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Nota sobre esta questão:  
 

Este volume foi processado fielmente ao conteúdo da tradução alemã original acima para o programa 

de tradução https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion, que traduz para 12 idiomas.  

Até agora, os seguintes volumes foram traduzidos com ele: 

 

O Terceiro Testamento  

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

seguido por: japonês e chinês 

Estava disponível nos seguintes idiomas até agora: Inglês, espanhol, alemão, italiano, francês...  

O Livro da Vida Verdadeira 

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

estavam disponíveis em inglês. 

Outras traduções se seguirão.  

 

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

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

gratuitamente em PDF na internet.  

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

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

meu exemplo pessoal e espiritualista que foram publicados até agora estão disponíveis na minha 

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

são baseados no Livro da Vida Verdadeira.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Cristo pacífico na Terra 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

Email: a.m.hosta@web.de  
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Prefácio  
 

É com grande alegria e gratidão que acompanhamos este Volume III do "Livro da Verdadeira Vida" no 

seu caminho até à tipografia da editora. 

Traduzimos o livro com muito cuidado a partir do texto original em espanhol do "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Os leitores são aconselhados a ler pequenas seções de cada vez, a refletir e meditar sobre o que leram, 

para que o significado espiritual dos Ensinamentos Divinos possa se desdobrar plenamente. 

Que o Volume III, como os dois volumes anteriores, encontre corações abertos entre os seguidores da 

Obra de Revelação Espiritual do México. 

  Os tradutores 
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Introdução  
 

 

 Gostaria de apresentar este 3º volume da série "Livro da Verdadeira Vida" com algumas palavras que 

mostram a atenção especial que Cristo deu aos ouvintes alemães em Seus ensinamentos, já que eles 

estavam muito deprimidos com os terríveis acontecimentos da guerra em sua terra natal.  

Como mencionei na "Introdução" do Volume II, éramos um grupo de alemães, às vezes em número de 

até 20, que escutavam os ensinamentos do Divino Mestre aos domingos de manhã, em meio à 

comunidade mexicana. Éramos conhecidos e respeitados como os "estrangeiros". Especialmente entre 

os anos de 1942 e 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava em fúria com suas atrocidades, nós 

alemães encontramos segurança e conforto nas palavras de Cristo na comunidade mexicana. Pelos 

acontecimentos da guerra pesou sobre todos nós, e o amargo destino da nossa distante pátria nos 

afligiu. Só Deus sabe quantas lágrimas foram derramadas e quantas orações fervorosas foram até Ele. 

Durante esses anos aconteceu que em várias ocasiões, mas sempre inesperadamente, o Senhor se 

dirigiu aos alemães presentes diretamente no curso de Seu ensinamento. 

Ele nos confortou e exortou a perseverar na oração, pois quando a Sua hora chegar, Ele acabará com a 

guerra, e então ─ mais cedo e mais rápido do que as pessoas esperam ─ a reconstrução da nossa pátria 

acontecerá. Mas, ao mesmo tempo, Ele também nos admoestou a não nos alçarmos de novo a seguir 

os nossos próprios caminhos, mas a colocar a nossa vontade sob a Sua, pois ainda tínhamos grandes 

tarefas a realizar na Sua obra. Ele também exortou a congregação mexicana, que estava escutando 

atentamente, a não se levantar como juízes, pois eles não entendiam nada sobre os antecedentes da 

guerra. Estas palavras foram um bálsamo para as nossas feridas, porque como alemães sofremos com 

a acusação mundial de sermos os principais perpetradores da guerra.  

Tem o seu profundo significado que nas congregações mexicanas do Ensino Espiritual quase só os 

alemães eram ouvintes como estrangeiros. A razão é que, segundo a declaração do Divino Mestre, há 

uma grande "semente de Israel" no povo alemão, isto é, que essas almas humanas encarnaram há 

muito tempo no povo judeu. Só Deus conhece estes seres, que estão espalhados por todos os povos e 

religiões, e nesta terceira vez Ele os está reunindo espiritualmente e formando com eles o Seu Israel 

Espiritual. 

A seguir, o discurso de Cristo aos alemães, durante a instrução de 6 de maio de 1945, será levado ao 

conhecimento de um círculo mais amplo de leitores. 

Walter Maier 

Palavras do Divino Mestre para o Grupo de Ouvintes Alemães durante a Instrução de 6 de Maio de 

1945  

Sejam abençoados, meus filhos muito queridos, dou-vos as boas vindas. Eis que, bendito povo de 

Israel, no meio de vós estão estes Meus filhos tão amados. Quero que encontrem em seu peito o calor 

do Meu Espírito, o respeito e o amor fraternal. Quero que eles possam aninhar-se perto, muito perto 

do seu coração. Pois lembre-se que eu lhes confiei uma grande tarefa. Tem piedade deles como eu sou 

misericordioso para contigo. Não sejam juízes, pessoas abençoadas, pois eu vos digo 

verdadeiramente: do que está acontecendo no mundo neste momento, vocês não sabem nada, apenas 

Eu sei disso, pois você vê e julga as coisas de acordo com a sua compreensão. Mas por trás de todos 

os acontecimentos está a Minha mão, está a Minha justiça, estão os Meus conselhos Divinos desde o 

início da eternidade, que não tem começo. O que, então, você pode julgar corretamente, e o que você 

já pode saber? No seio deste povo (alemão) há muitas sementes de Israel, uma grande semeadura de 

Judá, aquela tribo de pessoas que na Primeira Era pegou em armas para fazer uma brecha para o povo 
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de Israel, para abrir um caminho para Canaã. Agora, pegou em armas para abrir caminho na face do 

mundo. Mas eu a derrubei, eu a parei, eu lhe disse: Não é porque você carrega a espada de Judá que 

você pode ser arrogante no mundo.  

Reflete e persevera, pois eu te levantarei quem sempre acreditou em Mim. Eu dou-te o teu pão, a tua 

casa. Far-te-ei igual às outras nações, e estas iguais a ti. Ninguém vai valer menos, ninguém vai valer 

mais. O tempo chegará, e o último será o primeiro novamente por causa de sua humildade. Por isso 

vos digo: Escutem apenas a Minha Palavra, compreendam-na, e deixem que os vossos lábios se calem. 

Mas vós, meus filhos muito amados (ou seja, os ouvintes alemães), vinde ao vosso Salvador, não ao 

vosso juiz. A tua oração ascendeu como um holocausto, como uma essência perfumada até à altura do 

Meu trono. Dia após dia e noite após noite o seu espírito tem sido como um vigilante do seu povo, da 

sua nação. Ah, se ao menos Meu povo Israel desta nação (México) cumprisse seu dever espiritual 

como você ─ quão longe eles poderiam ter avançado! Mas não sejais vaidosos por causa disso, 

continuai a cumprir o vosso dever, e no futuro tende esse zelo, amor e respeito uns pelos outros, pois 

não sabeis a hora em que a Minha mão vos enviará. Eu vou então preparar o caminho, e você 

avançará. 

Já te confiei uma vez a José (líder da igreja), e noutra altura estou a confiar-te a ele. Porquê? 

Para que ele vos prepare para serdes enviados da Minha Obra Espiritual Trinitária Mariana que surgiu 

nesta Terceira Era nesta Nação Mexicana, e para que ele vos envie com esta marca, com esta Obra, 

com este amor, com este zelo e com esta Lei, e assim por diante, Quando você estiver em nações 

distantes, você pode entrar em contato com meu filho José e ele vai tocar com alegria o sino 

melodioso do seu coração e cantar hosana, porque a semente foi lançada em uma terra estrangeira e 

chegará o momento em que a Minha Palavra será proclamada naquela terra. Quando chegará esse 

momento? Quando tiveres avançado com certeza e tiveres recebido a Minha instrução. Permanecer 

sempre unidos ao Meu povo (que significa em primeiro lugar a Igreja no México), manter a mansidão 

e a humildade. Neste momento estou mais uma vez a deixar-vos sentir o calor do meu peito. 

Mantenha-se saudável e bem. Não tenhais medo, através de vós milhares e milhares obterão as 

Minhas bênçãos, não só da vossa nação. Não me peça apenas por eles, peça-Me por todos. Neste 

momento estou a conceder ao vosso espírito um nível de desenvolvimento mais elevado e estou a 

elevar o espírito dos vossos anjos da guarda para uma esfera espiritual mais elevada, aqueles espíritos 

cheios de poder que preparei para vós; esses guardiães continuarão a ser os Meus protectores; eles 

serão os Meus protectores para todos vós Esses protetores continuarão a estar com você, aqui e 

naquela nação.  

Não se preocupem, meus filhos, só os maus e as ervas daninhas serão desarraigados. Eu pouparei o 

trigo, preservarei as boas plantas, e delas farei uso, e elas darão fruto. Quando? Quando estiveres 

pronto para cuidar deles, pois esta é a minha vontade. 

Recebe a Minha força, recebe a Minha paz e persevera em vigília e oração. Continuai unidos com 

Meu Filho José, para que, quando chegar o momento, possais cumprir a vossa tarefa sob o seu 

comando, em obediência à Minha vontade. 

O que você me pede por esses lugares (na sua terra natal)? Sim, é na verdade a mesma coisa pela qual 

Me pediste tantas vezes: Paz, perdão, bálsamo curativo e justiça, e em verdade vos digo: Eu, que sou a 

Justiça Divina, O Amor, O Bálsamo, O Ouvido Perfeito, neste momento me aproximo dos homens e 

os cubro com a Minha Mão, atraindo-os para o Meu seio e fazendo fluir sangue do Meu lado, que é o 

bálsamo para curar muitos doentes. 

Espíritos, vós que olhais para estes intercessores de além da sepultura ─ vede o quanto já realizastes e 

ainda estais realizando. Recebe a luz, ó Mundo Espiritual, eu removo as sombras, as correntes e o 

sangue. Eu vos inunda de paz em Meu nome, que sou eu Pai, Filho e Espírito Santo. 

Continuai em vigilância, meus filhos queridos, perseverai no sofrimento, no final estareis cheios de 

alegria. Vireis a Mim chorando mais uma vez, mas então eu vos direi: Expulsai a tristeza do vosso 

coração e percebeis que Eu sou a Vida e vos colocarei na vida (verdadeira), pois esta é a Minha 

Vontade. 

Levantem-se, levantem a cruz e sigam-me, meus filhos muito queridos. 



 

9 

Instrução 56  
1 Com alegria no Meu espírito, vejo-te a ouvir a Minha palavra. Em multidões, vocês vêm a estes 

lugares de encontro para se refrescarem com os Meus ensinamentos de amor. Nem todos vêm para me 

ouvir, a maioria vem na esperança de alívio de uma aflição ou libertação de uma dor no coração. Muitos 

são chamados, mas poucos são aqueles que me seguem. Há aqui muitos daqueles que teriam adorado ouvir 

a voz do rabino na Segunda Era e não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Também estão presentes 

aqueles que poderiam tê-lo ouvido, mas que optaram por não o fazer. Alguns e outros ouvem avidamente a 

Minha palavra neste momento e não esperam até que eu a retire para mais tarde reclamarem uma vez da 

sua negligência. Portanto, eu não falo para o vazio. Mesmo que muitos não se preocupem com a Minha 

palavra, há alguns dos Meus filhos que sabem guardá-la como uma jóia de valor inestimável, a fim de dá-

la a conhecer à humanidade quando chegar o momento. 

2 Com misericórdia e amor, eu vim a todos e fiz sentir a minha presença de muitas formas. Alguns 

Me viram com seu rosto espiritual, outros sentem Minha força que faz tremer seu ser, outros estão 

profundamente comovidos pelo significado espiritual de Minha Palavra, ainda outros sentem como a paz 

de Meu espírito abraça seu coração. Os doentes experimentam como se recuperam dos seus males com as 

Minhas palavras carinhosas, e os pecadores sentem-se olhados por um olhar penetrante e penetrante que 

penetra a sua alma. Aí disseste: O Senhor está connosco. 

Quando Meus discípulos Me perguntaram na Segunda Era se eu voltaria, eu lhes dei a promessa de 

estar novamente entre a humanidade, e lhes disse quais seriam os sinais que marcariam o tempo do Meu 

retorno. Muitos séculos se passaram antes do aparecimento destes sinais, anunciando a Minha nova 

Revelação, como a vedes cumprida hoje. Se depois de 1800 anos, que foram uma era para a humanidade, 

eu cumpri fielmente a Minha promessa a vós, acreditais que agora, quando eu anunciei a Minha partida 

para 1950, o Senhor não cumprirá a Sua palavra? 

3 Quando os teólogos e as pessoas que estudaram as Escrituras de tempos passados viram cumpridos 

os sinais com os quais eu vos anunciei o meu regresso e a minha presença entre vós, e quando viram que o 

tempo passava sem Me verem chegar, fecharam tristemente os seus livros, acreditando que estavam 

enganados sobre o tempo e os sinais, sem saberem que tinham reconhecido o que estava certo. Eles não 

sabiam que eu estava presente e que eu falo com vocês nesta forma. Mas digo-vos que muito em breve, 

quando as provas de que eu estava convosco forem conhecidas pela humanidade, todos poderão ver que a 

Minha manifestação ocorreu precisamente naquele período de tempo em que as profecias deviam ser 

cumpridas. Que alegria haverá em muitos corações, e que interesse haverá em questionar os Meus 

discípulos, e também em investigar as novas Escrituras! 

4 Naquela época, não eram apenas algumas poucas as testemunhas da Minha revelação, havia 

milhares e milhares de pessoas que sentiam o coração palpitar por amor ou medo quando ouviam a Minha 

palavra. Muitos deles serão Minhas testemunhas fiéis e Meus bons discípulos que não Me abandonarão 

quando Minha Palavra for julgada diante dos tribunais e conselhos, e que testemunharão a Minha verdade 

com suas obras de amor. 

5 Em verdade vos digo que entre estas multidões aqui não há uma que o acaso tenha trazido. Mais 

uma vez asseguro-vos que nenhuma folha se move da árvore sem a Minha vontade. Na vida de cada um de 

vocês há uma razão pela qual vocês vieram aqui para testemunhar a Minha Palavra. Vós viestes de 

diferentes caminhos, de diferentes seitas, comunidades religiosas e doutrinas, tendo tropeçado nas pedras 

do caminho e tendo acumulado no vosso espírito a luz da experiência. 

6 Quando você vem aqui, sente uma força desconhecida, um fluido inexplicável, e você se pergunta: 

O que poderia ser isto? De onde vem esta palavra que te move profundamente, e esta paz que flui através 

do coração? Eu vos respondi: É o vosso Pai que vos fortalece. Mas eu não vos forço a acreditar na Minha 

presença nesta forma, nem preciso forçar-vos a acreditar, pois estou manifesta e tangivelmente convosco, e 

até um traço de sensibilidade é suficiente para Me perceber. 

7 Este é o momento de fazer-vos compreender que o uso que fizestes do vosso livre arbítrio é errado, 

e que agora a realização de uma missão espiritual entre a humanidade vos espera. Veja, eu não julgo seus 

trabalhos passados para então lhe dizer se você é digno de receber esta missão ou não. Porque não é por 

acaso que foste trazido para este mundo, foi a Minha Vontade. 
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8 Pense no seu destino, pergunte sobre o que é inexplicável para você, e eu lhe responderei. 

Ninguém que tenha feito perguntas à Minha câmara secreta do coração ficou sem resposta. Pois nesse 

momento, a luz do vosso espírito brilhará e revelará os grandes dons que recebestes do vosso Senhor. 

9 Quero ver-te elevar o teu espírito e procurar a Minha sabedoria no infinito. Nisto, tome como 

modelo os escritores e os cientistas que surpreendo no meio da noite, enquanto uns procuram inspiração e 

outros respondem às questões fundamentais da natureza. Não quero dizer (com isto) dizer-lhe que procure 

nesta terra o aprendizado que lhe trará fama entre os homens. Eu quero que essa elevação e essa grandeza 

sejam interiores, e que tudo o que você conseguir em sua luta e estudo seja fruto da vida e do amor aos 

seus irmãos. 

10 Quando me aproximo de estudiosos que estão absorvidos em seus reflexos e envelheceram em 

seus estudos, pergunto-lhes: "Por que se esforçam tanto? Por quem você luta e sofre tanto?" Mas não 

houve ninguém que me tenha dito: "Mestre, eu luto pelo amor da humanidade". Eles amam a ciência, e a 

ela sacrificam as suas vidas. Mas àqueles que, animados por objectivos nobres, souberam pedir, foi 

revelado um grande conhecimento, que sempre deu à humanidade um fruto doce; esta é a prova de que 

Aquele que inspirou essa luz foi Eu. Mas aqueles que exploraram a natureza sem amor e sem respeito 

ficaram presos no início do caminho ou caíram na ruína, já que não foi a bondade que os inspirou, mas a 

vaidade, o ódio e a ambição. 

11 Mas assim como a ciência é revelada ao homem, eu também lhe dou a luz para o espírito através 

da inspiração. Assim falei aos patriarcas dos primeiros tempos, assim também inspirei Moisés, a quem fiz 

porta-voz da Minha Palavra, para falar ao Meu povo, e lhe ditei leis e regras de vida, que ele escreveu para 

que se perpetuassem e as gerações posteriores as conhecessem. 

12 Depois de Cristo ter estado na Terra, Ele iluminou quatro Apóstolos de Sua Doutrina e lhes 

concedeu que, em sua contemplação espiritual e arrebatamento, recordassem Sua Palavra Divina, para que 

legassem à humanidade aquilo que seus espíritos podiam receber por meio de suas mentes. Eram o Mark, 

o Luke, o Matthew e o John. 

13 Chegará o dia em que os livros serão lançados ao fogo como inúteis, o que acontecerá quando o 

conteúdo espiritual deles viver em seu coração e você obedecer à lei que eles contêm. Mas antes disso, 

este último testamento - como resultado de uma luta - será unido com os dois primeiros, como aconteceu 

com o primeiro e o segundo. 

14 Hoje eu não me limitei a falar-vos apenas do presente. Muito já vos falei de tempos passados, e até 

vos dei profecias sobre o futuro com antecedência. Eu vos revelei o que vos tinha sido escondido, corrigi o 

que tinha sido falsificado, e revelei-vos acontecimentos futuros. 

15 Bem-aventurados aqueles que se preparam, pois amanhã saberão ler com boa vontade este 

ensinamento, que vos fala do destino da humanidade, do futuro das nações e da vitória da Luz, que é a do 

amor, da paz e da justiça. Esta Doutrina tornará o homem verdadeiramente livre; pois quando ele se 

achava livre, fugindo da sua consciência e das Minhas Leis, não sabia que tinha dentro de si qualidades, 

habilidades e dons que não sabia como desenvolver, razão pela qual, em vez de ser livre, foi escravo de si 

mesmo, escravo da sua ignorância. Como poderia tal humanidade sentir no seu coração a paz do Meu 

Reino e levar-Me no seu coração, quando as mentes dos homens são obscurecidas por objectivos 

ambiciosos e materialistas, quando os seus corações batem pelas paixões humanas e as suas almas são 

materializadas? 

16 Esta humanidade está espiritualmente morta; mas eu, que tenho o poder de ressuscitar os mortos, 

chamo-a de volta à vida e preparo o caminho para ela, num tempo em que os homens libertarão as suas 

almas, reconhecerão os seus dons e, através deles, alcançarão progresso e desenvolvimento superior. 

17 Hoje você começa a fazer uso de todas as faculdades do espírito. Isto vai levantar-te do abismo. 

18 Aqui está um povo que anseia pela minha palavra com simpatia e quer reunir os meus 

ensinamentos porque sabe que o tempo da minha proclamação através do órgão humano de compreensão é 

curto. 

19 Usai o Meu ensinamento, ó discípulos! Depois disso, saiam sem medo para espalhar Minha 

Palavra e Meus ensinamentos entre os homens. Não desanime diante daqueles que procuram invalidar a 

sua missão com teorias. 
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20 A humanidade procura sem saber o que quer. Hoje venho dizer-vos: Eu sou o que procurais. Quem 

não anseia pela paz? Quem não anseia por saber a verdade? Quem não deseja preservar a sua saúde? 

21 Tendes de Me procurar, pois não há paz na terra e faltam homens de boa vontade. No entanto, a 

Minha justiça desceu, o Dia do Senhor está aqui. 

22 Quando o homem fizer a Minha vontade, até as forças da natureza se curvarão diante dele como 

servos. Enquanto o homem persistir na sua desobediência, os elementos serão libertados e assim o farão 

perceber a sua falta de harmonia com tudo o que é criado. 

23 Eu não venho como um adversário dos meus filhos. Venho apenas para destruir o pecado, para que 

conheças a Minha luz. 

24 Orem, pessoal, e eu vos asseguro que aceitarei a vossa oferta - não a material, mas a que o vosso 

espírito Me dá. 

25 Minha justiça está em cada coração, tanto no que me abre suas portas como no que as fecha ao 

Meu chamado. O meu olhar é penetrante e é capaz de descobrir tudo o que eles seguram. Em alguns 

encontrei a oferta do seu amor e humildade, em outros a alegria de estar comigo e a sua gratidão pelos 

benefícios que receberam. Em alguns eu encontro esperança, em outros dor. Mas na verdade, digo-vos, o 

meu altar está coberto a cada momento mais por lágrimas do que por ofertas. 

26 Aqui comigo, vocês se purificam de cada mancha. Oh, se ao menos vocês pudessem preservar esta 

pureza ao longo de suas vidas! Mas esta atmosfera de espiritualidade e fraternidade que vocês criam nestas 

horas de comunhão e instrução não prevalece no mundo. O ar que se respira é envenenado pelo pecado. 

27 Mas você tem sentido como na medida em que faz seu o meu ensino, elo por elo da corrente cai de 

você gradualmente, o que o forja para o mundo. 

28 Eu julgo-te. Mas veja como é graciosa a palavra do seu Juiz. Reconhece que, em vez de 

condenação, eu te dou o Meu perdão, para que de agora em diante não peques mais. São vocês mesmos 

que pronunciam o seu julgamento quando percebem que é apenas a dor que os deve afligir. Então eu 

abençoo este arrependimento e liberto-vos do cálice do sofrimento com a Minha instrução. Este é o 

caminho de Deus, siga-me nele. 

29 Aquele que escuta a voz da sua consciência reconhece e compreende as suas transgressões e, ao 

mesmo tempo, aceita a sua expiação. Mas aquele que não compreende a gravidade de suas transgressões 

não poderá se livrar de suas manchas e, enquanto isso não acontecer, não poderá vir a mim. 

30 Não fuja da dor. O que você deve desfazer é o pecado. A dor sempre serviu para te deter na tua 

corrida de tirar o fôlego para o abismo. 

31 Hoje vocês não são mais criancinhas e podem entender o significado dos Meus ensinamentos. 

Também sabeis que a vossa alma não nasceu ao mesmo tempo que o corpo que possuís, e que a origem de 

um não é a do outro. Aquelas crianças que vocês embalam em seus braços carregam a inocência em seus 

corações, mas em suas almas abrigam um passado que às vezes é mais longo e mais sinistro do que o de 

seus próprios pais. Quão grande é a responsabilidade daqueles que devem nutrir esses corações para que 

suas almas possam progredir em seu caminho de desenvolvimento. 

32 Não olhes para os teus filhos com menos amor por causa disto. Lembre-se que você não sabe quem 

eles são, nem o que fizeram. Ao contrário, aumentai vosso afeto e amor por eles, e agradecei a vosso Pai 

por ter colocado em vós sua misericórdia para fazer de vós guias e conselheiros de vossos irmãos e irmãs 

espirituais, em cujos corpos vos tornareis pais temporários pelo sangue. 

33 Mesmo sem ter esse conhecimento espiritual, os homens estão ao lado uns dos outros em seu 

caminho de desenvolvimento, pois o caminho da perfeição é criado para todos e será percorrido por todos 

até o fim, mesmo por aquele que vocês acreditam estar muito longe da Minha Lei. Conseguem imaginar 

algum de vocês não vir até Mim, mesmo que a eternidade passe por cima dele? Poderia o Pai perfeito ter 

negligenciado algum de Seus filhos? 

34 Discípulos, vocês acreditam, então, que uma única vida na Terra é suficiente para que o ser 

espiritual complete sua tarefa e se aperfeiçoe? - Não, Mestre", dizes-me tu com a mais íntima convicção. 

35 Esta é a "ressurreição da carne"; mas não na forma em que ela foi concebida pelos homens. 

Quando a carne se torna rígida, entra no interior da terra, enquanto a alma parte para o Além e espera até 

que Minha justiça a envie para encarnar em um novo corpo. Desta forma, alma e matéria se reúnem neste 

mundo, mas não no vale espiritual. 
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36 Porque o Pai vos concede mais de uma oportunidade para o cumprimento da vossa tarefa, não 

deixareis (ainda assim) sem uso a que agora tendes, porque ninguém sabe o número de vidas terrenas que 

a Minha justiça lhe atribui. Portanto, que tanto o homem velho como o jovem e a criança se apressem a 

cumprir a tarefa que lhes foi atribuída, a fim de pagar a sua dívida. 

37 Eu também vos digo que este é o tempo da ressurreição dos mortos, pois esta Minha Luz acenderá 

a fé daqueles que pereceram nas trevas do remorso, do desespero e do sofrimento amargo. 

38 O Sexto Selo é solto e o Livro é aberto diante de você. O candelabro ilumina o universo, e a 

Palavra Divina, simbolizada por uma língua de fogo, fala-vos desde o infinito. É a voz do Cordeiro 

sacrificado na Segunda Era que surpreende os homens, ilumina-os e os eleva à Vida de Graça. 

39 Vivam vigilantes, pois em breve aparecerão muitos profetas, e é necessário que vocês saibam 

distinguir o verdadeiro do falso. 

40 As pessoas cuja missão é estabelecer a justiça na Terra, e que são usadas como instrumentos da 

Minha Divindade, repreenderão todos aqueles que os apanharem numa falsidade, todos aqueles que 

fizerem um acordo com os Meus ensinamentos e que esconderem a sua nefandade por detrás de uma 

máscara de santidade. 

41 Ai daqueles que, embora prometendo levar os homens ao êxtase, os mergulham na guerra e na 

confusão! 

42 Quero que os meus discípulos se dêem a conhecer, curando os doentes, salvando os perdidos, 

restaurando os fracos. Para cumprir esta santa missão, libertai-vos da inutilidade, renunciai a cada 

passatempo terrestre inútil, não enganeis o vosso coração ou os vossos sentidos com falsas belezas ou 

impressões nocivas. 

43 Levante o seu espírito para que possa encontrar prazer apenas no eterno, no belo e no bom. Se não 

for assim, a tua alma - materializada pela vida que levaste - sofrerá muito para se desprender do seu corpo 

e de tudo o que deixa para trás, e vagueará por um tempo em confusão e dor amarga nos espaços 

(espirituais) até alcançar a sua purificação. 

44 Vive na Minha lei, então não precisas de temer a morte. Mas não o chamem nem o desejem antes 

do tempo. 

Deixa-o vir, pois ele obedece sempre às minhas ordens. Cuide para que ele os encontre equipados, 

então vocês entrarão no mundo espiritual como filhos da luz. 

45 Sente-se à Minha mesa hoje, coma para que este pão o transforme e você possa saber como 

oferecê-lo mais tarde àquele que precisa dele. 

46 Hoje trazes às Minhas palavras aqueles que encontras no teu caminho sem saúde, sem paz e sem 

ideal. Amanhã, quando a Minha voz não for mais ouvida nesta forma, sereis vós a receber os vossos 

irmãos e a alimentá-los com esta essência de vida. 

47 Nada foi deixado ao acaso, portanto tudo aconteceu de acordo com a Minha vontade. No destino 

que te atribuo, está a minha justiça. Se encontrardes o caminho cheio de espinhos, em verdade vos digo, 

não foi a Minha vontade que os espalhou sobre ele para vos ferir os pés, mas deveis seguir em frente no 

caminho com a rendição, sabendo que aqueles sofrimentos que suportardes libertarão a vossa alma das 

manchas. 

48 Quando esta rendição nascer no teu coração, vais sentir a Minha misericórdia a pavimentar o teu 

caminho. 

49 Tu, que agora ouves a minha palavra, recebe-a como bálsamo nas tuas feridas. Mas não se 

contentem em receber os Meus benefícios sem querer penetrar no significado do Meu ensinamento, pois 

chegará o momento em que não mais ouvirão esta Palavra, e se não souberem como se preparar para se 

unirem espírito a espírito (comigo) nos tempos vindouros, sentir-se-ão órfãos. 

50 Quero que você seja o soldado forte na batalha que se aproxima, defendendo sua causa, para que 

na vida ele seja chamado, como Jacó, "o Israel forte e sábio"; para que você esteja pronto para apressar-se 

sempre para responder ao chamado do Pai. 

51 Não vacile entre a dúvida e a fé, pois assim os seus passos nunca podem ser certos e as suas 

resoluções nunca firmes. Nem me exija provas para acreditar, pois você não sabe de que forma a Minha 

justiça poderia lhe dar essa prova. 
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52 Você não sente uma ajuda invisível que levanta aqueles que caíram na lama? Você não vê as 

grandes multidões que vêm na doença e que recuperam a saúde e a alegria de viver? Não percebeis como 

os párias da vida entram em Minha presença e, quando lhes são revelados os dons que possuem, são 

procurados e até admirados pelas multidões? 

53 Descobre todas as provas que te dei do Meu poder e da Minha presença, e estarás convencido de 

que concedi a todos um milagre para que eles acreditem na Minha vinda desta vez. 

54 Entendido: Quando tiveres dirigido os teus passos para a árvore densamente frondosa, ouvirás a 

voz onipotente do teu Pai sob a sua sombra. Os discípulos aproveitarão da Minha Presença e Me 

perguntarão se os frutos que estão colhendo gradualmente são permitidos e agradáveis à Minha Divindade. 

A isto eu respondo-te: Se semeares a minha semente, vais colher uma boa colheita. 

55 Porque é que alguns vivem em tal inércia? Levante-se, perceba como os momentos passam sem 

que você faça uso deles. Ainda há tempo. Não se ponha a trabalhar quando o seu tempo já é curto, pois 

então tentará cobrir a estrada com passos gigantescos, e não conseguirá realizar nada de bom ou colher 

nada, porque a semente precisa de tempo para não fazer nada, as plantas para crescer, e os frutos para 

amadurecer. 

