrará em Mim a verdadeira ciência e o verdadeiro deleite. 

34 Quão pequeno é o vosso planeta, mas quão distantes vivem uns dos outros! Quanta discórdia há no 

seu mundo! 

35 O homem não é mais ignorante, seu desenvolvimento espiritual e intelectual é grande; portanto, 

sua responsabilidade nesta hora de provação também é muito grande. O homem deste tempo pode dizer 

que não conhece Minhas leis e Minha justiça. Mas esta não é a verdade, porque ele tem um espírito de luz 

dentro de si. A razão (por suas violações da Lei) é que o espírito cede às tentações e aos prazeres do 

mundo, aos quais ele coloca seus dons espirituais aos pés e diante dos quais se curva o pescoço. 

36 Humanidade, por amor a ti desci e materializei-me nesta forma. Meu Espírito desce aos abismos, e 

Minha mão de ajuda estende a mão para salvar a ovelha perdida. Eu vos ensino a orar e pedir com o 

espírito, e não com os lábios; pois não é o corpo que deve pedir, mas é o espírito que sabe o que ambos 

precisam. A língua que te dei para que pudesses comunicar com os teus irmãos. 

37 A linguagem do espírito está para além da sua linguagem e do seu pensamento. Como pode o 

corpo expressar o que o espírito sente? Estas expressões serão sempre pobres, e imperfeitas na oração. 

Sempre uma lágrima que brota do teu olho, e que muitas vezes ninguém vê, falará melhor ao Pai - um 

soluço que sufoca no teu peito, uma dor que trazes silenciosamente diante de Mim e que suportas com 

paciência, ou as tuas boas obras, cujo conteúdo espiritual se eleva a Mim, à medida que as flores me dão 

fragrância. 

38 Eu provo a minha presença entre vós com o facto do meu ensino. Alguém pode dizer: "Mestre, é 

difícil pôr em prática a Sua Doutrina, e talvez ela seja inadequada para os nossos tempos materialistas". 

Mas eu lhes digo, o mesmo foi dito da Minha Palavra na Segunda Era, e mesmo assim os próprios pagãos 

e idólatras foram os que mais rapidamente se converteram a ela. 

39 Tal como vos anunciei estes tempos de grande sofrimento, também vos digo que quando a 

confusão acabar, a harmonia virá entre os homens. 
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40 Os arrogantes, aqueles que se acham grandes, aqueles que não têm caridade e justiça, serão retidos 

por um tempo no Além, para que o bem, a paz e a justiça possam progredir na Terra, e a espiritualidade e a 

boa ciência possam crescer no meio deles. Pois não será necessário que você leve uma vida mística* para 

Me agradar, nem ninguém será obrigado a Me seguir. Pois os trabalhos que Me oferecem sob coacção não 

serão aceites por Mim. Só as ofertas de boa vontade, os impulsos sinceros, o amor espontâneo Me 

alcançam. Nem quero que me sirvas por medo de castigo. É hora de você saber que Deus não castiga Seus 

filhos. Portanto, não Me magoe mais com seus maus julgamentos (sobre Mim). 
* Completamente absorvido no espiritual e afastado do mundo. 

41 Nunca te deixes guiar pelo interesse próprio, nem dês nada porque pensas na recompensa 

antecipadamente, pois isso não é amor nem misericórdia. Não esperes que o teu espírito colha amor no 

mundo como recompensa pelas suas boas obras; pois não vieste à Terra para colher amor, mas para o 

semear. A colheita não é deste mundo. 

42 Aqueles que cumpriram a sua missão nesta vida deixaram-na com paz no coração, com um sorriso 

nos lábios, cheios de satisfação e humildade, e abençoaram a todos sem pensar em toda a dor que 

colheram pelo amor que semearam. Eu sou a recompensa perfeita e justa pelos seus trabalhos. Não se 

esqueça que eu lhe disse: "Tudo o que você vai fazer com seus irmãos, você vai fazer comigo". 

43 Se, por um breve ato de arrependimento e elevação espiritual, o Meu Raio Divino desce sobre 

esses corpos (dos porta-vozes) e coloca em seus lábios a Palavra que expressa a Minha Divina Instrução, 

que vos move e vos faz tremer com seu amor - o que o Pai só vos dará quando vos achardes cheios de 

mérito em vosso espírito naquele outro mundo? 

44 Digo-vos até: Pede-me o meu ceptro e eu dou-to! Sim, meus filhos, sabei pedir, e tudo vos será 

dado, porque se um dia vos fizerdes dignos do Meu ceptro, eu não vo-lo negarei. Mas quero que entenda 

esta palavra correctamente, para que não fique confuso. 

45 Muitas pessoas de reconhecida aprendizagem no mundo não serão capazes de Me reconhecer nesta 

forma e Me negarão. Mas não te surpreendas com isso, já que há muito tempo te anunciei quando te disse: 

"Sê abençoado, Pai, que revelaste a Tua verdade aos menores e a escondeste dos sábios e prudentes". 

Entretanto, isto não é porque estou escondendo a Minha verdade de alguém, mas porque aqueles cujas 

mentes estão livres, em sua pobreza (espiritual) ou insignificância, podem melhor Me sentir, enquanto 

aqueles que são dotados, cujas mentes estão cheias de teorias, filosofias e doutrinas de fé, não podem Me 

compreender nem Me sentir. Mas a verdade que é para todos chegará a todos na hora marcada. 

46 Muitos virão e vos dirão que não sou eu quem vos fala, que não é o Meu Ser Divino que derrama 

nesta palavra. A partir daí, alguns de vós terão dúvidas e dir-me-ão na sua dor: "Mestre, como é possível 

que eu perca a fé e (agora) tenha de continuar a viver sem Lei e sem Deus? Mas em verdade vos digo que 

aquele que me sentiu e vivenciou não pode mais me negar. 

47 Uma tempestade de ideias e forças negras dividiu o povo durante muito tempo. Uma tempestade 

de luz vai uni-los neste momento. A torre de Babel, que os homens construíram, foi destruída, mas no 

coração dos povos e das raças essa torre do orgulho continuou a crescer. Somente uma tempestade 

espiritual pode derrubá-la, e esta tempestade está agora começando a sacudir seus alicerces e suas paredes. 

Mas quando aquela torre for destruída, surgirá no seu lugar outra que não pode ser destruída, porque seus 

firmes alicerces não serão de desunião, mas de fraternidade e harmonia. 

48 Para ajudá-lo a entender o Meu ensinamento, eu lhe digo: Receba-me em seu coração, para que 

você possa compreender o ensinamento que lhe estou revelando neste momento. Esta Palavra que estou 

lhe dando é o Novo Testamento que o levará à vida eterna. Bendito aquele que reconhece os altos valores 

desta Palavra, pois então reconhecerá os altos valores presentes no mundo do além. 

Não exija provas para acreditar, pois você estaria imitando os povos pagãos da antiguidade, e estes são 

tempos diferentes agora. Não empurre sua materialização e suas dúvidas ao ponto de negar seus profetas e 

até mesmo matá-los, como fez na Primeira Era. 

Você nasceu de novo na carne para dar um passo à frente no caminho da evolução, não para parar na 

mesma lição. Se Meu novo ensinamento é mais profundo, veja como Eu mesmo o explico para que você 

possa entendê-lo. 
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49 Todos vocês recebem o mesmo ensino, mas não têm todos o mesmo número de reencarnações. 

Você vive na Terceira Era, e alguns ainda não sabem em que época vivem, nem qual é a verdade, nem 

qual é o caminho certo. 

50 Este é o tempo da luz e do espírito, e muitos ainda não conhecem a verdadeira adoração a Deus. 

Enquanto alguns não têm o menor medo da Minha justiça, outros temem a Deus de uma forma errada e 

injustificada. 

Eu digo aos Meus discípulos que o homem deve temer a si mesmo, pois é ele quem trabalha, quem 

edifica ou destrói. Quão injustos vos mostrais a vosso Pai quando, na dor profunda que causais a vós 

mesmos, Me dizeis: "Senhor, por que me castigais?" - Eu não coloco uma coroa de espinhos sobre a 

cabeça dos Meus filhos, nem coloco uma cruz pesada sobre seus ombros. Eles se condenam, coroam-se a 

si mesmos, e labutam sobre si mesmos. 

51 Jesus, o justo, aceitou a coroa que lhe concedestes, e a cruz que lhe impusestes; pois o Seu 

sacrifício e o Seu sangue foram as únicas coisas dignas de marcar pelo Seu exemplo o caminho pelo qual 

deveis ascender para vos purificardes dos vossos pecados. 

52 Eu sou o vosso juiz, mas o meu julgamento, que é irrevogável e inexorável, brota do amor. Hoje 

julgo os vivos e os mortos; mas aprendo a entender quem são os vivos e quem são os mortos. Eu sou a 

ressurreição e a vida, ressuscitando para uma nova vida aqueles que estavam mortos para a verdade. Eu 

venho como Rei, mas não uso coroa de vaidade, pois o Meu Reino é o da humildade. Para muitos eu sou o 

morto que ressuscita, porque vim à humanidade no Espírito para dizer-lhe novamente que "o meu Reino 

não é deste mundo", e que para ouvir a voz do vosso Rei e Senhor, é necessário elevar o espírito para 

alcançá-lo. 

53 Quem sucumbiu às tentações durante sua permanência na Terra e foi escravo do mundo e de suas 

paixões, a morte o surpreenderá sem poder e sem desenvolvimento da alma, que é como se carregasse a 

morte dentro de si mesmo. 

54 O maligno ergue tronos no mundo e é adorado em todas as formas possíveis. O bem é 

ridicularizado e combatido como se fosse prejudicial ou inútil. Mas quando a Minha voz te chama do 

infinito para vires até Mim pelo caminho do bem, que é o único caminho que me conduz, é porque Eu sou 

o teu Criador e porque Tu me pertences. Se eu te procuro, é porque te amo e não quero que ninguém perca 

a felicidade que tenho guardada para todos. Como um ladrão, vim para te surpreender, mas o que procurei 

foi o teu espírito. Como eu te vi carregando uma cruz pesada, não precisei aumentar seu peso através do 

Meu julgamento; ao contrário, eu te ajudo a carregá-la. 

55 Em verdade vos digo que ainda não posso exigir de vós obras perfeitas, porque nasceis em pecado 

e viveis em pecado. Mas eu vos asseguro que através do poder da Minha palavra farei brotar virtudes dos 

vossos corações. Os dons que estão presentes em vossos espíritos, e que a humanidade crê pertencerem 

apenas aos justos e aos profetas de outro tempo, agora aparecem mesmo em grandes pecadores, e por meio 

desses dons a humanidade será salva. 

56 Tenho sede do teu amor, fome da tua paz. Mas se também tiveres fome e sede, o que me podes 

dar? A sua missão espiritual é a da paz. Observai e rezai para que possais tornar este dom que vos confiei 

uma realidade. Reze diariamente por um curto período de tempo, e use o resto do seu tempo para cumprir 

seus deveres espirituais e também materiais. 

57 Diga aos homens que eu iluminei o caminho dos pecadores para que eles possam escapar da 

perdição. Venho em busca dos perdidos, pois os justos já estão comigo. 

58 Ensinar-vos-ei a percorrer o mundo com mansidão e ao mesmo tempo com firmeza. Quando a 

Minha manifestação começou naquele tempo, quem poderia ter-vos falado de todas as graças espirituais 

que ireis usufruir? 

59 Estudaste as profecias de tempos passados, e descobriste que a Minha nova revelação tinha sido 

anunciada. Mas quando você recebeu o anúncio de Maria, sua Mãe Celestial, alguns se perguntaram: A 

presença de Maria também foi anunciada? - Em verdade vos digo que, se interpretardes corretamente as 

profecias do apóstolo João, descobrireis que a sua "presença" também tinha que estar naquele tempo. 

60 Quantos dos que pertencem a este povo nem sequer procuraram nas escrituras; pois a inspiração do 

seu espírito e a fé do seu coração lhes disseram no seu íntimo: É o Divino Mestre. É a nossa Mãe 

Espiritual. 
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61 Em verdade vos digo que, onde quer que o Meu Espírito se dê a conhecer, ali estará presente a 

ternura maternal e a bondade de Maria. 

62 Porque é que muitos a julgaram mal? Considera: Se ela tivesse vivido apenas como mulher, e sua 

missão se tivesse limitado a dar à luz o corpo no qual a Palavra se manifestou, eu não a teria deixado aos 

pés da cruz como tua mãe, nem os meus discípulos a teriam visto como sua própria mãe depois que o 

Mestre partiu. 

No momento atual, quando uma parte da humanidade nega sua pureza e divindade, e outra parte a 

reconhece como Mãe Universal, adorando-a com cultos fanáticos, ignorantes e idólatras, eu te envio 

Minha luz e te concedo sua presença, para que, através da sua Palavra, que espalha a essência materna, a 

ternura infinita e o consolo divino, possais sair aos homens e levar no vosso coração um santuário no qual 

a vossa oferta mais terna será aquela que consagrais à vossa Mãe Celestial. Então você levará, com razão, 

o nome de Espiritualistas Trinitários-Marianos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 51  
1 Discípulos, com que alegria e ternura os vossos corações Me recebem hoje! A razão disto é que 

antes, a vossa Mãe Espiritual estava entre vós, envolvendo-vos no seu Ser Divino. 

2 Que alegria haverá no vosso espírito quando, um dia, ele viver fora da matéria que o aprisiona, nas 

regiões de paz, e puder ouvir a voz da Mãe Celestial como uma canção divina para sempre. 

3 A fé e o amor à vossa Mãe Espiritual é uma semente que vos confio para cultivar no coração dos 

vossos irmãos. Todos aqueles que, por Minha misericórdia, receberam o sinal na testa, seguirão em frente 

e iluminarão o caminho. Há muito tempo eu ordenei a esses mesmos espíritos que marcassem as portas de 

suas casas com o sangue de um cordeiro como símbolo do Pacto e da purificação. Só eu sei porque te 

marquei o tempo todo; só eu conheço o teu destino e o teu caminho de expiação, e é por isso que a Minha 

justiça está sempre à tua procura, para que possas ficar longe do mal. 

4 Quando a Minha voz soou naquele momento como o som de um sino tocando, você imediatamente 

reconheceu Quem estava chamando, e partiu para Me ouvir e Me seguir mais tarde. - nenhum de vós se 

sinta rei ou senhor por causa dos dons que recebeu de Mim ou da dignidade com que foi vestido; sê o mais 

humilde, mas sê o mais humilde; sê o mais humilde, mas sê o mais humilde Seja o mais humilde, mas 

também o mais zeloso (na observância) da Minha Lei. 

5 Este é o momento de sua atividade espiritual, quando a experiência que você adquiriu no caminho 

da evolução o ajudará. Sempre que estiveram na Terra, procuraram conforto e prazeres, e quando viveram 

no além, limitaram-se a uma vida contemplativa. Só agora você está começando a entender o propósito da 

sua existência e a natureza real da sua tarefa espiritual. 

6 Todos os dias os homens abrem novos sulcos para a corrupção moral, e é precisamente aí que vós 

deveis plantar esta semente, trabalhadores de Jesus, para que o exemplo das vossas boas obras testemunhe 

a verdade da Minha Doutrina e liberte os vossos irmãos do seu "materialismo". 

Deixa sempre a tua vida deslizar pelo caminho certo. Então, quando a morte abre as portas da 

eternidade ao vosso espírito, os vossos irmãos podem dizer: "Eis que este era justo"! E quando chegares à 

Minha presença, o Pai pode dizer-te: "Vem, viverás comigo para sempre!" 

7 Elias, que é o Pastor Espiritual da Terceira Era, é aquele a quem os espíritos foram confiados como 

ovelhas do aprisco do Senhor. É ele quem reunirá os cento e quarenta e quatro mil que eu marco com o 

sinal da Minha Divindade e, quando tiverem sido marcados, a Minha justiça cairá sobre a terra. Hoje Elias 

acende uma luz em cada espírito, para que na hora do julgamento ninguém se perca. 

8 Pessoal, o Meu raio de luz torna-se uma palavra através dos Portadores da Minha Voz para vos 

explicar a Minha Doutrina. Esta Palavra tocou os vossos corações, mostrou-vos o caminho que conduz à 

felicidade e alivia o peso da vossa cruz. Fortalecei-vos em Minha Palavra para que possais resistir 

corajosamente às vossas provas e pô-la em prática com amor e mansidão. Não temas as línguas soltas dos 

homens - não te esqueças que deves ser muito testado. 

9 É necessário que a humanidade se levante de novo contra Mim, é necessário que os homens olhem 

para o Meu trabalho. Só assim poderão descobrir a verdade e a lei justa, só assim poderão encontrar a 

Minha presença e reconhecer claramente a Minha sabedoria e o Meu amor. 

10 Nesta batalha, você deve cumprir uma tarefa muito importante. Mas não se tomem pelos donos da 

Minha Lei, pois a Lei sou eu, e vós sois apenas os seus intérpretes. 

11 Sinta-se feliz em pensar que não possui templos magníficos que alguém possa destruir, pois você 

pode realizar suas reuniões em uma simples câmara, assim como em um vale ou em uma montanha. Onde 

Meus filhos se reunirem e Me chamarem, eu estarei com eles. Também lhes digo que não haverá poder 

humano para deter esta Palavra, que virá sem interrupção até o dia designado pela Minha Vontade. E se os 

homens calassem os lábios dos meus discípulos antes desse tempo, ou os matassem, os seus corpos mortos 

gritariam! 

12 As profecias que eu vos dei em Minha Palavra serão fielmente cumpridas. Porque eu não vos 

enganei, nem vos dei pedras em vez de pão, nem serpentes em vez de peixe. Eu sou O Caminho, A 

Verdade e A Vida. 
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13 Na Segunda Era só vos dei notícias do Reino do qual eu vim e para o qual deveis entrar. Agora 

venho revelar-vos muitas belezas da casa deste Pai Divino. Esta nova vida é o início do Reino de Paz que 

vos prometi. 

14 O meu vestígio tem sido claramente visível desde a Primeira Era. Ande nela, avance sem 

abandonar sua cruz, pois sem ela você não pode ser reconhecido. 

15 O que os homens destruíram, eu vou reconstruir. 

16 Entra na luz e no significado espiritual do Sexto Selo, o livro em que está escrito o teu destino. 

17 Dou-lhe palavras de conforto, outras de instrução, outras de vigilância, e algumas também de 

equipamento, para que não lhe falte nada na sua mala de viagem. 

18 Quantas das profecias dos Meus profetas já se estão a realizar! Joel disse: "Derramarei o meu 

Espírito sobre toda a carne." O apóstolo João viu este tempo em suas visões proféticas, e Minha Palavra 

continuará a ser cumprida na eternidade. 

19 A Palavra Divina ressoa no coração deste povo. Preparaste a habitação, e aqui estou eu contigo. O 

Livro da Vida Verdadeira está aberto diante de você, e cada vez que você o estuda você recebe um novo 

ensinamento. Mas aqueles que, em sua apatia, dormem profundamente, não devem esperar até o ano 1950, 

não devem esperar até que Meu sino tocando alto anuncie Minha partida, e só a essa hora querem partir 

para Me ouvir. Vocês sabem que a Minha Palavra e a do Meu mundo espiritual não serão mais ouvidas 

depois daquele ano que lhes indiquei. 

20 Eu te libertei, e o Meu Sangue foi o símbolo do amor que tenho por ti. Eu não quero que voltes ao 

pecado, à escuridão. 

21 Aproxima-se uma visita mundial, e quero que o Meu povo esteja preparado, para que em meio à 

tempestade seja o farol da esperança, iluminando o caminho dos náufragos. Em verdade, em verdade, três 

quartos da terra serão afligidos, serão purificados da dor. Escutem-me, pessoal, pois vocês devem levar 

estas palavras a todos os vossos irmãos. 

22 Devíeis pôr em vossos corações o egoísmo que ele pode conter e dar lugar à caridade. É possível 

que você pregue o amor sem o sentir? Antes de colocar esta máscara de hipocrisia no vosso rosto, vou 

ensinar-vos e testar-vos até que faça nascer a sinceridade nos vossos corações. 

23 O dia da minha partida virá, e aquele que soube se preparar se sentirá espiritualmente à direita do 

Senhor. Mas em verdade vos digo que será grande o número dos desobedientes, dos que transgridem o 

círculo proibido. Estes serão aqueles que, embora Me tenham ouvido muitas vezes, não souberam usar ou 

compreender as lições e, na sua ignorância, pedirão ao Pai que Ele esteja com eles por mais algum tempo, 

embora Eu lhes tenha dito muitas vezes: "Minha palavra é a de um Rei e nunca será retomada"; e, "Seria 

mais cedo para o Céu e a Terra passarem, ou para a estrela do Rei deixar de brilhar, do que para uma única 

das Minhas palavras não ser cumprida". Portanto, eu vos digo que foi de Minha vontade anunciar-vos, 

desde os primeiros dias da Minha manifestação, o fim desta manifestação, para que todos vós saibais e 

estejais preparados. 

24 Elias anunciou ao povo Minha chegada iminente, e da mesma forma, pela boca de Roque Rojas, 

ele designou o ano 1950 como o da Minha partida, ou seja, o fim do período para a manifestação através 

da mente humana. 

25 Neste momento, digo-vos que as minhas lições estão muito à frente e que vocês estão prestes a 

ficar para trás. Se você não quer se sentir fraco no dia da Visitação, você deve se apressar e fazer um 

esforço para acompanhar as Minhas lições. Só assim você se sentirá forte o suficiente para entrar no 

próximo período, o do diálogo espírito a espírito. 

26 Eu vos revelei a presença do mundo espiritual para que possais sentir a proximidade dos vossos 

irmãos e aceitar os seus sábios conselhos. Eles vieram para lhe trazer a espiritualização. Por que você 

queria arrastá-los até o material a cada momento?* Você não terá sucesso, mas vai causar-lhes sofrimento. 
* Isto significa não sobrecarregá-los com questões materiais, monetárias ou de negócios. 

27 Estes espíritos vivem em harmonia com a Minha Divindade, vós sois os mortos que eles querem 

ressuscitar. A minha voz dir-vos-á constantemente: Preparem-se! Porque, se não fosse assim, se não se 

tomasse consciência de que se vive numa época de perigos e armadilhas, ver-se-iam diante dos vossos 

olhos os falsos Cristos, os falsos Elias e os falsos "espíritos da luz". 
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28 Você quer que seja o mundo, homens, ou a dor a absolvê-lo de seus defeitos? Lembrai-vos que eu 

vos disse: "A árvore é conhecida pelos seus frutos", que é para ser compreendido que sereis julgados pelas 

vossas obras. Abençoados sejam aqueles que assumem a sua cruz com rendição e obediência. Mas sempre 

haverá entre os Meus apóstolos o traiçoeiro, egoísta e falso discípulo que, se pudesse', me entregaria de 

novo à morte sacrificial - embora não seja necessário que eu esteja em um corpo material para poder 

crucificar-Me ou ter o Meu rosto cuspido. 

29 Quero que todos sejam obedientes, não quero ver ninguém que mereça estas duras palavras; pois, 

quando vossos irmãos vos perguntarem de Mim, não vos escondereis, nem negareis a eles que Me 

escutastes. Pois que ninguém Me vire as costas no momento do julgamento; que ninguém oculte a sua 

herança. 

30 Extenso é o meu ensinamento em cada um dos meus discursos de ensino, pois quero estabelecer no 

vosso coração um santuário espiritual onde habito e um lugar de paz para os vossos irmãos. 

31 Aproveite este tempo em que a Minha Palavra, através do Porta-Voz, acaricia o seu espírito. Abra 

seu coração e mantenha nele este livro, pois chegará o momento em que você despertará de sua profunda 

letargia e se voltará para ele em busca de luz. 

32 Eu falo contigo da Minha cruz de amor. Mas agora não é o sangue que corre do Meu corpo, mas a 

luz que irrompe em raios que caem sobre os homens. Dei-vos o dom da palavra e a luz da inspiração. Da 

tua boca virá a explicação do mistério dos Sete Selos, para que a humanidade possa conhecer a Minha 

verdade. Esta palavra que vos dou irá remover a ligadura escura dos olhos dos homens. Todas as ervas 

daninhas serão arrancadas, e em seu lugar será semeada a boa semente. 

33 Andas sobre traços de sangue, de vício e de pecado, amaldiçoando aqueles que os deixaram, sem 

saber se esses traços não são aqueles que deixaste para trás numa vida anterior. Portanto, não se sinta, 

neste momento, livre de responsabilidade. Então você entenderá que Minha justiça, por mais dura e 

inexorável que lhe pareça, contém apenas amor. 

um tesouro de sabedoria que derramei neste tempo através dos Portadores da Minha voz; mas só depois 

da Minha partida em 1950 é que darás a esta palavra todo o seu valor, quando os Meus rouxinóis tiverem 

caído em silêncio por estas canções divinas. 

34 Minha palavra é a de um Rei, Minha vontade é uma só, e quando esse tempo chegar, nada nem 

ninguém mudará a ordem dos Meus mandamentos e conselhos. 

Alguns dizem que 1950 ainda está longe e que ainda há tempo para desfrutar do livre arbítrio, que mais 

tarde ainda haverá tempo para converter e cumprir a Minha Lei. Como o pobre e ignorante prova quem 

pensa e sente desta maneira! Quem sabe os dias que ele ainda tem de viver na Terra? Quem é o mestre de 

prolongar a sua existência de acordo com a sua vontade? 

35 Ninguém deseja que a sua alma se torne um remanescente miserável quando a sua veste terrena 

deixar de existir; nem fazer da sua alma uma sombra sofredora, suplicando de porta em porta e de coração 

em coração por uma esmola de luz, embora o Meu Espírito tenha derramado riachos dela sobre ela. 

36 Ouçam, recém-chegados: o Mestre quer que - quando esta palavra não for mais ouvida - vocês 

possam ser os mestres espirituais dos seus filhos, das novas gerações que lhes confio. Você deve ensinar a 

espiritualização e moralidade, então suas sementes serão recebidas no meu celeiro. 

37 Os fariseus hipócritas da Segunda Era cruzaram Meu caminho a cada curva, esperando encontrar 

uma falha em Meu Trabalho, uma mentira em Minhas palavras, e nunca puderam encontrá-la. 

38 Neste tempo presente vocês serão procurados como Jesus, mas como não têm a força e a sabedoria 

do Mestre, eu quero que pelo menos estejam no verdadeiro caminho. Depois de tudo o que vos falei, e do 

tempo que vos concedi, a vossa oração deveria ser quase espiritualizada. Mas ainda não venceu o mundo, 

nem o espírito prevaleceu sobre a matéria. 

39 Na Segunda Era procurei discípulos nas margens do Mar da Galileia, e quando encontrei aqueles 

que me deviam seguir, disse-lhes: "Venham! Eles deixaram tudo para trás para me seguir. - Às multidões 

que acreditaram na Minha Palavra eu disse: "Quem quiser Me ouvir, reparta os seus bens entre os 

necessitados e siga-me". Eu ensino o caminho que leva ao Meu Reino." Aqueles discípulos, que mais tarde 

se tornaram apóstolos do amor e da verdade que Cristo pregou, souberam abalar os fundamentos 

espirituais e morais dos povos daquela época. Com amor e com sangue eles selaram o seu trabalho de 
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entrega ao Pai. Daquelas multidões que Me ouviram, e daqueles povos que mais tarde ouviram Meus 

discípulos, surgiram os fiéis à Minha Doutrina, os mártires. 

40 Hoje não exijo sua vida, nem o seu sangue, pois é um tempo diferente no qual você vive hoje. No 

entanto, você não poderia fazer algo semelhante ao que aqueles fizeram no amor, na abnegação e na fé? 

41 Alguns me dizem: "Pai, estou pronto para dar a Minha Vida por Ti"; mas eu te respondo: "Não, 

meu Filho, não dês a tua Vida sem saber para quê. Preserva-a, antes, para que possas ser útil aos teus 

irmãos e, quando tiveres cumprido a tua missão, entrega-ma humildemente". 

42 Hoje você diz: "Senhor, nós não vivemos só de pão. Vem até nós e dá-nos a tua palavra." 

43 No meio das vicissitudes das vossas vidas, vocês lembram-se de Mim. Vocês são "o povo forte", 

mas nos momentos de maior sofrimento, voltam-se para o Crucificado para pedir-Lhe forças. 

44 Tendes sido suficientemente fortes para Me procurar e Me seguir, e a vossa intuição levou-vos até 

Mim, embora os homens tenham feito o seu melhor para esconder a Luz do (verdadeiro) Caminho, a 

Minha Promessa de vir novamente, as Minhas Profecias da Segunda Era e a Revelação do Meu Apóstolo 

João. 

45 Apesar de tudo, soubestes separar-vos da idolatria e do fanatismo, e defender a fé do vosso 

espírito. E quando ouvistes que Cristo havia retornado e que Ele estava ensinando aos homens, 

respondestes ao chamado, reconhecendo pela simplicidade da forma em que Ele se manifestava, pela 

modéstia do lugar e pela simplicidade daqueles que O seguiam, que era o Mestre. Se vos tivesse sido dito 

que Ele se manifestou nos palácios dos homens, não teríeis acreditado; pois a memória da humildade do 

rabino da Galiléia ainda não desapareceu de vossas mentes. Nem teria sido capaz de compreendê-lo se Ele 

tivesse encarnado novamente em um homem. Mas quando você O viu vir ao mundo em forma espiritual, 

você sentiu que esta luz vinha do Espírito Santo, e isso é porque você sabe que eu não venho duas vezes na 

mesma forma. 

Discípulos, fechem os ouvidos à conversa e às opiniões que os homens formam de vocês; lembrem-se 

de que eles são de mente simples. Mas esteja sempre armado para não extinguir a luz da sua fé. 

46 Eu te revelo o segredo para que nunca te desvies do caminho da verdadeira vida, pois neste 

momento não há ninguém no mundo que seja capaz de te guiar pelo caminho da verdade. O segredo é 

deixar a tua consciência guiar-te, porque nele estou eu. 

47 Todos os homens e todas as nações têm líderes; mas se eu lhes perguntasse: "Para onde foste 

levado?", todos me diriam: "Para a dor, para o abismo e para a destruição". 

48 Eu te dou uma explicação detalhada do caminho que leva até Mim, ensinando-te a viver na Terra 

em pureza, para que a tua adoração espiritual seja agradável e barulhenta. Eu vos digo que sejais homens 

(reais), para que sejais espiritualistas que cumpram seus deveres para com o "Imperador" e que também 

saibam cumprir seus deveres para com seu Deus. 

49 A vida humana tem leis que você deve cumprir para estar em harmonia com ela; a natureza exige 

de você a sua homenagem. Dê a cada lei o cumprimento que ela merece, mas nunca erre ao Me oferecer o 

tributo que é devido ao mundo, e não lhe dê a oferta que deveria ser para Mim. Entendido: Aquele que 

cumpre ambas as leis - tanto espiritual como material - glorifica-me e alcança-Me. 

50 Portanto, os meus ensinamentos não se limitam ao espírito, mas também se relacionam com a vida 

humana, com a moralidade que o homem deve ter dentro dele. Pois se vocês mergulharem nesses 

ensinamentos, verão que a vida é uma só, e O Caminho também é um só. 

Não se surpreendam que eu lhes diga para dar dignidade às famílias, que vocês devem amar seus pais, 

que os maridos devem amar uns aos outros, que o homem deve ver na mulher não um servo, mas seu 

digno companheiro, que a mulher deve ver no homem sua defesa, seu escudo, que os pais devem dar ao 

mundo filhos saudáveis que o conduzam no caminho do bem. 

51 Não vos espanteis quando vos digo: se o Imperador (isto é, o Estado) vos exige o tributo do vosso 

trabalho, cumpri-o, pois é também uma lei que pesa sobre o homem. Apreende as ferramentas do trabalho 

e arrebata da terra os seus tesouros e os seus frutos de amor. 

52 Procura o teu progresso na vida humana, mas nunca deixes que a ambição excessiva te domine, 

pois então perderás a tua liberdade e o materialismo te escravizará. 

53 Coloque em cada uma de suas ações o que sua consciência lhe indica, para que elas possam conter 

a justiça. Respeite aqueles que o governam, siga seus chamados e trabalhe com eles para o bem de todos. 
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Respeitem as crenças religiosas de seus irmãos, e quando entrarem em suas igrejas, desnudem suas 

cabeças em sincera devoção, sabendo que eu estou presente em todo culto. Não negueis que o mundo Me 

siga, nem vos separeis de Mim sob o pretexto de que tendes deveres no mundo. Aprenda a fundir ambas as 

leis em uma só. 

54 Eu só liberto a tua alma do inútil, do falso, para que ela possa elevar-se acima de toda miséria, 

escravidão ou humilhação nas duras provas da vida terrena. Ouve a Minha voz que te diz: Não há ninguém 

na Terra que tenha poder sobre o teu espírito. 

55 Devo falar-lhe desta forma para destruir as más interpretações que foram dadas à Minha Doutrina. 

Hoje faço-o através destes homens, através dos quais me faço conhecido, que não são justos e que, no 

entanto, escolhi, como tem sido a Minha vontade. 

56 Eles sabem: Quanto maior a sua preparação e pureza, maior é a inspiração que entra em suas 

mentes. Esta é a razão para a renovação e melhoria destes meus filhos que costumavam pecar e que hoje 

lutam para se tornarem dignos de tornar a Minha Palavra conhecida. 

57 Se você quiser buscar a perfeição, não a encontrará nos porta-vozes. Procure-o no sentido 

espiritual da Minha Palavra, lá você encontrará Minha Presença. 

58 Pessoas, aprendam a praticar misericórdia em todas as suas diversas formas. Mas não dês a 

conhecer as tuas obras porque procuras admiração ou louvor, pois essa recompensa é pequena, e assim 

perdes a grande recompensa que te tenho reservada. 

59 Não estou apenas a dizer-vos para purificar a vossa alma, mas também para fortalecer o vosso 

corpo, para que as novas gerações que sairão de vós sejam saudáveis e as suas almas possam cumprir a sua 

difícil missão. 

60 Reze, mas que a sua oração seja breve, para que você possa passar o resto do tempo na prática da 

lei. Apenas cinco minutos de oração vos peço; mas neles vos entregareis a Mim, para que ouçais a Minha 

voz na vossa consciência. Em verdade vos digo que não estais todos acordados e orando, pois o meu olhar 

aguçado penetrou em vosso coração, onde muitas vezes nem mesmo vós podeis penetrar, e descobriu tudo 

o que nele vos ocultais. 

61 Este é o momento do julgamento para a humanidade. Homem por homem, povo por povo, e nação 

por nação estão sendo julgados por Minha Divindade. Mas os homens não notaram isso, nem sabem em 

que tempo vivem. Portanto, eu vim em espírito e enviei o Meu raio sobre a mente humana, e através da 

sua mediação revelei-vos Quem vos fala, que horas são e qual é a vossa tarefa. 

62 Eu coloquei o conteúdo dos Meus três Testamentos no coração deste povo, e embora vocês saibam 

que possuem a verdade e a Lei, vocês ainda julgam mal uns aos outros. Isto porque a influência da guerra 

que paira sobre as nações também vos caiu sobre vós. 

63 Fala-vos do único Deus que existe, a quem chamastes Jeová quando Ele vos mostrou o Seu poder e 

vos revelou a Lei no Monte Sinai; a quem chamastes Jesus, porque Nele estava a Minha Palavra; e a quem 

hoje chamais Espírito Santo, porque Eu sou o Espírito da Verdade. 

64 Como é que já viste três divindades onde só existe Uma? Vocês são todos filhos deste Deus. 

Porque é que aqui na terra não sabem como se amar uns aos outros como os irmãos que são? Vocês sabem 

que os homens são mortos pelos homens, que o sangue flui em torrentes, mas a dor que inunda a terra não 

abala seus corações. 

Eu vos disse: orai, e se cumprirdes os meus mandamentos, não tereis de temer guerras, fome, 

pestilência ou doenças desconhecidas. Mas se você está livre dessas pragas, é para que você possa rezar 

pelos seus vizinhos e cuidar deles. Não duvide do poder da oração, pois ela é a maior arma do espírito. 

65 A mão insensata do homem abriu os portões que retiveram as forças e os elementos de purificação 

que se apoderaram da humanidade. 

66 Nações da Terra, vocês estão bebendo um copo muito amargo e sentindo a dor no mais profundo 

de seus corações, como vocês quiseram que fosse assim. Bebam com paciência para que, a partir desta 

experiência, possam tirar luz e benefícios para o vosso espírito, enquanto se põem em busca do verdadeiro 

caminho que os levará às ruínas do templo que destruíram dentro de vós e que devem reconstruir para que 

nele a Minha voz possa falar convosco e possam, mais uma vez, possuir a Minha Lei. 

67 Rezem e ganhem mérito, povo, pois a guerra está à espreita pela vossa nação. A tua missão 

espiritual espera-te. Não permita que a fome, a doença e a morte se apoderem de si. Se a sua fé não tem 
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força, você terá que arrancar seus cabelos em desespero enquanto vê seus irmãos se matando, seus filhos 

morrendo de fome. A água que beberes será amarga, as tuas montanhas e os teus vales secarão, as árvores 

não darão frutos, e esta terra, considerada por muitos como a terra da promessa por causa das suas riquezas 

e abundância, não terá nada a oferecer ao estrangeiro que se aproxima dela em busca de liberdade ou de 

pão. 

68 Em verdade vos digo, enquanto o Meu tesouro escondido de sabedoria, cheio de revelações e 

misericórdia, só espera a hora em que a humanidade voltará o seu olhar para o Pai e se mostrará humilde e 

forte para os banhar com tudo o que tenho reservado para eles, vós sempre desafiastes a Minha justiça, e 

neste tempo aceitei o vosso desafio; desafiei-vos a fazer-Me justiça, e desafiei-vos a fazer-Me justiça 

Venho com um propósito bélico, Meu poder é grande, Meus exércitos são numerosos, e Minhas armas 

são inconquistáveis. Finalmente serei vitorioso; contudo não me levantarei acima dos mortos (vitorioso), 

mas antes dos vivos. Nenhum deles se humilhará; todos levantarão a cara para louvar o Meu nome. 

Portanto, entre vós, povo meu, verei unidade, misericórdia, respeito e amor de um "trabalhador" por outro, 

e de uma comunidade por outra. 

69 Eu vos concedo este tempo para que possais destruir em vossos corações a idolatria, o fanatismo, 

tudo o que é inútil e mau que está presente em vossos hábitos e em vossa adoração a Deus. Sinta a Palavra 

Divina como ela desce sobre a humanidade, mas no meio da Minha justiça sinta a Minha paz. 

70 Ó vale de lágrimas e sangue, no qual os homens erguem os seus tronos para se adorarem, e depois 

cavam as suas próprias sepulturas com as mãos! Venho para libertá-los do pecado e da morte, pois eles se 

ligaram e escravizaram a si mesmos. Em verdade vos digo que este mundo já não pertence mais a estas 

pessoas, por isso os afasta a cada momento. 

71 A terra, que abrigou os homens como uma mãe abnegada e tolerante, a partir de agora lhes 

mostrará a cada curva o caminho que conduz não ao seu ventre, mas ao Altíssimo, onde outra Mãe, a Mãe 

Celestial, espera a chegada dos seus filhos para envolvê-los no seu manto, o que é uma promessa eterna de 

felicidade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 52  
1 Alimentem-se com Meu Ser Divino, sejam fortes no cumprimento de Minha Lei e, como 

recompensa, encontrarão paz e consolo em suas obras. Sede verdadeiros intercessores dos vossos irmãos e 

trazei-lhes a paz do Meu Espírito através das vossas orações e dos vossos méritos. Não vos priveis da 

Minha graça nestes tempos cheios de tentações. Fortalece o teu espírito para que possas sair vitorioso das 

provas. 

2 Intercede e até ganha mérito para aqueles que não te amam. Age como Maria, tua Mãe do Céu, a 

Divina Advogada, que intercede tanto por aquele que deposita nela a sua esperança como por aquele que 

lhe fechou o coração, ou por aquele que nega a sua pureza e natureza divina. 

3 Difícil é a vossa tarefa e nobre é o vosso destino, povo. Não te desvies mais do caminho que eu te 

tracei. Eu construí um santuário em vossos corações; mas não permitam que a chama da fé se apague nele, 

ou que o ideal para espiritualizar-vos morra. Não envolva o seu templo em trevas; porque se alguém bater 

às suas portas, não encontrará a luz que procura, nem poderá ouvir o eco da Minha voz. Levem em seus 

corações Minha Presença e Minha Palavra, e em verdade vos digo que não haverá ninguém para destruir o 

vosso santuário ou fazer-vos recuar no caminho. Quem será capaz de te impedir de Me amar? 

4 Minha luz brilha em cada mente, e Minha voz ressoa em cada consciência; no entanto, os homens 

não querem se tornar conscientes dos tempos em que vivem. É necessário que um "povo" se equipe para 

dar a boa nova à humanidade, e eu quero que esse povo seja esse, que eu escolhi para fazer ouvir a Minha 

Palavra Divina. 

Quando vos digo constantemente para vos equipar, é porque deveis dar testemunho da Minha 

manifestação através da mente humana, e este testemunho não deve limitar-se a repetir as doutrinas que 

aprendestes de Mim, mas deveis dar testemunho do poder espiritual, seja convertendo os pecadores 

obstinados, curando os doentes abandonados, ou fazendo qualquer outra das obras que vos ensinei. 

Lembra-te, se fores trabalhar sem antes teres conseguido a renovação da tua vida e um início de 

espiritualidade, serás como os fariseus hipócritas que demonstraram a sua falsa virtude e esconderam a sua 

corrupção, quando pregas o amor e a misericórdia. Eu não quero insincero ou hipócritas entre os Meus 

novos discípulos. 

5 Se desejais ardentemente que a Minha Doutrina floresça na terra, semeai-a tão puramente como eu 

vo-la entreguei, e regai essa semente divina com a água das vossas boas obras. Siga o seu caminho 

confiando na Minha protecção. 

6 Quem poderia deter-te ou silenciar-te quando te pões a trabalhar inspirado pela Minha Luz Divina? 

- Ninguém, meu povo, tal como no Seu tempo ninguém silenciou Jesus. Se Ele caiu em silêncio para 

alguns pecadores, foi para lhe dar uma lição de humildade, pois Ele deu testemunho da verdade de Sua 

Palavra com Suas obras. 

7 Estejam atentos aos anos que passaram, durante os quais a Minha palavra ressoou através destes 

portadores de vozes, e ninguém foi capaz de silenciar a voz Divina que vem dos seus lábios. Em verdade 

vos digo que o ano 1950 virá sem ser interrompido. Mas uma vez chegado o final desse ano, os Meus 

rouxinóis ficarão em silêncio para a transmissão dos Meus ensinamentos; pois tudo o que tenho a dizer-

vos através da sua mediação durante esta etapa da Minha manifestação será então completado. 

8 Dareis testemunho do Meu ensinamento com obras, palavras e pensamentos, e nada impedirá a 

corrente de luz que eu farei brotar do vosso espírito. Mas a sua hora de silêncio também virá: Eu selarei os 

teus lábios e te levarei para casa (para Mim); porque o que eu tinha a dizer através da tua mediação será 

então dito até a última palavra. 

9 Quero que todos vocês se unam sem fazer distinções, porque frequentam diferentes locais de 

montagem. Pois o ensinamento que chegou a todos é o mesmo, a luz que ilumina as vossas mentes é a 

mesma em alguns como em outros. 

10 Eu vos dei meios para defender a vossa fé e vigiar a Obra que vos confiei; mas nunca vos dei 

armas para vos ferirdes uns aos outros. Eu quero que aqueles que formam este povo sejam os soldados da 

Minha Causa espiritual, mas nunca os inimigos da mesma. 

11 Minha câmara secreta dos corações se abriu naquele momento para fazer os pobres espirituais, os 

famintos e sedentos de justiça, os donos de um tesouro espiritual. Não estás contente com isto? O teu 
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coração não estremece de gratidão, ó povo? - "Sim", dizes-me tu. Mas eu quero que esse sim não seja de 

palavras, não de pensamentos, mas que você o expresse com obras de amor aos seus irmãos. 