56 O ano de 1950 já se aproxima, no qual vou retirar a minha palavra. Nesse ano marcarei o último 

dos Meus filhos, e o número de cento e quarenta e quatro mil estará então cheio. Aqueles que ouviram 

Minha Palavra e conhecem seus dons e tarefas, e que usaram essa graça, vão se sentir seguros. Mas 

aqueles que não quiseram compreender esta obra terão muito a sofrer, terão muitos méritos e sacrifícios a 

fazer para alcançar a altura onde habita a Minha paz, que é como uma porta que se abre diante do espírito. 

57 Vocês, discípulos da Terceira Era, que viram o Espírito Santo chegar, são aqueles que, sob esta 

luz, compreendem o presente, o passado e alguns dos ensinamentos do futuro. Não duvide de que este é 

um tempo de esclarecimento; mas não seja excessivamente confiante. Veja como o talento do cientista 

brilha como nunca antes. Veja a criança o quanto ela entende dos seus primeiros passos. Perceba o que 

está acontecendo ao redor da Terra. - Você ainda está em busca de (outros) náufragos que clamam por 

ajuda no meio de um mar revolto. 

58 Estude Minha Palavra em profundidade, para que você possa adquirir um verdadeiro conhecimento 

sobre ela, e não cada um deles forma uma teoria diferente da Minha Doutrina. Não esperem o tempo da 

perseguição sem ter armas com as quais se defender. Essas armas serão o seu modo de vida, a sua palavra 

e a sua adoração a Deus. 

59 Não te peço que sejas infalível, pois sou o único infalível. O que eu exijo de vocês, entretanto, é 

sinceridade e boa vontade em todas as suas ações. O resto eu trabalho para completar e aperfeiçoar o seu 

trabalho, pois como as suas obras são, assim será a sua recompensa. 

60 Se algum de vós sentir inveja do vosso irmão porque ele pensa que o Mestre o ama mais, e ambos 

deveriam reclamar um lugar à Minha mão direita, eu lhes diria que não vos devo colocar à Minha mão 

direita. Isto é algo que cada um deve resolver pelos seus próprios méritos. A verdade é que não podia amar 

mais uma criança do que outra. 

61 Dos meus apóstolos da Segunda Era, eu amava Judas não menos do que amava João. Aqueles 

espíritos eram gotas do oceano infinito do Meu amor, e quando retornaram ao Pai, só Ele sabia em Seus 

altos conselhos o que cada um havia adquirido para si mesmo. 

62 Para que a humanidade se ponha a caminho neste momento para Me seguir, para penetrar nos 

mistérios que vos expliquei e para se encher de luz, é necessário que tenha liberdade em espírito, em 

pensamento e em vontade. E é por isso que eu vim para libertar almas do seu jugo, e comecei a derrubar 

tronos e reinos, para derrubar cetros e coroas. Sê livre, não procures aqui o teu reino ou o teu céu. Não 

façam do povo comum seus escravos, e não sejam escravos da vaidade. 

Lembrai-vos que eu vos disse: "O meu reino não é deste mundo; aqui não estão o meu trono e os meus 

exércitos". Nem o reino do vosso espírito e a sua recompensa está aqui. 

63 Com verdade eu falei contigo, e com verdade eu falo contigo neste momento. Depois de tanto 

tempo em que vos dei grandes revelações, não seria correcto que Me perguntassem, como Pilatos, "O que 

é a verdade?". 

64 Você deseja vir até Mim? Você anseia por um dia chegar onde chegaram aqueles que me 

seguiram? - Tudo o que você precisa para satisfazer o seu desejo que eu já lhe dei. Se um dia me tornei 
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homem e agora falo com você em espírito, foi para lhe mostrar o caminho que leva à perfeição. Eu sou a 

Palavra Eterna que vos diz: Escutai-me, pois 1950 já não está longe, e então vos parecerá como se as 

portas do Céu se tivessem fechado. 

65 Eu disse-te uma vez: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai." Agora eu acrescento: Aquele 

que conheceu o Filho, e através dele o Pai, conhece o Espírito da Verdade que fala hoje a vós. 

66 Venha para o seio do Sexto Selo com pleno conhecimento da sua tarefa. Chamai-me e virei falar-

vos, mas só até ao ano 1950, quando, segundo a Minha Vontade, o fim da Minha manifestação por meio 

da mente humana estiver fixado. 

67 Eu recebo tanto aquele que louva Meu nome em seu coração e abençoa Minha nova revelação, 

como aquele que vem apenas para julgar Minha palavra - esperando encontrar erro nela, para negá-lo. Para 

todos, eu tenho uma lição. Falo ao coração da criança e ao do homem velho, ao coração do homem e ao da 

mulher, falo ao filósofo e ao cientista. Ninguém passa pela minha sabedoria sem ser atendido. Por isso eu 

digo aos homens: Tira da Minha palavra o que é destinado a cada um. 

68 Uma vez eu disse-te: "Eu sou o Caminho". Só mais tarde você entendeu o que Jesus queria dizer 

com essas palavras, pois entendeu que "o Caminho" é a Lei Divina do amor. 

69 Hoje volto a dizer-vos: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", e se procurardes a essência da 

Minha palavra neste tempo, encontrareis nela a lei eterna do amor, exactamente assim, que vos marquei na 

Terra. 

70 Naquela época muitos acreditavam que Cristo falhou o caminho e perverteu a lei. Portanto, eles 

lutaram e O perseguiram. Mas a verdade, como a luz do sol, prevalece sempre contra a escuridão. Agora 

Minha Palavra será combatida de novo, pois alguns acreditam encontrar contradições, obscuridades e erros 

em seu significado. Mas a sua luz brilhará mais uma vez nas trevas deste tempo, e a humanidade saberá 

que o caminho e a lei que vos revelei é o mesmo que era naquele tempo, e sempre será. 

71 Ouçam-me neste tempo, para que possam usar a Instrução Divina. Não repita o que muitos fizeram 

na Segunda Era: Enquanto ouviam Jesus, zombavam dele; mas quando viram os milagres do Mestre na 

cruz e mesmo depois da morte, ficaram cheios de remorso e medo, porque compreenderam que Deus tinha 

passado pelo mundo. Alguém sabe se esses discípulos, através dos quais me faço conhecer, não foram 

aqueles que na época mais me julgaram e zombaram de Mim? Veja-os agora, suportando o julgamento, o 

olhar zombeteiro e o desprezo da multidão! Não chames a isto retribuição, é justiça, e é necessário que 

aquele que carece de experiência por ignorância e viva em si mesmo, para que mais tarde possa 

compreender o seu erro. 

72 Você sabe se esses porta-vozes em outro tempo não estavam entre aqueles que almejavam ser 

Meus apóstolos e tiveram que esperar para poder Me servir? 

73 A humanidade está agora se purificando através da dor para que o Meu Reino de paz e 

espiritualização possa ser estabelecido no coração dos homens e das nações. 

74 Em 1924 eu vos predisse tudo o que está acontecendo no presente! 

75 Um a um, pouco a pouco entram em Minha Presença aqueles que são chamados neste momento 

para serem Meus pioneiros e profetas, e cada um que sentiu o chamado interior diz-me: "Senhor, aqui 

estou eu, quero cooperar em Tua obra, ordenado, sou Teu servo". 

76 Desde esse momento procurei suavizar o desnível do seu coração com o cinzel da Minha Palavra, 

para enchê-lo de caridade e cura, de paz e bondade. Lembra-te que eu te disse: os teus lábios vão falar da 

abundância do teu coração. 

77 Quero que sejas como as árvores cuja sombra cobre muitas. No entanto, como são poucos os que 

realmente aprendem a dar sombra ao viajante. 

78 Sê como teu Pai, que é como uma árvore poderosa que dá sombra e oferece o Seu fruto a todos os 

Seus filhos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 57  
1 Descansai alguns momentos das vossas andanças cansadas, vós que andais sobre o pó da terra, e 

vós que viveis no espaço espiritual. 

2 Quando ouves a Minha Palavra Divina, a tua alma vai-se purificando gradualmente. 

3 A vocês que vivem em espírito e ainda estão apegados a objetivos materiais eu digo: afastem-se 

daquilo que já não lhes pertence. Pois se a terra não é o lar eterno para o homem, é ainda menos para a 

alma. Mais além, no vale espiritual, uma vida cheia de luz vos espera, à qual chegareis passo a passo no 

caminho do bem. 

Aos que Me escutam como seres humanos, digo que enquanto possuírem este corpo que os acompanha 

no seu caminho terreno de vida, devem cuidar dele e mantê-lo vivo até o último momento. 

momento deve receber. Pois ele é o bastão sobre o qual a alma se inclina, e o instrumento para lutar. 

Através dos seus olhos materiais o espírito olha para esta vida, e através da sua boca ele fala e pode dar 

conforto aos seus irmãos. 

4 Eu vim neste momento para equipá-los e devo falar a toda a humanidade para ajudá-los no seu 

desenvolvimento espiritual. 

5 Deixem a paz entrar agora nos vossos corações, pois mais tarde terão de rezar e vigiar 

incansavelmente pela paz dos outros. 

6 Você fará um trabalho muito grande e meritório se der paz e serenidade aos corações abalados pela 

dor e tristeza. Chegarão tempos em que você terá que aprender a basear a felicidade de seus vizinhos nesta 

paz. 

7 Discípulos e recém-chegados, quando ouvem a Minha palavra, sentem que as sombras que 

envolviam as vossas mentes e o fardo que carregavam nos vossos corações partiram. Foi o fardo do 

sofrimento, das preocupações e, por vezes, dos remorsos, que te pesou cada vez mais na vida. 

8 Não se esqueça que ninguém pode ser um melhor ajudante para você do que Jesus. Ouça a Minha 

palavra e permita que ela transborde o seu coração de paz. Será um bálsamo para as suas feridas. 

9 A minha palavra cura, acaricia, e fortalece. Aprende-o e sente-o, para que depois possas ungir com 

a Minha verdade e o Meu amor aqueles que encontrares doentes no teu caminho. 

10 Os tempos passarão, e quando ocorrerem eventos extraordinários, você exclamará: "Isto já foi 

anunciado!" Porque te lembrarás do que eu profetizei tantas vezes. 

11 Dê a boa nova de Minha Doutrina a todos a quem puder deixar chegar Minha palavra, mesmo que 

ele não mostre imediatamente fé. Em verdade vos digo que, se lhe falardes apaixonadamente, o seu 

espírito nunca esquecerá nada do que lhe dissestes. 

12 Esta é a terra da qual vos falo - o coração e o espírito dos vossos irmãos. A semente é a Minha 

Doutrina, que lhes dareis a conhecer, e as águas cristalinas são o Meu amor e a Minha sabedoria, com as 

quais regareis esses campos. 

13 Quando é que os homens vão sentir a Minha presença espiritual? Quando é que vou ouvir a 

humanidade dar-me as boas-vindas? 

14 Vós que me ouvistes através da voz humana, não vos detenhais nas falhas desses vossos irmãos 

através dos quais vos falo hoje. Amanhã a minha palavra será escrita, e a influência do porta-voz 

desaparecerá. 

15 Assim, a Minha Palavra deste tempo chegará a todos os que não a ouviram - cheia de essência 

divina e cheia de pureza. 

16 Eu quero que a única marca que os mensageiros desta proclamação exibam seja a verdade. É a 

chave, o escudo e a espada. 

17 Os estudiosos, os cientistas, os grandes deste tempo, que lutaram muito para ganhar a glória do 

mundo, ficarão espantados quando virem Meus novos discípulos - homens, mulheres e crianças - 

proclamando humildemente os ensinamentos Divinos sem se vangloriarem de superioridade e sem 

vaidade. 

18 Quanto maior for o seu conhecimento do valor do que possui, mais real e verdadeiro deve ser a sua 

humildade. 
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19 Quão feliz é o espírito que - quando deixa seus restos humanos neste vale de expiação - percebe 

desde o infinito que deixou um rastro de luz, verdade e amor na Terra. 

20 Meu novo povo Israel, que é o mesmo em espírito de todos os tempos, terá a tarefa de levar a 

Minha revelação pelo mundo. Vai mostrar aos homens onde profanaram a Lei, e onde interpretaram mal as 

Minhas palavras. 

21 Como você será capaz de realizar uma missão tão alta e difícil? Por ter amor e zelo por Minha 

Doutrina e boa vontade de ser Meu apóstolo. 

22 Aquele que sente compaixão pelo próximo, que sente a dor dos outros e que esquece o seu próprio 

sofrimento ao pensar nas necessidades dos outros, possui a semente, o bálsamo, o alimento. Depois, ele 

aprenderá a forma apropriada para transmitir o que recebeu de Mim, e para expressar o que sobe do 

coração e do espírito. 

23 Estuda o livro dos Meus ensinamentos à luz da tua consciência. Ele lhe dirá se você está 

progredindo ou se você permanece em um impasse. 

24 Não pensem que o dom do amor tenha sido confiado apenas a seres privilegiados. Saibam que 

todos vocês estão destinados a isso, e que alguns mais cedo e outros mais tarde - todos vocês vão amar 

como eu vos ensinei. 

25 Usa, usa estes tempos da Minha manifestação e estuda a Minha Palavra, para que não te pareça 

estranho quando vires aqueles por quem te dei a Minha instrução falando sem arrebatamento, em espírito à 

união espiritual com o seu Criador. 

26 Levanta o teu espírito, levanta a tua moral. Em todos os momentos, esta tem sido a minha 

instrução. Jacó viu a forma do Pai na mais alta altura da escada do Céu. Moisés recebeu a Lei no cume do 

Monte Sinai, Jesus deixou-vos o seu Sermão Divino no Monte Tabor. 

27 Segurem o simbolismo dessas revelações! - Mas onde está a montanha de onde vos falo neste 

tempo e vos dou a Minha Lei? Todos vocês sabem que aquela montanha é perfeição, verdade e sabedoria. 

28 Aquele que sentiu a Minha misericórdia neste tempo não semeará mais cardos ou espinhos em seu 

caminho. Para o fruto que ele colhe será muitas vezes mais amargo do que o que ele semeou. 

29 Considerai-vos parte daquela semente que prometi a Jacó no seu sonho, quando lhe anunciei que a 

sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra, e que na sua semente todas as nações seriam 

abençoadas. 

30 Hoje, o meu calor resume-se a ti para dar vida ao teu coração. Mas este calor não murcha as flores 

que eu cultivo no teu espírito. Eu vos dou tudo, e quanto mais distribuo os Meus bens entre os Meus 

filhos, mais eles aumentam. Eu não temo, como um rico avarento, ficar eventualmente sem qualquer 

riqueza. - Peça para que lhe seja dado. O que você pode me perguntar que eu não lhe concedo? - Só vos 

peço que vos façais dignos dos Meus benefícios e que Me pergunteis com razão. 

31 A cada um está destinado o que lhe deve ser concedido durante a viagem da sua vida. Enquanto 

alguns o aceitam e usam no momento certo, outros o desperdiçam, e alguns nem sequer sabem como se 

preparar para o receber. 

Mas quando voltaram ao mundo espiritual, tomaram consciência de tudo o que lhes estava destinado, o 

que não sabiam como obter nem como ganhar. 

32 Minha voz fala a todos, não há espírito encarnado ou desencarnado a quem eu não tenha dirigido 

Minha palavra, seja como Pai, como Mestre, ou como Juiz. Mas o homem não soube preparar-se para 

compreender a língua divina, embora eu vos tenha falado em todos os sentidos e em todas as línguas. 

Quando entrareis em comunhão com a Minha Divindade de espírito em espírito, para ouvir a Minha voz 

no vosso espírito, já que estais destinados a fazê-lo? Preparai-vos pelo menos, vós que ouvis a Minha voz, 

para que, passo a passo, no caminho da evolução do espírito, possais obter essa graça. Você não acredita 

que é a coisa mais natural e evidente para o seu espírito estar em comunhão com o seu Criador e ouvir a 

Sua voz onde quer que ela esteja? 

33 Longos períodos de tempo passaram sobre as pessoas sem que elas entendessem o propósito para o 

qual foram criadas. 

34 Meus filhos, não é necessário penetrar na erudição do mundo para conhecer o propósito final da 

vossa existência. Não são apenas os sábios que me reconhecem e se conhecem a si mesmos. Quantas vezes 

o homem simples, que carece de educação na Terra, tem uma intuição mais profunda da verdade. 
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35 Esta é a razão pela qual eu falo com você em linguagem simples e clara, compreensível para toda 

mente e espírito, por que eu queria me manifestar através de uma mente inculta e até ponderosa. Se, 

embora fale com os homens de forma clara e simples, não sou compreendido, como poderiam eles me 

entender se eu falasse com eles de uma forma mais elevada? - Não vos falo de ensinamentos misteriosos. 

Quanto mais alto e mais perfeito é o espiritual, mais claro, natural e simplesmente se mostra ao seu 

espírito. 

36 Faça um estudo espiritual das Minhas revelações, mas não torne complicadas as doutrinas 

teológicas sobre elas. Como o Mestre é simples, que os discípulos também sejam simples. Sigam-me com 

humildade e mansidão, e eu os farei possuidores da Terra Prometida. Pois aquele que vive em 

desobediência não é dono de nada. Seja ainda mais humilde para com os outros, quanto mais você possuir. 

37 Os teus ouvidos, que não tinham ouvido elogios, não serão agora enganados pela arrogância. Seus 

olhos, que nunca tinham prestado atenção às maravilhas da Minha criação, não devem ser cegados pela 

vaidade. Não procures outra coroa que não seja a do fruto das tuas obras de amor pelos teus irmãos. 

38 Não espere por tempos mais favoráveis para começar o trabalho. Pois se você não aproveitar esse 

pouco tempo agora, amanhã você vai desejar novamente. 

39 Tudo isto vos digo para que possais dar o vosso testemunho à humanidade. Não temais que não 

vos acreditem, pois as forças da natureza confirmarão as vossas palavras. A terra tremerá, as águas 

rebentarão suas margens, o fogo se enfurecerá, os ventos serão soltos sobre o mundo, os mares espumarão 

e as pragas devastarão terras inteiras. O curso desenfreado da humanidade será interrompido pela dor. 

Então, assim que a humanidade se purificar de seu materialismo, Minha Palavra chegará aos corações, e 

ninguém ficará sem ela. 

40 Como uma flor, o teu coração abriu-se para Me oferecer a fragrância da tua exaltação e da tua 

acção de graças. Pois sabeis que foi a Minha misericórdia que removeu os espinhos do vosso caminho e 

secou as vossas lágrimas. 

41 Eu vos ensinei que a maneira de se pouparem ao sofrimento é aproximarem-se do cumprimento da 

Minha Lei. Já vos disse que, para o fazerdes, deveis afastar-vos de muitos costumes religiosos fantasiosos 

que não vos beneficiam. 

42 A esperança da sua salvação despertou no coração daqueles que Me ouviram neste tempo. Quero 

que você experimente a alegria de ter superado todos os obstáculos no final do caminho. 

43 Carrega a minha palavra na tua boca. Para isso não é necessário que você use a mesma forma de 

expressão em que eu falo com você. Falai de Mim e do Meu Trabalho na mesma língua em que falais aos 

vossos irmãos e só quando tentais repetir as Minhas frases, fazei-o na forma em que Eu vos falei. Mas 

estejam preparados, pois haverá ocasiões em que serei eu quem falará pela vossa boca, e então a vossa 

linguagem simples e terrena desaparecerá para revelar em expressão e significado a Minha Palavra Divina. 

44 Logo virão as multidões de homens, cujos espíritos perderam tempo e não aproveitaram as 

oportunidades que o Pai lhes ofereceu para evoluir para cima. Quando ouvirem Minha voz, primeiro farão 

uma pausa, depois sentirão remorso e, mais tarde, pegarão os implementos para cultivar Meus campos e 

recuperar o tempo perdido. 

45 Hoje eles passam por aquele que sofre sem perceber a dor do seu irmão. Mas depois de serem 

tocados no coração pela essência da Minha Palavra, eles virarão seus olhos para aquele que precisa de 

consolo, e lhe trarão o bálsamo com o qual eu os curei. Então eles se perguntarão: Por que não vi dor em 

ninguém antes, nem viúvas, nem órfãos, nem famintos de justiça, nem necessitados? Porque eu era surdo, 

cego e insensível. 

46 Quem amou o seu próximo na Terra - quão calma e feliz é a sua vida, e quão suavemente é a sua 

luta de morte. Mas aquele que não semeou amor no seu caminho nunca teve um momento de verdadeira 

paz, e parte com a dor do corpo em que habitou. 

47 Este é um tempo de pecado em que vos mostrarei o meu poder, construindo no coração do homem 

um santuário de amor. O homem não terá necessidade de construir templos ou palácios para a Minha 

Divindade, pois a Minha Doutrina espiritual não tem tais pretensões. No tempo presente, o verdadeiro 

templo de Deus, no qual Ele habita, será reconhecido pelos homens. 
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48 Por causa destes ensinamentos que vos dou hoje, sereis mal julgados pelos vossos irmãos. Mas não 

temais, pois no sentido deles está a razão e a verdade, que em breve serão reconhecidas quando as visitas 

pairarem ameaçadoramente sobre a humanidade. 

49 todos compreenderão que o Meu Amor deu a cada um de vós um lugar à Minha Mesa, para que 

todos os que têm fome e sede de justiça possam beber dele o vinho da vida e comer o pão do Espírito.... 

A terra vos manteve cativos por muito tempo, e muitos de vós caíram no lodaçal e na sujeira criados 

pelo pecado dos homens. Desta Minha misericórdia vos liberta, até que o som da Minha voz vos chegue, 

convidando-vos para o caminho da luz. Se a Minha Palavra sempre soou no deserto estéril do seu coração, 

pare agora por um momento para ouvi-la. Pois nela você pode encontrar a água cristalina e fresca que sacia 

a sua sede de verdade. 

50 Fortalecei-vos nos Meus ensinamentos. Não seja mais o frágil barco com o qual as ondas de suas 

paixões ou suas fraquezas jogam seu jogo. Fazei uso da força espiritual e moral presente na Minha 

palavra, e em verdade vos digo que as tempestades da vida não vos abalarão mais. 

51 Vede como, em vez de castigo, a surpresa alegre da Minha Palavra vos esperava, perdoando as 

vossas imperfeições, assim como a do Meu Amor, quando vos sentei à Minha Mesa para vos deliciar com 

o alimento Divino. 

52 Aqueles que obtiveram o perdão através de Mim hoje perdoarão aqueles que os feriram amanhã, e 

aqueles que receberam a carícia da Minha Palavra depois de beber o cálice da amargura por um longo 

tempo, darão conforto aos corações mais tarde em sua jornada. 

53 O homem arrancou muitos segredos da natureza e, através da sua ciência, transformou a vida 

humana. A luz do conhecimento brilha na mente e a cada dia a humanidade avança no caminho do 

progresso científico, rumo a um objetivo que ainda não é capaz de prever. Contudo, não encontro o amor 

no coração da vossa civilização. 

54 De vez em quando venho aos homens para lhes trazer a Minha lei, para lhes recordar os Meus 

ensinamentos, para lhes repetir as Minhas palavras. Pois a vossa ciência sem amor não pode ser boa, o 

vosso progresso não pode ser genuíno e duradouro se não se libertar do egoísmo para dar lugar à caridade 

activa. 

55 Entre uma vinda da Minha Divindade e a seguinte, passam milhares de anos, e quando Me 

manifesto, é para falar-vos de uma e mesma Doutrina do Amor. Nele se resume toda a Minha Lei e toda a 

Minha Doutrina quando eu vos digo: "Amai-vos uns aos outros. 

56 No dia em que os homens deixarem sua ciência e progresso serem inspirados pela luz divina do 

amor, eles farão deste mundo um paraíso nunca sonhado, cheio de vida, luz e saúde. Pois à ciência egoísta 

de hoje eu não revelarei todas as maravilhas que tenho guardadas para a humanidade. 

57 Neste tempo eu vos digo que o mal não prevalecerá, pois em Meu trabalho o imperfeito não pode 

suportar. O seu espírito foi criado para alcançar o mais alto grau de perfeição através do seu 

desenvolvimento. 

58 Meus discípulos aparecerão por toda a terra, e em seu caminho a névoa que havia escondido a 

verdade se dissipará. Em seus corações serão gravadas Minhas palavras de ensino, assim como em outro 

tempo Meus mandamentos foram esculpidos em pedra. 

59 Pessoal, aqui está a luz, banquetei-vos com ela! Mas primeiro, destrói aquela veste de materialismo 

que te envolveu e que jamais voltará a cobrir a tua alma. 

60 Nem toda a humanidade se purificará através da espiritualização. As forças da natureza também 

trarão julgamento sobre os novos Sodomas e Gomorrhas para preparar a Terra para as novas gerações. 

61 O Dilúvio que purificou a terra de impurezas humanas, e o fogo que caiu sobre Sodoma, vocês 

conhecem hoje como lendas. No entanto, mesmo neste tempo você verá como a humanidade será abalada 

quando a terra tremer sob a força do ar, da água e do fogo. No entanto, estou enviando-lhe uma nova arca, 

que é Minha Lei, para que quem entrar nela possa ser salvo. 

62 Nem todos os que dizem "Pai, Pai" na hora da Visitação Me amarão, mas aqueles que sempre 

praticam o Meu amor pelo próximo. Estes serão salvos. 

63 Amados discípulos, todos vós que Me seguis - fazei brilhar espiritualmente os vossos passos nas 

sombras da noite, para que eles possam marcar um caminho de luz para guiar aqueles que estão perdidos. 
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64 Antes de pensar em vir e ouvir-Me, eu já tinha estado nos vossos corações e já me tinha posto em 

contacto com o vosso espírito, pois é a Ele que procuro. É a Minha Vontade que os homens se apanhem 

neste tempo, abandonem a sua indiferença e se afastem do mundo perverso e imoral que criaram. Eu quero 

que vocês sejam discípulos do Espírito Santo. 

65 Cuide para que haja harmonia entre a alma e a concha do corpo, para que você possa cumprir 

Minhas diretrizes com facilidade. Subjugar o corpo de uma forma amorosa, aplicando severidade quando 

necessário. Cuidado, no entanto, que o fanatismo não te cegue, para não agires cruelmente sobre ele. 

Forma do seu ser um único testamento. 

66 Não é o momento de parar ou de adormecer. Reconheça que algo o mantém acordado que é mais 

forte do que você, seja uma perturbação espiritual ou uma doença física. Só desperto podeis perceber as 

Minhas inspirações, pois aquele que "dorme" torna o seu espírito pouco receptivo e não pode ver a luz 

nem compreender a vida, porque os seus olhos estarão fechados para a verdade. 

67 Há muitos que estão apenas esperando uma palavra para mim. É por isso que vos preparo e vos 

envio para as províncias para partilhar a Boa Nova. Por isso, coloco a sede no vosso caminho, para que 

possais oferecer-lhes esta água que, na verdade, sacia a sede. 

68 Eu te ensinei a não agir como o rico avarento que esconde seu tesouro dos olhos dos outros, pois 

sabes que esse dom que possuis hoje não é só para ti, mas para todos os que precisam dele. É da Minha 

vontade que a Minha Palavra ressoe por todo o mundo, primeiro através do Porta-Voz, e depois através 

dos Meus Mensageiros. 

69 Os poucos anos que lhe restam para lhe dar a Minha Palavra você verá passar como se fossem um 

momento. Restaurem-se e guardem a Minha Palavra, para que depois da Minha partida possam torná-la 

conhecida na sua pureza total. 

70 Não espere até 1950 para ficar consternado porque você está despreparado. Não tente alcançar o 

tempo perdido até lá. Parta já agora, use e investigue Meus ensinamentos, assim você não se desviará. 

Persevera na caridade ativa, não olhes o mote nos olhos do teu irmão, e não te afastes dos leprosos, pois eu 

os estou guiando no teu caminho para que os possas curar. 

71 Eu vim para vos salvar, para vos convocar a todos. Vou reunir-te em torno da Minha Palavra. 

72 Quero que chegues ao fim do caminho com obediência e humildade. O caminho está cheio de 

provas; cada uma delas é um passo à frente para o cume da montanha, ou outro passo na escada do céu 

para a perfeição. Caminhe com os olhos fixos no infinito. 

73 Abençoo aqueles que se sacrificaram por seus vizinhos, aqueles que desdenharam os prazeres do 

mundo para consolar aqueles que sofrem. Quero que seus exemplos permaneçam escritos no livro da 

eternidade, que os homens precisam se erguer e Me seguir. 

74 Eu dou à humanidade a luz, pois a ciência deles não os salvará, e eles estão num mar revoltado. 

Mas salvarei os náufragos para fazê-los pescadores, e lhes darei um barco para trazer esperança e salvação 

para os perdidos. 

75 Estes serão os discípulos da Terceira Era, os novos pescadores de homens, que terão como guia a 

Minha instrução e como exemplo e incentivo a vida e as obras dos Meus apóstolos da Segunda Era. 

76 Vigiem e orem, discípulos; sempre que o fizerem em união espiritual, sentirão a Minha paz. Se os 

mexericos e julgamentos depreciativos te assombram, fecha os ouvidos, pois essas picadas não são fatais. 

Se você seguir Meus ensinamentos divinos, você receberá evidências de gratidão e respeito ao longo do 

caminho, e estes lhe darão vida e encorajarão. 

77 Quanto mais você trabalhar, menor será o tempo e a estrada que lhe parecerá. Quando o mundo lhe 

causar dor, e você perceber que não há ninguém nele para consolá-lo, coloque sua lamentação diante de 

Mim, e eu vou consolá-lo. 

Todos vocês carregam Minha luz em seus espíritos, aquela centelha Divina que nunca se apaga. Mas 

enquanto essa luz ilumina o coração de uns, eu encontro o de outros, que foram recalcitrantes a essa luz, 

envoltos em trevas. - Eu recebo tudo, e dou-vos as boas-vindas a esta mesa de amor. Quando tomares este 

vinho e comeres este pão, lembrar-te-ás das Minhas palavras de ensino. 

78 Festeje nesta festa, pois você nem sempre vai gostar. Satisfaça sua fome e sede para sempre, pois 

muito em breve você terá que cobrir as longas distâncias e precisará de coragem e força de corpo e 

espírito. 
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79 Como um ladrão, entrei em vossos corações neste momento, surpreendendo uns e despertando 

outros, dizendo-vos: Eis aqui o vosso Mestre, escutai-O e purificai as vossas vidas, para que, com as 

vossas obras, possais dar testemunho da Minha vinda. Se isso não for feito, a Minha Palavra e a Minha 

manifestação serão ridicularizadas e negadas pela mente humana. Faz com que as tuas obras causem 

arrependimento nos pecadores, e que os seus lábios, que só conheceram a blasfémia, falem o Meu nome 

com amor. 