12 Agora eu lhe digo: descanse alguns momentos da sua labuta terrena. Vagueaste muito com o teu 

fardo de dor sobre os ombros. Venha à fonte da graça beber desta água que redime. No momento você 

ainda é fraco, mas logo se transformará em forte para lutar pela Minha Causa e enfrentar as provações. 

13 Lace as tuas sandálias, pois um novo caminho te espera onde encontrarás infinitas oportunidades 

para semear misericórdia e amor. Você ainda tem medo, e é por isso que você não queria anunciar os 

novos tempos à humanidade. - Tendes de compreender que o que o Pai colocou dentro de vós pertence aos 

vossos irmãos e que deveis dar-lhes a conhecer. 

14 Eu não vos dou novos dons ou habilidades espirituais neste tempo, pois aquilo de que tomastes 

consciência como a vossa posse sempre esteve no vosso espírito. No entanto, o tempo está a esgotar-se, e 

eu pergunto-vos: De que estás à espera para começar a cumprir a tua tarefa? Você está esperando até que 

homens incrédulos zombem da Minha Palavra, da Minha nova manifestação, e publiquem falsificações em 

todos os lugares? 

15 Que os Meus ensinamentos se tornem ação e os vivam: Em verdade vos digo que os lábios 

blasfemadores se calarão, aqueles que foram recalcitrantes se aproximarão atentamente para encontrar a 

interpretação da Minha Doutrina, e encontrarão testemunhos muito grandes e eloquentes da Minha 

Verdade, se as vossas obras forem marcadas pelo amor e pela misericórdia. Quantos deles, quando te 

virem curar os doentes, te trarão seus parentes, cheios de esperança de encontrar alívio para seus 

sofrimentos. 

16 Entreguem os Meus ensinamentos puramente, e não precisarão se esconder para curar os doentes. 

Porque em verdade vos digo que, neste tempo, não procurareis catacumbas para praticar os Meus 

ensinamentos, mas fá-lo-eis à luz do dia. - Não tenha medo! Se não acreditarem no que vos rodeia, irão 

simplesmente para outras províncias, onde encontrarão corações fervorosos. 

17 Você deve ser o primeiro a ser convencido da verdade que deseja proclamar, para que possa 

comunicar essa fé aos seus irmãos. Se a dúvida entrar nas vossas mentes, será como uma adaga que dará 

um golpe mortal na vossa devoção. 

18 Três eras já passaram por cima de ti. Entenda que você deve partir para cumprir o mais alto dos 

seus destinos. Despertai da vossa inércia espiritual e avançai com um passo firme no caminho da vossa 

evolução. 

19 Não me pergunte por que você ainda está surpreso com as tentações, mesmo que você esteja no 

caminho do Senhor. Entenda que é precisamente então que você é o mais testado. É por isso que te digo 

sempre: "Observa e reza, para que não caias em tentação." 

20 Está próximo o dia em que os seus irmãos virão fazer-lhe perguntas. Esconderás então o que eu te 

revelei com tanto amor? - Eu não te dei nada nos meus ensinamentos dos quais precisas de te envergonhar. 

21 Não espere até que as lamentações na terra se multipliquem e os rumores de guerra aumentem para 

que se levantem. Rezem e realizem trabalhos diários de misericórdia, pois ao fazê-lo, vocês vão contra-

atacar o poder do mal. 

22 Se algum de vós não se prepara para cumprir os seus deveres, é porque não conhece as capacidades 

que eu tenho dado ao seu espírito. 

23 Bem-aventurados aqueles que sabem encontrar o significado espiritual da Minha Palavra, pois 

deles será esta herança. Os buscadores da verdade divina são aqueles que já seguiram o seu Criador. Estes 

encontrarão a presença do Mestre nesta humilde manifestação. 

24 Externamente, a minha manifestação neste tempo pode parecer pobre. Mas em verdade vos digo 

que construí um santuário no coração do homem que ouve a Minha palavra. Não pense que as 

classificações existem entre aqueles que escolhi neste tempo - tudo o que amo igualmente. Não pensem 

que o dom do portador de voz possuído por aqueles que transmitem a Minha Palavra o alcançou através 

dos seus próprios méritos. Tão grande é esta graça que só foi possível para o homem recebê-la através do 

Meu amor. 

25 Esta tarefa é difícil de ser cumprida por quem a recebeu. Grande é o peso desta cruz, pois sem se 

afastar das necessidades do mundo e sem abandonar seus deveres materiais, o portador da voz deve 

alcançar o grau de espiritualização que lhe permitirá receber o raio Divino da Minha inspiração. 
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26 Há momentos em que você se maravilha de que Deus possa estar com você e se fazer conhecer 

com tanto amor. O teu espanto vem do fato de que, consciente das tuas manchas e imperfeições, te sentes 

indigno desta grande prova do amor do teu Pai. Sempre o Meu amor vos surpreendeu, já que Me julgastes 

como estais acostumados a fazer convosco mesmos. Por que você tem a idéia de que o ressentimento, o 

sentimento de vingança ou egoísmo estão escondidos em Mim? Eu digo-te: Quando vos julgais 

interiormente num (auto)exame à luz da vossa consciência, através da confissão honesta e humilde da 

vossa transgressão, fazeis-vos dignos de Mim descer para vos falar do Meu Reino; pois a vossa tristeza por 

Me terdes ofendido ajuda-vos a purificar-vos. 

27 Não te admires que o Meu amor te siga para todo o lado, apesar dos teus pecados. Todos vocês são 

meus filhos. Neste mundo vocês têm tido uma imagem do amor Divino no amor de seus pais. Podeis virar-

lhes as costas, não reconhecer a sua autoridade, não obedecer às suas ordens e não ouvir os seus conselhos; 

podeis causar-lhes uma ferida no coração com as vossas más acções, dar-lhes motivo para secarem os 

olhos de tanto choro, para que apareçam cabelos brancos nos seus templos e para que os seus rostos sejam 

marcados pelos traços de sofrimento; mas nunca deixarão de vos amar, e terão apenas bênçãos e perdão 

por vós. Mas se aqueles pais que você teve na Terra, que não são perfeitos, lhe deram provas tão grandes 

de um amor puro e sublime ─ por que você se surpreende que Aquele que criou esses corações e lhes deu 

essa tarefa de serem pais o ame com amor perfeito? O amor é a mais alta verdade. Por causa da verdade, 

eu me tornei homem, e por causa da verdade, eu morri como homem. 

28 Neste tempo eu não preciso de ti um sacrifício de sangue. No entanto, alguns deram as suas vidas 

em Meu nome, cegos por um momento pelo seu fanatismo, e depois de levarem uma existência impura. 

Essas ações não serão capazes de brotar uma verdadeira semente, mas continuarão a promover o 

fanatismo. 

29 É por isso que te digo para sentires a tua própria palavra quando falas, e para viveres no teu 

coração o ensinamento que dás. Nada falará melhor do que a sua própria vida. 

30 O meu amor não vos espantará, mas também não duvidareis, quando experimentais que muitas 

vezes esvaziais um cálice muito amargo no mundo. - O ser humano pode afundar, ser cheio de escuridão, 

ou hesitar em voltar para Mim. Mas para sempre virá o tempo em que Me sentirão no seu próprio ser, não 

Me sentirão mais distante (não mais), nem serão capazes de Me considerar como um estranho ou negar a 

Minha existência, o Meu amor e a Minha justiça. 

31 Assim como o homem pode criar para si mesmo na Terra um mundo de paz espiritual semelhante à 

paz do Meu reino, ele também pode, através da sua depravação, levar uma existência que é como um 

inferno de vícios, maldade e remorso. 

32 Mesmo no Além, o espírito pode encontrar mundos de trevas, corrupção, ódio e vingança, de 

acordo com a inclinação da alma, suas aberrações e suas paixões. Mas em verdade vos digo, tanto o Céu 

como o Inferno, dos quais os homens não fazem a menor idéia senão através de formas e imagens terrenas, 

não são senão diferentes etapas do desenvolvimento da alma: uma, em virtude de sua virtude e 

desenvolvimento, no cume da perfeição, a outra, no abismo de suas trevas, seus vícios e seus delírios. 

33 Para a alma justa, o lugar em que ela se encontra é indiferente, pois em todo lugar ela terá dentro 

de si a paz e o céu do Criador. A alma impura e confusa, por outro lado, pode estar no melhor dos mundos, 

e sentirá incessantemente dentro dela o inferno de seu remorso, que arderá dentro dela até que seja 

purificada por ela. 

34 Acreditas que eu, teu Pai, criei lugares expressamente destinados a punir-te e assim vingar-Me 

eternamente das tuas ofensas? 

35 Quão limitadas são as pessoas que ensinam estas teorias! 

36 Como é possível que você acredite que a escuridão eterna e a dor eterna é o fim que espera alguns 

espíritos? Mesmo tendo pecado, eles ainda serão filhos de Deus para sempre. Se eles precisarem de 

instrução - aqui está o Mestre. Se eles precisam de amor - aqui está o Pai. Se eles anseiam por perdão - 

aqui está o Juiz perfeito. 

37 Aquele que nunca Me procura e corrige as suas falhas não virá a Mim. Mas não há ninguém que 

resista à Minha justiça ou aos Meus julgamentos. Só os purificados podem vir até Mim. 

38 Discípulos, se no momento em que ouvirem a Minha palavra não a entenderem, guardem-na na 

memória e recordem-na, sondando-a nos momentos de descanso. Então vais compreender muito do que te 
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ensinei. Se você não acumular conhecimento, o que você pode passar para as multidões que ainda estão 

por vir? 

39 Eu permito que todos vocês, sem distinção, entrem em Minha Presença para dar-lhes Meus 

ensinamentos. Antes de te confiar um ministério, seco-te as lágrimas, fecho-te as feridas, sacio a tua fome 

espiritual e a tua sede. e quando vos dei provas do Meu amor e acendi a luz da fé e da esperança nos 

vossos corações, disse-vos: "todos vós fostes chamados - quereis estar entre os escolhidos? Onde alguns 

perguntam: "Para que lado e para onde nos leva?" - Estes são aqueles que anseiam pelo mundo e pelos 

seus prazeres. Os outros me dizem: "Senhor, não somos dignos de nos chamar Teu eleito, mas seja feita 

Tua vontade por nós". - Estes são aqueles que já estão prontos para lutar para cima. 

40 Aos que Me seguem, coloco a paz do mundo em seus corações para "vigiar" e rezar por ela. As 

nações em breve enviarão suas orações para Me pedir a paz, que lhes ofereci em todos os momentos. 

Antes, permiti que os homens provassem o fruto do seu trabalho, vissem rios de sangue humano a correr e 

vissem imagens de dor, montanhas de cadáveres e cidades transformadas em ruínas. Eu queria que os 

homens vissem com o coração petrificado a desolação dos lares, o desespero entre os inocentes, as mães 

que, além de si mesmas com dor, beijam os corpos rasgados de seus filhos, para ver de perto todo o 

desespero, o medo e toda a lamentação dos homens, para que em sua arrogância sentissem a humilhação e 

sua consciência lhes dissessem que sua grandeza, seu poder e sua sabedoria são mentiras, que a única 

coisa verdadeiramente grande vem do Espírito Divino. 

Quando essas pessoas abrirem os olhos para a verdade, ficarão horrorizadas - não com as imagens (de 

horror) que seus olhos contemplam, mas com eles mesmos, e como não podem escapar do olhar e da voz 

da sua consciência, sentirão dentro de si as trevas e o fogo do remorso; pois terão de prestar contas de cada 

vida, de cada dor, e até mesmo da última gota de sangue derramada por causa deles. 

41 Não só responsabilizarei as pessoas pelo que fizeram com a vida de outras pessoas, como também 

exigirei que prestem contas do que fizeram com as suas próprias vidas, com os seus corpos. Quem então 

pode dizer que ele veio a Mim como espírito no preciso momento em que o relógio da eternidade o 

chamava para longe? - Ninguém! - Pois muitas vezes você encurta sua existência através do 

envelhecimento precoce, às vezes você é consumido por razões que não valem uma de suas lágrimas ou 

um de seus cabelos grisalhos. 

42 Eu sou implacável e perfeita justiça, brotando do amor mais puro, que é o vosso Criador, e peço-

vos apenas que vos afasteis dos prazeres do mundo para ouvir a Minha palavra. O Mestre abre de bom 

grado o Seu livro de ensinamentos perfeitos para deleitá-lo com uma nova lição. Quantas vezes um só dos 

meus ensinamentos foi capaz de te salvar. Nisto o vosso espírito despertou e sentiu as ordens que recebeu 

da sua origem de vida. 

43 Descobri que o teu coração abriga a semente vã que colheu na terra; mas agora deve ser 

transformado em celeiro para armazenar o bom fruto das tuas obras de amor. 

44 Entre as multidões de homens vêm os grandes pecadores, aqueles que rolaram suas almas na 

imundície das paixões, que roubaram (outros) de honra, que degradaram os cabelos brancos dos idosos, 

que roubaram os bens de outras pessoas, que mancharam a inocência da criança e mataram física ou 

moralmente o seu próximo. 

45 Há aqueles que Me ouvem, que profanam o lar, que violam as leis divinas ou humanas, que 

extinguem a fé dos corações. Mas quando ouvem a Minha Palavra tocando as cordas do coração, dizem: 

"É o Juiz quem fala; mas com que bondade Ele nos faz compreender os nossos erros, e com que delicadeza 

Ele nos ensina e corrige". Quando esses corações deixaram o lugar de encontro onde ouviram essa voz, 

pareceu-lhes que viram a vida e tudo o que a rodeia não só iluminada pela luz material, mas transbordante 

de uma luz divina que fala ao homem em toda a criação. Então, diante dos olhos daquele que se purificou, 

onde viu apenas matéria, prazeres carnais ou pecados, surge uma vida maravilhosa. Antes de seu espírito 

aparece uma existência que ele não suspeitava - cheia de revelações, promessas e inspirações. É o milagre 

do amor, não apenas das palavras; pois quantas vezes os homens falaram de uma maneira mais requintada 

e perfeita do que estes humildes e analfabetos portadores de voz, através dos quais eu me faço conhecido. 

Mas o significado espiritual que é colocado em cada uma destas palavras só pode brotar do Amor Divino. 

46 Poucos ouviram Minha palavra nesta forma, mas em verdade vos digo, todos os homens ouvem 

Minha voz no silêncio do santuário presente em suas almas, mesmo que sua mente não consiga 
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compreender essas inspirações, nem seus lábios saibam expressar tudo o que recebem constantemente 

através de seus dons espirituais. Quando você estiver equipado, você entenderá esta verdade. 

47 Nesta terceira vez, Elias é o Pastor que te salva dia após dia dos perigos. Ele é aquele que penetra 

até o canto mais próximo do teu quarto quando rezas, aquele que te ajuda na "solidão do deserto" e aquele 

que te segue nas "longas viagens do dia". Onde quer que você precise de alguém que o defenda, ou de uma 

voz que lhe dê coragem, está Elias, o Pastor Espiritual da Terceira Era. 

48 Se você quer saber onde Elias vive, eu lhe digo que é no reino espiritual. Quem de vocês pode se 

levantar para vê-lo até lá? - Ainda não há ninguém. - É por isso que ele vem até você, para preparar os 

caminhos que levam ao seu coração, para que depois o Mestre venha e ilumine todo o seu ser. Mas não 

penseis que eu me reduzo àqueles que Me procuram com maior pureza e perfeição; não, venho a todos que 

Me procuram - àquele que se ajoelha diante do seu ídolo, àquele que Me concebe em formas ou 

concepções muito longe da verdade. Cada um Me procura segundo a capacidade do seu espírito, e eu não 

extinguirei a chama da fé que eles têm na parte mais escondida do seu ser a respeito da existência de Deus. 

49 É Minha vontade que, neste tempo, os homens possam comunicar-se com seu Senhor de espírito 

em espírito, que haja um verdadeiro santuário no coração do homem, no qual ele ouça a voz do Pai. 

50 Para atingir esse grau de espiritualização, os homens terão de participar das grandes batalhas das 

religiões, que despertarão os espíritos adormecidos que verão (então) a luz da verdade. 

51 Você não acha que é hora de os homens oferecerem ao seu Deus, seu Criador, um culto e um 

tributo digno d'Aquele que o recebe e d'Aquele que o oferece? 

Se você estudar e observar os vários reinos da natureza, você encontrará neles um número infinito de 

exemplos, ensinamentos e parábolas dignas de você tomar como modelos. Não quero dizer (com isto) 

dizer-vos que os seres inferiores devem ser os vossos senhores. Mas digo-vos que a natureza, toda a vida, é 

um livro cujo autor é Deus. Aquele livro que abri diante dos homens, para que nele conheçam Minha 

perfeição, Meu amor e Minha justiça, não em palavras, mas em obras. 

52 Não Me procure em livros de falsa erudição ou em suas teorias, que geralmente são errôneas por 

causa do materialismo em que você vive. Você já foi autorizado a caminhar em todos os sentidos no pleno 

gozo do seu livre arbítrio. Hoje eu lhe digo para conter o seu curso rápido e refletir por alguns momentos 

sobre a experiência que você adquiriu na vida, sobre tudo que você viu, sentiu e sofreu no longo caminho 

que você percorreu. Em verdade, em verdade vos digo, quem quer que use esta luz (do conhecimento) 

encontrará o caminho da verdade que o conduzirá à sua própria origem. O Caminho sou eu; aquele que o 

conheceu, conheceu-me a mim. Eu sou o início e o fim do Caminho. Eu sou o Alfa e o Ómega. 

53 Eu sou o Mestre da Simplicidade que vos fala como um bom amigo na língua mais familiar, para 

vos iluminar mistérios e revelar os segredos que até agora têm sido escondidos do vosso conhecimento 

humano. 

54 Dai ao vosso espírito a oportunidade de se refrescar na contemplação do Divino e no exercício das 

leis que o guiam. Não pense que esta vida é a única, nem que o trabalho físico é o único meio de bem-

estar. Não se restrinjam ao amor de sua família, pois seus campos são mais extensos. O egoísmo não é a 

semente de Deus. 

55 Os homens amaram tanto esta vida que - quando a hora se aproxima para deixá-la - se rebelam 

contra a minha vontade e não querem ouvir o chamado, que eu lhes envio. Eles desprezam a paz do Meu 

Reino e pedem ao Pai por mais um período de tempo na Terra para continuar a possuir seus bens 

temporais. 

56 Tornem-se sensíveis para que sintam a vida espiritual e não se contentem com o início do vosso 

desenvolvimento - porque é esta vida - porque as obras mais elevadas da criação existem acima dela. 

57 Não tente rejeitar a morte quando ela se aproxima de você de acordo com a Minha vontade, nem 

peça ao cientista que faça o milagre de resistir aos Meus conselhos e prolongar a sua existência, pois 

ambos se arrependerão amargamente deste erro. Preparai-vos nesta vida, e não tereis motivo para temer a 

vossa entrada no além. 

58 Você chora quando um dos seus parte para o vale espiritual, em vez de se sentir em paz, porque 

você entende que ele está se aproximando um passo mais perto do seu Senhor. Por outro lado, vós 

celebrais uma festa quando um novo ser chega à vossa casa, sem pensar naquela hora que aquele espírito 

veio à carne para cumprir uma expiação neste vale de lágrimas; então deveis chorar por ele. 
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59 Quando você sentirá por estranhos o que sente por seus parentes? - De um único casamento dei à 

luz a semente sem fim desta humanidade, que muito em breve se dividiu em famílias, tribos, povos e 

nações, dando origem a diferenças de costumes, línguas e religiões. Estas diferenças geraram ódios e 

criaram demarcações entre uns e outros. Guerras e rivalidades surgiram. A semente de Caim deu muitos 

frutos. Mas agora que a mente evoluiu e vocês treinaram suas mentes - por que vocês continuam a se ver 

como estranhos, odiando-se e matando uns aos outros? Hoje sabeis que todos os espíritos surgiram do 

Meu Espírito Divino e que a humanidade é descendente de um único par, por isso sois irmãos pelo espírito 

e até mesmo pelo sangue. 

60 Quão longe estás do verdadeiro caminho quando não sentes a dor do teu próximo, mesmo que ele 

seja uma parte de ti! Você vê passar alguém que você nunca viu antes, e, pensando nele um estranho, você 

não o cumprimenta. Por outro lado, quando você vê passar um cortejo fúnebre, você descobre a sua 

cabeça. Por que você não dedica sua atenção, seu amor e sua misericórdia aos vivos? 

Era minha vontade que com o vosso amor apagassem os limites e as diferenças que existem no mundo, 

mas os homens não queriam que fosse assim. Queres que seja o sangue dos homens a apagar os limites e a 

aproximar os homens? Queres a guerra para fundir as raças? 

Desde os primeiros tempos preparei um povo que me conhecesse e me amasse, para que fosse como 

uma tocha entre a humanidade, e às vezes eles foram fortes, e outras vezes se tornaram fracos. Hoje enviei-

os de volta à Terra, para que as profecias se cumpram. Este povo é aquele que espiritualmente recebeu os 

Três Testamentos, e sabendo que naquele tempo eu me fiz conhecido através da mente humana, eles não se 

atreveram a Me negar abertamente. Pois seu espírito se lembra que na Segunda Era eles gritaram: 

"Crucificai o enganador", e depois sofreram amargamente. 

Hoje muitos deles acreditaram no Meu regresso, mas outros não. Mas estes, depois da Minha partida 

em 1950, também acreditarão, pois verão Cumpridas as Minhas profecias e me dirão: "Senhor, quando Me 

falaste, duvidei; mas agora que Partiste, e vejo Cumprida a Tua palavra, creio em Ti". 

61 Antes de eu silenciar a Minha Palavra (externamente audível), aqueles que vocês chamam de 

estrangeiros se aproximarão, e sem compreender claramente esta palavra devido à diferença de linguagem, 

eles sentirão o seu espírito cheio de paz e alimentado pelo Meu Ser Divino. Pois será Meu amor que eles 

sentirão em seus corações, e vocês já sabem que o amor é a linguagem do espírito. Estes (estrangeiros) 

também se disporão a seguir-Me, pois o Meu povo está espalhado pelo mundo. 