80 Coloco a minha palavra nos teus lábios para que possas salvar o pródigo. 

81 Embora os homens tenham feito da Terra um mundo de imundície e iniquidade, ela será 

transformada pelos vossos esforços e méritos num mundo de paz e espiritualização, e tereis em cada 

momento a Minha ajuda neste trabalho. 

82 Ai da humanidade, se a misericórdia e a caridade ativa não se romperem finalmente em seus 

corações! Ai dos homens se eles não alcançarem finalmente o pleno conhecimento das suas obras más! A 

sua própria mão desencadeia sobre eles a fúria das forças da natureza e procura derramar sobre as nações o 

cálice da dor e da amargura. Mesmo quando eles colhem o resultado do seu trabalho, alguns ainda dirão: É 

o castigo de Deus. 

83 Eu só te dei provas de amor. Eu te enviei à terra, que era como uma mãe fértil, amorosa e terna. Eu 

te dei o fogo da vida, o ar que é o sopro do Criador, e a água que é fertilidade e refrescância. No entanto, 

tudo o que você tem usado para semear a destruição e a morte. Tudo foi profanado e ficará mais 

profanado. Seus rios serão de sangue, seu fogo será de destruição, o ar será inchado com o sopro da morte, 

e toda a terra tremerá em convulsões. Na hora da justiça muitos me dirão: "Senhor, perdoa, eu tinha uma 

ligadura escura diante dos meus olhos". 

84 Eu os perdoarei e os farei saber que neste momento ninguém é ignorante em espírito. 

85 Como proprietário de tudo o que foi criado, vou exigir de vocês um relato de tudo o que aconteceu 

na Terra. Então você saberá como nada escapa do Meu olhar penetrante, e nada é apagado do Livro da 

Verdadeira Vida. 

86 Permite que o Mestre entre no teu coração, convida-me a entrar na tua casa, deixa-me viver 

contigo. 

As seguintes palavras aplicam-se a todos os povos da terra: 

Tende piedade de vossos irmãos e de vós mesmos, e afastai a ameaça que paira sobre a humanidade. 

Com um pouco de boa vontade você será capaz de alcançar a paz mesmo nos momentos mais difíceis! 

87 Há muito tempo que ando a bater à tua porta. Reconheçam o Meu batimento por sua natureza 

gentil; não se abandonem ao sono espiritual, para que, quando finalmente o abrirem, não seja a mão do 

A morte está a bater. Os tempos anunciados por Cristo, pelo seu apóstolo João e pelos profetas chegaram. 

Aos olhos dos homens, estes tempos têm sido longos. Mas digo-vos que - do ponto de vista da eternidade - 

só passou um momento. Lembrem-se que vos foi dito que aqueles que permanecerem fiéis à Minha Lei de 

Amor até o fim seriam salvos. 

Observai, orai e perseverai em bondade, para não perecerdes neste mar agitado por paixões, desespero 

e morte. Na Hora do Juízo, Minha Lei Divina está com todos, Meu Amor está com vocês para sempre. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 58  
1 Este meu Filho, através de cujo órgão de entendimento eu vos dou esta mensagem, não pretende 

ser tomado por Jesus. Ele é um dos muitos portadores de vozes que preparei neste tempo para trazer a 

vocês a Minha Palavra Divina. 

2 Equipem-se para que esta voz chegue ao vosso coração e ascendam à verdadeira vida. 

3 Em verdade vos digo que a minha palavra é o pão do espírito. Portanto, quem quer que coma dela, 

nunca mais terá fome. 

4 Sede como crianças perante Mim, e eu vos direi, como na Segunda Era: "Deixai as crianças vir a 

Mim, porque delas é o reino dos céus". 

5 O meu Reino é para aqueles que são puros de coração. Portanto, agora que sabeis, não guardeis 

ninguém da Minha presença: nem o adulto que vem perante o Mestre como pecador, pois vem para 

purificar-se a si mesmo na Minha palavra, nem a criança. Pois mesmo que você pense que sua 

compreensão dos ensinamentos do Meu Trabalho é baixa, ele possui um espírito muitas vezes mais 

desenvolvido do que o seu. 

6 Neste tempo em que eu me manifesto através do órgão humano da razão, explico-vos os meus 

ensinamentos anteriores. Meu Espírito repousa neste tempo sobre toda a carne e sobre todo espírito, para 

que minha presença divina seja sentida por todos e para que vejais o caminho que conduz à eternidade. 

7 Se a humanidade deu interpretações erradas aos Meus ensinamentos de tempos passados, você 

também pode cair nesse erro hoje. Esta é a razão pela qual, embora eu venha em espírito, faço meus 

ensinamentos audíveis por um curto período de tempo, a fim de torná-los compreensíveis para vós, pois 

não sabíeis como vos preparar, observando e orando. 

8 Reconheçam que o propósito do Meu ensinamento espiritual é a perfeição do vosso espírito, para 

que ele possa adquirir a paz e a felicidade que todo espírito recebe através do conhecimento da Minha 

verdade. 

9 Antes de te dar a tua cruz, fortaleci-te e sequei as tuas lágrimas. Bendito aquele que chorou ao Meu 

peito, pois sentirá a sua dor desaparecer. Bem-aventurado aquele que, tendo obedecido à Minha Lei, sente 

prazer em seu espírito, pois este será o fruto de seus méritos. 

10 Se me quiseres seguir, vem sempre ter comigo com um coração puro. Você não precisa de jóias, 

nem de roupas preciosas. Eu só quero pureza na tua alma e no teu corpo, para que Me possas carregar 

dentro de ti. 

11 Minha palavra é clara e, no entanto, às vezes você não quer entendê-la. Na Segunda Era eu falava 

muito em parábolas e alegorias, porque as pessoas daquela Era só Me entendiam dessa maneira. No 

entanto, em algumas ocasiões usaram a desculpa de não Me compreenderem, e isso porque os homens 

querem tocar o Divino com as mãos, e encolhem-se das renúncias materiais e da espiritualização, que são 

o meio pelo qual podem ver a luz da Divindade. 

12 Tem espiritualidade, sê puro de coração, assim nunca te entristecerás no banquete do Senhor, e 

compreenderás e sentirás tudo o que Ele te fala. Você não se sentirá indigno e não terá o desejo de partir. 

Portanto, aquele que se levantar da Minha mesa só o fará para pregar a verdade do Meu ensinamento com 

a sua vida e obras. 

13 Discípulos, eu estou no vosso coração. Jesus morreu por ti, portanto, para viveres para sempre no 

teu coração. A tua alma evoluirá ao ouvir a Minha palavra. Eis que, pelas obras dos meus discípulos, serei 

conhecido neste tempo. 

14 A dor purificou a vossa concha corporal e a vossa alma para que vos possais colocar em 

pensamento, através da oração, mesmo em lugares distantes, para cumprir a vossa difícil tarefa de fazer as 

pazes e trazer luz aos vossos irmãos. 

15 Se o teu corpo abandona a sua luta diária e descansa na cama, a alma usará este tempo para se 

libertar e ocupar-se com as tarefas que lhe são próprias: com as obras do Senhor. Mas se o seu coração, em 

vez de descansar dos seus cuidados e muitas necessidades, ou de se elevar em oração, se abandona à 

amargura, o espírito estará continuamente ocupado em superar as fraquezas do seu corpo, negligenciando 

assim outras tarefas. Desta forma, por falta de fé e espiritualidade, você perde suas virtudes em vez de se 
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lembrar que aquele que abandona seus deveres para com os outros a fim de cuidar apenas de si mesmo é 

egoísta para com seus vizinhos e, portanto, não tem piedade de sua alma. 

16 Ponha em prática os Meus ensinamentos para que você possa se tornar forte e ter equanimidade no 

seu espírito e bondade nos seus lábios quando aqueles que o rejeitam e caluniam, você chega à sua porta. 

17 Se você estiver ativo com esta preparação, verá que através da sua oração a tristeza que eles 

puderam esconder escapará daqueles corações, como prova de que eles estavam com Meus discípulos. 

18 Se, por outro lado, tentas defender a Minha Doutrina, respondendo ao golpe com golpe e vitupério 

com vitupério, verás como os homens te derrotarão e encontrarás razões para provar que não podes ser 

Meus discípulos por causa da tua falta de amor e misericórdia para com o teu próximo. 

19 Não permita que o santuário que construí no seu coração seja destruído por pensamentos indignos. 

Vive acordado, reza para que as tempestades não te façam cair. 

20 Quando ouvirdes os profetas deste tempo, a quem chamais videntes, falando-vos nas suas visões 

dos perigos e predizendo visitas, levantai-Me os vossos pensamentos e pede-me forças para suportar, ou 

luz para evitar aquele penhasco, e implorai a Minha misericórdia para com todos os vossos irmãos. 

21 Está na hora de rezar. Que os lares que estão em paz rezem pelas casas que foram destruídas. As 

viúvas que encontraram rendição e consolo, deixem-nas ajudar nos seus pensamentos aquelas que, 

entorpecidas pela dor, vivem sem sentido ou propósito. 

22 Mães, vós que vos alegrais quando vos vedes rodeadas pelos vossos filhos - enviai o vosso consolo 

àqueles que os perderam na guerra. Não é importante que os seus olhos vejam o sucesso. Que a tua fé seja 

suficiente para ti, e que queiras partilhar a dor dos teus irmãos e irmãs, para que eu possa dar a Minha paz, 

o Meu consolo e carinho, o pão e o perdão àqueles por quem rezas. 

23 Eu dei-vos presentes para que, pelos vossos méritos, possam chegar à terra da promessa. 

24 Sempre vos ajudarei no vosso equipamento, para que sejais fortes e vos levanteis como bons 

soldados desta causa, quando surgir a confusão e os povos se levantarem contra os povos e as nações 

contra as nações. 

25 Hoje eu digo-vos: Bem-vindo seja o peregrino terrestre que segue a Luz Divina há algum tempo! - 

Ó habitantes fugazes deste mundo, que estão aqui hoje e não sabem para onde o vosso espírito irá amanhã! 

Em verdade vos digo que não vos espera a morte, mas a vida eterna, porque eu não tenho providenciado a 

morte para a alma. Mas eu quero que vocês, no momento do Meu chamado, sejam como as virgens fiéis da 

Minha parábola, que esperam a chegada do casto esposo com a lâmpada acesa, para que no momento em 

que ouvirem a Minha voz chamando vocês, deixem para trás o cálice de amargura que beberam neste 

mundo, e para que a essa hora ninguém possa roubar de vocês o que quase conseguiram com tanta dor. 

26 Aqui os olhos do teu corpo, cansados de chorar, se fecharão, enquanto os olhos do teu espírito se 

abrirão para a verdadeira vida ao cruzares os umbrais da eternidade, onde o teu Pai te espera com a 

recompensa que Ele te prometeu. 

27 Quantos mortos para a vida de graça ressuscitaram neste tempo, quando ouviram esta palavra! 

Quantos fracos se ergueram cheios de força! Quantos medrosos e desesperados foram cheios de coragem e 

encontraram a paz! 

28 As multidões que anunciei nos primeiros dias desta manifestação são estas; os "mortos" e 

necessitados que eu disse que viriam são vocês mesmos. 

29 Em sua solidão e em sua amargura você tem esperado dia após dia pelo momento que lhe traria a 

boa notícia da Minha vinda. Atraídos pelo rumor da Minha presença e dos Meus milagres, vós viestes sob 

a sombra da árvore onde vos esperava, e aqui estais vos tornando discípulos do Divino Mestre. 

30 Por algum tempo eu ainda estarei convosco, para que possais imprimir os Meus ensinamentos no 

vosso espírito e não cair em profanações ou adulterações. Quero que seu coração confirme a palavra que o 

Mestre lhe ensina através de obras de amor, quando seus lábios começam a falar de Minha Doutrina. 

31 Tende cuidado para não ferir o coração dos vossos irmãos e não extinguir a sua luz de fé, pois aqui 

entre estas multidões estão os meus novos discípulos. Não os desvie deste caminho. Não pense que você é 

o único que vou usar neste tempo. Você será chamado de "primeiro" e eles de "último". Também aqueles, 

cansados de vaguear e de sofrer, virão dizer-me: "Pai, venho a Ti exausto". Gostava de te ter conhecido 

muito mais cedo na viagem da minha vida. Eu ter-me-ia poupado a muitos dos meus sofrimentos e erros". 

Mas eu vos digo que nenhuma folha da árvore se move sem a Minha vontade, e aqueles que falam comigo 
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desta maneira devem saber que mesmo entre os Meus trabalhadores há aqueles que me dizem em seus 

corações: "Como eu seria feliz se ainda fosse livre para desfrutar de tudo o que o mundo me oferece". Este 

é aquele que não soube fazer uso das provas, que são as lições que a vida dá, nem foi capaz de 

compreender o sentido da Minha instrução. Por isso ele é fraco, e na sua fraqueza ele se conduz à tentação. 

32 Quem poderia esconder de Mim qualquer intenção ou qualquer dos seus pensamentos - de Mim 

que habita no coração de cada homem? Não vos espanteis, portanto, quando vos disser que de entre vós 

sairão aqueles que vos perseguem e procuram destruir o que eu criei. Alguns dos que hoje se chamam 

discípulos e obreiros do Senhor levantar-se-ão amanhã contra a Minha Doutrina e combaterão aqueles a 

quem chamaram seus irmãos. Portanto, eu vos digo sempre: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. 

33 Que cada um se contente com o dom e a missão que lhe foi confiada, e não saia para as ruas e 

províncias, a menos que o momento certo lhe seja indicado e ele seja instruído na sua tarefa. Digo-vos isto 

porque alguns ensinam sem se terem preparado, e há também aqueles que se fazem líderes sem terem o 

equipamento necessário. Aos outros, porém, que pensam que não podem cumprir as tarefas que lhes 

confio, digo: Por que achais impossível cumprir o que Ele vos confiou, quem sabe do que cada um dos 

Seus filhos é capaz? Como acha que a Minha manifestação deve ocorrer neste momento, não através do 

órgão do intelecto do homem? 

34 Alguns têm duvidado da Minha manifestação nesta forma e têm considerado o portador da voz 

como um impostor. Mas também fiz uso daqueles que duvidavam, e os chamei e preparei para cumprir a 

missão de que duvidavam, e para lhes dar provas da Minha veracidade. 

Muitos deles estavam entre os meus melhores portadores de vozes por causa da fé e alegria com que 

trabalharam depois. Quando perceberam que palavras divinas brotaram dos seus lábios, voltaram os olhos 

para Mim para abençoar o Meu nome. 

35 Desde então eles têm feito a Minha vontade e não a deles, reconhecendo que quem faz a sua 

própria vontade na Terra o faz para a glorificação de si mesmo e por isso se afasta de Mim. 

36 O Mestre diz-te: Hoje é a Minha Palavra que vos guia, corrige e instrui; depois de 1950 só a vossa 

consciência vos guiará. Transmitir Meu ensinamento em sua pureza total, mostrar Meu trabalho com total 

clareza. 

37 Não vos chamei para perecerdes nesta batalha; pelo contrário, quero que ganheis a vitória como 

bons soldados. Mas esta vitória será a da paz que semeaste, a da saúde que restauraste aos doentes, a da 

luz que acendeste nas trevas. 

38 Trabalhadores, vocês que vêm mostrar-me o vosso trabalho, eu recebo-vos. Vindes dos campos 

que vos confiei e perguntai-me: "Mestre Divino, o meu trabalho, a minha luta é agradável diante de Ti"? 

Mas o Mestre responde-lhe: Até agora as vossas obras não são perfeitas, nem vós sois Meus discípulos. 

Vejo-vos como criancinhas que amo muito e aceito o cumprimento (da vossa tarefa) que Me apresentais. 

O teu espírito endireita e dá os primeiros passos, torna o corpo dócil e dá ouvidos aos Meus novos 

ensinamentos na presente Epocidade do Apocalipse. 

39 Na Primeira Era conheceste o nome de Jeová e viveste as Minhas manifestações no seio do povo 

de Israel a quem pertenceste, e eu te disse: "Eis que este é o caminho"; e o caminho de que te falei foi a 

Lei. Mais tarde, a Minha Palavra feita carne em Jesus falou-vos, e fostes iluminados pelas Minhas 

parábolas e pelos Meus mandamentos, e com eles vos disse: todo aquele que cumpre amando e perdoando 

o seu próximo está no caminho da Minha Lei. - E, nos dias de hoje. 

Com o tempo, vocês estão novamente no mesmo caminho para sua evolução, e vocês têm com vocês o 

mesmo Espírito Divino que lhes ensina e guia seus passos. Eu vim como uma luz brilhante, e todos que se 

preparam poderão Me ver. 

40 A humanidade não se propôs neste tempo a cumprir os Meus mandamentos, mas eu os espero. Em 

todos os momentos eu cuidei das almas, mas vocês não me ofereceram frutos dignos de Mim. Eu decretei 

leis perfeitas para todos os seres, mas a alma do homem, que é a obra-prima do Criador, não se 

aperfeiçoou. Embora eu o tenha inspirado e aconselhado incessantemente, ele não tem escutado o seu 

Deus e não O tem obedecido. 

41 Você não fez bom uso das habilidades que eu lhe concedi, e só traz dor diante de Mim. Se há dor 

dentro de você, é porque você violou a Lei. Embora tenhas sido dotado de força, tens sido fraco. 
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42 Quero que saibais que sois o ser mais privilegiado entre todas as criaturas deste mundo, que foi 

dotado de alma e espírito. Dei-vos livre arbítrio para que, por vossa própria vontade, possais tomar o 

caminho certo que conduza até Mim. Não é um caminho florido que vos ofereço, mas o da oração, do 

arrependimento e da luta, e neste caminho a vossa consciência vos guiará. 

43 Aproxima-se o momento em que virá até Mim como espíritos. Estais na Terceira Era, no sexto 

estágio de evolução, perto do limiar daquela vida perfeita que vos espera. Queres vir até Mim e desfrutar 

da paz que te prometi desde as primeiras vezes? Todos vocês me dizem: "Sim, Mestre, pois o copo que 

bebemos é amargo, e o nosso dia de trabalho é duro. Cada dia seu trabalho se torna mais difícil, e você 

encontra a falta de compreensão de seus semelhantes. Mas a minha palavra, que é bálsamo, acalma a tua 

dor. Aquela fonte de graça que deixaste secar jorra hoje de novo para te dar força. 

44 Considere que o ano 1950 está se aproximando e que as pessoas não estão unidas. Os doze mil 

espíritos de cada tribo ainda não estão equipados. Mas quando esse ano chegar, e você não me mostrar o 

número que lhe pedi, quem poderá marcar os escolhidos depois desse tempo? Vai marcá-los e indicar o 

seu destino? - Não, pessoal, só eu escrevo com letras indeléveis a tarefa que pertence a cada espírito. 

45 Que desejo há em Mim de revelar o Meu Trabalho em outras nações! - O tempo se aproxima 

quando esta manifestação deve ser completada, e estes lábios não devem falar mais nesta forma. 

46 Sou eu quem fala neste tempo, quem nutre e prepara as almas. Pois na Terra não há mestres do 

espírito. 

47 E assim como estas multidões aqui, que antes eram pequenas, agora se multiplicaram, também eu 

reunirei Meus discípulos em outras nações. 

48 Quando você reconhece Minha constante luta, você me diz: "Mestre, quão grande é o Seu trabalho; 

quão abundante é a Sua palavra, e quanto amor e poder Você derrama no mesmo! Os corações são 

mudados, e os doentes são curados, porque sentem a Tua presença". - Ouve-me até ao fim, para que 

aprendas de mim. 

49 Eu me fiz conhecido espiritualmente em todas as nações, como está escrito. Os profetas disseram: 

"No tempo da guerra e da tribulação, o Espírito Santo virá para se fazer conhecer aos homens". A 

humanidade está Me procurando, anseando por Minha Palavra, mas seu medo e confusão é tão grande que 

não conseguem Me encontrar, embora eu esteja tão perto deles. em algumas cidades as igrejas foram 

destruídas, os livros foram lançados no fogo, a fé foi combatida, as leis sagradas foram negadas, e em 

algumas nações o meu nome foi apagado do coração do seu povo. No entanto, anunciei-vos que o Reino 

dos Céus encontrará um lugar no coração dos homens. Quem poderia destruir o templo interior se você 

soubesse como construí-lo na sua alma? Como é grande a batalha que vos espera, pessoal! 

50 Em breve o mundo saberá que o povo de Israel, encarnado em várias nações, voltou à Terra, e eu 

farei uso dela. Os homens aprenderão que vocês não são descendentes daquele povo em sangue, mas em 

espírito, e como em tempos passados, vocês são testemunhas da Minha vinda e das Minhas revelações. 

51 Vocês que Me representam trarão a Minha mensagem à humanidade. Eu vos enviei para iluminar a 

terra, para pregar o bem e para dar testemunho da verdade. Você colocará o espírito acima da alma e acima 

do corpo, e ensinará que ele é o seu guia. Então todo o materialismo cairá, e a alma ressuscitará e se 

tornará Minha discípula. 

52 Esqueces os teus sofrimentos neste momento para pensares nos dos outros, porque sabes que em 

outras terras a dor encheu o cálice dos seus habitantes, e essa dor chega até Mim, pois - que sofrimento 

poderia a criança sentir que não chegou também ao Pai? Mas esta dor purifica e ilumina o homem, fá-lo 

sentir o sinal de aviso da justiça, e fá-lo-á regressar ao "Caminho". Só a dor o fará refletir e recuperar a 

saúde e a paz que ele perdeu. 

53 A minha presença e o meu amor está com todos os meus filhos nesta hora de julgamento. 

54 Entre os chamados deste tempo estão aqueles que pediram ao Pai outro tempo de liberdade, que eu 

também lhes concedi. Mas quando chegou a hora de eles prestarem contas, perguntei-lhes: "O que vocês 

fizeram com a liberdade que me pediram? 

Responda-me apenas: "Fizemos a nossa vontade, e o fruto que colhemos é muito amargo." 

55 Estes voltaram para Mim cansados, amargurados e enojados com os frutos que tanto desejavam - 

frutos que são venenosos e mortais. 
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56 O Senhor estava esperando por eles. Ele sabia que eles tinham que voltar, e quando voltaram, 

perguntei-lhes se ainda queriam continuar no caminho do prazer terreno ou usar a cruz de amor do Mestre 

e segui-Lo, e eles me disseram com o coração que me seguiriam até o fim. 

57 A todos vós digo: Rezai para que possais ter poder sobre os vossos corpos. 

58 Enquanto grande parte da humanidade sofre atualmente, porque a lei da violência ainda é a que 

reina entre os homens, e porque reina a injustiça, eu desço e apareço espiritualmente entre vós para vos 

alimentar, para que possais renovar-vos, compreender a Minha Divina instrução, e a partir daí fazer obras 

perfeitas entre os homens. Para este fim plantei as Minhas árvores, que são as grandes e pequenas 

comunidades em várias cidades, províncias e aldeias - árvores que dão sombra ao vagabundo que vem por 

longos caminhos e através de vastos desertos, e que dão aos famintos os seus frutos de vida. Ama estas 

árvores, cuida delas com a tua simpatia e zelo. Não os chicoteies como se fosses um turbilhão, porque vês 

alguns despojados de folhas e outros envelhecidos, pois os seus ramos tornar-se-ão árvores novas. Não se 

esqueça do dia em que você recebeu a primeira sombra e comeu a primeira fruta. 

59 Eu considerei-vos como crianças. Quando você começa a dar seus primeiros passos como 

trabalhador, eu lhe confio primeiro pequenos campos para que você possa aprender a semear. Esses 

primeiros campos são os corações de seus entes queridos, são seus amigos e seus inimigos. Para cada caso 

em particular, dou-te inspirações. 

60 Então, quando uma tempestade vier contra os vossos campos, os homens vos terão encontrado com 

o espírito, e quando chegar a hora de colher e colher, levareis com alegria no coração o grão colhido para 

dentro do celeiro do Pai - o próprio grão que será o vosso alimento no futuro por toda a eternidade. 

61 Há muito tempo que o Mestre vos chama para semear em Seus campos, mas alguns têm sido 

surdos e desdenhosos da primeira chamada. No entanto, o Pai continua esperando por eles, pois Ele sabia 

que no segundo chamado eles se apressariam em se arrepender e pedir Seu perdão. 

62 Para acreditar e Me seguir, alguns Me pediram como prova de saúde e paz interior, que não 

encontraram na terra, e quando estes se curaram e viram a paz reinar em suas casas e vidas, Me disseram: 

"És Tu, Pai! 

63 Bem-aventurado aquele que reconhece as obras que professo em cada momento do seu caminho, 

pois ele traz alegria ao seu Pai. Ai daquele que duvida ou desconfia, pois ele se sente abandonado, perdido 

e fraco. 

64 Escutem, discípulos: Na Segunda Era Jesus saiu um dia num barco, acompanhado pelos seus 

discípulos. O mar estava calmo, e aquelas pessoas ficaram encantadas com as palavras do Mestre. Depois 

disso, Jesus adormeceu, mas quando o mar começou a espumar e uma tempestade ameaçou, Jesus 

continuou a dormir. Por alguns momentos o barco foi um brinquedo das ondas, e o medo dominou aqueles 

corações ao ponto de despertarem o Mestre com vozes medrosas, dizendo-lhe: "Senhor, salva-nos; 

perecemos! E Jesus, olhando com amor para eles, estendeu a sua mão contra os bicos de água, que 

instantaneamente se tornaram calmos, e, voltando-se para os seus discípulos, repreendeu a sua dúvida com 

as palavras: "Ó vós de pouca fé! 

65 Às vezes eu também te vejo, fraco de fé. Muitas vezes basta que o pão em sua mesa seja escasso, 

ou que por pouco tempo os portões se fechem para trabalhar, e já a dúvida se apodera de você e você 

esquece que está navegando no barco com Jesus, que também lhe diz: "Ó homens de pouca fé"! 

66 Quando eu te dou banho de graça, tu acreditas em mim, mas quando eu te testo, tu duvidas. 

67 Não pense que eu poderia lhe enviar dor, pois ela não foi criada por mim. É uma semente nascida 

do coração do homem, da qual eu faço uso para que seus frutos o despertem e o iluminem. Pois eu sou 

Aquele que faz brotar a luz desta mesma escuridão. 

68 Quantos há que, na dor de suas provas, me chamaram de Deus imperfeito e injusto, sem perceber 

que o sofrimento que eles mesmos estão colhendo semearam, e que só através disso se tornam puros e 

livres do peso de suas dívidas. 

69 Quando é que a humanidade vai remover a dor? Quando é que as suas guerras e os seus pecados 

chegarão ao fim? A minha voz, como um sino, diz às almas neste tempo: Despertai! Levanta-te! Ouça a 

sua consciência para que possa percorrer o caminho da Lei com submissão e mansidão. É-vos prometido o 

tempo de paz e graça, em que a dor e as lágrimas desaparecerão. 

Mas primeiro você terá que lutar e perseverar no bem. 
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70 Uma vez que todas as pessoas se propuserem a dar vida a este ideal, a confusão de Babel que 

persiste nestes tempos desaparecerá e, em vez disso, todos os povos se abraçarão uns aos outros como 

irmãos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 59  
1 Bem-vindos, todos vocês, ao Mestre! - Quais de vocês são os discípulos? Qual de vocês é a criança 

discípula? Você não sabe. Há muitos que pensam que já são mestres, e mesmo assim vejo que ainda não 

entenderam a primeira lição. Outros, porém, sentem-se incapazes de ensinar, e fecham os lábios, embora já 

pudessem começar a ensinar com as suas palavras e com as suas obras. 

2 Em todos os momentos eu me limitei a mim mesmo para ser sentido e compreendido pelos 

homens. Se naquela Segunda Era, no Meu Apocalipse, eu tivesse vindo como Cristo - como Deus, e não 

como homem, os homens teriam justamente Me reprovado, dizendo: "Senhor, não podemos tomar-Te 

como exemplo, pois Tu és Deus e nós somos homens". 

3 Agora trouxe-te novos ensinamentos. A porta da Minha sabedoria oculta abriu-se para a 

humanidade mais uma vez, e quero que isso seja motivo de alegria para o Meu povo. 

4 Entre os homens há alguns que me dizem no coração: "Se nos amas tanto - por que sofremos 

tanto? Porque nos mandaste para a Terra para sofrer?" - Perdoo a vossa blasfêmia, porque ela brota da 

vossa ignorância, e vos digo que foram as vossas transgressões e quedas que gradualmente vos privaram 

de (bons) dons e qualidades, e que por isso, embora ricos em espírito, permanecestes sem nenhuma 

virtude. Portanto, agora você deve adquirir mérito para poder avançar no seu caminho de 

desenvolvimento. Esta é a razão pela qual vos abro o meu íntimo quarto do coração, sem fazer distinções 

entre os homens, para que cada um possa adquirir dessa graça aquilo que lhe falta à alma, seja paz, luz ou 

força. Mas não esqueça que é o cadinho da dor no qual os espíritos crescem fortes e o mérito é adquirido 

para alcançar uma maior elevação. Falo-vos do alto da montanha, e de acordo com a elevação interior de 

cada um de vós, subireis e vos aproximareis de Mim. Depois de me ouvirdes, descereis novamente ao vale 

terreno, onde ainda habitais - mas não aos abismos, que o homem criou através dos seus pecados. 

5 O vale do qual vos falo é a harmonia com o espiritual que ainda não alcançastes. - A cada espírito 

foi confiado um corpo como meio de se manifestar neste mundo material. Neste corpo, que é uma obra-

prima da Minha sabedoria, há um cérebro em que a inteligência se manifesta, e um coração do qual 

emanam virtudes e sentimentos nobres. 

6 Muitos eu encontrei no abismo da ruína, e a eles desci para salvá-los. O meu amor pelos caídos 

levou-os a ouvir a Minha voz amorosa que lhes dizia: "Onde estão vocês, Meus filhos?" 

7 "Eis a minha luz, sigam-me!" 

8 Na Primeira vez, a vossa fé tinha ficado turvada, os Meus filhos já não compreendiam a linguagem 

da sua própria consciência e tornou-se necessário que o Pai viesse até eles para lhes dizer: "Tomai esta 

pedra em que está gravada a Minha Lei. Não se esqueça que isto lhe mostra o caminho que leva ao cume 

da montanha onde o espero. E eles juraram, em vista daquela pedra em que a Minha Lei foi esculpida, 

partir e caminhar para o objetivo do seu destino. - Mas os tempos passaram, e à medida que caminhavam, 

surgiram aflições e visitações, que cresceram com o passar do tempo. Então levantaram o rosto e a voz 

para o Pai e disseram: "Nós não Te entendemos". Durante muito tempo lutamos e vagamos sem ver o fim 

das nossas andanças, nem alcançamos a paz que Tu prometeste aos nossos corações". 