62 No meio de uma tempestade, eu vim até você neste tempo. O arco-íris da paz ainda não brilhou, a 

pomba com o ramo de oliveira ainda não chegou. Mas chegará o momento em que eu, o Amor Supremo, 

serei capaz de dizer a todos os homens: Aqui estou eu. Então todos me reconhecerão e se unirão. Hoje 

ainda estou a julgar os vivos e os mortos. 

63 Na Terceira Era, eu ressuscitei do túmulo do esquecimento, onde a humanidade Me relegou, para 

despertá-los para uma nova vida; pois eu sou a Vida. Ninguém pode morrer. Mesmo aquele que se despoja 

da existência com a própria mão ouvirá a sua consciência censurá-lo pela sua falta de fé. 

64 Eu quero que você forme uma família aos poucos, um povo que seja inteiro de alma e corpo. 

65 Quando se manifestará entre vós a exaltação espiritual de Abel, a obediência de Abraão, a força de 

Jacó, a paciência de Jó e a espiritualização de João? Reconheça a sua responsabilidade no mundo. 

66 Homens, fuja do vício, para que o seu sangue seja semente frutífera, e para que os frutos de 

amanhã sejam aceitáveis. 

67 Mulheres, estou a preparar-vos para que possam dar ao mundo filhos de paz e boa vontade. À 

estéril eu digo: Reza, não te envergonhes por causa da tua expiação. Sê devoto, porque te surpreenderei e 

farei com que sintas no teu ventre a batida do coração de um novo ser. 

68 Iniciem filhos perfeitos como o vosso Criador, que criou apenas seres perfeitos, e cumpram o 

mandamento divino que exige que se amem uns aos outros. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 53  
1 Por que descubro que desde o dia em que me dou a conhecer até o dia seguinte te dou um novo 

ensinamento, ou seja, em tão pouco tempo, já perdeste a paz que te dei? Não percas nos teus caminhos de 

vida as graças que te dou. 

Você vem desanimado através das provações e vicissitudes que o encontram no seu caminho, você se 

aproxima com corações contritos. É assim que quase sempre te vejo quando te dou a Minha paz, para que 

percorras o caminho do desenvolvimento da tua vida com alegria, coragem e fé. 

2 Ensinei-vos a rezar para que vos possais libertar dos perigos e obstáculos, das armadilhas e das 

trevas. Já vos disse que até as forças da natureza ouvirão a vossa oração quando forem libertadas em nome 

da Minha justiça. Eles vão passar por cima de você sem tocá-lo porque você sabia como orar com fé e 

sinceridade. 

3 Do lixo e do abismo levantarei o vosso espírito neste tempo, para que ele conheça não só o seu 

Deus, mas também a si mesmo, assim como os seus dons espirituais. Mas primeiro terás de passar pelo 

cadinho da dor que te purificará. Pois sem renovação interior os vossos dons não poderão brilhar em plena 

força. 

4 As paixões humanas são como uma tempestade que açoita o seu santuário interior, e só quem reza 

é suficientemente forte para resistir às provas, e só quem observa está suficientemente alerta para se 

proteger. 

5 Quando vos falo de templos e de santuários, não me refiro aos lugares de reunião que edificais no 

material, mas ao vosso coração; pois para onde quer que váis, haverá o templo, e nele encontrareis sempre 

presente o Meu amor. 

6 A humanidade criou religiões, algo como caminhos que me levam a Mim. Mas eu digo-te: Não 

ande mais de acordo com a interpretação humana que cada um dá à Minha Lei. Chegou a hora de todos 

vocês saberem como receber Minha inspiração, para que seja essa luz que os guie. 

7 Às vezes perguntam a vocês mesmos: Porque é que este povo* é o único com quem falei, quando 

há tantas nações a precisar dele? - A isto vos respondo que naqueles tempos apenas um grupo de pessoas 

testemunhou a Minha crucificação e morte e, no entanto, o sangue do Cordeiro espalhou-se por toda a 

humanidade para lhes mostrar o caminho para a sua expiação. Assim falarei a estas comunidades neste 

tempo presente; contudo, a luz do Meu Espírito foi derramada sobre todo o mundo.  

* Meant é a nação espiritual de Israel, representada pela pequena multidão que vive na nação mexicana. 

8 Todos os meios para aprender e agir de acordo com isso já vos entreguei, e não quero - quando 

entrardes na minha presença em espírito - que vos ajusteis sem colheita e finjais que a intransigência e a 

indisciplina do corpo não vos deixou cumprir a vossa tarefa. Pois aquele que não triunfa sobre as tentações 

do mundo não terá mérito para se mostrar perante o seu Senhor. Muito poder o corpo possui em suas 

paixões, inclinações e fraquezas, mas o espírito é dotado de um poder superior, e com ele pode vencer o 

mal. 

9 Que mérito teria o seu espírito se trabalhasse dentro de um corpo sem vontade e sem as suas 

próprias inclinações? A luta do espírito com a sua concha corporal é a do poder contra o poder. Aí 

encontra a pedra de toque pela qual deve provar sua superioridade e sua grandeza de espírito. É o teste em 

que o espírito é frequentemente derrotado por um momento pelas tentações para as quais o mundo o traz 

através da carne. Tão grande é a violência que estas (tentações) exercem sobre o espírito que finalmente 

sentiste que um poder sobrenatural e maligno te estava a arrastar para a ruína e a destruir-te nas paixões. 

10 Quão grande é a responsabilidade do espírito diante de Deus! A carne não aceitou esta 

responsabilidade. Veja como descansa para sempre na terra quando a morte chega. Quando você vai 

adquirir o mérito, para que seu espírito possa se tornar digno de habitar em casas mais perfeitas do que 

esta em que você vive? 

11 O mundo oferece-lhe coroas que testemunham apenas a vaidade, o orgulho e a falsa grandeza. Ao 

espírito que sabe ir além dessas vaidades, outra coroa está reservada no Além, a da Minha sabedoria. 

12 Uma vez procurei vales, montanhas, o mar e o deserto para falar contigo. Hoje, também, descobri 

que há corações que se parecem com vales através de sua paz, e outros que são como um mar 
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tempestuoso, como aquele que se espumou quando Jesus foi nele com seus discípulos no barco. Alguns, 

pela sua elevação quando Me escutam, assemelham-se à montanha, e outros, com a sua solidão e aridez, 

assemelham-se ao deserto. 

13 Vocês que ouvem a Minha Palavra - adorem, estudem, e pratiquem. Quantos desejaram ouvi-lo 

não podem ouvi-lo, pois não lhes foi concedida essa graça neste tempo. Mas em verdade vos digo que o 

seu eco chegará a todos, e em maior pureza, pois não será a voz de um homem que vem a eles, mas o 

Espírito de Deus. 

14 Hoje estou trabalhando seu coração com o cinzel da Minha Palavra, estou ensinando-o a sentir a 

dor dos outros, pois aquele que não tem compaixão não pode ser Meu apóstolo. Não quero que os 

necessitados, depois de terem batido em vão à vossa porta, Me perguntem, soluçando, se são os Meus 

escolhidos, aqueles que equipei como fideicomissários das tristezas de seus irmãos, como fideicomissários 

e apoios para os necessitados. Observai, ó discípulos, para que, mesmo no meio da noite, quando 

estiverdes dormindo, percebais a mão que bate à vossa porta. Este necessitado que te procura hoje pode ser 

aquele que, movido pela tua vontade de ajudar, também se transformará em Meu trabalhador e facilitará a 

tua missão amanhã. Quantos daqueles que hoje vêm até vós pedindo um pouco de amor, compreensão ou 

justiça, serão amanhã o escudo que vos protege ou a testemunha que vos salva. Mas o que você pode 

esperar daquele que, com toda a sua dor, bateu à sua porta e pôs a sua esperança na sua vontade de ajudar, 

e depois não encontrou nenhuma audiência? Deixai-o vir até vós que está afundado na lama do vício; se 

souberdes como movê-lo para dentro de vós, ele sentirá arrependimento. Que o homem esfarrapado se 

sinta digno da tua casa e da tua mesa; mas não sintas repugnância perante a sua pobreza; talvez ele seja 

espiritualmente mais puro e mais adornado do que tu. Não poupe as suas melhores atenções e os seus 

sorrisos mais amáveis para aqueles que têm riqueza material nas suas mãos, ou que se apresentam numa 

gama dispendiosa. Não deixe seu coração olhar para essas distinções, e distribuir o benefício de seus dons 

a todos de igual para igual. O sofrimento abunda - o quanto você pode fazer de bom em qualquer dia e a 

qualquer hora! 

15 Se você observar as crianças, verá que há muitos pequeninos sem amor, sem lei e sem pão. Se você 

for entre os jovens, encontrará a luta das paixões, os caminhos errados, e se você olhar em torno dos 

homens e mulheres que alcançaram a maturidade na vida, você encontrará entre eles tragédias, o cálice 

muito amargo: às vezes o da viuvez, a ausência de esperança e fé, bem como de verdadeiro encorajamento 

espiritual que os conforta e os sustenta. 

16 Só a minha palavra é capaz de tocar e tornar sensível o coração que foi endurecido pelo 

sofrimento. Muitos de vocês tinham sofrido tanto que não sentiram a dor dos outros e ficaram indiferentes 

a ela. 

Falo-vos muito de dor, e menciono muitas vezes a misericórdia que devíeis ter para com os vossos irmãos, 

porque há tantos sofrimentos no mundo como há seres humanos, e neste tempo presente os sofrimentos da 

humanidade estão apenas a começar. É por isso que eu te preparo para que possas dar novas forças aos 

teus irmãos com o teu amor. 

17 Se agrada aos grandes povos da terra beber ao "bem" do mundo levantando o cálice da amargura e 

derramando-o sobre a humanidade, desta humilde mesa eu vos ofereço um cálice espiritual cheio de 

doçura e vida, para que possais levar esta mensagem àqueles que têm morte no coração e amargura nos 

lábios. 

18 Vá passo a passo por este caminho do amor. Deixe os ventos tempestuosos soprar sobre si sem 

enfraquecer. Os vossos ouvidos vão ouvi-los dizer que estais no caminho da ruína; mas fortalecei-vos na 

memória das Minhas palavras quando vos disse que o Meu manto cobrirá a todos os que andam no mundo 

o caminho que tracei para ele com o rasto sangrento da Minha Paixão. 

19 Quero que o teu rosto reflita a mansidão do teu espírito, mas não a hipocrisia; pois o que os teus 

irmãos não vêem, eu julgarei. - Depois das tempestades que devem chicotear este povo, o número 

daqueles que permanecerem reunidos em torno de Mim será pequeno, pois muitos se desesperarão durante 

as provações. Mas aqueles que ficarem serão aqueles que farão o Meu trabalho florescer. Tudo será então 

mais alto, tanto no material como no espiritual. Porque eu vos abri com a Minha Palavra o caminho que 

foi fechado pela maldade e desobediência dos homens. Os olhos do seu espírito também foram abertos 

para que você possa ver a verdade. Digo-vos novamente que todos os olhos me verão. 
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O justo arrependimento que vos pedi é com o propósito de fazer um começo de renovação nas vossas 

vidas. Portanto, eu vos digo que não quero que se cubram com "vestes" de hipocrisia. Quero que sejam 

bons e sinceros, e que testemunhem a verdade da Minha doutrina com as vossas obras. 

20 Ganharás um grande tesouro de sabedoria sem precisar dos livros dos homens, porque teu único 

livro didático é esta palavra, na qual não terás influência de ensinamentos estrangeiros, nem de más 

interpretações nem de teorias dos homens, mas somente da minha lei, que te mostra o caminho do teu 

desenvolvimento. 

21 O véu grosso do vosso materialismo fez-vos afundar numa ignorância que vos fez sentir distantes 

do Divino e que escondeu de vós a luz que deve iluminar a vida do espírito. Naquele tempo, Minha Voz 

rasgou aquele véu e mostrou-vos Meu Santuário, revelando-vos novos ensinamentos da Minha Câmara 

Secreta do Coração. Na Minha manifestação espiritual, alguns acenderam sua lâmpada da fé, enquanto 

outros preferiram continuar contemplando a vida na luz que o seu pouco conhecimento espiritual lhes deu. 

Quando é que vais compreender tudo o que precisas de acumular para o teu espírito? 

22 Não vos proíbo de explorar a natureza ou de acumular conhecimento se for para o bem e progresso 

da vossa vida humana. Mas quero que você também esteja interessado em adquirir luz para o seu espírito, 

pois será a única coisa que levará consigo daqui para o além e que lhe será útil no caminho espiritual para 

o seu progresso. Estou tão perto de cada um de vocês que só precisam me perguntar algo com seus 

pensamentos para receber imediatamente Minha resposta. Ninguém pode censurar o Pai por se ter retirado 

dos Seus filhos. Porque, como Pastor amoroso, sempre cuidei de todas as Minhas ovelhas, e posso dizer-

vos em verdade que nenhuma se perdeu, nem se perderá, porque eu estou em toda parte. Em todos os 

lugares Minha luz está presente, e a vida e o amor de vosso Pai pulsa por toda a criação. 

23 O homem se desviou do cumprimento da Minha Lei; mas hoje posso dizer-vos que, com os Meus 

ensinamentos de amor, estou trazendo muitas ovelhas errantes para o caminho da sua evolução ascendente. 

Mas quando estes voltarem ao obstáculo, trarei outros até que os tenha mantido a todos no recinto do Meu 

amor. 

24 Hoje sabeis que a dor purifica a alma e o coração, e que não é a primeira vez que tendes de 

purificar a vossa alma das suas transgressões. O cálice de amargura derramou seu conteúdo sobre o 

mundo, e foi como um novo dilúvio, mas mais doloroso, mais amargo, e mais duradouro. Haverá 

momentos em que não será a dor que subjugará e conterá os homens, mas a luz da sua consciência. Se 

você ainda precisa da dor como uma brida, é o sinal mais claro de que você não evoluiu espiritualmente. 

25 Lembrem-se, meus filhos, que vocês devem subir a montanha (de perfeição) carregando uma cruz 

de dor nas costas. Mas entendam que a cruz que é para vos erguer (espiritualmente) não é a de carregar 

pelos vossos pecados, mas a dos vossos sacrifícios pelos outros. 

Aos homens digo que sejam líderes, defensores e protectores dos homens. Às mulheres, às mães, eu 

digo: rezem pelas grandes multidões de crianças sem pais, sem lares e sem pão. Suas orações serão como 

as asas da cotovia se espalhando para cobrir as crias. Mas neste momento, não pense apenas no seu, pois 

eles têm o seu amor materno, mas naqueles que não têm nada na terra, a não ser solidão e fome de amor. 

Reze por eles! Quem pode compreender melhor do que vós a frieza, o vazio e a sede desses corações 

ternos? Rezar e pão, abrigo e amor logo chegarão a eles. Esta é a ocasião certa para praticar a misericórdia. 

26 Vocês foram banidos para a Terra, para este planeta que o homem se tornou um vale de lágrimas, 

embora seja um jardim maravilhoso que o Criador banhou com Suas bênçãos. Mas os homens aprenderão 

a compreender que foi para pagar a sua culpa que eles estavam destinados a vir ao mundo neste tempo, 

para transformar este deserto de tribulação e dor num paraíso de luz, num lugar de fraternidade e paz, onde 

se cumpre o Meu mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos outros"! 

27 Entre aqueles que Me escutam estão os descrentes que, para acreditarem, querem tocar (com as 

mãos) como Thomas fez. A eles eu digo que um dia eles se unirão comigo de espírito em espírito. 

Primeiro lavarão o seu vaso por dentro e por fora, para que a Minha Palavra possa descer nela como um 

orvalho de graça e vida para o espírito. 

28 Os doentes desejam tocar Minha veste como na Segunda Era, para que sua fé possa curá-los. Mas 

eu digo-te: Por que não tocais o Meu Espírito Divino com os vossos pensamentos puros, com a vossa 

oração fervorosa? Você obteria tudo o que seu espírito e seu corpo precisam. 
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29 Este é o ensinamento que vos dou, com o qual vos faço ver o livro que abri diante de vós em todo 

o tempo. É o Livro da Minha Eterna Sabedoria, que hoje vos mostro aberto no Sexto Selo, usando como 

Meu intérprete o Portador da Voz, que preparei. 

30 Sempre quisestes estudar a Minha manifestação para conhecer a Minha Vontade e os Meus 

Mandamentos, e eu respondi às vossas perguntas porque quem Me procura por amor, com o desejo de 

encontrar a verdade, Me encontra, Me vê diante dele, Me sente e se refresca com o Meu amor, assim como 

Me enche de alegria quando os Meus filhos Me mostram o fruto que obtiveram com as suas obras de amor 

e misericórdia, com as quais aliviaram a dor dos seus irmãos. 

31 Neste livro, que abri mais uma vez perante vós, todos os meus ensinamentos estão contidos, e o 

que nele está escrito, ficareis a conhecer, e será para vossa felicidade porque vos conduzirá no caminho 

para o vosso desenvolvimento ascendente. 

32 Você anseia por receber Minhas inspirações, que eu tenho feito fluir abundantemente em todos os 

momentos, mas você não se aproveitou delas. Hoje, enquanto eu me comunico convosco através da mente 

humana, será que vão continuar a duvidar dos Meus ensinamentos e da Minha presença entre vós? - Não 

falo aos mortos ou a seres sem razão, mas a vós que sois seres humanos e tendes consciência e Me 

conheceis. 

Se eu falasse com os mortos, eles já teriam ressuscitado de suas sepulturas; se eu falasse com as pedras 

ou com os elementos da natureza, eles já dariam testemunho de Mim. No entanto, a incredulidade dos 

Meus filhos não vai parar os Meus ensinamentos, e este livro continuará a falar da verdade, da vida da 

graça e do Além. 

33 O que procuram em Minha Doutrina, o que querem saber, Meus filhos? "A luz", dizem-me alguns. 

"Ansiamos por encontrar a paz", ouço outros dizerem. Eu digo-te: Se vocês se prepararem, encontrarão em 

Minha Palavra tudo o que seu espírito deseja. Eu preparei esta nação como um campo fértil e abençoado 

de onde se pode ver a montanha da Nova Sião, a terra que vos espera. E amanhã, depois de terdes passado 

pelo mundo, cumprindo a vossa tarefa, vos encontrareis em espírito nos caminhos do além, e todos vós 

estareis unidos em um "vale", formando um só espírito comigo. 

34 Você deve estudar para que possa compreender a causa dos acontecimentos desta época: Por que 

Elias chegou desta vez, e por que eu te dou a minha palavra. Em todos os momentos Elias veio como Meu 

precursor para preparar o espírito de todos os homens. Na Primeira Era, Elias veio à Terra, aproximou-se 

dos corações dos homens e os encontrou viciados no paganismo e na idolatria. O mundo era governado 

por reis e sacerdotes, e ambos haviam se afastado do cumprimento das leis divinas e estavam conduzindo 

seus povos por caminhos de confusão e falsidade. Tinham erguido altares a vários deuses, a quem 

prestavam culto. Elias levantou-se naqueles dias e falou àqueles com palavras cheias de justiça: "Abre os 

teus olhos e percebe que profanaste a Lei do Senhor". Você esqueceu o exemplo dos Seus mensageiros e 

caiu em cultos indignos do Deus vivo e poderoso. É necessário que você acorde, olhe para Ele e O 

reconheça. Destrói a tua idolatria e levanta os teus olhos acima de cada imagem com que O representaste". 

35 Elias ouviu a Minha voz dizer-lhe: "Afasta-te deste povo perverso. Diz-lhe que não vai cair mais 

chuva durante muito tempo, até que a comande em Meu nome". - E Elias disse: "Não haverá mais chuva 

até que Meu Senhor indique a hora e Minha voz a ordene", e dizendo isto, ele partiu. - A partir daquele dia 

a terra estava seca, as estações designadas para a chuva passavam sem que ela viesse. Nenhum sinal de 

chuva se via no céu, os campos sentiam a seca, o gado gradativamente se afastava, os homens escavavam 

na terra para saciar a sede sem encontrá-la, os rios secavam, a erva murchava porque sucumbia aos raios 

de um sol escaldante, e os homens invocavam os seus deuses e pediam-lhes que aquele elemento voltasse 

a eles para semear e colher a semente que os alimentasse. 

36 Elias havia se retirado sob o comando divino, orando e aguardando a vontade do seu Senhor. Os 

homens e mulheres começaram a se mudar de suas casas em busca de novas terras onde não lhes faltasse 

água. As caravanas eram vistas em toda parte, e em todos os lugares a terra estava ressequida. 

37 Os anos passaram, e um dia, enquanto Elias elevava o seu espírito ao Pai, ouviu a Sua voz 

dizendo-lhe: "Buscai o Rei, e quando eu vos der o sinal, as águas voltarão a descer sobre esta terra". 

38 Elias, humilde e cheio de obediência, foi até o rei daquele povo e mostrou seu poder diante dos 

adoradores do falso deus. Então ele falou do Pai e do Seu poder, e os sinais apareceram: Relâmpagos, 
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trovões e fogo foram vistos no céu, depois dos quais a chuva que dava vida caiu em torrentes. Novamente 

os campos estavam vestidos de verde, as árvores estavam cheias de frutos, e havia prosperidade. 

39 O povo acordou para esta evidência e lembrou-se do seu Pai, que os chamou e os exortou através 

de Elias. 

40 Inúmeros e muito grandes foram os milagres de Elias, naquela época, para agitar o povo. 

41 Na Segunda Era apareceu João Batista, aconselhando o arrependimento e preparando os corações 

para receber o Messias. Aquele abençoado precursor falou às multidões porque o tempo da pregação de 

Jesus estava se aproximando e era necessário que eles O reconhecessem. - Ele batizou com água e também 

a derramou sobre Jesus, dizendo-lhe: "Mestre, por que devo batizar-Te, embora Tu sejas sem mancha? A 

este Jesus respondeu: "É preciso, pois, que eu comece o Meu dia de trabalho mostrando submissão, para 

que estes aqui que Me seguem saibam purificar-se e equipar-se quando se puserem a caminho para 

cumprir a sua tarefa". 

42 Elias, um espírito de grande poder que não foi reconhecido pela humanidade, sempre foi o meu 

preparador. Hoje ele veio mais uma vez para preparar aqueles marcados para Me servir como porta-vozes, 

assim como todos os homens. 

43 Se vocês se prepararem e estudarem os Meus ensinamentos para conhecer a Minha Vontade, Elias 

virá em vosso auxílio e será vosso apoio e amigo. 

44 Elias é (a) um raio divino que ilumina e guia todos os seres e os leva até Mim. Ama-o e adora-o 

como teu pioneiro e intercessor. 

45 Discípulos, se vocês desejam entrar no Reino dos Céus, fazer obras justas, cumprir a Lei, então 

Minha Obra será reconhecida por todos e se destacará entre as religiões e os ensinamentos como o único 

caminho que eu tenho marcado para os homens. 

46 Vinde a Mim para que eu vos possa ajudar na vossa preparação, sentai-vos à Minha mesa onde 

tenho um lugar pronto para cada um dos Meus discípulos, de onde ireis assistir aos Meus ensinamentos. 

Não se preocupe se a pessoa por quem me manifesto é um homem ou uma mulher, um homem velho, um 

jovem ou uma criança. Entenda meus ensinamentos até encontrar o significado divino desta palavra; então 

você sentirá minha presença através de cada um dos meus escolhidos. Aproveite estes momentos, pois 

mais tarde você pode lamentar se não o fizer. 

47 Que este povo cresça à medida que as árvores crescem multiplicando os seus ramos, à medida que 

os rios se expandem, formando novos rios e riachos. Veja como de uma comunidade surgem novas 

comunidades nas províncias e nas cidades! 

48 Foi o Meu Espírito que os enviou (os chamados) às diferentes províncias para entregar uma 

mensagem de espiritualização. Por que alguns se afastam dos princípios de espiritualização que lhes 

mostrei, isto é, dar amor sem interesse próprio e praticar misericórdia, e vender os serviços que realizam 

através de dons que não lhes custaram nada? Você não se lembra que desde os primeiros ensinamentos 

que ouviu, eu lhe disse para observar e orar, porque a tentação espreita em torno dos seus passos? Pensai e 

lembrareis que também vos disse que tenho mais para vos dar do que tendes para Me pedir, para que vos 

limiteis a receber de Mim o que é permissível. 

49 Saiba que no livro do seu destino está registrado o dia e a hora em que os portões do Além se 

abrirão para admitir o seu espírito. De lá você verá todo o seu trabalho na terra, todo o seu passado. Você 

não vai querer ouvir vozes de reprovação ou reclamação contra você, ou ver aqueles que o chamam de 

autor dos seus males! 

50 Que sofrimento, que dor sente um espírito quando se trata daquele mundo de luz e paz e ouve que 

o lamento das suas vítimas chega até lá. Se você não quer viver esta situação crítica, cultive ainda agora os 

campos que lhe confiei, e coloque neles a semente da Minha Doutrina em toda a sua pureza. Não se sintam 

incapazes de fazer trabalhos dignos de Mim, e não deixem os vossos implementos agrícolas quando o 

trabalho estiver apenas meio feito, a fim de esquecerem esta missão e se renderem mais uma vez às 

tentações do mundo. 

51 Entrem depressa para ouvir a minha palavra. Lembre-se que o dia está muito próximo quando você 

não vai mais ouvi-lo nesta forma. Para vós, já passou o tempo em que era necessário que os profetas 

aparecessem perante o povo para os admoestar a arrependerem-se e para os ameaçar com a justiça de 

Deus, se não atendessem a esse grito de advertência. Hoje eu quero que vocês sejam os profetas que 
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despertam a humanidade e transmitem a ela esta mensagem celestial. Farei maravilhas no vosso caminho e 

vos darei as armas da verdade para lutar, pois sereis combatidos. 

52 Muitos caminhos tortuosos eu endireitarei, usando a justiça dos Meus bons discípulos. A presença 

espiritual do povo de Deus, chamado Israel na Terra, se fará sentir entre os homens, e muitos chegarão à 

conclusão de que o que foi exposto em forma material tinha um alto significado espiritual. 

53 Ainda que os espíritos que formaram este povo se tenham espalhado pelo mundo e pelo vale 

espiritual para cumprir um dever de reparação, agora, por causa do Meu amor, unidos pela luz do Espírito 

Santo que ilumina o caminho da sua evolução, unirão no seu caminho todos aqueles que têm fome de 

liberdade, de paz, de verdade e de justiça, de amor e de salvação. 

54 Em verdade vos digo que o povo de Deus não tem limites, todos vós pertenceis a eles 

espiritualmente. É por isso que este povo não podia ser limitado a uma nação ou raça. O povo de Israel, 

chamado de povo de Deus pelos profetas e patriarcas dos primeiros tempos, é um símbolo da família 

universal, um povo formado por seres sabiamente escolhidos para os Meus propósitos, e que eu usei como 

instrumento, transmitir à humanidade os meus ensinamentos, como um livro aberto diante dos homens, um 

livro que fala da evolução espiritual e material, das revelações Divinas, das profecias, das interpretações 

humanas, dos êxitos e dos erros daquele povo, do esplendor e do declínio, da liberdade e da servidão, da 

luz e da 

Escuridão. Este povo não terá mais uma "Terra Prometida" sob seus pés. Sua tarefa é buscar os perdidos, 

incutir nova coragem nos fracos e mostrar-lhes o caminho de saída do deserto, além do qual se encontram 

as portas da Nova Jerusalém, a Cidade Espiritual na qual habitareis eternamente com o vosso Mestre. 

55 Os cento e quarenta e quatro mil marcados têm a tarefa de defender a Lei cheios de zelo, de 

encorajar o povo ao longo do caminho, de defender a fé. Eles serão soldados da paz, mestres na Minha 

sabedoria, médicos para todas as doenças, consoladores e profetas. 

56 Grandes eventos têm sido testemunhados pelas gerações deste tempo. Sem que você perceba, você 

está vivendo a grande batalha que está ocorrendo não apenas em seus campos de batalha ou nas nações em 

guerra, mas em muitos campos. A verdadeira batalha está ocorrendo no espiritual, onde seus olhos não 

penetram, na mente e no coração humanos, nos homens da ciência e das religiões, e em todas as 

instituições humanas. A razão disso é que se aproxima um novo tempo em que o Sétimo Selo deve ser 

aberto e a justiça e a luz triunfarão nos espíritos. Antes disso, terei de enviar à Terra espíritos que estejam 

cheios da Minha graça e que guiem os homens como crianças, para que possam alcançar a sua salvação. 

57 Rezem e sintam Elias correndo pelo espaço de um extremo ao outro, espalhando luz pelos 

caminhos escuros, salvando os que se desviaram, purificando os manchados, despertando os que dormem 

na ignorância e colocando tudo em ordem, pois este é o seu tempo. Não o temais, amai-o, pois ele veio 

como pastor para vos conduzir ao Pai, ao obstáculo celestial que vos espera. 

58 A minha palavra e todas as profecias se tornarão realidade. 

59 Na Segunda Era, você pregou Minhas mãos num pau, as mesmas mãos que curaram as crianças 

doentes e acariciadas, homens jovens e velhos. Hoje descobri os Meus direitos, mas não para rejeitar a 

cruz em que Me exaltastes; não, filhos amados, hoje eu os estico amorosamente para dar-vos as Minhas 

bênçãos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 54  
1 Abençoados sejam aqueles que deixam os seus bens materiais para Me ouvirem. 

2 Aqueles que se aproveitaram da Minha instrução tornaram-se fortes, e quando se viram afetados 

por uma provação, em vez de desesperados, começaram a refletir e a orar, e sentiram que, nesses 

momentos, a inspiração divina lhes vem à mente como um raio de luz que ilumina o caminho do seu 

desenvolvimento espiritual. 

3 Em verdade vos digo, quem souber preparar-se e fortalecer-se no cumprimento da Minha Lei, 

atravessará tudo de uma só vez, mesmo que passe por tempestades ou pelo fogo. - Mesmo àqueles que na 

fé foram capazes de passar a prova que afligiu o seu espírito, digo mais uma vez que não devem "deitar-se 

para dormir"; pois novas provas virão, e então eles devem estar preparados. Há muitos que, no final de 

uma grande prova, quando o "dia de trabalho" está quase pronto, estiveram perto de cair, superados pelo 

peso da sua cruz. Mas nesses momentos a minha voz tem sido ouvida, encorajando-os a alcançar o 

objectivo final, que já está próximo. 

4 Se você atribuir as provações da vida ao acaso, dificilmente será capaz de ser forte. Mas se você 

tem um conceito do que é expiação, do que é justiça e reparação, você encontrará elevação e rendição na 

sua fé para prevalecer nas provas. 

5 É minha vontade testar sua alma de várias maneiras, pois eu a formo, formo e a aperfeiçoo. Para 

isso faço uso de todas as coisas e de todos os homens; como instrumentos uso tanto um homem justo como 

um homem mau. Uma vez eu faço uso da luz, outra vez faço da escuridão o meu servo. Por isso vos digo: 

Quando vocês se encontrarem em uma situação crítica, lembrem-se de Mim, seu Mestre, que lhes 

explicará com todo amor a razão desse julgamento. 

6 Há copos que todos devem beber, uns mais cedo e outros mais tarde, para que todos possam vir a 

Me entender e amar. A miséria, a doença, a calúnia, a desonra são taças muito amargas que não chegam 

apenas aos lábios do pecador. Lembre-se de que o Mais Tudo-grande esvaziou a taça mais amarga que 

você pode imaginar naqueles segundos tempos. A obediência, humildade e amor com que o cálice do 

sofrimento é bebido tornará a cruz mais leve e a provação passará mais rapidamente. 

7 O mundo é uma escola para os espíritos, o seu corpo é apenas uma ferramenta. Na Terra, vós 

passais pelos diferentes degraus da escada à perfeição espiritual, onde os espíritos ascendem a Mim, 

impelidos pela força dos seus méritos, pelo seu esforço para alcançar o Pai através do amor que deram aos 

seus irmãos. Aquele que não passar por este caminho de luta não saberá quem é o seu Criador, nem 

conhecerá a si mesmo. 

8 Aquele que nega o seu destino rejeita o nome honorífico de "filho da Minha Divindade". Se ele 

não acredita na Minha existência, ele não pode ter fé no Meu amor. 

9 Se para alguns esta vida tem sido extremamente amarga e triste, saibam que esta existência não é a 

única, que é longa apenas na aparência, e que no destino de cada criatura há um mistério no qual só eu 

posso penetrar. 

10 Esta voz não lhe disse: tem de obedecer a esta palavra. Só vos disse: procurai a verdade, procurai o 

amor, procurai a paz, e se encontrardes isto no Meu ensinamento que estais a ouvir neste momento, 

conservai-o. Mas se ainda não o encontrou aqui, continue a procurar. 

11 Eu me faço conhecer a cada um de vocês, às vezes através de seu coração, outras vezes em seu 

espírito. 

12 À Minha voz de perdão, os mortos ressuscitarão para a vida da graça, serão libertados da confusão 

das suas almas e cumprirão a Minha Lei, que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". Onde não há perdão - 

que sempre brota do amor - não haverá arrependimento nem boas obras, e então não haverá redenção. 

13 Quantos mortos espirituais devem vagar pelo mundo à espera da morte corporal para trazê-los à 

Minha presença a fim de ouvir a voz do Senhor elevando-os à verdadeira vida e acarinhando-os. Que 

anseio de renovação poderiam ter alimentado na Terra, já que se julgavam irrevogavelmente perdidos para 

sempre, embora se sentissem capazes de verdadeiro arrependimento e reparação por suas transgressões? 

14 Mas além daqueles a quem tinha sido negada a salvação de suas almas e que vieram a Mim sem 

esperança, aqueles que tinham sido condenados à morte por cientistas a respeito do corpo também vieram 

a Minha Presença. Eu, que possuo vida, arrancei-os das garras da morte corporal. Mas o que fazem no 



U 54 

154 

mundo aqueles a quem confiei a saúde da alma e a do corpo? Não conhecem eles o alto destino que o 

Senhor lhes confiou para cumprir? Devo eu, que os enviei com uma mensagem de saúde e vida, receber 

incessantemente os seus sacrifícios? 

15 Agora que Me apresentas o teu pesar e Me pedes forças, eu te digo: Confia em Mim e todos vós 

sereis consolados. 

Nem todos ouvem a Minha Palavra como vós a ouvis, mas a Minha força e a Minha luz são a herança 

paterna para todos os espíritos. Você, no entanto, fica fraco e permite que suas provas o derrotem. 

16 Só eu, vosso Pai, ouço e compreendo o vosso coração. Vocês ainda não encontraram o verdadeiro 

amor um pelo outro. Eu também vos digo que não procureis imagens de santos ou símbolos para que vos 

concedam alívio. Aprende a rezar com o espírito, desperta as fibras sensíveis do teu ser para que sintas a 

Minha Presença e desfrutes do Meu amor por Mim. Não te sintas alienado do teu Pai. Ou você se afastou 

tanto de mim que não me reconhece mais? 

17 Vejo neste tempo que as pessoas se acostumaram a pecar. As paixões são desatadas, as crianças 

perdem a inocência desde tenra idade e tomam os frutos proibidos. A humanidade tomou o caminho do 

mal, e de geração em geração ela se torna mais decrépita e se afunda mais profundamente. É por isso que 

eu vim mais uma vez para me revelar entre vós. 

18 Reza, e compreende a minha palavra. Não rezeis apenas por vós mesmos, rezai pelos irmãos 

conhecidos e desconhecidos para vós, tanto materiais como espirituais. 

19 Você não conhece a pobreza espiritual em que a humanidade vive hoje. A intercessão de um povo 

e a sua luta são necessárias para levar a luz a todos os espíritos. 

20 Limpar aqueles que se contaminaram a si próprios. Revela-lhes os dons do seu espírito, coloca-os 

no caminho como crianças pequenas e leva-os até Mim. Encontrareis no vosso caminho muitos doentes 

que não são curados pela ciência; no entanto, entre vós encontrareis a possibilidade de trazer cura aos seus 

sofrimentos: Vós os curareis com o vosso amor, pela boa influência que exerceis, pela renovação a que os 

inspirais. E através do conhecimento da Minha Doutrina que vocês lhes transmitem, eles descobrirão que o 

bálsamo curativo está na paz de espírito e no cumprimento dos deveres, no amor uns pelos outros. 

21 Eu não quero ver os meus filhos perderem a oportunidade da sua salvação. Se os grandes 

pecadores Me procuram com humildade e arrependimento, perdoarei suas transgressões e lhes oferecerei 

uma oportunidade de reconstruir suas vidas. Eu liberto a minha chamada aos maiores pecadores para os 

redimir e salvar. 

22 Tenho inspirado o coração dos jovens, dos jovens e das virgens, a formar novas gerações. Para isso 

os purifiquei, e se souberem cumprir em seus filhos a tarefa que lhes confiei, e se equiparem esses 

espíritos e os conduzirem no caminho do bem, eu me comunicarei com eles, e vocês se apoiarão nessas 

novas gerações, e eles serão os continuadores desta Obra. 

23 Mantenham a graça que deixo entre vós. Em breve haverá quem queira impedir o meu trabalho de 

progredir. Mas haverá outros que, tendo implorado a Minha ajuda, receberão um milagre; e mesmo que 

não sejam dos Meus discípulos, testemunharão de Mim, dizendo: "O Senhor me curou". Outros dirão: "Eu 

tinha perdido a coisa mais querida, e Ele devolveu-ma." 

24 Não defendas o Meu Trabalho com testemunhos falsos, e nunca mintas, pois eu não te ensinei a 

mentir. As minhas obras são sempre mais altas, e se souberes interpretá-las, encontrarás nelas o Meu amor 

e misericórdia para com os homens. 

25 Quando ouvirdes palavras tolas, calai-vos, como Jesus estava calado diante dos fariseus. Mas não 

temam que a vossa "roupa"* seja rasgada. Eu vou te reivindicar e te levantarei diante de seus irmãos. Estes 

homens que vos condenam verão então que não vos extraviastes, mas que vos aproximastes de Mim. 

Vigia as tuas acções e teme apenas o eterno Juiz que te vê sempre. 
* Esta expressão figurativa refere-se a danos à reputação, honra, pessoa. 

26 Com mansidão e espiritualidade dareis testemunho de que Me ouvistes, então muitos serão 

convertidos. Se você não encontrar compreensão, fique em silêncio e perdoe. Se unires o teu corpo com o 

teu espírito e cumprires a Minha Lei, obterás graça para a humanidade. 
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27 Lembrem-se, benditas pessoas, que eu lhes disse em todos os lugares de reunião que tempos de 

dor, julgamento e julgamento se aproximam para a humanidade, o que servirá para purificá-la. Também 

vos anuncio que depois desse tempo haverá alegria na Terra. 

28 Há anos que tendes ouvido estas mensagens, que são ensinamentos com os quais vos estou 

preparando como discípulos, para que amanhã possais trazer luz à vida dos vossos irmãos e mostrar-lhes o 

bom caminho - tanto aos seres que vivem no corpo como aos desencarnados. É da Minha vontade que 

deixeis um bom exemplo como semente para as gerações futuras; que as revelações que vos dei vos 

sirvam para fortalecer vosso espírito em Minha sabedoria e vosso coração em bondade, e para remover 

dele todas as ervas daninhas que há muito cresceram em vosso ser. No entanto, digo-lhe com tristeza que 

ainda não sente a Minha Palavra, que está a dormir para estas manifestações e que as suas obras não 

testemunham a Minha Doutrina. 

29 Eu queria que todos vocês formassem um só coração, uma só vontade; mas eu vejo que vocês 

ainda permanecem na sua desunião. 

30 Já vos disse que em todos os vossos lugares de encontro me manifesto como o único Deus que vos 

ama a todos igualmente. No entanto, alguns negam os dons espirituais e a verdade a outros. Como você 

pode acreditar que desta forma glorifica Minha Doutrina? 

31 Não só pela conduta que você demonstra nestes lugares de reunião, você está procurando Mim 

para ser agradável e para me servir, mas com todas as ações de sua vida. Mas até este momento vocês não 

guardaram Minha Lei no espiritual ou no material, e vocês ainda são iniciantes que não querem acreditar. 

Não queres que Cristo continue a guiar-te, Aquele que te disse: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida"? 

Não queres que o amor te salve, que te torne forte, alegre e sereno, para que na hora das tempestades e 

aflições, seja ele quem te crie e te proteja? 

32 Reconheçam que vos dei uma sabedoria superior a qualquer ciência humana: a de controlar as 

forças da natureza. Mas você não entendeu como responder à Minha voz como ovelhas obedientes. Você 

afirma que esses elementos se curvam diante de você como servos dedicados em sua desobediência? 

33 Agora você vê porque é necessário que você ouça Meus ensinamentos, assim como é essencial que 

você os pondere, que você os sinta e os ponha em prática? 

Observe e ore, já lhe disse, para que nenhum mal lhe suceda inesperadamente; mas você não quis 

assistir ou rezar. Quando os julgamentos te açoitaram, acreditaste que eu te castiguei ou abandonei-te. Só 

então te ocorre rezar, pedir-Me que não te deixe sozinho. Oh, se ao menos compreendesses que eu não te 

abandono e que és tu que me esqueces! 

Você deve saber que não há um segundo em que eu não lhe dê algo, e que por outro lado, muitas vezes 

você vive uma vida inteira sem me oferecer nada. 

34 Dou-te estes ensinamentos para que saibas que estou sempre contigo, que ouço tudo e sei tudo, - 

para que não rejeites os meus benefícios e também não te sintas só e triste nas tuas provações. 

35 Quantos de vós, depois da vossa encarnação, comportam-se como crianças ingratas, que não 

ouvem os conselhos dos pais, e mergulham como um disparate nos caminhos perigosos da vida, só para 

depois, quando tropeçaram muito e experimentaram desilusões, exclamarem com lágrimas de remorso: 

"Ah, se eu tivesse ouvido o meu Pai, não deveria ter sofrido tanto, nem ter ido tão longe"! 

36 Às vezes já é tarde demais quando se apercebem da sua culpa. Eles ficam surpresos com a morte, 

que não lhes permite voltar à casa do pai e cair de joelhos diante daqueles a quem negaram autoridade. 

37 Que dor mais intensa para aqueles que viram chegar o seu último momento sem poder molhar com 

as lágrimas o rosto dos pais, nem ouvir dos lábios palavras de perdão! 

38 Quando você reflete sobre essas provas, você às vezes diz: "Como é possível que Deus, em Sua 

perfeita justiça, chegue ao ponto de negar essa alegria a alguém que já reconheceu e se arrependeu de sua 

culpa? - Mas eu vos respondo que não é o corpo que receberá essa graça, mas a alma, para a qual sempre 

haverá tempo suficiente para lavar as suas manchas, e também tempo para colher o fruto do seu 

arrependimento. 

39 Para que sua alma não se perca na perigosa peregrinação na Terra, ela foi dotada de uma luz mais 

elevada, que é o espírito. Além disso, o mundo sempre foi iluminado pela luz da Minha Doutrina e das 

Minhas revelações, desde os primeiros dias da vossa existência neste mundo até à eternidade. 
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40 Eu sempre vos iluminei para que, quando o vosso espírito encarnado voltar à vida espiritual, ele 

possa habitar em planos elevados do ser. 

41 Povo amado, instrumento das Minhas manifestações neste tempo, espiritualiza-te para que, se fores 

o verdadeiro intérprete da Minha Palavra, sejas tu através do teu pensamento, da tua vida e da tua palavra. 

Entenda que exemplos vivos são necessários para que a humanidade possa acreditar em Mim. 

42 Quais de vós serão os grandes espíritos que conduzirão os homens à verdadeira espiritualização? A 

espiritualização, isto é, a evolução espiritual ascendente, deve manifestar-se através da mente e das 

sensações, para que possa ser a salvação da humanidade. 

43 Discípulos, grandes obras requerem mentes altas e corações puros. Desenvolva as suas qualidades 

e seja óptimo. Porque vos peço para estarem unidos, pessoal? Porque sei que a guerra, como resultado da 

falta de fraternidade entre os homens, se aproxima como um redemoinho que varrerá tudo para baixo, e 

porque quero que vocês observem e sejam um povo do 

Paz, um exército de soldados ao serviço do bem. Quando vocês se propuserem a cumprir esta missão, 

levem-Me no coração; sem Mim nada podem fazer. Quem sou eu? Cristo. E quem é Cristo? Ele é o Amor 

de Deus. Portanto, eu vos digo: Levai-me dentro de vós e não perecereis. Ao invés disso, você superará 

todas as adversidades e ganhará a eternidade. 