9 O povo caiu novamente na sua desobediência, mas o Pai procurou-os de novo e aproximou-se 

ainda mais deles, para falar com eles como Pai e como Amigo. Mas aqueles não O reconheceram e 

disseram-lhe: "Não podes ser o nosso Deus, porque Ele sempre esteve nas alturas". 

10 A razão foi que Ele veio a eles como verdade perfeita, enquanto os homens buscavam uma verdade 

a seu gosto, e assim, cheios de indignação, levaram o Homem Divino à execução. Aquele Homem, que era 

todo poder e sabedoria, não deu aos homens o que eles exigiam na sua falta de compreensão. Ele era puro, 

e só obras puras e perfeitas podiam proceder d'Ele. No entanto, mesmo da morte Ele ressuscitou, e assim 

se manifestou que o Autor de todas as coisas criadas não podia morrer. E quando o Senhor foi de novo ao 

Seu reino, à montanha da perfeição, os homens confessaram que Aquele que tinha estado com eles era o 

próprio Deus, pois as Suas obras e maravilhas estavam além da capacidade do homem. Lembraram-se de 

que Ele tinha dito que Ele era o Caminho, e enquanto ansiavam por chegar à altura da montanha onde o 

Senhor habitava, saíram do abismo (da perdição) para o plano da vida onde viram a Luz que os ajudou a 

continuar a viagem. Mas o caminho estava cheio de espinhos. 
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Então eles se lembraram que seu Pai é Amor acima de todas as coisas, e que Ele os fez saber que Ele 

voltaria para eles quando sua dor fosse muito grande, e então eles começaram a perguntar ao seu Senhor 

do fundo do coração: "Pai, por que você não vem? Tu és amor e perdão - porque é que nos castigaste?" E 

eles previram o tempo em que o seu Senhor desceria da montanha pela terceira vez. 

Quando Ele veio ter com eles, perguntou-lhes: "O que desejam de Mim?" E eles responderam-lhe: "Pai, 

livra-nos!" Então o Senhor perguntou-lhes: "Quereis sair do abismo? Atravessa as terras baixas terrestres e 

sobe a montanha, animado apenas pela Minha voz, que é a única coisa que deves ouvir neste tempo". 

Alguns duvidavam porque não viam seu Pai na presença humana. Mas outros, no entanto, acreditavam 

que a voz que ouviam vinha do seu Senhor. Estes surgiram cheios de fé para continuar a sua viagem, 

guiados por aquela inspiração Divina que era a luz no seu caminho. 

11 Discípulos, vocês são esses. Mas na verdade, digo-vos, não mandei ninguém para viver nos 

abismos. Enviei-vos a viver no vale terrestre da graça, para que dali subais à morada do vosso Pai. São os 

homens que se abriram diante dos seus pés abismos nos quais caem. Agora eu lhe pergunto: Você acredita 

que com esta palavra, que eu lhe dei através da mediação da mente humana, você pode entrar no Reino 

dos Céus? Você está convencido de que encontrará a salvação se acreditar e praticar o que ouve? 

12 Bendito aquele que crê nesta palavra e nesta manifestação, pois alcançará o cume da montanha. No 

entanto, àquele que não acredita, digo que esta será a terceira vez que Ele Me nega, ou não Me reconhece. 

Pois aquele que uma vez acredita em Mim deve sempre reconhecer-Me, pois o "gosto" e a essência da 

Minha Palavra nunca muda. 

13 Aqueles que duvidam, vou deixá-los onde estão hoje, para que possam despertar por si mesmos. Se 

eu não permitisse que os homens soubessem as consequências dos seus actos, poderiam eles saber quando 

agiram bem ou mal? A consciência lhes fala de todas as suas obras, para que se arrependam de suas más 

ações e cumpram a Minha Lei com suas obras de amor, que lhes diz: "Amai-vos uns aos outros"! 

14 Cristo disse uma vez às pessoas que O julgaram mal: "Tereis de esperar até eu voltar!" Por isso, 

hoje, como estou de novo convosco, chamo-vos para vos dizer que saiais do abismo e sigais os Meus 

passos. 

15 O que fará o Pai com aqueles que duvidaram da Sua presença em todos os momentos? Ele os 

sujeitará a grandes provações e tocará as cordas mais sensíveis de seus corações, para que a fé, o amor e o 

desejo de servi-Lo despertem neles. Em verdade vos digo que em cada escuridão haverá luz e paz, onde 

por muito tempo só houve suspiros de dor. 

16 Em cada coração descubro uma concepção diferente da Minha Divindade. Posso dizer-vos que 

encontro um Deus diferente nas crenças de cada um de vós. Isto é devido ao diferente grau de 

desenvolvimento em que cada um se encontra. 

17 Mais uma vez, mostro-te "a montanha". Como é invisível ao teu corpo, eu mostro-o aos olhos da 

tua fé. No Monte Sinai eu vos dei a luz na Primeira Era, e no Monte Tabor eu me transfigurei na Segunda 

Era para vos dar sinais da Minha Divindade. 

18 Quero ver-vos como aqueles que acreditam na minha terceira vinda. Já vos disse que aquele que 

me quer seguir deve tomar a sua cruz e seguir-me até ao cume da montanha. Mas você já sabe que o 

caminho de Jesus é o da humildade, do sacrifício, e foi marcado com sangue até o Gólgota. Você sabe que 

calúnia, vingança, desprezo, descrença e inveja Me perseguiram. Mas digo-vos novamente: Quem quiser 

seguir-Me, tome a sua cruz e siga os Meus passos. 

19 Porque estás com medo? Não vos peço nada impossível, mas apenas que rezeis sinceramente, que 

pratiqueis caridade activa e que renuncieis ao que é dispensável. Há algo de impossível nisso? - Se a 

espiritualidade tivesse prevalecido entre os homens desde o início, eu não teria tomado forma física neste 

mundo, e os homens, com a ajuda de sua inspiração, consciência e dom da revelação, teriam alcançado o 

reino prometido ao espírito. 

20 Depois de 1950, meu espírito não mais se manifestará aos homens de maneira significativa. Do 

alto da montanha onde eu moro, ver-te-ei subir passo a passo até chegares a Mim. 

21 Vocês são errantes que vieram em busca da sua salvação, na esperança de encontrar a verdade. 

Você carregava uma cruz pesada nos ombros e procurava um ajudante para ajudá-lo a carregá-la. Mas se 

você permaneceu aqui, é porque encontrou o que procurava. 
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22 Quem - tendo verdadeiramente recebido esta palavra com deleite espiritual - poderia abandonar o 

seu Mestre? Quem poderia se desviar por ignorância? Quem poderia me dizer que ele não aprendeu nada 

comigo? 

23 Quem não recebeu esta instrução divina com verdadeiro amor e verdadeiro interesse para estudá-

la, eu não posso chamá-lo de Meu discípulo, mas apenas Meu filho. 

24 Eu não alimentei ninguém separadamente, nem o deixei lá fora. Tudo o que pus na Minha mesa, e 

a ela distribuí o pão e o vinho igualmente. 

25 Quero que todos vocês se tornem operários nos Meus campos, mas operários que estejam 

equipados e totalmente dedicados à sua tarefa; que saibam cultivar a Minha semente e não deixem o verme 

roedor invadir os seus campos, dobrados sobre o fruto para devorá-lo. 

26 Discípulos, estudem esta lição para que possam perguntar à vossa consciência se são firmes no 

caminho, se compreendem a instrução, se já se podem chamar operários na Minha vinha. 

27 A minha misericórdia foi revelada a você. 

Ninguém lhe pedi os seus feitos antes de começar como trabalhador à Minha maneira, e em verdade vos 

digo que entre os que Me seguem está também aquele que manchou a sua mão com o sangue do seu irmão. 

Ninguém na terra poderia ter transformado aquele malfeitor num benfeitor de caridade, a não ser Eu. Foi o 

Meu perdão e a Minha palavra de amor que o redimiram e despertaram os nobres sentimentos que estavam 

adormecidos no seu coração. 

28 Se eu chamei alguns que estavam nas prisões para se sentarem à Minha mesa e formarem um novo 

discipulado com eles, que ninguém condene esta ação. Pois realmente eu não vim para curar os saudáveis 

ou salvar os justos. Vim buscar aqueles que precisavam de Mim - nisto a Minha misericórdia é mostrada. 

Vim para transformar a escória num elemento útil - nisto o Meu poder é mostrado. 

29 Só puro você pode vir a Mim, e só quando você purificar seu coração pode Me receber. Ou será 

que não mereço esta oferta da sua parte? Vejo que quando vocês estão prestes a receber em sua casa uma 

pessoa que consideram importante, vocês limpam e arrumam tudo para se tornarem dignos dela. 

30 Não achais bem que todos os dias, quando a luz do amanhecer se apaga, vos preparais e vos 

purificais interiormente para Me levar no vosso coração? 

31 Eu falo contigo de uma maneira simples porque tu és de uma mente simples. Se você fosse rico na 

terra, não me daria ouvidos. Eu não procuro roupas festivas ou palácios entre os homens. Perguntem aos 

videntes sobre o esplendor espiritual que envolve o vosso Mestre, e compreenderão que nada no mundo 

pode igualá-lo. 

32 Ouça a voz daqueles profetas que serão aqueles que muitas vezes o guiarão através de suas 

revelações. Dá crédito às suas palavras, sabendo que neste tempo eu estou usando o mínimo - aquilo que 

tu consideras demasiado imperfeito para receber a graça do Mestre. 

33 Acho o teu coração cheio de paz porque estou contigo. 

34 Venho falar contigo e dar-te os meus ensinamentos. Naquele tempo eu não me tornei homem na 

terra e não procurei a sombra de uma palmeira para falar aos homens dali, e o meu pé não tocou o pó da 

terra. 

35 Eu ensino-te o amor perfeito pelo teu Criador. Não sou digno do teu amor por Mim? 

36 O vestígio que vos deixei na Segunda Era serviu para fazer irmãos daqueles que viviam como 

inimigos, e para elevar espiritualmente aqueles que já sabiam viver como irmãos. Hoje, como não Me vês 

com olhos físicos, é a Minha Vontade que Me vês com o olhar da fé. Mas entre vós há muitos que 

acreditam apenas no que as suas mãos tocam, e que duvidam de tudo o que está para além da vista e da 

compreensão. São eles que Me dizem: "Pai, por que não fazes milagres como em tempos passados, para 

que possamos acreditar em Ti?" - Em verdade vos digo que o tempo passou, e se dizeis acreditar em Mim 

e me reconheceis - por que quereis milagres? Acredite por causa da fé! 

37 Unir a Minha Palavra daquela época com a de hoje. Compare a sua essência e verá que é a mesma. 

Lembra-te que te disse: "A árvore será conhecida pelos seus frutos." Que a Minha Palavra penetre em seu 

coração até que chegue ao Espírito, que lhe dirá de Quem vem esta Palavra. 

38 A menos que deixeis o Espírito testar o sabor deste fruto, como ousais negar que é o Pai que está 

falando convosco? 
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39 Porque é que alguns, embora não compreendam o Meu Trabalho, não se podem separar de Mim? 

Porque foi o espírito deles que se convenceu da Minha presença. Porque é que outros, que ainda duvidam, 

não me ouvem nem uma vez? Porque, embora carreguem a dúvida em seus corações, o espírito os retém 

porque reconhece a verdade. Se esses corações perseverarem, suas dúvidas sombrias desaparecerão. 

40 Vocês que se sentem saciados pela Minha palavra - não vão para o deserto (do mundo), e não 

guardem para si mesmos só o alimento que Eu lhes dei. Chamei-vos para saciar a vossa fome, e para que 

depois possais fazer o mesmo aos vossos irmãos, os famintos. 

41 Agora que a tua alma recebe luz através desta palavra - que ela conceda, quer conhecer-me, quer 

saber quem é que a ilumina, quer saber o caminho, que a leva ao destino do seu propósito. 

42 Abençoados sejam aqueles que quebram as correntes da escravidão que os prendem ao mundo para 

estar comigo. Bem-aventurados aqueles que conquistam fraquezas por coisas desnecessárias e paixões 

humanas para manter a pureza na mente e no coração, pois a Minha Palavra cairá como semente em terra 

fértil. 

43 Não penses, porque me ouviste neste tempo, que atingiste a perfeição. Você deve fazer um grande 

esforço na estrada e colocar Meus ensinamentos em ação, a fim de alcançar essa perfeição através de suas 

obras de amor. 

44 Aqui na Terra o seu espírito não alcançará a sua maior elevação, por isso lhe digo: Não considere 

esta vida a única, nem olhe para o seu corpo como se fosse eterna. Na verdade, esta matéria corporal que 

tanto amas é apenas a tua cruz. 

45 Agarre minha palavra, perceba que em sua simplicidade está minha essência, que é a vida, a cura e 

a paz. Os homens podem falar com você com palavras eloquentes. Mas para lhe dar a essência da vida que 

a Minha simples Palavra contém, eles nunca serão capazes de o fazer. 

46 Hoje ouço os homens falar de lei, justiça, paz, igualdade e fraternidade. Mas, na verdade, digo-vos, 

onde não há amor, não haverá nem verdade, nem justiça, muito menos paz. 

47 Quando vos falo de amor, refiro-me ao vínculo divino que une todos os seres. Eu não me refiro ao 

amor como os homens o entendem. Onde há egoísmo e paixões básicas, não há amor verdadeiro. Eu amo 

tanto aquele que Me nega e Me machuca, quanto aquele que Me reconhece e Me honra com suas obras. 

48 Quando alguns são felizes porque sabem que são amados por mim, e os outros são indiferentes a 

eles, então o meu manto paterno continua a cobrir tudo, porque o amor é imutável. 

49 Ninguém me pode impedir de te amar, tão pouco quanto ele pode impedir que o sol te envie a sua 

luz. Mas não se esqueça que eu também sou Juiz, e que ninguém pode impedir ou evitar o Meu 

julgamento, assim como nenhum ser humano pode por si mesmo parar as forças da natureza quando elas 

são desencadeadas. 

50 Anda na Minha Lei, e entenderás que a Minha justiça é inexorável. Cumpre as minhas directivas, e 

sentirás paz mesmo nas tempestades da vida. 

51 A humanidade está dividida porque não é regida por uma única lei. Cada nação tem as suas 

próprias leis. Cada nação é guiada por uma doutrina diferente, e quando você entra nos lares, (você vê 

que) todos os pais também guiam seus filhos de maneiras diferentes. 

52 Eu revelei ao homem o dom da ciência, que é a luz. No entanto, o homem criou escuridão com ela, 

e causou dor e destruição. 

53 Os homens pensam que estão no cume do progresso humano. A isto eu pergunto-lhes: Você tem 

paz na Terra? Existe fraternidade entre os homens, moralidade e virtude nos lares? Respeitas a vida dos 

teus semelhantes? Você tem consideração pelos fracos? - Em verdade vos digo, se essas virtudes 

estivessem presentes em vós, possuiríeis os mais altos valores da vida humana. 

54 A confusão reina entre os homens, porque elevaste para o pedestal aqueles que te levaram à ruína. 

Portanto, não perguntem por que vim aos homens, e abstenham-se de julgar que me manifesto através dos 

pecadores e dos ignorantes, pois nem tudo o que vocês consideram imperfeito é assim. 

55 O homem é a coisa mais perfeita que existe no mundo. Nele há uma semelhança com o Criador. 

Ele tem dentro dele a Trindade que você encontra no seu Deus: Espírito, alma e corpo, três potências que, 

unidas, formam um ser perfeito. 

56 O corpo poderia existir sem espírito, apenas por meio de uma vida corporal animada; mas não seria 

então um ser humano. Possuiria alma, mas estaria sem a voz da consciência do espírito, pela qual não 
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poderia então guiar-se a si mesmo, nem seria o ser supremo, conhecendo a lei através do espírito, 

discernindo o bem do mal e recebendo toda revelação divina. 

57 Esta é a Luz da Terceira Era. Mas teste aquele que diz que não é Deus que fala com você, mas este 

homem aqui. Em verdade vos digo que, até que o Meu raio Divino ilumine a sua mente, não podereis 

extrair dele palavras de valor espiritual e de verdade, mesmo que o ameaceis com a morte. 

58 Nada há de estranho no fato de que, assim como o Espírito usa seu corpo para falar e dar-se a 

conhecer, ele se desprende dele por um curto período de tempo, a fim de permitir que o Pai de todos os 

Espíritos se dê a conhecer em seu lugar: Deus. 

59 Venho a vós porque não sabeis como vir a Mim, e ensino que a oração mais agradável que chega 

ao Pai é aquela que se eleva do vosso espírito em silêncio. É esta oração que atrai o Meu raio através do 

qual Me ouve. Não são as canções e as palavras que agradam a Minha Divindade. 

60 Mais do que os virtuosos, procuro entre vós os necessitados, os ignorantes, os pecadores, para vos 

revelar a Minha misericórdia e para vos transformar em Meus discípulos. 

61 Durante este tempo devo livrar a sua alma e corpo de todas as manchas para que você possa 

alcançar a verdadeira elevação. 

62 Ouço tanto aquele que sabe levantar-se em forma pura para Me invocar, como aquele que, na sua 

ignorância, Me procura através do culto mais imperfeito. Eu cubro-os a todos com o Meu manto de amor. 

63 Vocês que Me ouvem neste tempo, não acreditam que estão no auge da espiritualização, pois ainda 

lhes falta muito para alcançar esse grau de desenvolvimento. Nem acrediteis que sois criancinhas ou 

principiantes na Minha Lei, pois mesmo dando os primeiros passos nesta Terceira Era, também fostes 

discípulos do Senhor em tempos passados. 

Quando o vosso espírito me ouviu naquele momento, tremeu, e depois, estudando a Minha Palavra, 

compreendeu gradualmente a reverência que o Pai espera dos Seus filhos. 

64 Se, embora Me sigais, não estais livres das provas neste caminho, é simplesmente porque ainda 

não chegastes à morada do Pai, onde Ele vos espera para vos fazer sentir verdadeira paz e perfeita 

felicidade. 

65 Agora eu digo-te: Não se canse, não se afaste dos espinhos e obstáculos. Reze, e você vai me sentir 

perto, e você vai descobrir que eu sou o bom companheiro em sua jornada. 

66 Não desesperem, nem sejam como os materialistas que só vêem o que a vida material lhes 

apresenta. 

67 Qualquer pessoa que se tenha extraviado deve refazer seus passos e voltar ao ponto de partida para 

encontrar a paz de espírito. 

68 É necessário que você entenda o que eu o chamei para fazer na Terceira Era, que você saiba sua 

responsabilidade e sua tarefa. Pois vós sereis responsáveis não só por vós mesmos, mas também pelo 

número daqueles que vos forem confiados. 

69 Porque estás com medo? O "amai-vos uns aos outros" significa um sacrifício? Você não vê como 

seus irmãos nas nações choram? 

70 A guerra tem espalhado o seu manto por muitos povos da terra, e isso fará com que a fome, a peste 

e a morte também sejam desencadeadas. 

71 Não deixe a porta aberta para a guerra, pois ela entrará como um ladrão e o pegará de surpresa. 

Observe e reze! 

72 As ervas daninhas serão arrancadas pela raiz do coração dos homens, e a boa semente será 

preservada para formar com ela uma nova humanidade. 

73 Muitos homens e mulheres, por causa de tanta dor e destruição, estão começando a desejar Minha 

Lei, Minha Palavra e Minha paz. No entanto, eles não sabem para onde dirigir os seus passos para Me 

encontrar. Não vos daria alegria vir a eles nesses momentos e poder dizer-lhes: "Este é o caminho, ali está 

o Divino Mestre". 

74 Reconheça como você enterra cada página do ensinamento que lhe dou sem entender o propósito 

que ele tem. 

75 Eu sou o Livro, a Palavra, e a Luz. Podes negar-me escondendo a verdade? 
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76 Eu te abençôo porque preparaste o teu coração como um santuário. Os campos que são os vossos 

corações abriram o seu íntimo para receber o orvalho da Minha graça, o que fará germinar a semente da 

Minha Palavra. 

77 Na Minha mesa, ninguém foi servido melhor que outro, ninguém foi favorecido ou humilhado. São 

os homens que Me amam de diferentes maneiras: uns com fervor, com perseverança e com fé; outros com 

frieza, com rejeição e com inconstância. Se todos os homens que procuram a paz a encontrarem em Mim, 

compreenderão que a Palavra de Cristo e Suas promessas têm vida eterna, e que quem Me encontrar neste 

tempo nunca se separará de Mim, porque o espírito encarnado neste tempo atingiu um alto 

desenvolvimento que é experiência e luz. 

78 Eu deixo-vos como tochas entre a humanidade. Através de suas obras, a fé deve ser acesa em 

muitos corações. Cuidado com suas ações, suas palavras, e até mesmo seus pensamentos! 

79 Nunca deixe sua mão esquerda saber o que sua mão direita está fazendo, então a semente de seu 

amor será abundante e frutífera. 

80 O que você fez com os ensinamentos do Mestre? Ainda não vejo a sua renovação. Mas não esperes 

que a Minha justiça afligir o teu mundo te leve a trabalhar pela paz. 

81 Porque você sente antecipadamente que está perdoado, você não deve abusar desse perdão. 

82 Os dois períodos de tempo passados (a Primeira e a Segunda Vez) passaram sem que o seu espírito 

cumprisse o seu destino em fidelidade. Hoje surgiu diante dele uma nova oportunidade para que, por seus 

méritos, ele possa inundar a terra de paz e a miséria e a dor possam fugir dela. É a ocasião em que podeis 

imprimir o vosso exemplo no coração dos vossos irmãos, para que se separem do vício, do mal e, através 

da renovação, recuperem a saúde da alma e do corpo. 

83 Em verdade vos digo que, se vos aproximardes do cumprimento da vossa tarefa neste momento 

sem olhar* e rezar, vereis a superfície da terra coberta de cadáveres. 
Esta expressão bíblica tem o significado não só de vigilância espiritual, mas sobretudo de intercessão pelos 

outros, pelo mundo, e de sentir-se responsável por ele. 

84 Entendam, pessoas, que vocês nunca foram enviados à Terra para ficar indiferentes ao que está 

acontecendo na humanidade. 

85 Observe e reze, não espere que este ano traga conforto para você. Estes são tempos de luta, 

recuperação e reflexão. 

86 Não se despojem dos Meus dons, pois então seriam como párias na terra. 

87 Rezem pela paz das nações. Tenho falado através da consciência aos homens, àqueles que 

governam estas nações, e tenho visto que o seu coração está indisciplinado, que não expulsam dele o seu 

ódio e a sua ambição. 

88 Velai pela vossa fé, pelo vosso zelo em dar testemunho da Minha verdade, e não vos preocupais 

com as provas que os vossos irmãos vos causam, porque Me amais. Pois Meu Trabalho, Minha Doutrina e 

Minha Lei são indestrutíveis, são imaculados. Digo-vos isto, pois sereis perseguidos por serdes Meus 

discípulos. A má vontade e a falsidade vão perseguir-te. Mas por causa disso, você não deve se esconder 

nas catacumbas para rezar e procurar Me servir. Esses tempos são passados. 

89 Eu libertei o seu espírito e ninguém será capaz de detê-lo no seu desenvolvimento. 

90 Meu extenso ensinamento nesta Terceira Era vos elevará a todos a um nível mais elevado de 

evolução, de onde vereis o vosso único Deus. Então haverá paz em suas almas, e essa paz será semelhante 

à felicidade que vocês experimentarão quando, depois de conquistarem a Terra Prometida e se 

alimentarem com o alimento eterno, vocês experimentarão a felicidade de amar e ser amados por seu Pai 

Celestial. 

A minha paz esteja contigo! 



 

33 

Instrução 60  
1 Vem à Minha mesa para comer o pão da Minha instrução. 

2 Agora vais ouvir "A Palavra", ó povo! 

3 Vejo a sua ânsia de me seguir. Não vos importava que o vosso coração estivesse ferido pelos 

vossos entes queridos; ele está dilacerado. Mas vejo intacta a veste do vosso espírito, pois a maldade do 

homem não pode chegar lá. 

4 Bem-aventurados aqueles que são zombados e feridos por causa da Minha Causa e, no entanto, 

assumem a sua cruz com mansidão e amor, pois experimentarão milagres de transformação nos seus 

irmãos. 

5 Nem todos os que formam a multidão que me ouve têm fé. Eu descubro entre eles os novos 

fariseus que se escondem e tentam em vão encontrar o engano na verdade. 

6 Eu vim para ensinar-vos a elevar a vossa alma para que possais descobrir a essência desta Palavra, 

que está acima de qualquer imperfeição humana. 

7 Espalharei a essência espiritual que emana desta palavra que vos dou por todos os povos da Terra, 

pois é a semente da unificação. Esta Doutrina vai fazer a humanidade refletir e compreender muitos 

conceitos espirituais. 

8 Os laços rasgados serão unidos, e as diferenças de raças desaparecerão devido à espiritualização. 

Pois haverá apenas uma adoração para o único e verdadeiro Deus. 

9 Assim, vocês começarão a formar uma família na Terra e eu lhes deixarei uma grande tocha 

infinita que iluminará o caminho espiritual de todos os Meus filhos. 

10 O meu lado trespassado ainda faz rebentar uma corrente de água que é salvação e bálsamo curativo 

para ti. 

11 Estou pavimentando os caminhos para o estrangeiro vir a esta nação e ouvir a Minha Palavra 

através desta manifestação. 

12 Se vos disse na Segunda Era: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai", digo-vos hoje, 

enquanto vos falo como Espírito Santo: Eu sou Cristo, e eu sou o Pai, pois a Palavra que falou em Cristo 

era a Palavra de Deus, que é a mesma que vocês recebem hoje. 

13 Foi necessário que eu vos falasse por meio de símbolos, em alegoria e em parábola, para que 

aprendêsseis a compreender os ensinamentos da espiritualização que vos trouxe neste tempo. 

14 Mas é chegada a hora em que você remove todo ato de adoração exterior da sua adoração a Deus e 

Me busca com o espírito. 

15 Entendam que eu não venho para a casa material em que os vossos corpos entram. Vim para a casa 

que os teus pensamentos me preparam. 

16 Regozija-te hoje em Minha Palavra. Quando chegar o ano 1950, Meu Espírito não vos deixará, 

pois está em vós e em todas as coisas criadas. Mas você não me ouvirá mais nesta forma. Quando eu vim 

espiritualmente para me dar a conhecer à humanidade, você se levantará espiritualmente para Mim depois. 

17 Vens temerosamente perante o Mestre para Me perguntar: "Senhor, será que a nossa semente será 

agradável aos Teu olhos?" - A isto eu respondo-te: Se falaste com amor, se mostraste misericórdia para 

com os doentes, se perdoaste as ofensas, tens sido agradável ao teu Pai. 

18 Semeie boas sementes para que possa colher bons frutos. Se semeais amor e colheis decepção no 

mundo, não percais a fé e deixais a vossa causa comigo, pois sou eu a quem servis e de quem recebereis a 

recompensa. 

19 Eu te ensinei a semear no mundo para colher no céu. 

20 Não busque sua recompensa na Terra e não se esqueça de que Meu Reino não é deste mundo. 

21 Neste tempo as forças da natureza são liberadas para purificar os Meus escolhidos e para equipá-

los para pregar a Minha Palavra. 

22 A minha inspiração ilumina aqueles que Me procuraram, que estão destinados a ser Meus 

discípulos. A voz de Elias é como um sino que toca, que desperta os espíritos e proclama a Minha 

presença. 

23 O trabalho que vos ofereço é a arca na qual serão salvos aqueles que entrarem nela, pois no 

momento em que receberdes a última destas mensagens, os elementos serão soltos e chicotearão os 
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homens. Você também será testado, e então conhecerei a fé e confiança que você depositou em Mim. 

Você será revistado, e muitos dos seus irmãos que o julgaram mal por ignorância se juntarão a você 

quando conhecerem o Meu ensinamento. Não só o homem receberá Meu ensinamento durante este tempo, 

mas também os espíritos que vivem no vale espiritual serão elevados a um nível superior. 

24 Amados discípulos, zelai com zelo pelo Meu trabalho, segui as Minhas instruções, e assim dareis 

testemunho de Mim. Maria, tua Mãe amorosa, também desce a ti e te enche de graça, ensinando-te o amor 

perfeito e transformando o teu coração numa fonte de misericórdia, para que realizes grandes obras de 

amor entre os teus irmãos e conheças a verdade. Ela é Minha colega de trabalho, e além da Minha Palavra 

como Mestre e como Juiz, há a sua Palavra como Mãe e como Advogada. Amai-a, pessoal, e invocai o seu 

nome. Em verdade vos digo que Maria vos vigia e vos apoia, não só nestes dias de provação, mas para 

sempre. 

25 Considero o meu povo responsável por estas manifestações de amor que eu lhes dou. Todos os que 

aprenderam sobre Mim, preparem-se e ensinem a "última" Minha verdade. 

26 Muitos que têm fome e sede da Minha Palavra Divina virão até vós e satisfarão o seu desejo de 

conhecimento à Minha instrução. Eu vos olharei do além, e todo bom trabalho que fizerdes em benefício 

de vossos irmãos será abençoado e seus frutos se multiplicarão. Por outro lado, toda violação da Minha 

Lei ou falsificação da mesma será julgada e punida pela Minha justiça perfeita. 

27 Acredite e aja sem fanatismo. Levantai-vos e colocai-vos num nível a partir do qual possais 

instruir todos os vossos irmãos sem consideração por credos ou doutrinas. Não hesite em fazer o bem a um 

necessitado apenas porque ele pratica uma adoração atrasada ou imperfeita a Deus. Deixem antes que o 

vosso trabalho altruísta lhe ganhe o coração. Não se fechem em grupos e assim limitem o vosso campo de 

actividade. Seja uma luz para cada espírito e um bálsamo em cada tribulação. 

28 Você é como o vagabundo que se assenta à sombra de uma árvore para descansar, e depois 

continua o seu caminho. Quando a sede te atormenta - aqui na Minha instrução é uma fonte de água 

cristalina. Quando as suas forças estiverem esgotadas - descanse. Se a tristeza envolve o teu coração, 

espera, e ouvirás o canto do rouxinol, que te fará esquecer as vicissitudes da vida. Mas se tiveres fome, 

parte a fruta madura da árvore e come. 