44 Não se esqueça que os poderes divinos estão apenas com os humildes e que eles nunca descem 

para lisonjear as vaidades humanas. 

45 Com efeito, muitos mancham as suas almas, mas não as condenam, porque não sabem o que 

fazem. Eu também os salvarei, independentemente do fato de que eles me tenham esquecido atualmente, 

ou me tenham substituído pelos falsos deuses que eles criaram no mundo. Também os levarei para o Meu 

Reino, mesmo que agora, porque seguem os falsos profetas, tenham esquecido o Cristo gracioso que deu a 

Sua vida por eles para lhes ensinar a Sua Doutrina de amor. 

46 Para o Pai, ninguém é "maligno", ninguém pode ser, pois sua origem está em Mim. Cegos, 

violentos, rebeldes, é assim que muitos de Meus filhos se tornaram por causa do livre arbítrio com o qual 

foram dotados. Mas em todos eles haverá luz, e a Minha misericórdia os guiará no caminho para a sua 

salvação. 

47 Hoje em dia, o poder da matéria e a influência do mundo fizeram de vocês egoístas. Mas a matéria 

não é eterna, nem o mundo e sua influência, e eu sou o Juiz paciente cuja justiça é Senhor da vida e do 

tempo. Não deves julgar aqueles que me negam, pois então considerar-te-ei mais culpado do que eles. 

48 Eu levantei a minha voz para condenar os meus carrascos? Eu não os abençoei com amor e 

gentileza? Se ao menos vocês entendessem que muitos daqueles que se desviaram por um tempo no 

mundo por causa dessa ofensa são hoje purificados no mundo espiritual! 

49 Veja como o My Word lhe mostra o caminho e o guia! Dou-o a todos, porque vos amo a todos e 

vos procuro a todos. Não espere que os redemoinhos o surpreendam como perdido ou adormecido, pois 

então haverá "ranger de dentes". Ainda não conheceis o Meu plano de salvação; portanto, só precisais 

confiar em Mim e obedecer-Me. 

50 Percebes quão humilde é a Minha palavra, quão insignificantes são os servos através dos quais 

transmito a Minha voz, e quão pobre é o ambiente em que Eu me manifesto? Não se surpreenda ao saber 

que nesta época será esta Doutrina a governar e dirigir os destinos de toda a Humanidade! 

51 Os pensamentos Divinos foram traduzidos em palavras por Meus extasiados porta-vozes, que, 

unidos em frases, formaram e estabeleceram uma Doutrina espiritual cheia de revelações e ensinamentos 

perfeitos. 

52 Este é o Consolador prometido, este é o Espírito de Verdade profetizado que vos ensinaria todas as 

coisas. A preparação já está começando, estão chegando os tempos em que você precisará daquele que, 

tendo força em seu espírito, o conduzirá com a nobreza e simplicidade de seu coração, com sabedoria e 

justiça. 

53 Os homens precisam daqueles que são capazes de permanecer firmes nas provações, daqueles que 

estão familiarizados com as grandes lutas do mundo e do espírito. São eles que podem dar direção à 

humanidade e guiá-la, pois em seus corações não haverá desejo de oprimir ou dominar ninguém. Eles não 

podem dar abrigo ao egoísmo, porque em seus momentos de elevação sentiram a misericórdia do Senhor, 

que os mostra com amor para que possam dar dessa misericórdia a seus irmãos. 
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54 Se não se unirem, não serão capazes de responder aos homens; se não se unirem, não serão capazes 

de se proteger dos ataques deles. Logo a batalha virá, e então é necessário que eu vos encontre protegidos 

e equipados através de corações que possuem luz e fé. Então já podereis perdoar aqueles que vos ofendem, 

sabendo que vossos irmãos infligem essas feridas por verdadeira ignorância. 

55 Quando a batalha começar, quero que você responda aos insultos de seus irmãos com seu perdão e 

seu amor. 

56 Pegue sua cruz também! Ou você acredita que a cruz de Cristo não é um fardo? Você acha que 

Minhas tarefas são pequenas? - As tarefas dos que Me seguem não serão pequenas nem fáceis. As obras de 

luz são para os espiritualmente fracos, para os corações sem amor. 

57 Não há mais tempo a perder, pois se aproxima o momento em que os fortes deste povo farão sua 

aparição para pavimentar os caminhos que os levarão a essa alta festa, quando sentirem Meu Espírito mais 

perto de vocês. 

58 Vejo entre os presentes aqueles que, cheios de alegria porque sentem e compreendem a Minha 

inspiração, estão se preparando para essa batalha. Eles sabem que só a verdade, a espiritualidade e o amor 

podem ser as armas para prevalecer. 

59 Vinde a Mim, apressai-vos ao chamado amoroso que o vosso Pai vos faz, para que, longe das 

trevas da dor ou da ignorância, possais saciar-vos em Minha Paz e Minha Luz e depois fazer o mesmo ao 

vosso próximo. 

60 Eu não vim apenas para lhe dar tarefas ou responsabilidades. Eu também me aproximei de você 

para secar suas lágrimas e ouvir suas reclamações. 

61 Hoje você segue o seu Salvador, e eu ajudo-o com a sua cruz. Mas antes que as vossas andanças 

neste mundo acabem, levareis a boa nova para as províncias. 

62 "O homem não vive só de pão", e este mundo tem fome espiritual. Portanto, podeis oferecer a 

vossos irmãos este alimento que vos confiei. 

63 Minha Doutrina é o caminho que vos mostra para viver em paz na Terra, e que vos aproximará do 

Pai quando viverdes no Espírito. Onde está a irmandade que eu ensinei aos homens? Ele não existe na 

terra, durante muito tempo você permitiu que o joio crescesse entre o trigo. A indelicadeza entre os 

homens é desenfreada, assim como a discórdia. Eles não se reconheceram como irmãos em Deus, e ainda 

assim afirmam me reconhecer e até me amar. 

64 Há senhores e servos, juízes e acusados, carrascos e vítimas, mas todos são irmãos. Grande será o 

tremor que a Minha Palavra deste tempo causará na humanidade, pois alcançará todos os espíritos como 

um juiz. 

65 Vigiem e orem, discípulos, para que sintam a Minha presença, pois se dormirem, quando 

acordarem haverá grande tristeza no vosso espírito. 

Presta muita atenção à minha palavra para que nada te apanhe desprevenido. Quando então os 

caminhos estiverem pavimentados e os países abrirem seus portões, você estará pronto para cumprir sua 

missão, e quando os corações anseiam por uma palavra de vida, ela virá imediatamente de seus lábios. Da 

mesma forma, quando as pessoas que sofrem passam pela sua porta, ela não deve permanecer fechada. 

66 Não é mais hora de continuar a perseguir os prazeres do mundo. É tempo de viver acordado com 

todos os seus sentidos e poderes, e de estar atento a tudo o que lhe fala e o rodeia. O tempo da sua estadia 

neste mundo já se tornou muito curto e é necessário que você faça uso do curto período de tempo que você 

ainda vive nele. Para aqueles que se preparam, nada passará despercebido, sejam eventos humanos, sinais 

na natureza ou manifestações espirituais. Grandes milagres serão experimentados por aqueles que estão 

preparados para iluminar, ensinar e profetizar para aqueles que não vêem, sentem ou compreendem. 

67 Amado povo, perceba quão grande será a felicidade do espírito que, em sua jornada de vida, serviu 

a seus irmãos como guia, conselheiro ou apoio. Esta é a sua tarefa: ser forte, honesto e obediente à Minha 

Lei, para que você possa servir como faróis para os seus vizinhos. 

68 Quando será esta humanidade como uma imensa flor cujas pétalas são os vossos corações e cuja 

fragrância é o vosso amor por Mim? 

69 Quando vedes como o mundo está nesta hora de provação, em que suas paixões ambiciosas e seus 

ódios estão transbordando, pensais que estas palavras que vos digo são apenas um sonho Divino. Mas eu 

vos assinalo que é somente porque na Segunda Era eu aceitei a cruz que Me deste, e agora eu vim até ti 
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"na nuvem", porque eu sabia que a semente do Meu amor triunfaria sobre a imperfeição humana. Porque 

duvidas que eu te possa redimir? acreditas que Cristo derramou o Seu Sangue em vão no Calvário, que não 

te ensinou nada? acredita que a minha nova manifestação é infrutífera? - Em verdade vos digo que Deus 

não pode errar, nem pode falhar em Sua missão de amor. 

70 Grande, muito grande, aos vossos olhos é a depravação humana, terrível vos parece o poder e a 

força do mal que os homens exercem e, no entanto, vos digo que é fraca em comparação com o poder da 

Minha justiça, em comparação com a Minha Divindade, que é Senhor do destino, da vida, da morte e de 

toda a criação. 

71 O homem fez desta terra abençoada e fértil um inferno, porque usou todas as forças e elementos 

com os quais o rodeei para que a vida o matasse a si mesmo. Apesar de tudo isso, posso dizer-vos que 

aquele que se arrepende, compreende a sua transgressão e se esforça para repará-la, logo alcançará as 

portas espirituais do verdadeiro Paraíso, onde o anjo do Senhor embainhará a sua espada e o deixará entrar 

no Reino eterno da paz, onde o amor do Pai lhe dará a recompensa prometida a todos os homens de boa 

vontade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 55  
1 A luz do Espírito Santo vibra sobre todos os espíritos. 

2 Abençoados sois vós que vos preparais para cumprir as Minhas ordens, pois sentireis sempre a 

Minha ajuda. Mas também vos digo: não caleis a voz da consciência quando ela aponta as vossas faltas; 

escutai-a, porque é a Minha voz. Se queres ser tão agradável para Mim, levanta o teu espírito em oração 

depois de teres reparado as tuas faltas, então encontrar-Me-ás sempre à espera que te dê paz. 

3 Quanto mais sentires que te perdoo, mais deverás cumprir os teus deveres. Nunca abuse deste 

perdão! 

4 Todos aqueles que se lançam no esforço de se desenvolverem espiritualmente mais alto se verão 

cercados no caminho do cumprimento da minha lei por grandes multidões de homens, que os seguirão. 

Mas se eu te colocar à frente de um grupo de homens, não o agarres. Considerai que mesmo os reis deste 

tempo desceram dos seus tronos para se tornarem servos dos seus povos, pois uma era de igualdade e 

irmandade se aproxima para todos os homens. 

Lembra-te - quando eu te chamei, respondeste humildemente e disseste-me que serias obediente e 

aceitarias a tua cruz com amor para seguir o Meu caminho, com o qual marquei o caminho do teu 

desenvolvimento espiritual para ti na Segunda Era. 

5 Se vocês se prepararem, as grandes aflições que chegam à humanidade como furacões serão para 

vocês como uma brisa suave que os acaricia. Depois, a luz de um novo amanhecer brilhará, e o sol lhe 

concederá os seus benefícios. Mas se não observarem, e permitirem que a hipocrisia germine em seus 

corações e se cobrirem com as roupas de uma ovelha enquanto estão com fome de lobos dentro de vocês, 

vocês encontrarão dificuldades, e os espinhos do caminho machucarão seus pés. 

6 Ai de vós se as más inclinações são mais poderosas do que as virtudes que carregais no vosso 

espírito, e se os Meus ensinamentos não produzem frutos! Se você não meditar na Minha Palavra e não a 

entender, pensando que está cumprindo a Minha vontade, a Minha luz o despertará. Mas quando 

perceberes toda a verdade, lembrar-te-ás que te enviei ao mundo para fazeres obras de caridade. 

7 Mesmo que quisesses fugir do teu destino, não o podias fazer. Por mais vezes que se afastem do 

caminho, a Minha misericórdia vos trará de volta a ele. Minha Lei está escrita em cada espírito, e você 

deve obedecê-la. 

8 Vi que vocês não concordam com os líderes das nações, não entendendo que eles são ferramentas 

que eu uso para dobrar e moer os povos. Vocês não entenderam como se unir em pensamentos para ajudar 

aquele que eu tenho destinado a guiar os destinos da nação. Você resiste e causa divisões, embora eu tenha 

recomendado união e obediência à Minha Vontade. Amai-vos uns aos outros, para que a vossa oração 

possa prepará-los e apoiá-los espiritualmente. 

9 Unite, Israel, escuta-me! Vou submeter-te a grandes provas, e depois não te vou ver chorar. Reze 

por aqueles que não sabem como fazê-lo, por aqueles que se sentem fracos. Que não haja alegria em uns 

por causa do fracasso de outros! Pois não sabeis se não ireis todos passar pelas mesmas provas e, quando 

elas vos atingirem, se também não vos tornareis fracos. 

10 Rejeite a tentação, pois este é o momento em que esse poder procura multiplicar a sua colheita, e 

só a oração e as boas obras a manterão afastada de si. 

11 muitos ensinamentos vos chamarão a unir-vos quando vos virem desunidos e quero que todos vós 

vos unais em Mim e pratiqueis a vossa adoração da mesma maneira que vos ensinei; quero que todos vós 

vos unais em Mim e pratiqueis a vossa adoração da mesma maneira que vos ensinei 

12 Para te ajudar na tua elevação, preparei o melhor lugar para os Meus filhos, pois quero aproximar-

te de Mim e dar-te a Minha paz. Quem se sentir cansado, venha até Mim e se recupere e se fortaleça. 

13 Discípulos, tende piedade daqueles que violaram a Lei, que se rebelaram, porque são o povo mais 

necessitado de vossa ajuda e caridade. - Por que peca o homem, ainda que saiba o bem e que só sua prática 

o fará feliz?: Porque não escuta a voz de sua consciência, e porque os pastores permitiram que seu rebanho 

se dispersasse por diferentes caminhos, e porque sua palavra já não tem poder, nem o poder de fazer 

regressar as ovelhas ao redil. Onde estão os meus discípulos, os sucessores daqueles apóstolos da Segunda 

Era? 
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14 A vós, meus discípulos, digo: não vos chameis pastores ou sacerdotes, deixai-me guiar os homens, 

porque em Mim terão o seu Pai, o seu Juiz, o seu melhor amigo e conselheiro. Sois portadores da Boa 

Nova e testemunhas da Minha manifestação. Então, quando os homens, por meio dos seus dons, tiverem 

alcançado a união com o Meu Espírito, percorrerão com certeza o seu caminho de desenvolvimento, e eu 

incutirei neles obras e ações baseadas na Minha Lei. Isto será depois da expiação e reparação que agora 

estás a passar. 

15 Se não tivésseis pecado, não teríeis conhecido a dureza da Lei da Expiação, mas sempre teríeis 

avançado na vossa evolução. Em verdade vos digo, se não cumprirdes aqueles que estão encarregados de 

levar esta mensagem aos vossos irmãos, sereis julgados pela humanidade e conhecereis a dureza deste juiz 

que não conhece nem piedade nem amor. 

16 Quando vos submeti a um teste para elevar a vossa alma, ajudei-vos para que as vossas forças não 

vos falhem, e quando vos submeteis à Minha vontade e usastes essa lição, sentis-vos mais próximos de 

Mim. Por isto agradeces-me, e eu dou-te paz. 

17 Tenho exigido da humanidade unidade e um retorno à vida espiritual simples, porque quero que os 

espíritos se unam em uma fé, reconhecendo-Me e amando-Me. As diferentes doutrinas desaparecerão, e só 

a Minha Lei e a Minha Palavra perdurarão. 

18 Eu sempre te fiz conhecer o Meu amor, mas tu não me entendeste. Você não sabe que quando eu 

lhe dou uma nova missão, é com a intenção de que, cumprindo-a, você pague a sua dívida? Eu vos escolhi 

porque vos amo e porque quero que vos torneis Meus discípulos. Mas para que vocês se chamem assim, 

vocês devem adotar humildade e mansidão em todas as ações de suas vidas. 

19 Você está no momento da colheita, quando você vai colher o que semeou. Mas quando você 

semear de novo para colher mais tarde, use uma boa semente e cuide dela, pois eu lhe dou uma nova 

oportunidade. 

20 Entendido: Muito mais do que Tu Me seguiste, Eu segui-Te a todo o momento, para te mostrar a 

tua tarefa e ensinar-te a cumprir a Minha Lei, para que o teu espírito nunca se desvie, e pode ser como um 

sino que convoca as multidões. 

21 Quantas provas sua alma teve que passar para finalmente se tornar gentil e humilde e tomar 

resolutamente o caminho da Lei! No passado, a blasfêmia vinha dos seus lábios quando uma provação era 

sentida no seu caminho de vida. Hoje, quando você sente que está passando por uma dura lição de vida, 

você reza, porque a luz está penetrando cada vez mais na sua alma. 

22 Quando eu disser que "eles e você são iguais", quero que compreenda que, através da re-

incorporação do seu espírito, você está gradualmente atingindo o seu desenvolvimento superior. Desde o 

momento em que a voz do Pai vos disse: "Crescei e multiplicai-vos", até o tempo presente, a vossa 

evolução não parou por um momento. Mas quão devagar você foi no seu caminho! 

23 Você se multiplicou, e ao fazê-lo você cumpriu essa missão Divina. Mas depois disso, um novo 

mandamento foi necessário para que um fruto digno de Deus pudesse brotar de vossos corações, e eu vos 

disse: "Amai-vos uns aos outros". Eu vos dei este ensinamento na Segunda Era como o resumo de toda a 

Lei, e ainda espero que ele dê frutos em vossos corações. Agora vim com novos ensinamentos e novas 

revelações, mas não afasto o vosso coração desse mandamento divino de se amarem uns aos outros, nem 

desse outro mandamento de se multiplicarem. 

24 Sim, filhos de homens, crescei em virtudes e em sabedoria, multiplicai-vos pela espiritualização, 

amai-vos uns aos outros sem distinção de raças, classes, credos e mundos. 

25 Vou ver o trigo crescer nos campos onde o joio floresceu tanto e o mal aumentou tanto. Chegou o 

Dia da Justiça, e o fogo da guerra queimará e consumirá a semente maligna, da qual nem mesmo as cinzas 

permanecerão, como os ventos as espalharão, e depois disso as águas e a neve purificarão e purificarão a 

humanidade. Quando a dor entre os homens for muito intensa, eles erguerão altares para Mim, queimando 

incenso e dizendo que Me amam. Mas eu lhes direi que esta não é a maneira correta de agradar ao Meu 

Espírito, e que o que eles pensam ser amor por Mim é medo da justiça e da morte. - Os homens devem 

entender que o único incenso que chega até Mim é o das obras de amor e misericórdia que vocês mostram 

uns aos outros quando se modelam no amor de seu Pai. 

26 A vós que ouvis esta palavra, digo que me tomeis como exemplo, que me sigais no caminho do 

amor que vos mostrei na Segunda Era, para que, quando já não me ouvirdes nesta forma, possais reunir as 
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multidões nestes lugares de oração e mantê-las convosco através da verdade e da persuasão das vossas 

palavras e do vosso exemplo. Não é só nestes lugares que se deve transmitir o Ensinamento, mas onde 

quer que as circunstâncias exijam o seu esforço. Não se esqueça que eu lhe disse que "no deserto, nos 

caminhos, no mar e nos vales" você vai se surpreender com as provações e também com a Minha 

inspiração. 

27 Para que possais cumprir esta tarefa, quero que este povo, que estou formando através da Minha 

instrução, honre a Minha Lei e dê testemunho do seu Mestre através das suas obras e exemplo. Em vossos 

lares reinará a paz, em vossas famílias não haverá uma contra a outra, não haverá brigas entre irmãos ou 

desentendimentos entre pais e filhos. Quando a paz começar a reinar entre vós e a vossa casa não for como 

um pequeno campo de batalha, as guerras desaparecerão gradualmente; pois aquele que tem a paz no seu 

coração a trará para todo o lado. 

Pensem nos vossos filhos e percebam que ainda não compreenderam como imprimir a Minha Lei nos 

seus corações através do vosso exemplo, e que eles representam as novas gerações destinadas a espalhar a 

luz espiritual na humanidade. 

28 Grande é o espírito deles, mas perceba que eles precisam da sua proteção e orientação na infância 

de sua vida material. Comece esta tarefa com as crianças pequenas, seja compreensivo e paciente. Aprenda 

de mim: posso esperar séculos, milênios ou uma eternidade pelo desenvolvimento e perfeição de um 

espírito. - Vocês são todos como o diamante no seu estado original, que deve ser cuidadosamente cortado 

para que emita belos raios. Acham-se indignos de serem comparados com o diamante? 

29 Uma das mais belas e maravilhosas obras de arte com as quais eu dotei esta terra são as flores que 

deleitam o seu olhar, enchem o ambiente com fragrância e inspiram você. Mas digo-te sinceramente, és 

mais perfeita e bonita do que flores. 

30 Se já possuísseis a espiritualização que ireis alcançar, compreendereis a linguagem de tudo o que é 

criado, eu vos falaria através do mesmo, e não seríeis ocasionados por vosso Pai se materializando entre 

vós a ponto de sangrar até a morte numa cruz, e que eu devo dar Minha Palavra Divina neste momento 

através dos lábios dos homens impuros. Mas é necessário que conheçais vosso Pai, e por isso eu nunca me 

escondi, nem me recusei a vir até vós, apesar de vossa pecaminosidade. Se eu me mostrei aos homens, e 

eles (não obstante) sempre criaram falsos deuses: O que aconteceria se eu me escondesse de seus pecados 

por falta de vontade? 

31 Ó discípulos, vós que estais revigorados quando Me escutais, e dizeis: "Mestre, lamentamos que 

não haja a liberdade que nos permita falar da Tua Palavra aos nossos vizinhos sem desculpas". Mas eu 

digo-te: Não temais os vossos irmãos, de quem vos podeis envergonhar? Espere, espere, mas em pouco 

tempo, pois logo a humanidade saltará sobre as limitações e obstáculos que seu fanatismo e ignorância 

criaram, e que a impediram de penetrar até o núcleo da Verdade, que só superficialmente reconheceu. 

32 Comam da comida que vos ofereço hoje, e sentireis a Minha paz. Mas não permitas que nada te 

roube do mesmo. 

33 Eu vos chamo discípulos da Terceira Era porque fizestes um novo pacto com a Minha Divindade. 

34 Eu vos confio novas terras onde as tribos de Israel se multiplicarão*. Mas não se encham de 

vaidade, porque sabem que pertencem ao Meu povo; pois se pensarem profundamente na vossa tarefa, 

compreenderão a vossa grande responsabilidade. 
* Este é um símbolo a ser entendido espiritualmente. A "nova terra" que Deus nos confia são novos corações humanos 

que devemos conquistar para Seus ensinamentos, para que o povo espiritual de Israel possa se multiplicar. 

35 Vim ter contigo novamente, e pergunto-te: Vai sacrificar o seu Senhor mais uma vez? Você 

acredita que o Meu sangue derramado na Segunda Era não foi suficiente? 

36 Neste momento, perceba o seu espírito carregando consigo a cruz da sua expiação, e vastos 

campos que lhe foram confiados para cultivar. Mas deixa-o não semear mais nenhuma semente neles a não 

ser a minha só. A colheita que você colher neste tempo será a chave que abre a porta para a sua salvação. 

37 Eu vim para substituir o fardo da tua pecaminosidade pelo doce fardo da Minha Cruz, para que 

possas recuperar do pecado que te pesou durante séculos. 

38 Seus lábios não proferirão blasfêmias, eles só glorificarão o Meu nome. O dom da palavra, que eu 

vos concedi, não é para que profanem a honra do vosso próximo. 
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39 Agora que sabeis que vos chamei para fazer de vós Meus amados discípulos, submeteis-vos a um 

exame diário à luz da vossa consciência, especialmente quando sabeis que ouvireis a Minha Palavra. 

40 Cuidado para não fazer penitências mal compreendidas, e não privar o seu corpo do que ele 

precisa. Pelo contrário, poupe-o do que lhe é prejudicial, mesmo que isso signifique um sacrifício por ele. 

Esta será a penitência que é benéfica ao vosso espírito e, portanto, a que é agradável ao Pai. 

41 Gradualmente você aprende a elevar seus pensamentos para o Infinito sem a necessidade de 

imagens pintadas em uma tela ou formadas a seu gosto. Pouco a pouco, os obstáculos que o seu espírito 

sempre encontrou quando pretendia rezar estão caindo. Agora está a caminho de alcançar a união 

espiritual com seu Senhor. 

42 não te esqueças: para que a tua oração te dê profunda satisfação e te faça sentir a verdadeira paz, 

deves purificar o teu coração enquanto te preparas para enviar os teus pensamentos, para que cheguem ao 

Meu Santuário. 

43 Amanhã você verá grandes multidões seguindo-o. Eles devem descobrir um caminho profundo e 

luminoso que os conduza à verdade, e esse caminho será o das vossas boas obras. 

44 Tendes de dar testemunho de que sois aquele povo que o Senhor enviou em peregrinação à Terra 

para acender a luz na humanidade. A sabedoria que brota do vosso espírito será a luz do Sexto Selo, que se 

resolve neste tempo. 

45 Se Me amardes, podereis cumprir as Minhas ordens; se Me amardes, sabereis amar os vossos 

irmãos. 

46 Alguns me dizem dentro de si: "Senhor, quando estamos aqui reunidos e ouvimos a Tua Palavra, 

não é porque Te amamos? - No entanto, eu vos digo: muito poucos vêm me ouvir por amor; a maioria vem 

porque estão abatidos pela dor. 

47 Não vos culpo pela dor que vos trouxe à Minha Presença, pois depois de ter cumprido a sua tarefa, 

ela passa, e torna receptivos os corações daqueles que mais tarde serão Meus discípulos. 

48 Você não pode dizer que eu nunca senti dor humana e, portanto, não o entendo. Tornei-me homem 

e sofri para vos dar um exemplo em cada julgamento e em cada situação crítica. Se hoje lhes peço que 

dêem luz e bons exemplos ao caminho que seus filhos têm que seguir, é porque em Jesus sempre fui o 

Filho obediente do Pai. Eu conheço e sinto todos os vossos sofrimentos e, porque vim até vós em espírito, 

não estou longe. Em verdade vos digo que a minha manifestação na Terceira Era é a maior prova de que 

vos amo e vos compreendo. 

49 Nos vossos momentos de descanso, mergulhem na Minha Palavra. Entenda que eu sou a paz que 

desce quando a tempestade o açoita. Mantenham esta paz apesar de todas as provações, e não permitam 

que ela deixe seus corações e volte para Mim. 

50 Não se revolte quando as doenças afligem a sua casa, elas purificam a alma. No entanto, não vos 

impeço de procurar o bálsamo curativo, antes vos digo que se dirijam a Mim como o Médico Divino e 

recebam com amor aquilo que é a Minha Vontade de vos conceder. 

51 Há muitos que voltaram ao caminho certo apenas através dos sofrimentos da vida. Alguns 

blasfemaram enquanto passavam pela dor. No entanto, quando perceberam que foi Ele quem os impediu 

no caminho da perdição, abençoaram o seu cálice de sofrimento. Estes eu sentei à Minha mesa, e dei-lhes 

o Cordeiro a gosto, transformado num delicioso alimento de amor e misericórdia. 

52 Em verdade vos digo, se os homens fizessem o mesmo àqueles que lhes têm sido ingratos - que 

paz reinaria entre os homens! 

53 Vivam em paz, este será o melhor testemunho que vocês dão de que são Meus discípulos. Não se 

esqueça que muitos olhos estão sempre observando você, seja para ter certeza de que o que você está 

fazendo é verdade, seja para reunir provas e depois puni-lo com mentiras. 

54 Sejam Meus fiéis soldados! Nunca sejas a causa para os teus irmãos me julgarem mal. Nem uma 

vez eu lhe dei a minha palavra sem pelo menos um coração estar presente para examiná-la criticamente. 

Naqueles momentos Minha Palavra, Minha manifestação, foi escrutinada de todas as maneiras, assim 

como as ações dos Meus servos. Com todos os seus sentidos e faculdades eles vieram em busca da Minha 

manifestação, e aqueles que vieram esperando que o rumor da Minha presença fosse falso foram mais do 

que aqueles que vieram com um desejo ardente de que a boa nova seja verdadeira. 
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Quem poderia ter-lhes dito que enquanto eles observavam e julgavam tudo, o Meu olhar penetrava no 

interior dos seus corações e a Minha voz chamava-os através da sua consciência? Justamente naquele 

momento, a fé foi acesa em muitos que duvidavam, e se tornou avassaladora para aqueles que já a 

possuíam. Assim, o número dos Meus discípulos tem aumentado constantemente, que agora formam um 

povo a quem eu lhes digo que mantenha bem a Minha paz, para que ela seja o seu maior tesouro. Pois este 

será o melhor testemunho que pode dar perante os outros povos da terra da verdade da Minha 

manifestação. 

55 Quero que compreendam que esta nação tem um destino elevado a cumprir e que cada um de vós 

tem uma missão difícil. Esta nação será uma fonte de amor e paz da qual as pessoas de outras raças virão 

para beber. Não está longe esse tempo, mas antes tendes de vos cansar de tantas lutas entre irmãos, antes 

tendes de vos convencer de tantas mentiras e falsidades das quais os homens fizeram um culto. Então virão 

até Mim e descobrirão que Cristo, que morreu na cruz, vive e aparece cheio de glória e majestade, como 

Ele foi visto quando subiu ao Céu na Segunda Era. 

56 Hoje você sente que as circunstâncias não são nada favoráveis para falar do Meu Trabalho. Mas 

aproxima-se o dia em que os vossos lábios falarão incessantemente da Minha palavra, pois a dor, a 

angústia, a angústia e a confusão (dos homens) procurarão aprender de vós tudo o que vos tenho dado. 

57 Mesmo agora estou preparando e instruindo vocês para que saibam como pregar Minha Doutrina 

com palavras e obras, pois a humanidade está cansada de hipócritas. Formem uma família obediente, unam 

seu pensamento, sua vontade e seu destino com o vínculo da espiritualidade, e vocês serão fortes e 

imortais. 

58 Grandes aflições esperam a humanidade; permaneçam vigilantes e orantes em cada dor e desastre. 

Muitos sofrimentos serão aliviados, outros não ocorrerão porque serão interrompidos no seu caminho por 

aqueles que rezam. 

59 Quando os seguidores de outras denominações e seitas virem que grandes multidões seguem esse 

povo, aqueles que vos perseguem surgirão dessas denominações. Mas não temais, pois se permanecerdes 

compostos, o Espírito Santo porá nos vossos lábios palavras de luz que calarão aqueles que vos caluniam. 

60 Não vos dou a espada assassina para se defenderem, dou-vos a espada do amor. Cada flash da sua 

luz será uma virtude que dela emanará. 

61 Quanto favor encontrarás com o pai quando conquistares as multidões dos perseguidores do meu 

trabalho através das tuas palavras e os trouxeres convertidos a mim através das tuas obras de amor. 

62 Este é o ensinamento que te dei na Segunda Era, que já tinhas esquecido. 

63 A mente humana sofrerá inquietação quando tentar compreender a doutrina do espírito mariano-

trinitário. Pois o homem materializado é incômodo para o espiritual. 

64 Vim para me revelar uma vez mais neste mundo e para fazer a humanidade entender que não estou 

em uma altura (do céu) que vocês não podem alcançar. Eu vos ensino a forma de elevar o vosso espírito 

através da oração até encontrardes a Minha Presença e aproximardes o vosso espírito da Minha Divindade, 

através de uma vida consagrada ao bem. Somente aqueles que vivem na Minha Lei sabem que eu estou de 

fato no homem e que esta não é uma expressão figurativa. 

65 Vocês que Me escutam, não impeçam a vossa compreensão dos ensinamentos espirituais. Não 

escureça sua luz, e não permita que seu coração, que é sensível e refinado nos momentos em que ouve 

Minha palavra, se torne novamente indiferente e frio. Já provaste as alegrias que o mundo te dá, já 

conheceste o seu mel. Venha agora e aproveite o fruto da árvore que plantei. Mas quando tiveres satisfeito 

a tua fome, tem cuidado para não voltares para esses caminhos. Lembra-te que não é correcto que 

carregues para o lodo aquilo que te dei por graça. 

66 Ouvi a minha palavra, que rasga os laços das trevas e acende a luz em cada espírito, para que 

possais seguir o bom caminho no futuro, e também reconhecer o proibido e encontrar forças em vós 

mesmos, para não cairdes em tentação. Aquele que recebeu esta instrução não pode mais se chamar de 

ignorante. Ouçam e entendam-Me, discípulos, hoje, pois ainda estou convosco nesta palavra. 

67 Aquele que tem sido um subordinado no mundo não ficará surpreso quando eu lhe der instruções. 

Aquele que tem sido mestre, esqueça o seu orgulho e seja Meu servo. Então todos compreenderão a 

maneira tão amorosa de Jesus dar ordens aos Seus discípulos. 
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68 Submete o teu livre arbítrio à Minha lei e à tua consciência, e não te sentirás escravizado, mas 

verdadeiramente livre. 

69 Agora mesmo, quando o joio se espalhar por toda a face da terra, eu vos digo que vos prepareis 

para serdes Meus trabalhadores para semear a Minha semente de paz. Que cada um dos Meus escolhidos, 

neste tempo, pergunte dentro de si se, antes de ouvir esta palavra, não foram purificados e pisados pela 

dor, e muitas vezes testados no que lhes é mais caro. 

70 Adquira convicção e fé, escute-Me sem se cansar e sem se acostumar a esta manifestação. 

Observa, não te vou surpreender durante o sono no dia da minha partida. Hoje você vê que este ano passa 

e vem outro, mas a Minha Palavra chega a você imutavelmente. Mas chegará o ano 1950, e não me ouvirá 

mais nesta forma. 

Então quero que sejas fortalecida e abundante em instrução. 

71 Estudar Meu trabalho, que revelei através de todos os Portadores da Minha voz, não tem 

preferências. Lembra-te que eu desço a todos e falo a verdade através de todos. Você quer que o ano 1950 

venha sem ter usado Minha Presença e aprendido Minha Doutrina? Estás à espera que o mundo, incrédulo 

da Minha manifestação como o Espírito Santo, salte sobre ti e, encontrando-te fraco, te extermine? Você 

quer que os governos da Terra, quando descobrem a discórdia e a confusão entre vocês, legislem para 

parar seus passos? Como vocês lamentariam, gerações presentes, se desafiassem que essas profecias se 

cumprissem! Quão difícil e triste farias então a tua existência, e quantos espinhos deixarias no caminho 

daqueles que vêm atrás de ti! Levanta-te cheio de amor e esperança, ainda tenho muito para te revelar e 

confiar a ti. 

72 Quando passar por qualquer julgamento, não duvide. Esteja atento para que você possa ver como o 

Mestre o liberta de todo o mal em cada situação crítica; então você sentirá o seu espírito se desdobrar e se 

fortalecer. Lembre-se que ninguém é imune à dor, que aqueles que mais Me amaram e Me seguiram de 

perto são aqueles que mais sentiram seus corações sangrar. "Quem me quiser seguir, pegue na sua cruz". - 

Porque é que muitos ficaram para trás no caminho?..: Porque o amor que eles achavam que não era 

verdade. 

73 Espiritualizai-vos, evitai os inúteis e os frívolos, não mais vos esforceis pelas vaidades do mundo, 

nem busqueis as virtudes espirituais como mero adorno para o vosso espírito, para que sejais admirados. 

Embeleza o teu espírito com as virtudes que te ensinei nos Meus ensinamentos de amor. 

74 Espero por ti no cume da montanha, onde te darei a tua recompensa. Não volte o olhar para trás 

para contemplar os vestígios do seu passado. Vão com calma, sem sentir os espinhos que se espalharam, e 

cheguem ao cume da vossa perfeição onde brilha a Minha luz. Uma vez lá, você finalmente abençoará 

Minha Lei do Amor. 

A minha paz esteja contigo! 
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Anexo  

Notas 
 

Nota 1 

Em tempos anteriores e no Israel antigo, os dignitários eram ungidos com óleo na sua instalação. Mas 

também ungiram os doentes com óleo para a sua cura, especialmente com óleos essenciais. Mas agora, no 

Trabalho Espiritual, os meios materiais são para desaparecer e a imposição das mãos com a oração é 

suficiente. 

Nota 2 

Nesta Obra de Apocalipse, o termo "mundo espiritual" é um conceito estabelecido. Entende-se por 

espíritos guardiães da luz que, ao mesmo tempo em que Cristo voltou como Espírito Santo, foi permitido 

dar-se a conhecer através de instrumentos escolhidos, a fim de dar instrução, conselho e ajuda. 

Nota 3 

O termo "inspiração" é usado ocasionalmente para o processo de transmissão de manifestações divinas 

pelo portador arrebatado da voz, como é o caso aqui, enquanto que normalmente significa uma inspiração 

que flui na mente do receptor enquanto ele está plenamente consciente. 

Nota 4 

As almas confusas, presas à terra, vagando sem paz no espaço, causam doenças e confundem as mentes 

de tais pessoas, cujas almas estão enfraquecidas pelas conseqüências de suas transgressões. Cristo nos 

chama a fazer com que, tanto nas almas desencarnadas como nas almas ainda encarnadas, a Luz do 

Espírito recupere a liderança. 

Nota 5 

Desde o momento em que os Espíritos surgiram como centelhas do Espírito Divino, até sua encarnação 

num mundo material criado nesse meio tempo, existe uma eternidade, durante a qual muitas evoluções 

aconteceram, mas que não podem ser tratadas nesse quadro. Se este período de tempo imensamente longo 

for levantado em retrospectiva, e se, além disso, se tentar delineá-lo em poucas palavras, resultarão 

distorções, de modo que o presente texto não deve ser julgado como uma sequência de eventos completa e 

cronologicamente exata. 

Nota 6 

Não só os bens materiais, mas também as nossas inclinações ao prestígio, honra e poder, à inveja, 

inveja e luta, aos prazeres e vícios, são como correntes de escravos que impossibilitam o nosso espírito de 

subir às alturas espirituais e "balançar" onde está a sua casa. 

Nota 7 

Há uma opinião muito difundida de que o "diabo" ou Satanás é a causa do mal, ou é o mal por 

excelência. Bem conhecidas são as expressões populares como: "Este homem carrega o diabo em si 

mesmo" ou "O diabo traz o mundo inteiro em confusão e incita as pessoas umas contra as outras". 

Imagina-se um ser espiritual poderoso e associa-se a Lúcifer, o primeiro espírito poderoso da luz. Aqueles 

que têm essa opinião atribuem a Deus que Ele criou o mal no espírito de Lúcifer. Mas já nossa razão e 

nossa concepção da justiça de Deus resistem a supor que o Ser Supremo, o Espírito de amor, sabedoria e 

poder, criou algo tão absurdo. O mal não pode vir de Deus. Se houvesse um espírito criado para nos tentar 
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ao mal, isso significaria a negação da misericórdia de Deus. No entanto, o mal existe e não pode ser 

negado. E se ela existe, deve ter uma causa, e a pergunta se sugere: O que é o mal? - É a aplicação errada 

do nosso livre arbítrio, a rejeição da orientação e da ordem Divina, a negação do bem. Assim o mal 

começou logo após a Criação espiritual original, quando uma parte dos seres espirituais, sob a liderança de 

Lúcifer, se voltou contra a vontade de Deus. Lúcifer deu assim o impulso para o desenvolvimento do mal 

e, ao mesmo tempo, tornou-se a primeira vítima da sua má ação quando foi expulso da comunhão com 

Deus, com graves conseqüências. Lúcifer, portanto, não é a causa do mal, e ele não pode ser 

responsabilizado como autor do mal que domina o mundo de hoje. 

Deus colocou Suas virtudes em nossas mentes, e nos exorta através da voz da consciência a segui-las. 

Jesus, através de Seus ensinamentos e exemplos, nos mostrou como viver nossas vidas. E r ensinou-nos a 

amar - w i t h hate. E r ensinou-nos humildade - somos arrogantes e vaidosos. Ele nos ensinou a perdoar 

uns aos outros - estamos ressentidos e vingativos. Ele nos exortou à paz - nós travamos guerras. Ele nos 

ensinou a ser espirituais - nós só perseguimos coisas materiais. Pelo exercício errado do nosso livre 

arbítrio, fazemos o oposto da vontade de Deus. Paixões inferiores e luxúrias do corpo, orgulho, vaidade, 

amor próprio, ou seja, as imperfeições do homem: Estas são as causas do mal. À medida que a humanidade 

aumentava, as imperfeições também aumentavam. Estes irradiam pensamentos, idéias e sentimentos 

corruptos, e formam um poder que influencia os homens. É um círculo fatal: o mal emana do homem, 

desenvolve-se em um poder invisível, sinistro, que cai novamente sobre o homem e o escraviza. A 

influência deste poder é tão grande que as pessoas acabam por acreditar que deve ser um grande ser 

espiritual. - — 

Em algumas religiões, portanto, uma divindade separada do mal foi criada, e as pessoas se vêem como 

vítimas inocentes de um deus caprichoso e maligno. 

Mas mesmo nas religiões cristãs há uma crença generalizada de que o diabo é o autor de todo o mal. 

Tomou-se literalmente antigas representações simbólicas do mal, como o diabo como uma horrível figura 

negra com chifres e cauda. Não se quer desistir dessa crença - ou mais corretamente superstição - contra 

um melhor conhecimento, porque é mais conveniente fazer a desculpa de que o diabo causa o mal na 

humanidade do que reconhecer que nossas próprias imperfeições são as verdadeiras causas do mal. Tem 

sido dito no que antecede que os maus pensamentos influenciam os homens. Para uma melhor 

compreensão deve ser mencionado que as ditas emanações malignas dos homens são tomadas pelas 

inúmeras almas negras que vagam inquietas pela Terra nas proximidades dos homens, e são cada vez mais 

usadas contra os homens. Mas não devemos ter aqui a superstição de que se trata de "espíritos 

demoníacos", mas sim de almas infelizes, temporariamente confusas, mas que, no devido tempo, 

experimentarão a sua libertação e redenção. 

Não há forma de escapar à influência fatal do mal? Há, e Deus também nos disse as armas para lutar 

contra o mal. Elas são armas espirituais: Oração, comunhão íntima com o Pai Celestial. Meditação 

espiritual, onde o conhecimento interior é atingido. O cumprimento de Sua lei. Fé em Suas revelações. A 

prática do amor. Aquele que usa essas armas não só pode afastar as influências do mal, mas seus próprios 

pensamentos e sentimentos de bondade, amor e paz combatem efetivamente o mal e ajudam as almas 

infelizes a saírem da escravidão. 

Nota 8 

No texto original espanhol, a palavra para "ajudante" é "cirineo", que deriva do nome do homem que 

ajudou Jesus a carregar a Sua cruz quando Ele desmaiou sob o seu peso. Seu nome em espanhol Simon of 

Cyrene é Simon C i r i n e o . 

Nota 9 

Nesta passagem, como em muitas outras, o Divino Mestre diz que depois de 1950 não receberemos 

mais a Sua Palavra através da mente humana. - Nessa época chegou ao fim uma época, que durou de 1866 

até o final de 1950, durante a qual o Senhor escolheu e preparou homens e mulheres individuais para 

serem Seus instrumentos. Quando tal instrumento fosse considerado digno e puro de coração pelo Pai 



Notas 

167 

Celestial, Seu Espírito iluminaria a mente do portador da voz e, num estado de arrebatamento, Seus lábios 

diriam palavras de verdade e sabedoria de Deus. - Era o início da "Terceira Era", a Era do Espírito Santo, 

inaugurada pelo retorno de Cristo no Espírito, na "Palavra". - O período mencionado foi para a educação e 

preparação dos ouvintes, e Deus o limitou desde o início para que Seus filhos não se acostumassem à 

maneira confortável de receber Suas revelações, mas fizessem seus próprios esforços para se 

espiritualizarem. 

Mesmo depois de 1950, o Pai Celestial revelou-se, mas não mais através da mente humana em estado 

de arrebatamento, mas através de instrumentos a quem Ele deu poder para receber e transmitir Sua 

inspiração. - Nós vivemos na era do Espírito Santo, e o Espírito de Deus está surgindo em muitos lugares 

na terra para revelar-se aos Seus filhos. Onde quer que Ele encontre crianças que abram seus corações para 

Ele em amor e pureza e se deixem inspirar pelo Seu Espírito, Ele se faz conhecido - para alguns através de 

Sua Palavra, para outros através de visões espirituais ou sonhos proféticos. 
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Estudo da Alma - Do ponto de vista Espiritual*. 
* A base deste estudo é o "Livro da Verdadeira Vida" e outras Novas Revelações. 