29 Aqui está o Mestre falando a você em parábolas simples para que você possa entender Meu 

ensinamento. 

30 Eu não quero que você pare no caminho, nem quero que você fique em silêncio amanhã quando as 

pessoas lhe perguntarem sobre o que você ouviu de Mim. Não é a Minha Vontade que depois de 1950 me 

censures em desespero, porque me afastei de ti. 

31 Reconheçam com que gentileza e constância eu vim para lhes dar Minha Palavra e para ensiná-los 

a transmitir Minha Palavra Divina sílaba por sílaba. 

32 Discípulos, eu não exijo de vocês que alcancem a perfeição em suas obras e palavras. Mas eu exijo 

de vocês toda a pureza, ajuda e sinceridade da qual vocês são capazes. 

33 Guarda a Minha natureza no teu coração para que, quando falares, as tuas palavras possam estar 

imbuídas dela e mover o coração dos teus irmãos. Se sua palavra não tiver essa qualidade, não será 

acreditada, e você será deixado a pregar sozinho no deserto, o vento levará essas palavras, e você não terá 

semeado nada. Que incentivo irá sustentá-lo no seu dia de trabalho quem trabalha assim? Ele terá de se 

afundar no desânimo. 

34 Mesmo agora vos digo que deveis encher-vos de força, de coragem, para a luta. Pois não espere 

que na sua pusilanimidade e momentos de amargura alguém o conforte sempre. 

35 Mas se vocês já sabem como se preparar hoje, nunca se sentirão abandonados, nem sentirão que eu 

não estou com vocês, embora não ouçam mais a Minha Palavra. Se Me procuram e Me amam, sentirão a 

Minha presença onde quer que estejam e no momento em que precisarem dela. 

36 Procurai-me sempre e da melhor maneira possível para vós, então encontrareis em Mim o Pai, o 

Mestre e o Amigo. 

37 Nunca recusei Minha misericórdia àquele que a pediu, mesmo que tenha vindo "coberto de 

hanseníase". A ninguém proibi de tirar pão da minha mesa. 

38 Assim vos preparo, porque de vossos lábios virá a Minha Palavra, e ela será consolo, profecia, 

bálsamo e defesa nas aflições da humanidade. 
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39 Veja o rastro de sofrimento deixado pela guerra, e ainda assim os homens não querem despertar da 

sua inércia espiritual. Mas em breve ocorrerão acontecimentos no mundo que abalarão a humanidade e a 

farão mudar de direção. 

40 As forças da natureza clamarão por justiça e, quando forem libertadas, farão desaparecer partes da 

superfície da terra e se tornarão mar, e os mares desaparecerão e a terra aparecerá em seu lugar. 

41 Os vulcões irromperão para anunciar o momento do julgamento, e toda a natureza será 

violentamente agitada e abalada. Orem para que se comportem como bons discípulos, pois este será o 

momento propício para que a Doutrina Espiritual Trinitária-Mariana se espalhe nos corações. 

42 Cheio de alegria você vem a Mim hoje para cantar "Hosana" porque ouviu Minha Voz e Minha 

Palavra nas Três Idades, e porque você percebe que Eu sou o Único Deus que se revelou à humanidade nas 

Três Idades. 

43 Você não vê nenhum mistério em Minha Trindade, porque na verdade não há nenhum. Eu sou um 

só Deus que se revelou em três períodos de tempo. São os homens que caem em confusão ao mergulharem 

nas suas opiniões e ciências. 

44 O Livro de Instruções está aberto diante de você, mas é o Mestre quem escolhe a lição. Então 

vocês sentem que estão mudando de noviços para discípulos, de acordo com o amor, a fé, e empregarão 

quando Me escutarem. 

45 Alguns não Me entenderam, embora Me ouçam e acreditem na Minha presença. Outros, 

reconhecendo a grandeza da Minha revelação, não se levantaram para se renovar e cumprir a sua missão. 

Outros ainda desejam espalhar o Meu ensinamento entre os homens, mas temem a humanidade e sentem 

que seus lábios estão caindo em silêncio. E há também aqueles que me disseram: "Mestre, deixa-me gozar 

os prazeres do mundo e, uma vez cansado deles, virei a Ti". - Ó ignorantes, que assim falais ao vosso 

Senhor sem considerar que não conheceis o último dia da vossa vida! Mas então, quando o vereis chegar, 

lutareis com a morte, o Invencível. Mas a vossa alma se separará da carne, e então ouvirá a voz da sua 

consciência dizendo-lhe que está na Minha presença sem boas obras, com as mãos vazias, e que perdeu a 

oportunidade de se aproximar do seu Pai. 

46 Eu agora escolho dentre os homens aqueles que Me seguirão cheios de fé e firmeza, para que eles 

possam espalhar a Lei pelo mundo, a exemplo do seu Senhor. Sabe que não favoreço ninguém, mas que 

vocês não estão todos prontos para serem escolhidos. 

47 Desde os primeiros tempos da humanidade, tenho feito uso daqueles que se prepararam, daqueles 

que têm sondado os Meus ensinamentos, a fim de transmitir as Minhas mensagens e a Minha Lei aos 

outros através da sua mediação. 

48 Quando falei com Abraão, ele ouviu a Minha palavra, e pela fé ele viu o seu Senhor. Essa voz 

disse ao patriarca: "Vejo que tu és justo na terra, e faço um pacto contigo. É Minha vontade fazer sair de 

vós numerosas gerações, que formarão um povo que Me conhecerá e Me amará, e nelas serão abençoadas 

todas as nações da terra". 

49 Dei a Abraão um filho, a quem ele deu o nome de Isaac, e a quem ele amava muito, e para testar 

sua fé e obediência, exigi que ele o sacrificasse. Abraão tremeu na sua carne e na sua alma; mas, 

reconhecendo que era uma ordem divina que recebeu, pediu em sua oração apenas forças para cumprir 

essa suprema comissão, e se preparou para o sacrifício de seu filho. 

50 Isto foi suficiente para Mim, e quando o braço de Abraão se levantou para golpear, eu segurei sua 

mão, devolvi-lhe a vida do Filho amado e dei-lhe o Meu beijo de paz. Apenas um dos Meus escolhidos 

poderia passar nesse teste; por isso o escolhi, para que seu exemplo pudesse ser escrito para as pessoas de 

seu tempo e de tempos posteriores. 

51 Então Jeová vos enviou Sua Palavra feita homem em Jesus, a quem vós sujeitastes a prova e cuja 

vida exigistes de Mim para crer. E o Meu amor infinito, incompreensível para vós, entregou-O a vós como 

um cordeiro manso, para que, mediante a aceitação do Seu sangue, possais ascender à vida eterna. Agora 

podem medir bem o meu amor para convosco, os pecadores. 

52 Hoje procuro-te de novo. Mas eu não escrevo a Lei em pedra, nem encarnei Minha Palavra em um 

homem. Meu Espírito Santo vem para falar através da mente do homem inspirado por Mim, para prepará-

lo para que depois possa comungar com Minha Divindade diretamente de espírito para espírito. 
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53 Foi o Espírito de Elias que abriu as portas a esta era, na qual vos revelei os novos ensinamentos 

contidos na sexta página do Livro dos Sete Selos, o Livro da Vida, cuja luz iluminará até mesmo o último 

canto do mundo. 

54 Tu pertences espiritualmente à linhagem de Abraão, ao povo em que todas as profecias e 

promessas que te dei através dos patriarcas foram cumpridas através dos tempos. 

55 Agora confio-vos um novo testamento, que é como uma arca, para que a humanidade se possa 

salvar nela. 

56 Trabalha, semeia, mas fá-lo dentro da Minha lei. Se eu te disse: A minha vontade é tua, e a tua 

vontade é minha, posso repetir-te isto, mas sempre apenas quando as tuas intenções são permitidas. 

Considera que nada de injusto deveria ter emanado de ti, uma vez que emergiste justo e puro do seio de 

Deus. Dei-vos a terra, cheia de bênçãos, para que os homens a usassem como um lar temporário. 

57 Se eu me fiz conhecer aos homens em todos os momentos, por que eles sentem a necessidade de 

fazer Minha imagem com suas próprias mãos para me adorar nela? 

58 Pessoas, a vossa expiação neste tempo foi procurar no lodaçal uma jóia de valor inestimável. 

Como assim? Porque na terra que habitas, que transformaste numa piscina de fetiches, perdeste a tua 

herança em tempos passados. Vieste a Minha Presença sem ela, e eu tive que te enviar para procurá-la, 

para que, quando voltasses a Mim, a apresentasses a Mim. Esta jóia é a totalidade das virtudes. Faça o 

bem, e quanto mais o praticar, mais fortes serão os raios de luz que ele der. 

59 Não me culpes por vir ensinar-te em tempos de dor e tribulação, pois não fui eu que criei a dor. 

60 Sede meus bons trabalhadores, e eu vos enviarei para as províncias para proclamar esta Doutrina. 

Não ensine então nada inútil, nem misture a verdadeira fé no espiritual com idéias supersticiosas. Se você 

adicionasse tais idéias ao Meu Trabalho, seria muito melhor para você ficar em silêncio. 

61 Falai da Minha Verdade e eu vos recompensarei com a Minha inspiração, como recompensei o 

despertar espiritual deste povo e dos portadores da Minha voz, fazendo fluir a Minha Palavra cada vez 

mais abundantemente. 

62 Sintam a Minha Divina Presença entre vós. Tem sido a minha vontade surpreender o meu povo 

neste dia. 

63 Hoje eu pergunto-lhe: O que você fez com o trabalho que eu lhe confiei? O que você fez com meus 

ensinamentos, e como deu minha mensagem aos seus irmãos? - Vocês estão em silêncio perante as Minhas 

perguntas, pessoal, pois sabem que estas mesmas perguntas a vossa consciência já vos fez. 

64 Vocês se sentem como criancinhas em relação ao Mestre e choram silenciosamente. Perdoo-vos e 

concedo-vos mais um período de tempo para que nele possais finalmente tornar-vos verdadeiros 

discípulos. 

65 Você sabe bem que não lhe faltou instrução, que eu lhe dei muitos incentivos no seu caminho, para 

que você possa continuar no caminho. É verdade que eu me mostro como Juiz, mas primeiro deixo-vos 

sentir o Meu amor pelo Pai. 

66 Povo, se eu desse a paz às nações em prol da vossa renovação e melhoria, aceitaríeis com alegria 

esta condição e vos esforçareis por cumpri-la? - Considerai o que vos estou a dizer, discípulos! 

67 Eu venho cheio de amor e gentileza para que vocês possam aprender a amar uns aos outros e para 

que vocês possam se tornar humildes. Eu sou o exemplo e o livro. Ouçam Cristo de novo, pois Ele é o 

Caminho, a Verdade e a Vida. 

68 Não só Eu me fiz conhecido, mas também Maria, vossa Mãe mais amorosa, e Elias, vosso Pastor 

Espiritual, para que possais compreender que este é o último período em que Deus se faz fisicamente 

perceptível através da mente humana, para ser visto, ouvido e sentido pelo homem. 

69 Se vós, que ouvistes esta palavra, abraçai-a com amor e fazei-a conhecida, como eu vos ensinei, 

em verdade vos digo, a vossa semente continuará até à sétima geração. No entanto, se você não 

demonstrar obediência e tiver piedade, a dor será sentida em seus filhos e em seus descendentes. 

70 Tereis muito que trabalhar no seio da vossa comunidade, mas para que os vossos méritos sejam 

tidos em conta, deveis unir-vos em pensamento e vontade, deveis amar-vos uns aos outros como irmãos e 

irmãs, e deveis estar prontos a perdoar as ofensas uns aos outros. Então você terá quebrado as correntes 

que o prendem ao materialismo, ao amor próprio e ao egoísmo, e começará a viver e a sofrer pelos outros. 
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71 Elias está convosco, e a sua luz ilumina-vos para que possais realizar o santuário no vosso coração, 

tal como vos deu a coragem de empurrar os vossos ídolos dos seus pedestais. O raio de Elias sempre veio 

para erradicar a idolatria, a superstição, a ignorância, e fez com que os homens reconhecessem o poder do 

Deus da verdade. 

72 As pessoas, neste tempo de tribulação, procuram o seu refúgio sob o manto de paz de Maria e 

rezam por todas as pessoas, tanto por aqueles que a reconhecem como Mãe Divina como por aqueles que 

não a reconhecem. 

73 Veja como a guerra se espalha como petróleo sobre a água. O joio deve ser enraizado, para que a 

terra possa ser limpa de novo. 

74 Vigiem e orem pela paz da vossa nação e guardem a Minha palavra nos vossos corações, pois 

ainda estais no tempo de a ouvir. Mas em breve esse tempo vai acabar. 

75 Eu recebo a oração deste povo que também envia os seus pedidos à Rainha do Céu, que lhe dá a 

sua carícia e coloca uma flor espiritual no seu coração. 

76 Abençoados sejam aqueles que seguem os Meus passos. Ouvis a Minha voz, que vos envio da 

perfeição, uma voz ouvida em todo o universo de muitas formas. 

77 Ninguém pode se esconder do olhar do Criador, pois Ele é onipresente. Eu sigo-te para onde quer 

que vás, como a tua própria sombra. Nenhum pensamento pode escapar da Minha Divindade, e não há 

trabalho que tenha ficado escondido ou desconhecido para Mim. Estou tanto com os espíritos justos que 

habitam os lares elevados, como com aqueles cuja confusão mental os fez criar e habitar mundos de 

trevas. 

78 Eu estou com todos. Para uns sou o esperado, para outros sou o perseguido. O Espírito Santo agora 

retira o véu escuro que te cobriu, para que cada olho se refresque nessa luz. Eu sou a Vida Eterna que está 

em busca dos "mortos" para os ressuscitar. 

79 Levantai-vos espiritualmente na vossa oração, de tal maneira que possais alcançar os limiares da 

eternidade onde o tempo não passa e onde tudo é paz e bem-aventurança; pois aí ficareis satisfeitos com a 

verdadeira vida. 

80 Considere que, para todos, chegará inexoravelmente o momento em que ele entrará naquele mundo 

para sempre. Então porque insistes em viver neste mundo? Como é pequena a sua fé e esperança na vida 

espiritual quando você se agarra tão firmemente à terra, e quando vejo que nela você deseja ver novamente 

aqueles que foram seus parentes e que agora vivem no espiritual, em mundos melhores do que este. Por 

que você quer que eles venham de novo ao Vale das Lágrimas para chorar e comer seu pão amargo, 

quando de onde eles moram eles já podem ver o reflexo da Terra Prometida? 

81 Vós sentis que a justiça do Pai se manifesta em todo o universo. Mas digo-vos que não deveis 

confundir a minha justiça com o castigo no sentido comum. O tempo presente apanhou-o desprevenido 

porque deixou os tempos e os seus dons por utilizar, e por esta razão sente-se castigado. 

82 Discípulos, despertem e reconheçam o tempo em que vivem. Digo-vos: Assim como ninguém 

pode impedir a Minha justiça, ninguém pode fechar os portões para o Além que a Minha misericórdia 

abriu para vós. Ninguém será capaz de impedir que mensagens de luz, esperança e sabedoria cheguem aos 

homens desses mundos. 

83 Sou o único dono desse Reino, e a sua chave está na Minha Doutrina. Portanto, compreendam toda 

a graça que eu lhes concedi, os humildes espiritualistas. Pois nenhuma denominação ou fé deste tempo tem 

a manifestação da Palavra Divina, ou a presença dos seres espirituais de luz enviados por Minha Vontade. 

84 Que as grandes denominações ou seitas julguem mal estes ensinamentos, que eles rejeitem esta 

manifestação e vos condenem. A razão é que eles esqueceram, ou não querem entender, que Cristo detém 

a chave de todos os mistérios do espírito. Agora você vai ver quantos daqueles que dizem seguir-Me serão 

na realidade aqueles que Me perseguem. No entanto, a minha palavra terá de ser cumprida. 

85 Esta é a Terceira Era, quando Cristo vem ao mundo "sobre a nuvem", cheio de majestade e 

rodeado de seres espirituais de luz, para libertar e redimir os homens. A todos os sinais da Minha presença, 

a todas as portas que bati. Mas apesar de terem ouvido os Meus passos, eles negaram-Me. Só vocês, os 

humildes, carregam em seu espírito a semente do povo de Deus, que acreditaram em Mim; vocês Me 

sentiram e Me receberam em seus corações. 
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86 Ninguém tem sido capaz de impedir estas manifestações ou parar o seu caminho, pois a verdade é 

luz e uma espada invencível. 

87 Hoje você sabe que a minha vinda neste momento não foi para te banhar com os tesouros do 

mundo. No entanto, como prova adicional da Minha presença entre vós, vós experimentastes de forma 

tangível o Meu amor carinhoso, quer tenhais recuperado a saúde perdida, quer as portas do trabalho se 

tenham aberto, quer tenhais recebido as Minhas manifestações de tantas formas como Eu vos concedi. 

88 A todos vós darei testemunho da Minha presença, tanto no espiritual como no material. 

89 Religiões e denominações do mundo: Abram seus portões e venham até Mim em córregos! 

Homens de poder: Levantem-se e testem o meu trabalho! Homens, mulheres, procurem-Me, tenham 

piedade de vós próprios! Se este povo não estiver pronto para recebê-lo, eu o receberei, o curarei e lhe 

darei o pão da Minha Palavra. 

90 Humanidade, rezai, espero que vos reveleis o mistério da Terceira Era. 

91 Você espera felicidade no mundo? Você sabe bem que esta terra, em vez de dar leite e mel, dá 

lágrimas e morte de acordo com a vontade do homem. 

92 Preparai-vos, pois serão as vossas mãos que destruirão a vossa idolatria quando praticardes a 

adoração espiritual de Deus com todo o vosso amor. 

93 Atenção, pessoal, pois a batalha se aproxima e o adversário se aproxima. Não será o Faraó da 

Primeira Vez, nem o César da Segunda. Aquilo que procura trazer-vos de volta à escravidão - por medo do 

vosso desdobramento e da vossa luz de conhecimento - será a escuridão de todas as idades que vos 

envolve e ameaça. Por isto te dei a espada da luz para lutares. Nessa luz estará a fé, a sabedoria e a 

caridade. 

94 O perdão será uma das virtudes que terá maior mérito perante a Minha justiça. Digo-vos 

novamente: "Amai-vos uns aos outros." 

95 O meu amor fundirá todos os homens e todos os mundos em um só. Antes de Mim, as diferenças 

de raças, línguas e tribos desaparecerão, e até mesmo as diferenças que existem no desenvolvimento da 

alma. 

96 Entre Deus como juiz e o homem há um nível mediador, que é Maria, a mãe mais amorosa, em 

cujo amor os espíritos são lavados e purificados para depois virem perante o seu Senhor. 

97 Ainda que a desobediência de Adão, o crime de Caim e a confusão da Babilônia ainda pesem sobre 

a humanidade, eu vos darei a oportunidade de se libertarem dessas manchas. 

98 Eu vos ofereço esta fonte de água cristalina e pura, para que possais saciar a vossa sede e purificar-

vos de toda a sujidade. Mas vigiai a primavera, pois haverá homens que vos quererão seduzir com falsos 

ensinamentos espirituais e vos dirão que amam a Deus e a Maria. Fique em guarda, pois com isso eles 

querem separá-lo do obstáculo (do Senhor). Aparecerão aqueles que misturam os meus ensinamentos com 

os ensinamentos humanos. Viva com vigilância! Pois já se aproxima a hora em que vos chamarei para o 

julgamento. Então a Minha presença será como o trovão na tempestade, e a Minha luz como o relâmpago 

que surge no oriente e se apaga no ocidente. Então eu convocarei os cento e quarenta e quatro mil 

marcados por Mim para entregar a sua colheita perante a Minha justiça. Alguns estarão na matéria e outros 

no espírito. 

99 Aqueles que me seguiram em 1866 estarão presentes a este julgamento para que também possam 

responder pela sua primeira semente. Antes que a paz chegue, haverá julgamento. Você verá os fortes se 

levantarem contra os fortes; mas nestas batalhas sua força e arrogância se desgastarão. Então a terra terá 

sido banhada no sangue dos pecadores e também dos inocentes. Mas quando essas aflições terminarem, a 

paz chegará às nações, pois os homens reconhecerão a Deus como o único forte e justo. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 61  
1 Quando o Meu raio divino desce até vós, os anjos unem-se à vossa alma em oração e adoração ao 

Pai. 

2 O medo da Minha justiça aumentou o fervor deste povo ao testemunhar as forças da natureza 

desencadeadas nestes dias de julgamento. Por que você desespera? Não vos ensinei a rezar e a armar-vos 

com fé? 

3 Considerai que as forças da natureza vos mostram o cumprimento das profecias de tempos 

passados. Se estais destinados a testemunhar e ver estes acontecimentos, não vos assusteis com a vontade 

do vosso Pai. Tudo com o objectivo de te purificar. 

4 A cada um de vós confio um número de corações, para que ele os guie pela sua palavra e exemplo. 

Mas se você se torna fraco nas provas, que confiança pode incutir nos seus irmãos a respeito da Minha 

instrução? - Entre as pessoas que vos seguem, há corações de pedra, onde só as boas obras conseguem 

movê-los e convertê-los em Minha Doutrina. 

5 Viva desperto e seja sensível, pois a cada passo e em cada lugar eu lhe trarei uma pessoa carente, e 

você não deve passar por ele sem sentir sua necessidade. Também aqueles que você vê apenas uma vez na 

vida pertencem ao rebanho que lhe foi confiado. Eles vão reconhecê-lo no futuro. 

6 Não olhe para imagens de dor apenas por curiosidade. Sede sempre animados pelos sentimentos 

mais nobres, para que as vossas obras possam conter a verdadeira caridade e para que possais trazer 

conforto aos vossos irmãos. Não saia do caminho de um hospital e não se horrorize com um leproso, um 

aleijado, ou um aflito com qualquer doença contagiosa. Não olhe para uma prisão com desprezo ou 

repugnância, e não a passe sem rezar por aqueles que nela se encontram. Estende a tua mão com amor para 

aqueles que caíram, para aqueles que são esquecidos pelos homens. Quanto bem os fará na alma deles! 

7 Açoem os vossos corações para a batalha! Eu não quero soldados fracos nas minhas fileiras. A 

vossa presença no caminho dos vossos irmãos pode significar para eles salvação, libertação, saúde e paz. 

8 Logo terminarei a Minha Palavra entre vós, e aqueles que não a quiserem levar em seus corações 

estarão preparados para que a dor os desgaste. Como poderiam dar testemunho da Minha nova 

manifestação se não estão preparados. 

9 Se na Segunda Era a Minha Palavra falou aos mestres da Lei através do menino Jesus, fazendo 

com que seus lábios se calassem diante das Minhas perguntas, e eu os assombrei com as Minhas respostas, 

então eu lhes digo verdadeiramente, nesta Era também a Minha Palavra chegará aos novos mestres da Lei, 

teólogos e estudiosos, para questioná-los e respondê-los; para isso vocês devem se preparar. Eu vos 

enviarei para dar este testemunho à humanidade, e se os homens não acreditarem em vós, eu lhes direi: "Se 

não acreditardes nos Meus mensageiros por causa da sua pobreza e por causa da sua humildade, acreditai 

neles por causa dos seus milagres". - As obras dos Meus discípulos serão acompanhadas de sinais na 

natureza e na vida dos povos, que farão a humanidade refletir sobre a verdade da Minha Doutrina. 

10 Não quero que os marcados voltem ao vale espiritual envoltos em escuridão depois do seu dia de 

trabalho terreno. Quero recebê-los cheios de luz, força e amor, a fim de enviá-los à Terra como seres 

espirituais, como um exército invisível que suavizará os caminhos, libertará os cativos e despertará aqueles 

que vivem na ignorância, no orgulho ou no vício. O que acontecerá com aqueles que, apesar de terem 

recebido o sinal do Espírito Santo, se encontrarem sem luz e sem mérito no Além? Enviá-los-á o Senhor 

entre os Seus exércitos de luz, ou fará com que encarnem de novo para lavar as suas impurezas? 

11 Em verdade, em verdade vos digo que não sabeis que tempos esperam a humanidade sobre esta 

terra, nem desejais habitar sobre ela naqueles dias. 

12 Desista, desista do pecado, pois a Minha Espada da Justiça Divina vem impiedosamente para 

destruir o mal. Eu ajudarei aqueles que lutam pela sua salvação, e ajudarei com a Minha misericórdia 

aqueles que choram por causa do erro dos homens. Sim, há homens e mulheres que vigiam para 

permanecer na virtude, no bem, e pais que rezam para que seus filhos não se afastem do bom caminho. 

13 Eu vos admoesto a uma penitência bem compreendida, onde não renunciais a nada do que é 

benéfico para a alma e para o corpo, mas onde vos libertais de tudo o que é prejudicial, tão benéfico e 

confortável quanto vos possa parecer - mesmo então, quando essa renúncia significa um sacrifício. 
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14 Onde quer que vá, deixe um rastro de amor e misericórdia para que quem passar por ali possa 

receber a luz. Então você vai realmente tomar o seu Mestre como exemplo. Em verdade vos digo que uma 

das marcas mais profundas que podeis deixar no coração dos vossos irmãos é a do perdão das ofensas 

recebidas. 

15 O teu coração se abriu com humildade para confessar a sua culpa diante do seu Senhor, e eu, sobre 

quem recaem todas as ofensas, concedo-te o Meu perdão como um sopro de paz que acalma o teu espírito 

e enche o teu coração de esperança. Que mais pode a tua alma pedir no exílio em que se encontra? 

16 O Pai vos fala de Seu Reino, Maria vos cobre com seu manto, e Elias vos vigia. Reverenciai a 

graça que vos foi concedida. 

17 Eis aqui o Livro da Verdadeira Vida, aberto diante dos vossos olhos, para que não andeis na 

escuridão. Uma vez que eu te dotei de espírito, é muito natural e muito justo que eu o faça saber algo mais 

do que aquilo que a natureza pode ensinar. Um espírito não deve viver na ignorância, no meio da Minha 

Criação, pois é mais elevado do que tudo o que o rodeia. 

18 Tenho sede não só do teu amor, mas também da tua compreensão. 

19 Aceita as provas e vicissitudes da vida com elevação espiritual, para que elas possam ser úteis ao 

teu espírito. Porque em verdade vos digo que, através deles, compreendereis claramente muitos 

ensinamentos do vosso Pai. 

20 Aceite seu destino, contente com o que você tem, seja paciente. Por que você às vezes perde a 

calma e o desespero? Porque você esquece sua origem e também a dívida que você tem que pagar. 

21 Permita a sua alma compreender e concordar com a sua expiação, então sentirá a luz penetrar no 

seu interior e enchê-lo de esperança, força e alegria. 

22 Entenda que não foi a Minha Vontade que você chorou, e que eu não tenho prazer em ver lágrimas 

em seus olhos. Mas quando vi que a tua alma, que veio pura à Terra, se manchou com os pecados do 

mundo, deixei que ela se purificasse para que pudesse voltar para Mim. Quando o ignorante amaldiçoa 

Minha justiça e o fraco cai, eles são perdoados. Mas vocês que ouviram esta Palavra, que receberam esta 

Lei, não podem desesperar ou blasfemar a menos que apaguem a luz da sua fé e caiam em confusão. Não 

achas - se te faltasse assim - que seria como se fosses contaminar esta folha branca que te dei, ou como se 

fosses atirar de ti o pão que te ofereci com tanto amor? 

23 Não te enfraqueças, não voltes a adoecer e não permitas que ninguém te arrebate os dons que te 

ensino para te desenvolveres. Usa a instrução e a força que te dou para que possas transformar amargura e 

sofrimento em paz e amor. Se há discórdia no seio da tua casa, é porque não foste capaz de pôr em prática 

os Meus ensinamentos de amor. 

24 Desde que Me ouça, você se sente seguro; mas assim que sai da sala de reuniões, você se sente 

tentado de muitas maneiras. Serei eu quem te tenta, quem te faz cair e quem se importa que pereças? 

discípulos, se eu permiti que as tentações existissem, que sejam um teste para vocês! Sua tarefa é resistir a 

eles com fé até que você tenha transformado as trevas em luz. Quando eu coloco no teu caminho aquele 

que ficou aquém, não é para te derrubar, mas para que o possas salvar. Orem sabendo que vivem no tempo 

de batalha do Espírito e que devem cumprir o mandamento que vos diz: Amai-vos uns aos outros. 

25 Seja ativo, não durma! Ou queres esperar até as perseguições te apanharem a dormir? Você vai cair 

na idolatria mais uma vez? Você vai esperar até que doutrinas alienígenas se afirmem pela força ou pelo 

medo? Estejam acordados, pois falsos profetas surgirão do Oriente e confundirão as nações. Junte-se para 

que a sua voz possa ressoar por todo o mundo e para que possa alertar a humanidade a tempo. 

26 Para vos ajudar na vossa união, faço-me sentir entre vós de muitas formas, para vos fazer 

compreender os tempos em que viveis. Mas quão poucos são aqueles que sentem a Minha presença e 

dizem: "É o Senhor!" - Os homens estão a dormir espiritualmente. Vocês que me ouvem, acordaram. Mas 

ainda assim você não se propõe a despertar os outros. 

27 De dentro destes humildes lugares de encontro sairá a nova mensagem para a humanidade, delas 

sairão as multidões que têm na boca o testemunho da sua renovação e progresso espiritual. 

28 Como têm sido pobres, materialmente falando, estas casas de oração; mas a sua grandeza tem sido 

espiritual! Os lugares de reunião em que você ouviu Minha Palavra são como uma árvore poderosa com 

folhagem densa, cuja sombra tem sido benéfica. A sua presença incutiu paz e confiança, e os seus frutos 

alimentaram-no. Os lugares de encontro têm dado refúgio ao adúltero, à criança assassina, aos viciados, 
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aos doentes, àqueles que mancharam a mão com o sangue do próximo, aos pobres, àqueles que têm fome 

de amor. Com todas elas, as lágrimas correram, enviaram orações, e palavras de gratidão foram ouvidas 

deles. Passo a passo, nestes lugares de oração, estas pessoas se purificaram através de lágrimas e orações. 

29 Agora a humanidade está se purificando em meio a uma grande dor, a guerra estendeu sua 

influência sobre o mundo inteiro e o homem fraco recuou. Hoje, rios de sangue correm, nações se 

levantam contra nações, até mesmo mães incitam seus filhos à guerra. Depois disso, todas as 

consequências serão vistas: pestilência, fome e morte. Não haverá lugar livre desta destruição. Aparecerão 

doenças raras, a lepra alastrará e a cegueira também. O sol será sentido ardendo como fogo, os campos que 

foram férteis serão estéreis e as águas serão poluídas. Portanto, deveis preparar-vos, porque o Meu sinal 

não será suficiente para ser salvo. Quantos que não são dos Meus marcados serão salvos, quantos não são 

dos Meus escolhidos encontrarão o caminho da salvação. Observe e reze! 

30 Em verdade vos digo, como ouvis a Minha Palavra neste tempo na Terra através da mediação de 

uma mente humana, assim ela também será ouvida em outros mundos, embora através de outros canais, 

por outros meios. Mas você não experimentará esses milagres até entrar na vida espiritual. 

31 Quem não sentiu mal-estar diante da vida no além? Quem, entre aqueles que perderam um ente 

querido neste mundo, não sentiu o desejo de voltar a vê-los, ou pelo menos de saber onde estão? Tudo isso 

você saberá, você os verá novamente. Mas adquira mérito agora, para que quando deixar esta terra e 

perguntar no vale espiritual onde estão aqueles que você espera encontrar, ser-lhe-á dito que você não 

pode vê-los porque eles estão num nível mais elevado. Não esqueçais que vos disse há muito tempo que na 

casa do Pai há muitas habitações. 

32 Come o pão da Minha Palavra para que a tristeza e a dor escapem do teu coração e possas 

vislumbrar a vida eterna. Eu dou-te um pouco desta paz. 

33 Escutai-me mais uma vez e tirai da vossa mente os maus pensamentos que o mundo vos dá, então 

podereis entrar preparados nos ensinamentos espirituais que vos revelo. Agora mesmo, no momento da 

vossa elevação espiritual, neste momento em que estais fazendo um esforço para vos reunir no mais íntimo 

do vosso coração, as paixões da carne são refletidas na vossa alma. Quando você vai permitir que as 

qualidades e belezas do espírito sejam refletidas em abundância em seu corpo? 

34 Purificai-vos para que possais sentir-Me, passo a passo descartando a vossa materialização. 

Deixem os falsos ídolos que habitam em prazeres insalubres, em vaidades e no desejo inútil de 

reconhecimento. Domina as tuas paixões que te tentam, e fala com elas como Cristo falou no deserto: 

"Não tentarás o teu Senhor, mas adorá-lo-ás". 

35 Lembro-vos também que vos ensinei a dar uma homenagem a Deus e outra ao Imperador, pois 

vejo que tudo doais ao Imperador. Examinai-vos todos os dias por um momento, pois inexoravelmente 

chegará a hora em que ouvireis a Minha voz chamar-vos para o julgamento, e então a vossa alma terá de 

prestar contas de si mesma e da sua concha corporal. Não Me temais nessa hora, eu não sou injusto; temei 

a vós mesmos! 

36 Quando te mostrei na Terra que sou o teu Benfeitor e que te amo e te perdoo, pensas que quando 

entrares na vida espiritual irás encontrar-Me mudado? 

37 Quando vos procuro e vos sigo com tanta ânsia, quando vos falo e me inclino para onde estais, é 

porque não quero que se percam no infinito quando deixarem este mundo, que estejam sem luz, que Me 

procurem e não Me encontrem, que embora esteja muito perto de vós, Me sintam muito longe e não Me 

ouçam nem Me vejam. 

38 Ouve os meus ensinamentos e põe-nos em prática. Bem-aventurados aqueles de vós que vivem sob 

grandes dificuldades, aflições e amarguras, e ainda rezam por aqueles que choram, esquecendo-se de si 

mesmos e orando pela paz das nações. Pois aqueles que agem desta maneira encontrarão o caminho da luz 

que conduz ao reino da perfeição, e na hora do seu julgamento o seu fardo será muito leve. 

39 Estou inundando o seu espírito de benefícios, para que mesmo o homem necessitado que se 

queixava de não poder praticar misericórdia porque não tinha nada, possa hoje perceber que possui 

riquezas inesgotáveis espiritualmente. 

40 Falo-vos por um meio muito digno da Minha Divindade: o homem, e em verdade vos digo, esta 

ligação nunca foi quebrada. Eu sou "A Palavra Eterna" que falou e falará para sempre aos Seus filhos 

amados. 
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41 Quanto mais densa é a escuridão deste mundo, mais intensa é a luz que eu a envio, para que a 

humanidade possa conhecer o verdadeiro caminho. Se você já estivesse equipado, que felicidade você 

sentiria se sentisse Minha presença em cada passo, em cada lugar e em cada ser! Você Me sentiria em seu 

coração, Me ouviria em seu espírito, Me reconheceria em todas as minhas obras, mesmo as menores. Hoje 

a humanidade grita: "Meu Deus, como são escuros os caminhos da vida", sem ver que Elias, o Divino 

Mensageiro da Terceira Era, iluminou os caminhos com a Minha luz, e que neles podeis ver claramente os 

traços do Meu Sangue. 

42 O meu reino está contra o teu reino, eu levantei-me para lutar contra o mundo. Mas que ninguém se 

assuste, pois a Minha espada é feita de amor, e os Meus exércitos estão armados de paz e luz. Os inimigos 

do Meu Reino serão conquistados pelo poder universal do amor; mas por esses inimigos não me refiro aos 

Meus filhos, mas às suas imperfeições, à sua desobediência e aos seus pecados, que eu farei desaparecer. 

43 Como usaria as tuas armas de ódio e morte para te destruir? Poderia eu ser o destruidor dos meus 

próprios filhos? Isto é concebível com Deus? Eu vos digo: Eis aqui o vosso Rei sem coroa, sem ceptro e 

sem manto. Procura a minha palavra, julga-me por ela, se quiseres. Eu vos digo: Meu Reino se aproximou 

de vós neste tempo para ensinar-vos o discurso espírito a espírito com o vosso Pai. 

44 Vós sois os caminhantes a quem será dado contemplar a Nova Jerusalém, a cidade branca e 

luminosa que não está na terra, porque é espiritual. Vá em frente, permaneça firme na fé, siga pelo 

caminho cheio de amarguras e dificuldades até chegar ao grande portão onde Você Me verá. Ali vos 

receberei e vos mostrarei o esplendor do Meu Reino, que é o poder da Minha Glória. Para te ajudar a 

chegar lá, eu dou-te a minha vara de amor. 

45 Hoje procurais a Minha Palavra para fortalecer as vossas almas, pois sabeis que é um momento 

oportuno para percorrer o caminho da espiritualização. Cada pessoa carrega o caminho marcado no seu 

coração, ele só deve querer encontrá-lo. Meu amor mostrou seu poder a todos os Meus filhos, e Minha luz 

não deixou ninguém na escuridão. 

46 Milhares e milhares de seres vivem em desespero e medo. Mas chegará o tempo em que os verá 

erguer-se para a luz, porque sua dor os conduzirá ao caminho da vida eterna. Minha luz desce sobre os 

homens como inspiração divina; mas então surge a dúvida nos homens e eles não acreditam que é a voz do 

Senhor que fala com eles, e isso porque eles ainda não entenderam em que tempo vivem. 

47 A minha semente, que consiste em amor, verdade, misericórdia, saúde e paz, está destinada a todos 

os que a querem semear. 

48 Vocês que ouvem a Minha palavra através do órgão humano da razão não são os únicos que 

recebem mensagens espirituais. Sei onde estão outros dos Meus novos discípulos, aqueles que se preparam 

no amor para receber os Meus pensamentos Divinos através da inspiração, e que intuitivamente sabem que 

horas são. Saiba que eu não tenho concedido a todos a graça de receber Minha Luz ou a do Mundo 

Espiritual através do cérebro humano. Alguns têm sido equipados de uma forma e outros de outra. Mas 

todos estarão de acordo na verdade, que é uma só; todos se conhecerão pela espiritualização, pelas obras 

de amor e misericórdia para com os seus irmãos. 

49 A humanidade gostaria que a visita de um novo Messias a salvasse do abismo, ou pelo menos que 

ouvisse a voz de Deus como a voz de um homem que ressoa nos ventos. Mas digo-vos que bastaria 

observar um pouco, ou reunir a vossa alma em meditação para lhe dar sensibilidade, e já ouviríeis como 

tudo fala convosco. Se vos parece impossível que as pedras falem, eu vos digo que não só as pedras, mas 

tudo o que vos rodeia vos fala do vosso Criador, para que possais acordar dos vossos sonhos de grandeza, 

arrogância e materialismo. 

50 Este é o fim de uma era e o amanhecer de uma nova. A luz do amanhecer já está aparecendo, 

embora as sombras da noite ainda não estejam se dissipando. O milagre está diante dos vossos olhos, mas 

devido à dureza dos vossos corações ainda não suspeitais dele. Como você entrará em silêncio interior 

quando ainda não se arrependeu de suas transgressões? 

51 Acostumou-se à maldade e ao vício que o rodeia. Você considera homicídio, desonra e adultério 

como naturais. Lutais contra a virtude e disfarçais o vício para parecerdes puros aos olhos dos vossos 

irmãos. 
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52 Em verdade vos digo que a humanidade encontrará o caminho para a Luz a partir destas trevas. 

Mas este passo vai acontecer lentamente. O que seria dos homens se entendessem num instante todo o mal 

que causaram? Alguns perderiam a cabeça, outros tirariam as suas próprias vidas. 

53 Povo, não esperem até que vocês estejam no vale espiritual para se levantarem e trazerem ao 

mundo as notícias da Minha manifestação entre vocês. Esta mensagem alcançará o coração dos homens, e 

este será o início da sua espiritualização. 

54 Quando as pessoas forem renovadas, sentirão a Minha presença e o Meu amor nos seus corações. 

55 Ó meus filhinhos, não podem imaginar o desejo divino com que me aproximo do vosso coração! 

Venho falar contigo, para me deleitar em ver-te à Minha mesa. Como vocês ainda não aprenderam a se 

elevar a Mim, eu desço até vocês. Eu nunca deixarei de te amar, nunca me cansarei de olhar para ti com 

ternura. 

56 Esta forma de Me ouvir através de um intérprete humano terminará e a hora vai bater quando o Pai 

tocar o sino para chamá-lo à assembléia para ouvir esta Palavra pela última vez. 

57 1950 está se aproximando, o ano após o qual você não me ouvirá mais. Não pensem que quando o 

som do último sino tiver desaparecido, o descanso virá para este povo. Pelo contrário, este será o primeiro 

momento da vossa luta, do grande dia de trabalho que então empreendereis. 

58 Hoje sois como os Meus discípulos da Segunda Era, quando rodeavam o Mestre, ouvindo os Seus 

ensinamentos e observando as Suas obras. Foi o Mestre quem falou às multidões, quem fez milagres entre 

os necessitados, quem os guiou e corrigiu e quem os defendeu. Mas Ele anunciou-lhes a Sua partida, e eles 

sabiam que seriam deixados no mundo como ovelhas entre lobos. 

59 Como eles temiam aquela hora! E quando chegou o momento da separação, eles foram deixados 

sozinhos na terra. Mas o Mestre estava ao lado deles desde Seu reino, Seu Espírito os encorajava a cada 

hora, e cumpria todas as Suas promessas a eles sem exceção. 

60 Por que vocês, que sabem que esta forma de Minha manifestação chegará ao fim, esperam aquele 

ano 1950 com indiferença? Por que você, que já se sente cansado, pensa que depois desse tempo você 

finalmente será capaz de se inclinar para trás e dormir? Lembrem-se que hoje vocês são apenas pequenas 

crianças que se tornarão mestres daqui em diante! Mas não temas o cumprimento da tua tarefa, lembra-te 

que quando eu estava entre os Meus discípulos, eles também eram principiantes na Minha Doutrina. 

61 Em certa ocasião disse a André, que era um dos meus doze apóstolos: "Acreditas em mim?" "Sim, 

Mestre", ele respondeu-me. "Você acredita que pode curar os doentes em Meu nome?" "Sim, Senhor, eu 

acredito que posso fazê-lo." "Bem," eu disse-lhe, "vai por aquela estrada que leva a Jericó, e encontrarás 

um homem doente nela. Curem-no em 

O meu nome e depois reporta-mo." 

62 André partiu na sua viagem, e no caminho encontrou o doente, que era um leproso, e disse-lhe: 

"Em nome de Cristo, meu Mestre e Senhor, curai-vos"! Mas o leproso só olhou para ele com tristeza, sem 

sentir qualquer melhoria. Pela segunda e terceira vez Andrew pronunciou o meu nome; mas o doente não 

ficou bem. - Profundamente aflito, o discípulo voltou para Mim e disse-me mansamente: "Mestre, o 

homem doente não ficou bom, não ficou limpo da sua lepra". A minha fé em Ti não foi suficiente. Mas eu 

entendi que o que você faz, nós não somos capazes de fazer. Além disso, a doença daquele homem é 

incurável." 

63 Então eu disse-lhe: "Andrew, segue-me", e levei-o ao doente, a quem toquei apenas com a minha 

mão, e a quem eu disse: "Fica bem! O leproso foi imediatamente limpo. 

64 Andrew me perguntou, envergonhado e ao mesmo tempo surpreso, como isso poderia acontecer, 

ao que respondi que o amor misericordioso fazia milagres, mas que ele não podia realizá-lo porque 

duvidava dessa força e sentia relutância em tocar o leproso. E, no entanto, quantos doentes, e entre eles 

quantos leprosos, André, meu amado discípulo, curou mais tarde! 

65 Vou fazer-vos compreender que durante este tempo da Minha proclamação estais a desenvolver os 

vossos dons, e que vos corrijo quando errardes. Mas os teus melhores frutos virão depois de me teres 

ouvido. 

66 Nada inacabado ou inacabado deve o espírito deixar para trás na terra. 
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67 O que eu vos digo é ouvido por poucos, mas chegará a todos os corações. Como a Minha Palavra 

da Segunda Era se espalhou por toda a terra, aquela desta vez será como uma chuva fertilizante para a 

semente que eu semeei antes. 

68 Não pense que você é o único meio de tornar a Minha Lei conhecida pelos homens. Mas é 

necessário que você realize a tarefa que é sua, pois você faz parte dos Meus planos Divinos. Não deixe que 

a calúnia ou a humilhação o intimidem. Visualiza a forma como o teu Senhor andou na Terra. Eu sou o 

Caminho, a Verdade e a Vida; eu sou o Portal. 

69 É hora de você fazer brilhar Minha Doutrina através de suas obras, para que Meu Nome possa 

ressoar no canto mais escondido da terra. Alguns devem ser precursores de outros, como Elias tem sido 

meu precursor ao longo dos tempos. 

70 Se você andar no Meu caminho, não sentirá cansaço, nem virá a Mim exausto. Eu derramei a 

Minha luz sobre este caminho através desta palavra que vos dou por meio do portador da voz, uma palavra 

que em breve não ouvireis mais. imprime o traço dos teus passos no fundo deste caminho, para que 

amanhã te seja feita justiça, quando fores levado pelos Meus bons discípulos, e para que o teu exemplo 

possa servir de incentivo para aqueles que virão depois. Eu espero por ti na eternidade; por isso nunca será 

tarde demais para vir até Mim. 

71 Em Meu Sangue lavareis todas as vossas manchas, pois o que significa Meu Sangue senão amor? 

Eu vos verei vivendo no Meu seio, no ponto mais alto da escada até a perfeição, depois de terdes 

atravessado os desertos áridos e desolados da vossa expiação, depois de terdes evitado as armadilhas das 

vossas paixões e depois de vos terdes resgatado das ondas do mar crepitante. A morte será a dor, as lutas, e 

finalmente chegarão ao lar onde habita a verdadeira paz - uma felicidade como o coração do homem não 

imaginou, e onde brilha a luz da sabedoria infinita. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 62  
1 Amados discípulos, venho confirmar-vos que tudo o que vos tenho dito em tempos passados está 

agora a acontecer. Do mesmo modo, o que vos predisse nesta Era, através do órgão da mente do homem, 

acontecerá. Esta é a razão pela qual a fé reviveu nessas multidões de homens que inicialmente vieram para 

investigar a Minha palavra, para ver se era verdade que o Divino Mestre estava dando aos Seus filhos os 

Seus ensinamentos de amor, e que depois se dedicaram ao estudo e investigação (dos ensinamentos), a fim 

de trazer imediatamente esse ensinamento à humanidade. 

2 Você começa a amar tudo o que é digno do seu coração e espírito purificado das paixões, e 

imperceptivelmente você deixa de amar tudo o que você costumava lutar pelo mundo. - Assim vos fala o 

Espírito da Verdade neste tempo, no qual ele dá a conhecer sua palavra através de criaturas incultas, 

simples e pecaminosas. Pequenos e pobres lugares de encontro que você ergueu nos cantos mais remotos 

das cidades e aldeias, e neles o povo se reuniu, ansioso para ouvir o Meu ensinamento. 

3 Uma vez o povo ouviu Jesus falar nas aldeias, nas margens dos rios e nos campos abertos, até que 

chegou o momento em que o meu trabalho estava para ser realizado, e eu entrei em Jerusalém, a cidade 

cujo nome está para sempre associado com o do Mestre. Mas que as pessoas não Me deixassem ir embora, 

não porque Me amassem, mas porque deveriam matar Aquele que lhes trouxe a mensagem de um 

ensinamento superior ao que até então tinham recebido do seu Senhor. 

4 Agora Cristo vos diz: Eu sou o portão para a Nova Jerusalém. Bem-aventurados todos aqueles que 

entram na luz e na cidade santa através da mesma, pois também não se afastarão dela - mas não porque 

encontrem a morte, pelo contrário, ali encontrarão a vida eterna. 

5 Enquanto os vossos corpos estão abaixados na terra, no seio do qual se misturam com ela para 

torná-la fértil - pois ainda depois da morte continuarão a ser força e vida - o vosso espírito, que está acima 

do vosso ser, não permanecerá na terra, mas mover-se-á com a alma para se mostrar a ela como um livro, 

cujos ensinamentos profundos e sábios serão estudados pela alma. Aí os vossos olhos de alma abrir-se-ão 

para a verdade, e num momento sabereis como interpretar o que não foram capazes de compreender 

durante toda uma vida. Aí compreenderás o que significa ser filho de Deus e irmão do teu próximo. Aí 

você vai entender o 

Compreenderás o valor de tudo o que possuíste, sentirás arrependimento e remorso pelos erros que 

cometeste, pelo tempo perdido, e as mais belas resoluções de rectificação e reparação nascerão dentro de 

ti. 

6 Era necessário que Eu viesse até vós naquela época com uma instrução detalhada e completa, para 

esclarecer mistérios e remover a ignorância, para que pudésseis conhecer todos os dons com os quais 

vosso Pai vos dotou. Sem este conhecimento e sem este desenvolvimento, você não teria sido capaz de se 

aproximar de Mim, e você estaria sempre vagando em seu mar de incertezas. 

7 Você não tem sido capaz de usar os dons e poderes espirituais que você possui por causa da sua 

ignorância. Mas quando eles se manifestaram de forma espontânea e natural em qualquer dos Meus filhos, 

sempre houve alguém à mão para declará-lo anormal ou para lhe imputar poderes ocultos e antinaturais. 

8 Pobre humanidade, que - embora tenha o verdadeiro Deus como Deus - não O conhece nem O 

compreende, assim como não foi capaz de se reconhecer a si mesma, porque carrega uma atadura escura 

diante dos olhos devido ao seu fanatismo religioso - como resultado daquele culto impuro e imperfeito a 

Deus, que sempre foi um obstáculo para a sua ascensão e desenvolvimento espiritual. Mas eu, que sou o 

verdadeiro e único pastor de almas, que sou capaz de conduzi-las ao lar, que a minha misericórdia 

planejou para elas - vou atrás das ovelhas perdidas para trazê-las pelo caminho da luz, que leva ao recinto 

celestial. 

9 Por esta razão, mostro-vos uma nova página do Livro da Vida Verdadeira. 

10 Não vos tirarei nada; pelo contrário, deixo tudo por vossa conta. Ainda não é hora de Eu vir para a 

colheita. 

11 Eu vos ensino com os Meus Divinos ensinamentos a cultivar a terra, e quando tiverdes progredido 

no estudo e no conhecimento da Minha Lei, dá-la-eis a conhecer aos vossos irmãos, juntamente com o 

testemunho das vossas obras de amor e misericórdia. Seguirei os teus passos desde a eternidade e 

guardarei a tua semente. Quando chegar a altura certa, apresentar-me-ás a tua colheita. 
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12 Você vive numa época de provações. Nem uma hora do dia passa quando não se está sob algum 

julgamento. Sob o peso destes o homem mundano blasfema, e o discípulo surpreso se pergunta: Por que 

me sinto deprimido pelo fardo das provas, embora siga o rastro do Mestre? - Mas o Mestre responde-lhe: 

Aquele que Me segue levará uma cruz, e quanto mais conscientemente aderir a Mim e Me emular, mais 

amargo será o seu cálice. Pelo que você seria sem julgamentos? Quando é que vens ter comigo? 

13 A bem-aventurança do Espírito é para aqueles que carregam no ombro o peso da sua cruz e têm um 

olhar de perdão para aqueles que os ofendem, uma palavra de conforto para aqueles que sofrem, e uma 

mão para abençoar todos os que cruzam o seu caminho. 

14 A graça chegará àqueles que, no doloroso caminho de suas vidas, são capazes de se levantar com 

rendição quando caem, e que, sem deitar fora a cruz de sua comissão, alcançam com Ele o cume da 

montanha. Pois estes terão seguido o seu Mestre nas suas vidas e estarão com Ele no seu reino. 

15 Não pense que Cristo, porque Ele era Deus encarnado, sangrou e morreu sem sentir dor em Sua 

agonia. Em verdade vos digo que a dor de Cristo era real, e não havia dor antes ou depois que fosse igual a 

ela. Na sua própria carne a dor era tão intensa que gritou: "Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonaste!" 

16 O cálice do sofrimento também lhe será entregue. Não o rejeite, pois nunca lhe será enviado um 

teste além das suas forças. 

17 Estou despertando-vos com a Minha luz, e da mesma forma despertarei as denominações com a 

verdade desta Palavra. 

18 O meu amor misericordioso iluminou todos os espíritos neste tempo, e as perguntas e ansiedades 

irromperam dentro deles. Homens e mulheres estão se levantando em busca de luz porque se sentem como 

náufragos no meio de uma tempestade. 

19 Todos, desde os cientistas que estão perdidos no mar da vida, até aqueles cujas mentes não estão 

treinadas, sentem a chegada da Nova Era. Quantas dessas pessoas, quando Me buscarem, virão até vós 

para perguntar o que o Mestre vos ensinou! Nem todos virão docilmente, alguns exigirão provas para 

acreditar e outros irão ameaçá-lo! Este é o tempo para o qual você deve estar preparado, esta será a 

oportunidade de ganhar mérito diante do seu Senhor. 

20 Falarás como eu te ensinei. Dos vossos lábios não virão palavras melodiosas e sem conteúdo, 

como os homens as usam. Que apenas palavras humildes, simples e sinceras saiam de suas bocas, e 

movam todo o coração de quem as recebe. - Tornai-vos também dignos de Mim, revelando-vos os 

segredos que esperam o momento de vir à luz na Minha câmara oculta do coração. Encorajem-se em mim, 

vacilando do nada. 

Não é da Minha vontade que os homens fechem a boca e silenciem o Meu povo, espalhando o medo. 

21 Dêem o devido valor às provações que sofreram, para que não temam aqueles que ainda estão por 

vir. Conquistaste o Faraó, passaste por cima dos ídolos que adoravas como se eles fossem o teu Deus. 

Você esqueceu as tradições e manteve a lei, e rejeitou o fanatismo religioso. Mas nesta luta, o teu espírito 

foi temperado. 

22 Não dê ao seu corpo mais importância do que ele realmente tem, nem permita que ele tome o lugar 

que pertence apenas ao seu espírito. 

23 Entenda que a concha do corpo é apenas a ferramenta de que você precisa para que o espírito se 

manifeste na Terra. 

24 Você deve ir trabalhar vestido com humildade no cumprimento de sua tarefa, então você ficará 

surpreso ao ver como um poder misterioso proporciona e prepara tudo em seu caminho. Do mesmo modo, 

quando você coloca a semente de Minha Doutrina em qualquer coração, você vai descobrir que - mesmo 

antes de chegar a ela - ela já estava atenta e receptiva a ela, e que, portanto, ela era capaz de receber a 

semente em seu coração. 

25 Não desespere diante da esterilidade dos campos neste momento. Não desanime quando, enquanto 

semeia uma semente, descobre que só há pedras debaixo da camada superior do solo. Lutem vocês 

mesmos contra as pedras! Eu dou-te as ferramentas para o fazeres. Tenha fé, e eu prometo fazer-me 

conhecer onde precisa de mim. 

26 Observe, pois os homens se prepararão e se unirão em grandes e poderosos grupos, sem saber por 

que o fazem. No entanto, você sabe que eles estão em busca da Minha Terceira Revelação, em busca 
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d'Aquele que prometeu voltar para eles. Eles irão procurar luz nos Testamentos passados, esperando 

encontrar uma palavra que lhes confirme sua convicção de que este é o tempo do Meu retorno como o 

Espírito Santo. 

27 As pessoas Me questionam e Me dizem: "Senhor, se Tu existes, por que não te manifestas entre 

nós, embora em outros momentos Tu tenhas descido ao nosso mundo terreno? Porque não vens hoje? A 

nossa impiedade é agora tão grande que te impede de vir em nosso auxílio? Você sempre procurou os 

perdidos, os 'cegos', os 'leprosos' - agora o mundo está cheio deles. Será que já não excitamos Tua 

compaixão? - Disseste aos Teus apóstolos que voltarias para o povo e que darias sinais da Tua vinda, que 

agora pensamos ver. Porque não nos mostras a tua cara?" 

28 Eis que é assim que os homens esperam por Mim, sem sentir que eu estou entre eles. Eu estou 

diante dos seus olhos e eles não Me vêem, eu falo com eles e eles não ouvem a Minha voz, e quando 

finalmente Me contemplam por um momento, Me negam. Mas continuo a dar testemunho de Mim, e 

aqueles que esperam em Mim, eu continuarei a esperar. 

29 Mas em verdade, os sinais da Minha revelação neste tempo têm sido grandes, mesmo o sangue dos 

homens, derramado nos rios e regando a terra, tem indicado o tempo da Minha presença entre vós como o 

Espírito Santo. 

30 Tudo foi escrito no Livro dos Sete Selos, que está dentro de Deus, e cuja existência foi revelada à 

humanidade através do apóstolo e profeta João. O conteúdo desse livro foi-vos revelado apenas pelo 

Cordeiro Divino, pois nem na terra nem nos céus havia um espírito justo que vos pudesse explicar os 

mistérios profundos do amor, da vida e da justiça de Deus. Mas o Cordeiro Divino, que é Cristo, soltou os 

selos que fechavam o Livro da Vida, para revelar o seu conteúdo aos Seus filhos. E agora Elias foi enviado 

como representante da Terceira Era, e como precursor da Minha manifestação entre os homens, para 

preparar as vossas mentes para a compreensão desta revelação. Foi ele que colocou a primeira pedra do 

Templo do Espírito Santo, e que vos revelou que estais no tempo do Sexto Selo, e que todos os que 

quisessem ouvir e ver estas manifestações seriam testemunhas perante a humanidade, a quem teriam de 

dar a Minha verdade, testemunhando com as suas obras a realidade da Minha manifestação. 

31 As primeiras mentes através das quais esta luz se manifestou foram preparadas por Minha graça. 

Mas para serem dignos da Minha manifestação, eles rezaram e permaneceram na fé, na reverência e na 

elevação. Entre eles estava Meu filho Roque e Meu servo Damiana - portadores da voz através de quem 

primeiro Elias nele e depois O Verbo Divino nela anunciou à humanidade a vinda da Terceira Era. Através 

da sua mediação comecei a convocar os filhos de Israel e a marcar os escolhidos de cada tribo. 

32 Desde então, alguns dos meus filhos têm tentado extinguir esta luz. Mas, em verdade vos digo, 

ninguém poderá fazer isso, pois a luz da Sexta Lâmpada vem de Deus. Ao invés disso, aqueles que 

procuraram lutar contra essa luz, queimaram a sua chama. 

33 Então estude o Meu ensinamento e me diga se todas essas profecias poderiam ter se tornado 

realidade no seio de qualquer comunidade religiosa. 

34 Com a Palavra de amor e vida eu vos ensinei uma perfeita adoração a Deus, e viestes a conhecer 

uma nova união com vosso Pai que vos prepara para a perfeita união do espírito com o espírito. 

35 As faculdades que o espírito possui foram-vos reveladas, e compreendestes que, embora 

possuísseis uma herança, não a conhecíeis. Convenci-vos da Minha presença, concedendo-vos, no vosso 

caminho de vida, os benefícios que só a Minha misericórdia pode realizar - tanto para a vossa saúde física 

como para a vossa moral; pois só a luz da fé vos permitirá alcançar o fim do vosso caminho espiritual de 

reparação. 

36 Hoje recebo de cada um dos Meus filhos a sua oferta e o seu pedido. 

37 Abandone o cansaço da sua alma e do seu corpo, pois você ainda tem que andar e trabalhar. O 

tempo da dor coincidiu com o da Minha vinda, para que você não seja abandonado. Que alegria será 

experimentada por aqueles que contrariam os sofrimentos da vida com a prática da Minha Doutrina! 

38 Durante este tempo, seu coração aprenderá a bater de amor pelos outros, pois vocês se 

reconhecerão na verdade como irmãos em Deus. A mão daquele que ama será forte para erguer o caído. A 

pedra que sente o toque da Minha misericórdia jorrará água inesgotável. 
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39 Hoje os lábios das crianças deste povo ainda permanecem fechados, e não proclamam ao mundo 

que Cristo Rabino voltou. Mas sua burrice não deve durar mais, ou amanhã você vai chorar por sua 

desobediência. 

40 Acreditem verdadeiramente que suas obras continuarão como sementes para as gerações futuras, e 

que vocês tiveram que atravessar o cadinho do sofrimento apenas para se purificarem e para que pudessem 

entender os dons que eu lhes dei. Muitos de vós tiveram de se lavar nas águas da purificação. A mente do 

portador da voz foi purificada, o coração daquele que tinha de guiar os homens, a mão daquele que tinha 

de curar os doentes, a visão espiritual daqueles que tinham de entrar no Além para profetizar. 