O termo "alma" é conhecido das pessoas, mas elas têm opiniões diferentes sobre o que é a alma. Sabe-

se que é uma componente do homem e a inclui na tríade corpo - alma - espírito. Três componentes que 

formam a unidade "homem", cada parte tem uma tarefa diferente. 

O corpo é a parte visível e material do ser humano; ele serve como uma cobertura protetora para a alma 

e o espírito e é ao mesmo tempo sua ferramenta para poder comunicar-se com o mundo exterior. Como o 

corpo é visível e palpável, ele tem sido estudado e pesquisado por cientistas ao longo do tempo, para que 

tenhamos o maior conhecimento das suas funções e do seu maravilhoso mecanismo. Funciona tão perfeita 

e logicamente que muitos esqueceram que existe uma força espiritual muito sábia por trás dela. 

Sobre os outros dois componentes do ser humano, o conhecimento é menos certo e parcialmente 

obscuro. Como são invisíveis e não podem ser estudados experimentalmente, a ciência tem muita 

dificuldade em explicar adequadamente a natureza e a tarefa da alma e do espírito. E, no entanto, é muito 

importante ter clareza sobre isso, porque quando conseguimos levantar o véu do desconhecido também 

obtemos um conhecimento exato sobre o significado e o propósito da vida humana terrena. Contudo, o 

nosso intelecto por si só não é capaz disso, pois as coisas espirituais só podem ser apreendidas e explicadas 

espiritualmente. Mas o Espírito de Deus revela estes mistérios através de pessoas que Ele preparou para 

receber as Suas inspirações. Através destes instrumentos, Deus nos revelou o conhecimento que nossas 

mentes limitadas são capazes de captar. 

A criação material e visível do mundo existe desde tempos inconcebíveis; mas antes dela já havia uma 

criação espiritual. Seu criador é Deus, o Espírito Original da eternidade. No centro do Seu ser queimado o 

fogo do amor perfeito, que é a Sua principal característica. Mas qual é a utilidade do amor mais elevado 

quando o mesmo não pode ser transmitido e assim provado? - Então Deus criou para Si mesmo, num 

espírito, um vaso no qual Ele poderia colocar o Seu amor, a Sua sabedoria, a Sua luz e também o Seu 

poder criativo. Era um ser, surgido do coração de amor de Deus, uma imagem de Deus, porque carregava 

as mesmas qualidades divinas em si mesmo. Como era um espelho puro da luz divina, a designação 

"Lúcifer" ou "portador de luz" era apropriada a ela. Graças à autoridade divina, este ser criado pela 

primeira vez pôde ser criativamente ativo, e logo outros seres iguais saíram dele, mas de menor poder. 

Também eles eram filhos do amor de Deus, em luz radiante, na mais alta perfeição. Assim Deus 

experimentou a alegria inexprimível de ver o seu amor reflectido nos inúmeros seres espirituais. 

O espírito criado pela primeira vez estava muito contente, mas como um ser criado por Deus, estava 

ligado pela vontade do Criador. 

Mas Deus queria que ele pudesse desenvolver-se livremente, porque esta é a característica de um ser 

divino. O amor de Lúcifer pelo seu criador deveria ser tão avassalador que só ele foi decisivo para a 

subordinação voluntária da sua vontade sob a divina. Deus quis receber esta prova de amor da sua primeira 

criação, e para isso lhe deu total liberdade de vontade. Também os inúmeros seres espirituais que possuíam 

a livre decisão da vontade, não estavam, portanto, sujeitos à lei obrigatória da criação, mas como filhos de 

Deus que decidem livremente os seres. Deus os ensinou através da consciência, que era audível como voz 

e expressão de sua vontade no espírito deles. Eles deveriam seguir a voz da consciência, não em 

compulsão, mas em livre decisão de vontade, como resposta ao grande amor que Deus lhes mostrou. 

É característico do livre arbítrio que carrega dentro de si o incentivo oculto para fazer o oposto do que 

a consciência aconselha. Assim, havia constantes opostos nos seres espirituais, o que os levou a decidir 

constantemente em luta livre: realizar as virtudes divinas ou fazer o seu oposto. Durante longos períodos 

de tempo a voz divina da consciência prevaleceu e tudo estava na ordem certa. Mas chegou um momento 

em que Lúcifer não mais obedeceria à orientação espiritual do seu Criador. A glória do primeiro ser criado 

foi tão grande que ele se permitiu ficar cego por ela. Lúcifer viu os inúmeros seres que a sua vontade tinha 

feito surgir, e sentiu-se produtor deles, embora soubesse que tinha recebido de Deus o poder para o fazer. 

Os espíritos criados ele podia ver, mas não a fonte do poder, já que Deus só se dá a si mesmo forma visível 

em raras ocasiões, para o bem de Seus filhos. Na sua ilusão, Lúcifer finalmente acreditou que a fonte de 

força estava dentro de si, e se elevou ao único governante sobre "seus" espíritos, a quem soube convencer 

de que não era Deus, mas ele, Lúcifer, o criador deles e que eles tinham de se submeter à sua vontade. 
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Lúcifer tinha decidido contra o seu criador. Agora os inúmeros seres espirituais também tinham que 

decidir, o livre arbítrio podia escolher. - O raio de luz de Deus iluminou-os, e eles sentiram o seu Pai 

divino, embora não O pudessem ver. Eles sentiram Seu amor e ouviram Sua voz em sua consciência. - Do 

outro lado estava Lúcifer, em quem eles notaram muito bem uma mudança de vontade. Mas como 

puderam vê-lo e se dedicaram a ele no amor como seu produtor direto, muitos deram ouvidos ao seu 

pedido, se subordinaram à sua vontade e assim se afastaram de Deus. Uma mudança importante ocorreu 

agora com estes espíritos apóstatas. 

O amor, o centro da centelha divina, teve de se separar dos espíritos, depois de terem decidido contra o 

seu Criador. Assim, despojaram-se da força vital divina, e os vasos e órgãos de execução (almas) que 

ficaram sem o espírito endureceram-se numa substância anímica. 

Em Sua onisciência, o Criador sabia que uma grande parte de Seus filhos não passaria no grande teste 

de amor, e Ele tinha Seu plano pronto: Não a destruição dos apóstatas, mas o seu regresso. Como os seres 

espirituais se haviam afastado de Deus pelo exercício errado do seu livre arbítrio, Ele quis prepará-los e 

educá-los com muita paciência - num caminho infinitamente longo e árduo, longe da casa de Seu Pai - para 

que encontrassem novamente o caminho para o coração de Seu Pai. Deus tomou a substância da alma de 

Lúcifer, bem como a dos inúmeros seres a Ele dedicados, dissolveu-a nas menores partículas e remodelou-

as na criação visível, material. - Isto é incompreensível para o intelecto; só quem já possui conhecimento 

espiritual pode agarrá-lo com um pressentimento. Para o cientista é um incômodo reconhecer a tese de que 

o material, a matéria, é dirigido, a alma-substância endurecida. Mas contra este pano de fundo podemos 

entender as palavras da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, a saber, que toda a 

criatura geme e espera conosco a sua redenção. 

Para os nossos termos, um processo de desenvolvimento infinitamente longo, a substância da alma 

deve mudar continuamente, transformar-se, para formas de vida sempre novas e mais elevadas. Isto 

também torna compreensível porque a matéria é transitória, ou seja, porque está constantemente no 

processo de "morrer e se tornar". Em outras palavras: a matéria não tem existência eterna, porque é apenas 

a cobertura das substâncias espirituais da alma, que devem se desenvolver mais alto e, portanto, não 

podem permanecer eternamente na mesma cobertura. A própria matéria consiste na mesma substância da 

alma, mas ainda está no início do seu desenvolvimento e, portanto, deve servir como forma inferior de 

vida as formas de vida já mais desenvolvidas na criação. Enquanto estes são normalmente invisíveis para 

nós, a matéria é sensualmente perceptível para nós, porque também o nosso corpo é constituído por 

partículas de matéria, portanto de partículas condensadas da mesma vibração inferior. 

As partículas da alma ligadas na criação material devem se unir no curso do processo de 

desenvolvimento como uma formação de cristais. O desenvolvimento ascendente começa no reino mineral 

e continua através dos reinos vegetal e animal. Isto deve ser entendido de tal forma que, por exemplo, no 

reino animal, as unidades de alma de grandes quantidades de animais diminutos são combinadas numa 

unidade maior após um período mais longo de desenvolvimento quando as suas conchas morrem, para dar 

uma substância de alma já mais desenvolvida que se desenvolve mais num animal maior. Este processo é 

repetido várias vezes até que finalmente, em animais inteligentes, a alma atingiu a sua maior maturidade 

possível nesta fase de desenvolvimento. Várias dessas almas são então combinadas em uma nova unidade 

de acordo com o plano divino de redenção, que não tolera uma paralisação no desenvolvimento 

ascendente, e resultam em uma alma humana. O desenvolvimento da alma sobre as áreas de criação do 

reino mineral, vegetal e animal dura bilhões de anos, e é guiado pelo espírito de Deus através do seu 

inumeráveis exército de espíritos leves, que transmitem e realizam a sua vontade de acordo com a lei 

natural. 

A alma treinada está agora pronta. Ela adquiriu poderes e faculdades em seu curso através dos vários 

reinos da natureza, e aguarda o estágio final de seu desenvolvimento: a encarnação no homem. Aproxima-

se dos amantes na terra, e na procriação é colocada no ventre da futura mãe. Mas ainda falta o essencial 

para que a alma alcance a sua mais alta perfeição. Pouco antes do nascimento do novo cidadão terreno, 

Deus dirige um espírito para a alma, que está pronto para a primeira encarnação. Assim, o ser espiritual 

está novamente completo: As duas partes desta unidade lutam agora juntas pelo desenvolvimento final até 

à perfeição, que também ainda leva muito tempo e passa por muitas reencarnações, portanto, por múltiplas 

vidas na Terra em diferentes épocas do tempo. 
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No caso da reencarnação, a unidade alma-espírito está pronta para tomar posse de um novo corpo 

terreno, mas mesmo assim, na concepção, a alma entra primeiro sozinha no ventre da mãe e faz contato 

com o germe de vida nascente. O espírito só entra na sua capa de alma mais tarde, em alguns casos mais 

cedo, em outros mais tarde, porém não mais tarde do que três dias antes do nascimento. - Como a alma 

consiste em inumeráveis partículas minúsculas, que não estão absolutamente indissoluvelmente ligadas 

entre si, ela também absorve partículas da alma dos pais durante o processo de procriação, pelo qual - além 

da atração das almas relacionadas - a herança de algumas disposições parentais pode ser explicada. 

Após a origem e o desenvolvimento da alma ter sido explicada no que antecede, a sua natureza e 

algumas das suas tarefas na vida humana devem agora ser iluminadas. Antes de mais nada deve ficar claro 

mais uma vez que a alma não é nada de matéria grosseira, mas uma força invisível, de matéria fina e 

espiritual. Uma vez saiu do espírito de Deus como um ser independente e, após uma eternidade de 

expiação através das criações divinas, encontrou o seu caminho de volta ao seu propósito original. - 

Espacialmente, a alma no homem estende-se por todo o corpo humano; como o sistema nervoso, ela se 

distribui por todos os órgãos e partes do corpo. Ele anima o corpo, que seria sem vida sem ele e que, 

quando se desprende dele, o deixa para trás como uma concha sem vida. Pensamento prático e vontade, 

sentimento e sensação sensual, assim como ouvir, ver, provar e cheirar, são funções da alma. É a força 

motriz interna da concha corpórea e só quem tem o dom da visão espiritual pode contemplá-la e perceber 

que ela tem inteiramente a forma da forma humana correspondente; por isso também é chamada de corpo 

astral. 

A alma, juntamente com as próprias defesas do corpo, é responsável pela saúde do corpo. Se ela pode 

vibrar sem ser perturbada e harmoniosamente, forma uma parede protectora contra todos os tipos de 

agentes patogénicos. Se, porém, estes já penetraram no corpo humano, a alma, em interação com as 

funções de defesa do corpo, assume imediatamente a luta contra eles, a fim de torná-los inofensivos ou de 

afastá-los. É uma verdadeira luta, através da qual são causadas temperaturas mais elevadas, que 

conhecemos como febre. - A alma também tem um papel a desempenhar na nutrição do corpo. As forças 

vitais mais finas do alimento ingerido pelo corpo são transmitidas pela alma a todos os órgãos do corpo, 

para que cada um receba as sutis energias anímicas benéficas para ele. Mas quando comemos e bebemos 

demais, sentimos que a nossa alma se torna enfadonha e preguiçosa, porque está demasiado ocupada por 

preocupações corporais e, por isso, perdeu a sua flutuabilidade durante algum tempo. 

Este pequeno estudo estaria incompleto se a relação entre alma e espírito não fosse também explicada, 

e se não fosse dito o que é o espírito e quais as tarefas que lhe pertencem. Primeiro, o que não é: não deve 

ser confundido com "mente". O espírito no homem é uma centelha do Espírito Divino, do Amor Divino, 

da Luz Divina. Ele carrega dentro de si todos os atributos divinos, por isso Deus nos chama de Suas 

semelhanças, e nós podemos chamá-lo de Pai. No entanto, o nosso espírito deve continuamente tirar força 

da fonte da sua origem: através da oração e da elevação espiritual, assim como através do estudo das 

revelações divinas. Só assim pode permanecer ativo e vivo e transmitir ao homem o amor, a sabedoria e a 

força para o cumprimento dos mandamentos de Deus. 

O espírito humano - de origem divina - foi colocado em Adão pelo Criador, segundo o relato bíblico de 

Deus soprando Seu sopro de vida nas narinas de Adão. Desde então, esse ato invisível de graça se repete 

no nascimento de cada ser humano, quando o espírito está incrustado na alma. A alma forma, por assim 

dizer, a cobertura para o espírito, tal como o corpo é a cobertura para a alma. A tarefa do espírito é agora 

iluminar a alma, para imbuí-la das virtudes divinas. Mas, nesses esforços, o espírito não pode forçar a 

alma; deve subordinar-se, em livre decisão, à orientação do espírito. 

A alma encarnada no homem está, primeiro, completamente voltada para o corpo e está preparada para 

realizar todos os seus desejos. E, na mesma medida em que o corpo se desenvolve, também as qualidades 

terrestres e sensuais da alma se tornam mais fortes, que ela ainda carrega em si do seu longo caminho de 

desenvolvimento. Aqui começa agora a tarefa do espírito. Com amor e paciência ele deve instruir a alma 

através da consciência que ela deve afastar as inclinações inferiores e más e superar o desejo terreno do 

corpo - se ilícito. Se o espírito encontra a audição com a alma, então alcançou um grande sucesso, mesmo 

assim há sempre recaídas, onde a alma realiza os desejos terrenos do corpo. Se a alma continua aberta às 

admoestações do espírito, as virtudes espirituais podem penetrá-la cada vez mais e, ao mesmo tempo, 

torna-se cada vez mais imune aos desejos errados do corpo. As consequências desta mudança tornam-se 
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então visíveis nas emanações do homem: É um homem de bons pensamentos e sentimentos puros; ele 

mostra humildade, paciência e bondade, assim como caridade. Quando chega a hora da morte, espírito e 

alma deixam o corpo terreno em plena harmonia e grande alegria, pois sabem que felicidade e paz os 

esperam no além. Enquanto continuam no caminho marcado para eles no reino espiritual, até que tenham 

recuperado a mais alta perfeição que tinham quando Deus os criou como seres espirituais. Com isso, o 

plano de salvação de Deus é completado e o retorno do "Filho Pródigo" é alcançado. 

Mas o curso de uma vida humana também pode proceder de forma bastante diferente. Quando a alma 

resiste aos ensinamentos e aos impulsos do espírito, abre-se cada vez mais às exigências do corpo e às 

qualidades inferiores dentro dele. O espírito trava uma batalha desesperada e pede força e sabedoria ao seu 

Pai Celestial para fazê-lo. Se a alma, na sua decisão de livre arbítrio, rejeita teimosamente todas as 

influências e admoestações do espírito, torna-se escrava das paixões sensuais, dos desejos materiais e de 

todos os impulsos egoístas. Afunda tão baixo que a centelha de Deus nela é forçada à inatividade; torna-se 

um prisioneiro na concha mental; o homem é então "espiritualmente morto". - Nesta fase torna-se 

claramente evidente que espírito e alma são duas potências distintas. Enquanto o espírito está condenado à 

inatividade e não se faz mais sentir através da consciência, a alma vive intensamente no homem "sem 

consciência" (caso contrário o corpo ficaria sem vida), e seus vícios malignos tornam-se então visíveis 

através dos pensamentos e palavras, através dos sentimentos e ações na esfera exterior do homem. Deus 

não abandona o Seu filho neste estado perdido. Quando a alma não quer ouvir a voz da consciência, Deus 

lhe fala através das doenças do seu corpo material e através de muitas dificuldades. Em muitos casos, a 

alma começa então a refletir e está pronta para ouvir as admoestações do Espírito para arrepender-se. 

Desta forma ocorre uma mudança, e a alma se submete voluntariamente à orientação do espírito. Ele o 

atrai para si mesmo, penetra nele com virtudes espirituais, e assim eles caminham juntos pelo caminho 

árduo do desenvolvimento ascendente, até que Deus os chama para longe da vida terrena. 

Infelizmente, há inúmeros casos em que a alma persiste em seus maus atos, apesar das boas 

admoestações do espírito através da consciência e apesar das provações. Quando uma alma assim é 

surpreendida pela morte, há um despertar rude para ela no além. Aí não pode mais escapar à voz da 

consciência, que incessantemente a acusa: seja de desrespeito aos Mandamentos Divinos, de atos malignos 

e de paixões básicas. Estas auto-acusações causam a maior dor à alma e servem para a purificar. Quando 

uma alma se dá conta e se arrepende de suas transgressões, seu espírito reavivado pode guiá-la de modo 

que, passo a passo, ela derrama suas más inclinações e absorve as virtudes Divinas. Nos casos em que uma 

alma permanece obstinada na sua maldade, ela prepara para si mesma uma existência infeliz. Como não 

possui mais corpo terreno e, por outro lado, também não pode entrar na esfera espiritual, ele vagueia sem 

rumo pela Terra nas proximidades dos homens. Ela é então atraída por aqueles cujos maus pensamentos, 

atos malignos e paixões básicas concordam com a sua própria natureza. Ela toma "morada" com eles, 

influencia-os para o mal, e esta condição pode levar à possessão, onde as coisas se tornam cada vez piores 

com tais pessoas. Almas presas à terra apóiam atos de violência, confundem a mente e causam doenças; 

elas são um perigo constante para todas as pessoas. Mas há proteção: os homens, que dirigem sua vida 

segundo a vontade de Deus e enviam bons pensamentos e sentimentos, são cercados por eles como que 

com uma capa protetora, na qual os ataques malévolos das almas inferiores ricocheteiam, porque seus 

sussurros não encontram ressonância nesses homens e são imediatamente rejeitados; além disso, os 

homens de boa vontade podem e devem ajudar as almas menos iluminadas através de sua oração e do 

envio de pensamentos leves. 

Deus não impede as más ações das almas negras porque tem que respeitar o livre arbítrio delas. Mas 

quando chega o dia - na maioria das vezes depois de muito tempo - em que a alma se cansa da sua 

miserável existência e olha para trás com repugnância para os ultrajes que causou. Se honestamente se 

arrepende e pede perdão e ajuda, seu espírito pode intervir de forma útil no mesmo momento e gentilmente 

guiá-lo. Espíritos de luz e anjos de Deus estão então também disponíveis para ajudá-la e instruí-la. Agora a 

ascensão pode começar passo a passo na esfera espiritual. 

O espírito humano - como a centelha divina dentro de nós - está em oposição ao corpo, enquanto a 

alma está entre os dois. Deve escolher o espírito ou o corpo, pois não pode servir a dois senhores ao 

mesmo tempo. Se ele escolhe o espírito, então está pronto para receber o divino interior e submeter-se à 

orientação do espírito. Se a sua escolha é pelo corpo, então ela se submete aos desejos da carne, e as 
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propensões que existem nela podem dar-se a si mesma pleno desabafo. Praticamente existem apenas dois 

pólos e, portanto, em Seus ensinamentos o Senhor não menciona a alma, ou suas funções, tais como 

mente, pensamentos, sentimentos, etc., com a mesma freqüência que o espírito e o corpo. O "espírito" é 

referido com mais freqüência - como a parte mais importante - onde, após as explicações precedentes, 

tornou-se inteligível que, na referência geral ao ser espiritual, a alma também está incluída, mesmo que a 

unidade perfeita ainda não tenha sido alcançada entre "espírito" e "alma". - Nas Novas Revelações, o 

Divino Mestre fala muito frequentemente da luta do espírito contra as influências do corpo. Segundo as 

explicações precedentes, isto deve ser compreendido de tal maneira que é uma luta do espírito com a alma, 

quando esta se tornou completamente "carnalizada", isto é, se tornou completamente escrava das 

influências do corpo e de tudo o que é material. Pois o corpo não pode ser conduzido diretamente pelo 

espírito, mas apenas através da alma. 

Em fina sensibilidade, o grande poeta Goethe sentiu as duas forças opostas, e em seu "Fausto" coloca 

as palavras na boca de uma pessoa: 

"Duas almas habitam "ai de mim!" no meu peito, 

Um quer acabar com o outro; 

A que se agarra na luxúria do amor rude 

Apegar-se ao mundo com órgãos agarrados; 

O outro se levanta à força do pó 

Para os reinos dos altos ancestrais." 

Ele fala de "duas almas" em seu peito: uma força, a alma, em cativeiro à luxúria amorosa e ao 

pensamento e vontade terrenos. A outra força, o Espírito, quer libertar-se do domínio dos sentidos e do 

materialismo e elevar-se aos altos reinos, ao Espírito Divino do qual emanou. É o conflito entre espírito e 

alma, quando esta última ainda não superou os desejos inferiores do corpo-natureza. 
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