41 A dor, o cálice da amargura, e as provações de suas vidas o impeliram a suportar a batalha que se 

aproxima, pois verdadeiramente eu lhes digo, sua fé, sua espiritualidade, e sua paciência serão testadas 

pela humanidade. Digo isto não só àqueles que Me escutam agora, mas a todos aqueles que, mesmo depois 

do tempo desta manifestação, se levantarão e tomarão a sua cruz para Me seguir. 

42 Revesti-vos de mansidão, de misericórdia, de humildade, para que sejais reconhecidos como Meus 

discípulos. Se vos considerardes verdadeiramente discípulos de Jesus, mesmo os fariseus, quando se 

aproximarem de vós escondidos sob uma máscara para vos atacarem, tornar-se-ão cordeiros suaves diante 

do vosso exemplo de lobos. 

43 Eu vou salvar-te com a Minha luz. Não há ninguém que possa dizer hoje que ele já está salvo. Em 

verdade vos digo, se eu vos oferecesse a salvação neste tempo por um justo, vós estareis perdidos, pois não 

Me podereis apresentar um justo. 

44 A humanidade naufraga no meio de uma tempestade de pecados e vícios. Não só o homem, 

quando cresce, mancha sua alma ao permitir o desenvolvimento de suas paixões; até mesmo a criança, em 

sua tenra infância, experimenta a virada do barco em que está navegando. A minha Palavra, cheia de 

revelações, ergue-se no meio desta humanidade como um imenso farol que mostra o verdadeiro caminho 

para os náufragos e reaviva a esperança naqueles que estavam perto de perder a fé. 

45 Está escrito que "todos os olhos Me verão", pois espiritualmente todos conhecerão a Minha 

verdade. Os cegos devem abrir os olhos para a luz, e ver Elias conduzindo grandes multidões à Minha 

presença. O mundo incrédulo se verá sobrecarregado com este tipo de testemunho, com surpresas e 

provas, e enquanto alguns Me negarão, segurando as Escrituras como provas, outros se alegrarão porque 

verão a hora do cumprimento de muitas profecias que anunciei pela boca dos Meus profetas e pela boca de 

Jesus. 

46 Aqueles que esperam a Minha vinda no seio das suas igrejas não suspeitam sequer de que forma e 

onde Eu me manifesto, embora a Minha manifestação se tenha feito sentir através de numerosos 

acontecimentos. Como um relâmpago que surge no Oriente e se apaga no Ocidente, assim tem sido a 

Minha vinda. Mas a vibração e o reflexo do Meu Espírito transformaram-se entre vós na palavra dos 

homens, para que possais compreender quem Ele é que bateu à porta do coração dos homens, e por que 

foram dados os sinais. 

47 Eu queria anunciar-Me através de simples órgãos de intelecto pouco sofisticados, porque eles são 

livres de preconceitos, de interpretações distorcidas da Minha lei, e são, portanto, os mais adequados para 

transmitir a Minha Palavra na maior pureza. Esta palavra será apaixonadamente discutida pela 

humanidade, mesmo que ela queira espalhar um véu de indiferença sobre ela. Pois será o único, neste 

momento, que vai lançar luz sobre muitos mistérios e muitos erros. 

48 Em verdade vos digo que, depois de 1950, afligirei com o Meu poder e a Minha justiça todos os 

rituais eclesiásticos celebrados no mundo, e se o seu clero e pastores não despertarem com este despertar, 

falarei com eles usando os menores de idade. Assim como as nações foram afligidas pela Minha justiça, 

assim também as várias denominações serão submetidas à prova. Cada coroa, cada ceptro, cada título e 

cada hierarquia serão julgados. 

49 Pessoal, onde guardam as palavras e os ensinamentos que eu vos trouxe com tanto amor? 

Considerai que esta palavra tem sido a carícia Divina com a qual vosso Pai vos despertou neste tempo. Ou 

você vai esperar que as forças liberadas da natureza o despertem do seu sono? 

50 O Pai não quer aparecer ao Seu povo com reprovação, mas para abençoar suas obras; mas ainda 

não aparece entre vós a intenção de renovação, e isto porque não tendes sido capazes de compreender todo 

o amor que o vosso Mestre mostrou ao tirar-vos da imundície para revestir-vos com a Sua graça. 
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51 Não ouvis a voz do Espírito que vos diz que sois os discípulos da Terceira Era? Ouçam essa voz e 

peguem em vocês mesmos! Seu Mestre, com Seu sofrimento, Seu ensinamento e Seu exemplo, já escreveu 

no coração dos homens a lei que você deve seguir. Os apóstolos, aqueles mártires, lutaram para cultivar a 

semente de Minha Doutrina. Lutai agora pelo bem das gerações de amanhã, porque dessa semente ireis 

colher o fruto maduro que dará paz e felicidade à vossa alma. 

52 O amor ao vosso Deus, a misericórdia aos vossos irmãos, e o desejo de perfeição vos conduzirá à 

prática da Minha instrução. Não precisareis da dor ou do medo da Minha justiça para vos incitar ao 

trabalho, pois então os vossos méritos não serão verdadeiros aos Meus olhos. 

53 Deixar que outros povos despertem para os novos tempos apenas quando virem terras devastadas 

pelas inundações, nações destruídas pela guerra e pestilências destruidoras da vida. Esses povos - tendo-se 

tornado arrogantes em suas ciências e embalados ao sono pelo esplendor de suas religiões - não 

reconhecerão Minha Palavra nessa forma discreta, nem sentirão Minha Revelação no espírito. Portanto, a 

terra deve ser sacudida primeiro, e a natureza dirá aos homens: O tempo está cumprido, e o Senhor chegou 

até vós. - Para que a humanidade desperte, para abrir os olhos e afirmar que sou eu que vim, o poder e a 

arrogância do homem deve primeiro ser afligido. Mas a vossa tarefa é observar, rezar e preparar-vos. 

54 Alguém me diz em seu coração: "Senhor, como é possível que - embora nos ames tanto - permitas 

que a tua justiça seja sentida desta maneira?" A isto eu respondo-te: Se a Minha justiça não cumprisse os 

teus feitos desta maneira, estarias irrevogavelmente perdido. Se eu permito que a dor venha sobre vós, e 

também a morte, é porque a dor purifica a alma e a morte a renova. Por que vocês não deveriam beber o 

cálice do sofrimento e da morte, mesmo que vocês mesmos o tenham criado? Em verdade vos digo que a 

dor e a morte na carne são menos terríveis do que aquela que a alma sente por remorso ou por tristeza por 

ter ofendido o seu Criador com as suas transgressões. 

55 Você ouve sem entender. Não deixe toda a responsabilidade pela compreensão da Minha Palavra 

apenas para o espírito, ou para a mente ligada à Terra, sem que cada um tome a parte que lhe pertence. 

Que seja a consciência a determinar pelo que um ou outro é responsável. 

56 Quando você vê que eu vim até você cheio de paz, não sente compaixão pelo pensamento dos seus 

irmãos que não têm um momento de paz? Não daria alegria aos vossos corações se eu vos dissesse que 

através das vossas orações e pensamentos envoltos em misericórdia, os vossos irmãos podem despertar 

para a luz? 

57 O Pai veio naqueles dias para salvar Seus filhos; nos dias atuais, é para serem homens que se 

salvam uns aos outros, através do amor que seu Pai lhes ensinou. 

58 A minha misericórdia construiu uma ponte entre o Meu Reino e a Terra. Esta ponte é o Meu povo; 

através dela os homens chegarão à Terra Prometida. 

59 Eu espalhei a Minha sabedoria entre o Meu povo, Maria derramou o seu amor no teu coração, mas 

onde está esse amor e essa sabedoria que ainda não Me ofereces? O que você faz com o que você recebe 

da Misericórdia Divina? Você duvida por momentos, porque eu venho em espírito; sinta-Me nesta forma, 

porque verdadeiramente eu lhe digo, você nunca mais Me terá como homem. 

60 Pela boca do portador da voz ouve-se a Minha palavra, e essa voz deu o chamado àqueles que 

perderam o caminho, correndo atrás do povo, dos prazeres e dos tesouros do mundo, pensando que 

encontrariam lugares melhores do que aqueles que o Pai destinou para cada um dos Seus filhos. Estas 

crianças chegaram a Minha Presença com "vestes" esfarrapadas, com corações enojados e com marcas que 

a intoxicação do materialismo deixou em todo o seu ser. - Quando o Pai vos perguntar sobre a vossa veste, 

compreendei que é a da dignidade humana, que é branca e pura, e por isso a apresentar-me-eis sempre. 

61 Muitos estão agora a voltar para Mim. Isto é porque eles me amam? Não, a razão é que chegou o 

momento em que o mundo não podia oferecer-lhes o que eles pediam. Então eles se lembraram que eu 

existo; mas eu os aceito. Porque agora que Me ouvem, arrependem-se de seus pecados, e o amor pelo Pai 

nasce em seus corações. A luz da Minha Palavra será como um novo amanhecer em Meus filhos, e o 

passado deles será como a noite quando ela se for. 

62 Sacia completamente a tua sede, lembrando que muito em breve a tua palavra saciará a sede do teu 

irmão. Se você ainda sente sede, embora Me ouça e beba deste vinho, é porque o seu coração deseja as 

glórias do mundo. Somente a Minha Palavra mais paciente e amorosa será capaz de realizar o milagre da 

tua transformação, e então serás verdadeiramente digno de trilhar o teu caminho e levar os Meus 
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ensinamentos aos teus irmãos. Que ninguém seja humilhado ou negado a Minha misericórdia, que 

ninguém seja preferido, pois assim não Me teríeis como exemplo. Você acredita que o Meu sangue 

derramado na cruz não cai mais sobre nenhum dos pecadores? 

63 Quando João Batista anunciou a vinda iminente do Reino dos Céus, a sua profecia era para todos. 

Aquele profeta e precursor de Cristo tem estado entre vós neste tempo. Ele veio antes do Meu raio se fazer 

conhecido através da mente humana, e ele também veio para anunciar que a vinda do Espírito Santo estava 

muito próxima. Seu anúncio, sua profecia, foi para todos sem exceção, e vocês o conheceram neste tempo 

pelo nome de Elias, pois este espírito é o daquele profeta que esteve com os homens em todos os tempos, e 

ele é o prenúncio que preparou os caminhos do Senhor. Portanto, eu vos dou as boas-vindas, pois vim sem 

julgar pecados ou humilhar aquele que mais se manchou a si mesmo. Estes estarão entre aqueles que Me 

amam mais fervorosamente, pois suas transgressões foram muitas, e todos foram perdoados. 

64 A "estrela" que indica Minha Presença e Minha Palavra tem sido "vista" apenas pelo povo comum. 

Os reis e os cientistas dormiram em sua grandeza, e não puderam descobrir no firmamento a Luz Divina, 

para então partir e segui-la como aqueles magos do Oriente que deixaram tudo para trás para alcançar 

aquela luz celestial que anunciava ao mundo a vinda do Salvador. Se os estudiosos procurassem Minha 

luz, e aqueles que vivem em grande riqueza colocassem em prática algo dos Meus ensinamentos, eles 

sentiriam Minha presença em seus corações. 

65 Uma vez eu te disse que é mais fácil para um camelo passar pelo olho de uma agulha do que para 

um rico avarento entrar no Reino dos Céus. Hoje vos digo que esses corações devem libertar-se do 

egoísmo e praticar a caridade para com seus irmãos, para que suas almas possam passar pelo caminho 

estreito da salvação. Não é necessário libertar-se de posses e fortunas, mas apenas do egoísmo. 

66 Quantos de vocês já foram donos de alguma fortuna na terra, e esqueceram a miséria e as 

necessidades dos seus vizinhos. Então, quando chegou a hora do julgamento da tua alma, sentiste que a 

magnitude dos teus pecados era tão grande, e a porta espiritual tão estreita, que compreendeste que não 

podias passar por ela. 

67 Hoje em dia não é um tesouro de bens materiais que se deve partilhar com os necessitados. A 

vossa riqueza neste momento é luz e conhecimento espiritual, e é por isso que vos podeis considerar 

espiritualmente ricos. Mas considera o seguinte: se é uma grave transgressão aos olhos de Deus negar ao 

teu irmão as riquezas do mundo e agarrar-se a elas - o que achas que significa negar-lhe os dons 

espirituais da graça, que nunca diminuem, por muito que lhes dês? Qual será então a justiça para estes 

ricos de espírito que se mostram tão egoístas? 

68 Eu vos destinei a dar grandes ensinamentos à humanidade através da vossa mediação. Em verdade 

vos digo que este povo não foi formado por acaso, nem um único coração foi acrescentado por acaso. Os 

cento e quarenta e quatro mil que devem ir trabalhar em espírito e em corpo serão como um livro aberto, 

cheio de luz, experiência e reparação. 

Portanto, eu toco suas almas pela consciência, e em verdade vos digo que, se não se converterem 

durante o dia, o farão ao cair da noite. Mas eles virarão o seu olhar para cima, para o Pai, e depois tomarão 

o caminho do cumprimento. 

69 Ainda te dou outro período de tempo para pensares na tua missão e preparares o teu coração. Eu 

envio-te desta vez para que possas dar testemunho da Minha verdade. O Sexto Selo fala, a sua luz espalha-

se, o seu mistério desvanece-se. Chame os homens, mulheres e crianças para ouvir Minha Palavra, pois o 

ano de 1950 virá, e Minha voz não será ouvida nesta forma então. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 63  
1 Porque é que o teu coração treme de medo quando ouves a Minha palavra de juiz? Oh, se ao menos 

vocês tivessem sempre medo, mas não de castigos, mas de vergonha de Me machucar e de se contaminar. 

Quanto bem você conseguiria para a sua alma! 

2 Eu vos disse para vos fazerdes dignos da Minha presença nesta manifestação, para que não fecheis 

as portas da Minha misericórdia. 

3 Eu sou perfeito e espero perfeição de ti. Só assim se chega ao cume da montanha. Por isto, dou-te 

o tempo, a luz e a força. 

4 Neste dia que os homens dedicam à memória daqueles que partiram para o outro mundo, e que 

erroneamente chamam o Dia dos Mortos, concedo-vos que esses seres vos contactem para que vos dêem 

provas de que estão vivos. Eles lhe dirão que assim como você recebeu missões espirituais para cumprir na 

Terra, eles também cumprem missões difíceis no vale espiritual. 

5 Não chore por estes seres, não os sobrecarregue com as suas preocupações materiais, não lhes falte 

respeito. Deixem-nos comunicar com vocês, recebam em seus corações sua mensagem e seus bons 

conselhos, e então deixem-nos ir em paz para o mundo onde eles vivem e de onde eles olham por vocês. 

Esta graça de os ouvir vai passar em breve. Depois disso, vocês sentirão a presença deles apenas em seus 

corações. 

6 Enquanto eu vos unir, não só com todos os que habitam na Terra, mas também com aqueles que 

vivem em outros mundos, muitas das nações não sentem a Minha presença porque estão envolvidas nas 

suas guerras. Mas sem sabê-lo, eles estão cumprindo a Minha Palavra da Segunda Era, na qual eu anunciei 

a vocês que voltaria quando esses eventos ocorressem na humanidade. 

7 Vá ao trabalho, entenda esta palavra com zelo. O que seria de si se já não conseguisse ouvir, se 

essas bocas fossem silenciadas antes da hora marcada? Que instruções daria àqueles que ainda estão por 

vir, já que ainda não vos dei todas as Minhas revelações? 

8 Persevera na tua renovação, observa, reza e aprende. Escuta-Me o quanto quiseres, mas não te 

acostumes à Minha presença. Buscai-me sempre como Pai e como Mestre, nunca desafieis a Minha 

justiça. 

9 Vede como, por esta pequena fé que tivestes, obtivestes muitos milagres, como o presente, pelos 

quais ouvireis a voz daqueles que foram vossos parentes no mundo. 

10 Não serão os túmulos que se abrem para deixar sair aqueles que estão imóveis dentro deles; serão 

as portas do mundo espiritual que deixam passar aqueles que estão cheios de luz e vida para que vocês 

saibam da sua vida contínua. 

11 Se um desses seres ainda expressar inclinações humanas ou desejo por coisas terrenas, tenha 

piedade dele e dê-lhe a luz através da sua oração. Lembrem-se que devem ficar um ao lado do outro. 

12 Assim, avançais passo a passo no caminho que conduz ao cume da montanha, onde chegareis 

quando tiverdes pureza e perfeição na alma. 

13 Compreendei que tendes Cristo como Mestre, que a Minha Palavra dada através destes lábios dos 

homens vos uniu, e que esta Palavra é o Livro do Amor e da Sabedoria. Dou-te uma nova lição de cada 

vez para o refrescamento da tua alma. Hoje você sente prazer quando Me escuta, amanhã você vai sentir 

alegria quando colocar em prática o Meu ensinamento. Eu disse que os homens virão até vós desejando 

esta luz, e é necessário que a encontrem nas vossas palavras, nas vossas obras, e na vossa vida. 

14 Eu pus a mesa e os convidei para o meu banquete, mas eu lhes digo que mais tarde serão vocês que 

colocarão a mesa para receber seus irmãos e assim continuar esta festa de fraternidade e de amor por toda 

a eternidade. Nesta Terceira Vez, o vosso espírito cumprirá o seu destino de ensinar aos vossos irmãos e 

de partilhar com eles tudo o que recebeu da Minha Misericórdia. Não serão bens materiais - já que lhe 

faltam - serão bens espirituais, com os quais você será banhado. 

Para que sua virtude seja acreditada e para que sua palavra tenha poder para convencer e converter, 

você deve permanecer no caminho do bem. Quando sentires que o Meu amor te afastou do caminho do 

mal e te colocou no caminho da renovação, dá passos firmes lá e não voltes para o lugar de onde foste 

salvo. Então, se você se propuser a pregar renovação, correção e perseverança no bem, você vencerá 

facilmente e moverá o coração do pecador. Se souberes purificar o teu coração e os teus lábios naqueles 
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momentos em que diriges as tuas palavras ao coração duro do teu irmão, se nesses momentos levantares os 

teus pensamentos para Mim com confiança, serei eu que falarei através da tua mediação, tocando com a 

Sua palavra as fibras mais escondidas desse coração e fazendo-o assim sentir a Minha presença. 

15 Entendam que vocês devem se transformar espiritual e fisicamente, que muitos de seus costumes e 

tradições - um legado de seus ancestrais - devem desaparecer de suas vidas para dar lugar à 

espiritualização. 

16 Veja esta humanidade mergulhando em um abismo, enquanto você ainda está preso em um sono 

profundo no qual você procura apenas o seu descanso e não se importa com o que acontece com os outros. 

Digo-vos novamente que não vos deveis preocupar mais com o que é desnecessário, com o que é 

prejudicial, para que possais usar melhor estes momentos para fazer obras de misericórdia, para semear a 

Minha semente de amor nas almas dos vossos irmãos. 

17 Este é o tempo que Meus profetas viram e anunciaram, este é o tempo que Eu vos predisse em 

Minha Palavra. Saiba como uma após outra dessas profecias estão agora a acontecer. Minha Palavra Real 

nunca retrocede, nem se contradiz, nem se nega a si mesma. Mesmo por meio destes bocais humanos, dei-

vos muitas profecias, que vistes acontecerem uma após outra. Digo-vos isto porque o ano 1950 se 

aproxima e depois disso já não ouvirão a Minha palavra através do órgão humano do intelecto. 

18 Falo-vos com palavras gentis e cheias de amor para vos convencer de que tendes de vos preparar 

para esse grande dia. Bem-aventurados aqueles que confiam que a Minha Palavra é imutável, e que se 

preparam para esse tempo, pois não ficarão consternados que esta forma da Minha manifestação acabe. 

19 Ouçam a minha voz, ainda se podem refrescar com ela durante alguns anos. É o Cântico dos 

Cânticos que ressoa no Céu e cujos ecos são ouvidos na terra. Quando esta canção não for mais ouvida 

pela boca dos portadores da Minha voz, farei com que a escutem doravante nos recessos mais íntimos do 

vosso coração, quando se unirem espiritualmente a Mim. Na verdade vos digo que é pouco tempo até lá 

que estas previsões se concretizarão. Mas também vos digo que o homem não poderá colocar a sua 

vontade acima da Minha, tentando prolongar a Minha proclamação entre vós. Estejam vigilantes, pois 

muitos se disporão a enganar os seus irmãos. Continuareis a trazer os pecadores à Minha presença, aqueles 

que se contaminaram por roubo, adultério ou algum crime, não para acusá-los perante o Senhor, mas para 

que sejam perdoados e libertados das suas trevas e das suas manchas. 

20 Continuareis a ungir os doentes com amor e em Meu nome, com tanta ou maior confiança e fé do 

que aquela que agora possuís, para que eu possa continuar a fazer maravilhas entre vós. Esta será a 

semente que receberei e guardarei nos Meus celeiros. 

21 Qual dos seus atos você acha que foi perfeito? A tua consciência diz-te que até hoje não fizeste 

uma única. 

22 Lembre-se que só o que é perfeito me alcança. Portanto, o vosso espírito só entrará no Meu Reino 

quando ele tiver alcançado a perfeição. Vós saístes de Mim sem experiência, mas tereis de voltar para 

Mim adornado com a veste dos vossos méritos e virtudes*. 
* A veste do Espírito, que deve ser adornada com os nossos méritos e virtudes, é a nossa alma; pois o Espírito só 

pode voltar ao coração de Deus com a veste da sua alma purificada. 

23 Pessoas, levantem os vossos rostos e vejam os céus. Quando sente que eu venho como juiz, você 

treme e curva o pescoço. Entenda que o tempo do Meu diálogo espiritual com o homem chegou, como está 

escrito. 

24 Portadores da voz deste povo, vós que sois os instrumentos pelos quais falo à humanidade, escutai 

a Minha Palavra que vos diz: Vós sois a fonte, a Minha Palavra é a água cristalina. Deixa-o transbordar, 

mas mantém a sua pureza. 

25 Sobre este povo descerá as Minhas directivas, para que a Minha verdade possa permanecer 

ancorada. De vós emanarão as transcrições fiéis que mais tarde se imprimirem nos corações dos homens 

de todas as raças. Entre vós estão os discípulos que irão unir-se e ordenar os escritos. 

26 O meu concerto celestial é ouvido na terra, para que as predições dos profetas e a palavra de Jesus 

se realizem. Há muito tempo, Joel falou-vos de um tempo em que os filhos e filhas de Israel profetizariam 

e teriam visões e sonhos, e que o Meu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Em verdade vos digo, 

agora é o tempo previsto. 
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27 Aqui está o Meu Espírito manifestando-se através de ti, o mundo espiritual falando através da tua 

boca. Aqui estão homens e mulheres de todas as idades que penetram no espiritual com seu olhar, e outros 

que recebem anúncios e revelações em seus sonhos. 

28 Este é o momento em que Minhas hostes espirituais estão se aproximando do mundo para levantar 

aqueles que Me seguirão e destruir a planta venenosa e as ervas daninhas do pecado. 

29 Vejam-me, vejam-me! Você quer descobrir alguma forma e não a encontra. Você vê apenas o 

brilho da Minha Luz, pois esta sou Eu: A Luz. 

30 Deixo-te a observar à luz do Sexto Selo. Dele brota o dom da Palavra, dele nasce este concerto que 

ouvis no vosso coração e que faz tremer o vosso espírito, pois eu sou o Senhor. Diante de ti está The 

Lamb, que solta O Sexto Selo, para te mostrar O Caminho. Pois o Cordeiro é Cristo, e Cristo é O 

Caminho. 

31 Todos respeitam o lugar atribuído aos outros e têm respeito por si próprios. 

32 Se são hipócritas, sejam sinceros agora; se são insensatos, sejam prudentes agora; se vivem em 

trevas, subam à luz; se não têm inspirações divinas, escutem-Me e ficarão cheios de luz. Aquele que fala 

com você é a origem e a fonte de tudo o que é criado, e Ele lhe diz: Tomai sobre vós a cruz do amor de 

Jesus e vinde a Mim! 

33 Hoje a Minha vinda surpreendeu-vos porque não estais preparados para ela; esta é a razão da 

dúvida de alguns. Quando alguém levantou sua questão ao Infinito e perguntou se essa manifestação é 

verdade, no meio do Meu discurso doutrinário ele recebeu imediatamente uma resposta sábia e amorosa 

que acendeu uma chama de luz em seu coração. 

34 Aquele que tem fé nunca sente cansaço ou cansaço de me ouvir. Ele pode atravessar vales e escalar 

montanhas sempre que eu quiser ouvir a Minha palavra quando eu me fizer conhecido. 

35 Aquele que conheceu a natureza da água que sacia a sua sede e o pão que satisfaz a sua fome, não 

os troca por nada, e nada o impede de os encontrar. Aquele que sente o deleite de escutar o Divino Mestre 

e o deleite de penetrar por um curto período no Eterno, não se arrepende de deixar para trás os prazeres do 

mundo durante esses momentos. 

36 Discípulos, houve momentos em que a Minha Palavra, cheia de justa reprovação, vos pareceu 

amarga, e isso porque não a tendes conseguido compreender. Pois na verdade, digo-vos, não venho para 

aumentar a amargura que sofreis na terra. 

37 Minha Divina Instrução vos afastou de caminhos incertos, de falsos prazeres e do vício. Em vez 

disso, fez com que você conhecesse a alegria e tivesse prazer em fazer o que é bom. 

38 Não vos deixarei sem herança quando minha palavra não for mais ouvida através desses 

transmissores, porque quero preservar-vos para que testemunheis perante as novas gerações a verdade dos 

meus ensinamentos de amor e para que sejais conselheiros dos vossos irmãos. 

39 Nem todos conhecerão neste tempo a palavra que vos dei através do órgão humano do intelecto, 

porque para eles ainda não chegou o momento do seu despertar. Eles serão chamados, mas não escolhidos. 

Mas amanhã, quando estiverem prontos para Me seguir, serão chamados uma vez mais, e então certamente 

estarão entre os escolhidos. 

40 Como um sino retumbante, os elementos da Natureza estão agora despertando a humanidade, que 

está adormecida, e chamando-a à oração e à reflexão. Aqueles que não entendem esta voz estão em erro ou 

surdos para as mensagens espirituais. Hoje eles atribuem esses eventos a meros fenômenos naturais. Mas 

chegará o momento em que o clero das denominações e os homens da ciência e do poder se perguntarão 

temerosamente: É realmente a justiça do Senhor que está batendo à nossa porta? É agora o tempo da Sua 

presença entre nós? 

41 Digo-vos, a teimosia do homem é grande! Ainda assim ele não se curva à dor, e se revolta contra a 

Minha justiça que o aflige. No entanto, se ele dobrar o pescoço, toda a raça humana estará unida em um só 

obstáculo. 

42 Eu lhe digo: O que você está esperando para compartilhar a Boa Nova? Vais profetizar sobre as 

ruínas? Eu vos digo e vos revelo todas as coisas, para que a todo o momento tenhais uma resposta sábia a 

cada pergunta que vossos irmãos vos fizerem. Lembre-se de que você será atacado com argumentos graves 

que encherão de medo aqueles que não estão preparados. 
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43 Memorize a Minha Palavra, e não se esqueça dos grandes milagres que lhe concedi, para que cada 

um de vocês seja um testemunho vivo da Minha verdade. Então, aquele que vos revistar e ruminar na 

Minha Palavra verá que isso não contradiz nada do que vos disse e vos profetizei em tempos passados. A 

batalha será grande, tão grande que alguns que têm sido Meus discípulos se encherão de medo e Me 

negarão, afirmando que nunca Me ouviram. Aqueles que permanecerem fiéis aos Meus Mandamentos e 

enfrentarem a batalha, eu os cobrirei com um manto sob o qual eles se defenderão, e eles atravessarão 

incólumes todas as situações críticas. Quem semeia mal esta semente, ou quem mancha a pureza deste 

trabalho, será julgado a cada hora, perseguido pelos homens, e inquieto. Que cada homem conheça a 

árvore que criou pelo sabor dos seus frutos. 

44 Tenho grandes milagres guardados para o tempo da luta espiritual do Meu povo - milagres e obras 

que vão surpreender estudiosos e cientistas. Nunca te deixarei com os teus próprios poderes. Não vos 

desconcerteis quando os homens zombarem de vós; não vos esqueçais de que, na Segunda Era, as 

multidões também zombavam do vosso Mestre. 

45 Enquanto muitos ainda esperam a Minha chegada, já a Minha partida está muito próxima. Mas em 

verdade vos digo que o Espírito Santo iluminará toda mente e espírito para sempre a partir de agora, pois 

já estais no auge dos tempos. 

46 De todos eu recebo um presente: as crianças me oferecem sua inocência, as virgens seu perfume 

(de pureza), as mães suas lágrimas, os pais sua cruz, os idosos seu cansaço. Mas o meu amor anima a 

vossa fé; guardo esta lâmpada para que a sua chama nunca se apague. 

47 Naquele tempo eu não desci à terra como um homem para ser visto pelos olhos do seu corpo. Esse 

tempo acabou. Agora é o momento em que você deve ganhar mérito para a sua salvação. Procura-me no 

invisível, e em breve me encontrarás. Buscai-me como Pai, como Mestre, e assim me tereis a mim. Não 

Me procure como um servo, embora eu lhe diga em verdade que sempre o servi. Meus serviços não 

esperam nenhuma recompensa; mas se você deseja recompensar Meus benefícios de alguma forma, eu 

digo a vocês que só se amem uns aos outros. Pois se o fizeres, o meu trabalho será coroado. 

48 Não se surpreendam que, embora eu seja o Senhor de todas as coisas criadas, eu apareço entre 

vocês e peço amor. Eu sou o Deus da mansidão e humildade. Não me vanglorio da Minha grandeza, mas 

escondo a Minha perfeição e o Meu esplendor para me aproximar do teu coração. Se Me visses em toda a 

Minha glória, como chorarias pelas tuas transgressões! 

49 Eis aqui o caminho, entrai nele, e sereis salvos. Em verdade vos digo que não é necessário ter-me 

ouvido neste tempo para obter a salvação. Todo aquele que exerce na vida a Minha Divina Lei de Amor, e 

que transforma esse amor inspirado no Criador em caridade, é salvo. Ele dá testemunho de Mim na sua 

vida e nas suas obras. 

50 Ouve-se o Espírito Santo, mas não um espírito diferente daquele que falou contigo como Cristo ou 

como Jeová. É o mesmo, o único que existe, mas que se deu a conhecer de formas diferentes em cada uma 

das três idades. 

51 Na primeira vez, seu Deus se revelou no Sinai, e a qualidade do Seu Ser que Ele lhe ofereceu foi a 

da Sua justiça e da Sua Lei. Na Segunda Era, esse mesmo Deus falou-vos em Cristo e revelou-vos um lado 

do Seu Ser que vós não tínheis compreendido: o amor. E na época atual, que é a Terceira Era, Meu 

Espírito Santo vos fala do Infinito; Ele entra em comunhão com vosso espírito desde o espiritual e assim 

vos mostra uma outra qualidade de Seu Ser, a de Sua Sabedoria, que é luz para toda a humanidade. Porquê 

ver mistérios onde não há nenhum? O mistério da Trindade é elucidado. 

52 O que me levou a criar-te? - Meu amor. Pois antes de te criar, eu já te amava em Mim mesmo. O 

Senhor amava aqueles que se tornariam Seus filhos, mas Ele também queria se sentir amado por eles. Para 

as crianças que formei a natureza, as forças da natureza, os mundos ou os lares, para que vocês pudessem 

participar da vida material e assim iniciar um caminho de perfeição e evolução ascendente. Dei às almas 

um corpo material através do qual puderam expressar suas sensações e suas faculdades, guiadas pela 

consciência. 

53 Ao homem assim constituído e dotado concedi o livre arbítrio; ao seu ser interior coloquei a folha 

da Minha lei e da Minha justiça e o coloquei no início do caminho do desenvolvimento. 

54 Sem esta lei interior, o homem nunca me teria conhecido, compreendido e amado. Mas a 

consciência, que tem sido o farol que ilumina o caminho, e a voz que aconselha o bem, fez-vos 
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compreender as revelações do Pai; e agora chegastes ao presente em que o espírito encarnado se 

manifestará livremente e prevalecerá sobre o inútil e o material. 

55 Porque é que tive de ir ter contigo em três ocasiões? Porque você caiu na difícil jornada da vida, e 

eu tive que vir para erguê-lo do pó da terra - porque você está se desviando do caminho com plena 

consciência. Mas depois quando pereces e choras, dizes-me: "Pai, porque me castigas?" Porque dizes que 

eu te castiguei? Considerai que enquanto blasfemais, a Vida com a qual vos rodei continua a conceder-vos 

os seus benefícios. Aprende a viver, e não tropeçarás: é isto que a Minha Lei te ensina. Não espere paz ou 

vida verdadeira dos ensinamentos dos homens. 

56 O meu julgamento chegará a todos. Quando chegar a hora, vou perguntar aos "servos da Minha 

Lei" e aos homens que formam os dogmas: "Qual é a tua colheita?" E tanto um como o outro só Me 

mostrarão vaidade, hostilidade e sua falta de amor pelos homens. 

57 Diante de todos os outros julgarei os guardas da Minha Lei, pois este é o Meu Testamento de amor 

e sabedoria para todos os Meus filhos, pois dele procede a redenção dos homens. Ai daqueles que mantêm 

esses ensinamentos escondidos na mente, pois será uma caverna de escuridão - ou no coração, pois será 

apenas uma caverna de egoísmo! 

58 Esteja equipado e me entenda! Aquele que tem a luz do Espírito Santo dentro de si, derrama luz 

sobre todos os necessitados. 

59 Se alguém sente que a Minha Palavra o magoa, é porque é como uma espada. Mas as feridas que 

atinge são as do amor. Amanhã vais entender que a Minha Palavra é sempre justa. 

60 Vou chamar os pais de família e perguntar-lhes: "Ó pais dos homens, o que fizestes com os vossos 

filhos?" Julgarei os mestres da humanidade, entre os quais estarão os filósofos, os teólogos e os cientistas, 

e também lhes perguntarei qual foi a natureza da semente que colocaram no coração e na mente de seus 

próprios irmãos. Perguntar-lhes-ei, ao serviço de que causa usaram os dons que lhes confiei. 

61 Em Minha presença virão os governantes dos povos, nações e reinos, e lhes perguntarei de que 

maneira têm dirigido os destinos dos homens e o que têm feito com seus povos. Exigirei deles um relato 

do pão de seus irmãos, do trabalho e do salário do dia, e se eles oferecerem apenas ganância e vaidade em 

seus corações, e riqueza em suas mãos, enquanto seus povos perecem de fome - quão grande será sua 

responsabilidade! 

62 Os médicos também serão chamados. Vou perguntar-lhes o que fizeram com o segredo da saúde 

que lhes revelei, e com o bálsamo curativo que lhes confiei. Perguntar-lhes-ei se sentiram na verdade a dor 

alienígena, se se inclinaram para o campo mais pobre para curar com amor aquele que sofre. Qual será a 

resposta daqueles que alcançaram esplendor, bem-estar e luxo com a dor de seus semelhantes, uma dor 

que nem sempre souberam aliviar? Todos se farão perguntas em seus corações, e terão que me responder à 

luz da sua consciência. 

63 Se eu vos revelei que fazeis parte de Israel, não penseis que vos amo mais do que os outros grupos 

de pessoas. Por que eu deveria amá-los mais do que aos outros, já que vocês são todos Meus filhos? 

64 Em verdade vos digo que, se os homens se tivessem apegado à Lei que a consciência dentro deles 

lhes lembrava, não teria sido necessário enviar-vos guias ou profetas, nem teria sido necessário o vosso 

Senhor descer até vós, e que eu tinha de esculpir a Minha Lei numa pedra mesmo na Primeira Era, e que 

tinha de me tornar homem e morrer como homem numa cruz na Segunda Era. 

65 Quando formei um povo e os banhei com dons de graça, não foi para que se exaltem e humilhem 

os outros, mas para que sejam um exemplo de submissão ao verdadeiro Deus e um modelo de fraternidade 

entre os homens. 

66 Escolhi este povo para ser um instrumento da Minha vontade na Terra e um portador das Minhas 

revelações, para que eles possam convidar todos a viver na Minha Lei, e para que toda a humanidade 

possa eventualmente formar um povo do Senhor. 

67 Este povo sofreu muito, embora tenha sido o escolhido, porque acreditava que a herança era só 

para si, que o seu Deus não podia ser também Deus para os gentios, porque considerava os outros povos 

como estranhos e não os deixava participar no que o Pai lhes tinha confiado. Foi só por esta razão que a 

separei dos outros povos durante algum tempo, para que não fosse infectada pela maldade e pelo 

materialismo. Mas quando estava isolado em seu egoísmo e acreditava ser grande e forte, eu lhe provei 
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que seu poder e grandeza eram enganosos, e permiti que outras nações o invadissem e o conduzissem à 

escravidão. Reis, faraós e Césares eram seus mestres, embora eu tivesse me oferecido para ser seu mestre. 

O Pai, no seu Amor infinito, revelou-se de novo ao seu povo para lhe dar liberdade e para lhe recordar 

a sua missão, e no tempo presente venho para lhe dar os meus ensinamentos de amor; mas só o meu olhar 

pode descobrir entre a humanidade os filhos de Israel que chamo e reúno para receber a luz do Espírito 

Santo. 

68 Eu me revelei diante do teu espírito, pois o tempo em que falei contigo através da natureza e por 

meio de manifestações materiais, que tu chamaste de milagres, já passou há muito tempo. Hoje você já 

pode Me sentir em seu espírito, assim como no fundo do seu coração. 

69 Neste tempo, não é a Palestina que tem sido testemunha da Minha revelação; pois não é um lugar 

específico que eu busco, mas o vosso espírito. Busco o "povo de Israel segundo o espírito", não segundo o 

sangue, o povo que possui a semente espiritual que recebeu a Minha misericórdia através dos séculos. 

70 Preparem-se, pessoal, aproveitem o tempo, pois este tempo é leve. O ano 1950 está se 

aproximando, e não quero que vocês se sintam órfãos quando eu retirar Minha Palavra. Em verdade vos 

digo que aqueles que se preparam me sentirão mais próximo, então terão grandes inspirações, curarão os 

doentes com a mera oração, e surpreenderão com o dom da Palavra. 

71 Guardareis estas reuniões, pois nelas darei grandes revelações. O dom da visão espiritual se 

desdobrará, e através de seus lábios eu falarei com estudiosos e cientistas. Esta previsão deve ser escrita 

por aqueles que têm a tarefa de registrar Minha Palavra. 

72 Homens e mulheres que ouvem esta palavra: Acredita na minha vinda entre vocês? Você acredita 

na Minha manifestação através do órgão da mente do homem? Com alguns, a fé ardente responde: "Sim, 

Mestre, eu acredito na Sua presença." Com outros, o silêncio deles responde, anunciando: 

"Quem sabe?" 

73 O Mestre disse-lhe: Não me teste só a mim. Penetre dentro do seu coração e saiba o que saiu dele. 

Se dela brotaram palavras de amor e verdade, você pode estar satisfeito; se ela deu consolo aos outros, 

você pode dizer que água cristalina brotou de sua fonte. - Se você estivesse em um alto nível de perfeição, 

Minha manifestação não teria razão de existir entre vocês. Mas se a tua consciência te acusa de muitas 

imperfeições, porque me perguntas o que vim fazer? Deveis saber que vim em busca da vossa alma, que 

tem o destino de se aperfeiçoar ao longo do caminho marcado pelo amor do meu Pai, para que possa 

alcançar a sua purificação e obter a felicidade que todo o ser anseia no seu íntimo. Venho mostrar-lhe a 

forma como ela adquire mérito para alcançar este objectivo. 

74 Em verdade vos digo que as almas dos justos que habitam perto de Deus ganharam o direito de 

ocupar esse lugar por suas próprias obras, não porque eu lhes dei isso. Eu só lhes mostrei o caminho e lhes 

mostrei uma grande recompensa no final. 

75 Abençoados sejam aqueles que Me dizem: "Senhor, Tu és o Caminho, a Luz que o ilumina, e a 

força para o viajante. Vós sois a voz que dá direção e nos reaviva no caminho da vida; e Vós sois também 

a recompensa para aquele que alcançou a meta - Sim, Meus filhos, eu sou a Vida e a Ressurreição dos 

mortos. 

76 Basta saber, como vos disse na Minha Palavra, que a reencarnação da alma é verdade, e já se 

acende uma luz nos vossos corações, e admirais ainda mais a Minha justiça amorosa. Compare as teorias e 

diferentes interpretações que as denominações deram a estes ensinamentos e escolha a que contém mais 

justiça e tem mais razão. Mas, em verdade vos digo, esta é uma das revelações que mais excitará o espírito 

neste tempo em que o conhecimento interior desta grande verdade está despertando. 

77 Mais uma vez, se os homens Me condenam por dizer a verdade ao mundo, eles podem fazê-lo; Eu 

permitirei que eles Me condenem. Mas se eles quiserem Me agarrar e Me prender, não poderão fazê-lo, 

pois estou em espírito e sou intocável e invisível para eles. 

78 Você ressuscitou para a vida verdadeira com o milagre desta palavra. Você não vive mais 

indiferente, nem peca como aqueles que não me ouviram, pois então você afundaria até o nível dos 

mortos. - Só eu posso e posso falar contigo assim. 

79 Na Segunda Era, anunciei Minha nova Revelação aos Meus apóstolos, e quando me perguntaram 

que sinais indicariam esse tempo, anunciei-lhes um após outro, assim como as provas que lhes daria. Os 

portentos apareceram até o fim, anunciando que este é o tempo predito por Jesus, e agora eu vos peço: Se 
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esta manifestação espiritual*, na qual vos faço participantes, não fosse verdade - por que então Cristo não 

apareceu (na forma esperada pelos crentes), embora os sinais tenham chegado? Ou você acredita que o 

tentador também tem poder sobre toda a criação e sobre as forças da natureza, a fim de enganar você? 
* Esta manifestação significa, de acordo com as palavras do Senhor, o cumprimento da promessa de seu retorno, 

que é espiritual. 

80 Uma vez eu o avisei para que não sucumbisse à sedução de falsos profetas, falsos cristos e falsos 

salvadores. Mas hoje vos digo que o espírito encarnado, por sua evolução, seu conhecimento e 

experiência, despertou ao ponto de não ser fácil oferecer-lhe trevas como luz, por muito deslumbramento 

que tenha à sua disposição. Por isso eu vos disse: Antes de vos abandonardes a este caminho com fé cega, 

examinai tanto quanto quiserdes! Perceba que esta Palavra foi dada para todos, e que eu nunca salvei 

nenhuma parte dela apenas para certas pessoas. Esteja ciente de que neste Trabalho não há livros em que 

eu procure manter qualquer Doutrina em segredo de você. Mas eu também vos disse naquela Segunda Era 

pela boca do Meu apóstolo João: "Se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e 

partilharei a refeição com ele, e ele comigo". Da mesma forma, ensinei-te a parábola das virgens, para que 

pudesses ter isso em mente durante esse tempo. 

81 Elias, que teve que vir primeiro para preparar o caminho do Senhor, se deu a conhecer através da 

mente humana em 1866. Não vai passar algum tempo investigando os sinais e eventos que ocorreram em 

todos os campos e que coincidiram com o tempo dessa manifestação? Novamente serão os estudiosos que 

estudam as estrelas, e que nos tempos antigos eram chamados de magos, que testemunharão que os céus 

deram sinais que são chamados divinos. 

82 A vocês que tiveram a sorte de Me ouvir, eu digo: Eu bati à sua porta e vocês abriram-na para 

Mim. Eu alimentei-me contigo, e tu comigo. Viste o brilho dos relâmpagos e ouviste o trovão do fogo, e 

aqui estou eu. 

83 Eis o Sexto Selo, que está solto e aberto diante dos vossos olhos. Quem a soltou? Quem soltou os 

cinco anteriores? Não foi Moisés, nem Elias, nem nenhum patriarca. Era eu, O Messias, A Palavra, O 

Cordeiro Sacrificial, pois aquele Livro da Sabedoria é O Caminho e A Vida, e eu vos disse que eu sou O 

Caminho, A Verdade e A Vida. 

84 Eu enviei Elias para proclamar ao mundo que o Sexto Selo seria solto muito em breve, e 

transbordando com a luz do Espírito Santo ele desceu aos homens como precursor da Minha vinda na 

Terceira Era. Já sabeis como Elias se fez conhecido, como o Mestre se revelou, quanto Ele vos deu e 

ensinou. Eu lhes digo agora apenas que vocês devem preservar esse ensinamento em toda a sua pureza, 

que vocês devem caminhar para a renovação e espiritualização, para que Minha vinda possa ser acreditada 

no espírito e Minha Palavra possa ser ouvida com respeito e amor. 

85 Falai sempre a verdade, e sereis conhecidos como discípulos do Espírito Santo, pois nem mesmo 

os flocos de neve têm a pureza da Minha palavra. O reflexo do sol sobre a neve das montanhas fere os 

olhos; mas a luz divina não fere o espírito, nem o cega. 

86 Escuta-me, eu sou Cristo, a Palavra do Pai. Eu não venho abolir nada que tenha sido revelado 

desde as primeiras vezes. A minha Lei é a mesma, é a Lei do Amor. Os formulários podem mudar, mas 

não o conteúdo. É por isso que eu vos disse que, por ouvirdes a Minha palavra através da mediação dos 

seres humanos, não deveis duvidar dela. 

87 Eis que O Caminho se revela de novo diante do seu olhar. Comecem a elevar a vossa alma, digam 

a si mesmos com a mais íntima satisfação que sois Meus discípulos. Quem são os discípulos do Divino 

Mestre? Aqueles que amam seus vizinhos, que praticam Minha Doutrina do perdão, da misericórdia e do 

altruísmo. 

88 Filhinhos que todos vocês são durante a vida, e todos estão sob o manto da Minha Providência. 

89 Aquele que em sua oração me diz: "Pai, seja feita a Tua vontade por mim", e quando um 

julgamento o ataca, exclama: "Senhor, por que me visitas de tal maneira?" ainda não é um discípulo, mas 

dificilmente um discípulo infantil, pois ele não entendeu a lição. Se aspiram a ser Meus discípulos, olhem 

para a vida de Jesus, vosso Mestre na Terra, reconheçam a Sua obediência e submissão ao Pai desde a Sua 

infância. Ele veio ao mundo para fazer a vontade de Seu Pai, e passou pela humilhação, calúnia, 

ingratidão, desprezo, dor e sacrifício, sem se desviar do caminho traçado pelo Eterno. 
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90 O que você vai responder sobre o seu modo de vida quando você chegar na presença do Senhor? 

No passado, você sabia que cada um devia responder por si mesmo. Agora vocês aprenderam que há um 

número de almas dependentes de cada um de vocês, pelas quais também devem responder. Veja, aí está a 

importância do seu exemplo na vida, para que amanhã você não colha amargura em vez de um fruto doce 

e agradável. Não esqueçais que, daqueles seres que vos confiei, surgirão as novas gerações que deverão 

fazer florescer o Espiritismo na Terra. Essas gerações abençoadas são uma promessa divina para a 

humanidade. Você tem o dever de preparar o caminho e o lar para eles, e de acolhê-los em uma atmosfera 

de espiritualidade e amor. 

91 Conseguirá reconhecê-los quando eles chegarem? 

Não devias estar acordada, então? Será que o mundo sente isto acontecer? - Antes disso, é preciso levantar 

a voz de advertência, para que todos possam remover os espinhos que deixaram pelo caminho, e também 

as impurezas, para que seus filhos não se machuquem ou se contaminem quando vierem à terra. 

92 Unidade eu vos exijo, povo, para que a Minha semente divina brote no vosso seio. Não quero que 

venhas a Mim em lágrimas pelas tuas violações da Minha Lei, ou para lamentar o tempo perdido. Nada 

compensava o teu choro nesses momentos. 

93 Falei com vocês neste momento como se fossem criaturas puras e imaculadas, a fim de transformá-

los através do Amor. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 64  
1 Aqui está a Minha lição, amados discípulos. Entenda-o e traga a Minha Divina Instrução. Esta 

semente que vos confio é santificada. Cultivá-lo, entendendo que dele depende o fruto que você vai obter. 

2 Na Segunda Era eu vos disse: "Na casa de Meu Pai há muitas moradas", isto é, "há muitos mundos 

onde a alma pode alcançar a sua evolução". Ganhe mérito para que você possa alcançar um lugar alto nos 

mundos onde a luz espiritual e a paz brilham com a maior intensidade. Para onde irá depois desta vida? - 

Só eu sei. - Portanto, eu vos digo que, através das boas obras, deveis trabalhar a um nível do qual possais 

ascender até alcançardes a verdadeira paz espiritual, e que não deveis retardar o tempo em que o vosso 

espírito recebe a recompensa que adquiriu com estas obras de amor pelos seus irmãos e irmãs. 

3 Vedes que não são os castigos que esperam aquele que não cumpriu a tarefa que o Pai lhe deu. 

Você colhe apenas o resultado dos seus trabalhos. 

4 Não é na corte criada pela imaginação humana que Me vereis nessa hora de julgamento; será em 

mundos desconhecidos onde as almas alcançarão e onde encontrarão uma luz mais pura e radiante que 

iluminará aqueles que procuraram a verdade e o avanço espiritual na vida. Aqueles que não buscaram a 

Minha verdade virão a lugares de expiação, onde restaurarão a pureza às suas almas, para depois 

avançarem e virem a Mim, porque ninguém se perderá. 

5 Quão decisivo será, nesse momento, o abandono da tua consciência, pois ninguém poderá silenciar 

a voz daquele Juiz que existe indissoluvelmente ligado ao teu espírito. Você irá sondar todas as ações da 

sua vida, e nenhuma se sentirá julgada com um excesso de severidade ou um excesso de benevolência. É 

então que aquela luz, que tenho usado desde o princípio para iluminar o caminho das almas, brilhará com 

insistência. 

6 Amem-se uns aos outros de uma nação para outra, unam-se numa única fraternidade, para que 

amanhã, quando viverem em mundos espirituais diferentes, possam amar-se uns aos outros de um mundo 

para outro. 

7 Em verdade vos digo que não há dia mais feliz para um espírito do que aquele em que ele 

estabelece a sua comissão perante o seu Criador, quando esse fruto se mostra agradável aos olhos da Sua 

Sabedoria infinita. 

8 Os Espíritos da Luz, aqueles a quem chamais anjos, virão a esta reunião para vos levar perante o 

vosso Pai. 

9 Suas gargantas gritaram na Segunda Era quando você viu Jesus chegando: "Hosana, Hosana àquele 

que vem em nome do Senhor"! - Agora, quando você sente o Meu Espírito se aproximar de você, você 

abre as portas do santuário do seu coração, você se torna ainda dentro dele, e você Me mostra a felicidade 

interior que o cerca. 

10 Eu sou o mesmo que era então, você também é o mesmo, o meu ensino também é o mesmo. No 

entanto, a vossa evolução é maior, e é por isso que procurais uma união mais perfeita e veneração pelo 

vosso Criador. Hoje, quando rezas, a tua alma, desligada do corpo, une-se aos anjos que povoam o espaço 

espiritual, para se unir a eles num cântico de louvor que não é da terra, mas do céu. 

11 Quando a humanidade celebra a comemoração do nascimento do Salvador, os corações dos 

homens estão cheios de alegria e esperança que não podem explicar. O mesmo acontece (no sentido 

oposto) quando você comemora o sofrimento e o sacrifício do seu Senhor. Você sente, mesmo que por 

pouco tempo, uma inexplicável tristeza, e isso porque eu sempre nasço e morro no coração dos homens. 

12 Eu queria que todos vocês vivessem eternamente, e eu posso conseguir isso porque eu sou a Vida. 

É por isso que sempre me revelei a Meus filhos de várias formas, e é por isso que lhes dei Minha Lei, para 

que Ela vos mostre o caminho pelo qual Me podeis alcançar. - Quando os homens se julgavam perdidos 

para a vida eterna, eu vim e dei-lhes o Meu perdão, apagando as suas manchas com os Meus ensinamentos 

de amor e oferecendo-lhes a possibilidade de reparar os seus pecados. 

13 Quanto sangue caiu sobre as Tábuas da Lei da Primeira Era, procurando apagar o que estava 

escrito nelas! Quanto a Minha Doutrina da Segunda Era foi profanada, sem poder ofuscar a sua luz! Mas 

tudo o que perdoei, pois o perdão é a ressurreição e a vida, e eu vos disse que eu sou o Caminho, a 

Verdade e a Vida. 
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14 Muitas vezes alguém me pergunta: "Mestre, se Tu perdoas as nossas transgressões - porque nos 

permites expiá-las com dor?" A isto vos digo eu: Eu vos perdoo, mas é necessário reparar essas 

transgressões, para que possais restaurar a pureza à vossa alma. 

15 Na Segunda Era eu vos disse: "Pedi e vos será dado; batei e abrir-se-á para vós". Agora digo-te que 

a tua mão deve bater sempre à porta do Pai, não à do Juiz. Buscai Meu amor, Minha sabedoria, Meu 

perdão, mas não busqueis Minha justiça, que é implacável! 

16 A virtude tem sido desprezada e considerada algo prejudicial ou inútil. Agora chegou a hora de 

você entender que só a virtude lhe trará salvação, fará você sentir paz e o preencherá de satisfação. Mas 

ainda assim a virtude deve sofrer muitos obstáculos e aflições antes de poder entrar em todos os corações. 

Os soldados que a defendem devem lutar com grande esforço e fé. Onde estão estes soldados da bondade, 

da caridade activa e da paz? Achas que estás? - Examinai-vos interiormente e respondei-me que não sois. 

Em troca, digo-vos que todos vocês, com boa vontade, podem pertencer a esses soldados. Por que achas 

que vim ter contigo? 

17 Se você, por sua vez, dedicar todo o seu amor a esta causa, terá o mérito de ter preparado o 

caminho para a vinda das novas gerações que trarão uma mensagem de felicidade para o mundo. 

18 Muito do que te disse nos Meus ensinamentos é para que cumpras. Mas também perceba que eu 

falo através de si aos seus filhos. Escute e entenda, para que a sua concha corporal se dobre suavemente e 

ajude a sua alma a percorrer o caminho que eu lhe mostro com os Meus ensinamentos de amor. 

19 O tempo de Me encontrar era oportuno para vós: a fome tinha-vos enfraquecido e, através do fruto 

desta árvore, recuperastes a vitalidade. 

20 O tempo presente é perigoso para a humanidade, e os homens ainda estão longe da arca de 

salvação, que é a minha lei. 

21 Estou treinando os discípulos que devem provar ao mundo que o cumprimento da Minha lei não é 

uma "impossibilidade" e também não significa um sacrifício. 

22 Se amas o teu próximo, estás salvo. Cumprir esse mandamento não é arrependimento. Quem vive 

para servir seu próprio irmão, e ao fazê-lo, simpatiza e alivia sua dor, uma breve oração a Mim será 

suficiente, para que através de sua mediação eu possa fazer milagres. 

23 Eu ainda não envio os meus mensageiros a lugares distantes, porque eles ainda têm muito a 

aprender. Assim que estiverem fortes e suficientemente preparados, dir-me-ão dentro dos seus corações: 

"Mestre, agora estamos equipados". Entrarei então no santuário daqueles discípulos, e ali encontrarei 

rendição, humildade, sabedoria e caridade. 

24 Darei Meu beijo ao trabalhador e lhe mostrarei o caminho, aquele caminho que, mesmo que seja 

longe, o aproximará de Mim. Nele há espinhos, nos seus lados bocejam abismos, às vezes há armadilhas e 

perigos, também tentações. Mas aquele que permanece nele com fé sente a Minha presença a cada passo; 

pois já vos disse que eu sou o Caminho. Quem poderia pensar que eu o deixaria em batalha? como podes 

pensar que me estou a afastar de ti quando estás a cumprir a Minha Lei, uma vez que nunca me afastei de 

ti no teu passado? Permita-me testá-lo; as provas da vida fortalecem o espírito, o aço, o coração, e o 

aperfeiçoam. 

25 Quando é que os homens vão desejar alcançar a perfeição do seu espírito? Hoje eles nem sequer 

têm paz, porque falta boa vontade entre eles. A luz do céu começará a refletir-se neste mundo quando 

surgir nos homens aquela boa vontade de orientar seus passos no caminho da fraternidade, do respeito 

mútuo, do amor recíproco. 

26 Homens e mulheres deste povo: vós sois simples e simples, e é por isso que vos dou a Minha 

Instrução com palavras simples, para que todos possam compreender. Minha Palavra é o baluarte de vossa 

fé e esperança, e os benefícios e provas de amor com que semeio vosso caminho são o estímulo e 

incentivo para que continuem no caminho sem enfraquecer nas provas. 

27 A humanidade, dividida em blocos de poder e nações, tem uma premonição de que o tempo da 

Minha revelação espiritual chegou; interiormente ela Me espera e anseia por Mim. Quão bem-vindos serão 

as notícias da Minha presença e da Minha união com vocês, que vocês trarão. 

28 Pessoal, preparem-se para ser o arauto da Boa Nova. Quando esse tempo chegar, a tua boca não 

estará fechada e o teu braço não será demasiado preguiçoso para semear e cuidar do pedaço de terra que te 

chega. 
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29 Alguns povos já receberam a visitação dos pioneiros; mas é imperativo que os trabalhadores que o 

próprio Mestre ensinou na Terceira Era vão e reguem aquela semente que tem sede do orvalho da graça. 

30 Quão cedo vereis muitos países darem bons frutos, que hoje considerais de coração duro e muito 

longe da espiritualização! 

31 Os campos serão frutíferos, pois foram completamente preparados. A urtiga e as ervas daninhas 

serão removidas deles até que sejam limpas. Portanto, quando os Meus discípulos se aproximarem deles e 

os virem receptivos, dir-me-ão: "Obrigado, Mestre!". 

32 A hora desta proclamação será anunciada pelo sino que será tocado em todo o lado. 

33 Que esta nação esteja pronta e enfeitada para receber as multidões que se aproximarão dela em 

busca de sustento e paz. Preparem-se, limpem suas casas e preparem a melhor comida, para que vocês 

possam sentar o estranho à sua mesa. 

34 Em verdade vos digo que, nestas multidões, todos virão de mendigo para rei. Aqueles que 

encontrarem hospitalidade e amor entre vós cantarão louvores de gratidão ao Infinito. 

35 Aqueles que foram marcados por Minha graça sabem que são guardiães e soldados desta arca da 

salvação, e que devem destruir todos os traços de idolatria e fanatismo. Grande é a batalha que te espera, 

mas a tocha da tua fé te salvará. Você já experimentou o que são calúnias, perseguições e intrigas. Já 

sofrestes todas estas provas, que não vos apanharão desprevenidos quando voltarem a aparecer no vosso 

caminho; pois não é um caminho semeado de rosas que conduz ao Meu Reino, é aquele em que se 

imprime a marca sangrenta dos Meus passos. Por isso vos digo: Bem-aventurados os que sofrem 

perseguição e calúnia por amor de Mim, e a quem é negado pão e água, porque virão a Mim e serão 

louvados. 

36 Não receie insultos ou vituperações. Lembre-se que eles também foram atirados ao seu Mestre. 

Não temas que as pessoas digam de ti algo que tu não és. Lembra-te que me chamaram feiticeiro e mago. 

Se o mundo te abomina, lembra-te que Me abominava perante ti! 

37 Aprenda a ficar em silêncio e deixe o assunto comigo. Sejam intercessores para aqueles que vos 

ofendem, e o vosso mérito será grande. - Hoje ainda não conheceis muitas das faltas dos vossos 

semelhantes, mas uma vez que saibais julgar com verdadeira justiça, as suas faltas ser-vos-ão reveladas, 

pois então podereis ensinar aos vossos irmãos e conduzi-los à salvação. 

38 Estes são os caminhos do Espírito que o bom discípulo do Espírito Santo deve aprender e caminhar 

sem se desviar. 

39 O filho da luz poderá caminhar na escuridão e saberá como encontrar o perdido nela para salvá-lo. 

40 Como é possível que neste momento em que a humanidade está gemendo, você ainda sonhe em 

possuir grandes riquezas materiais? Já te dei a Minha paz para que penses apenas na tua ambição 

mundana? Incessantemente chegam notícias de guerra e vocês não fazem nada para se promoverem 

espiritualmente. Já há muito tempo que exijo a tua unificação, e ainda te encontro dividido. Quando é que 

toda a humanidade sentirá finalmente o desejo de se unir espiritualmente em pensamento e vontade? - Já 

vos disse que no dia em que se unirem, formarão um muro intransponível que irá repelir todos os ataques. 

Você já deve ser forte, pois os "frutos dessas árvores" têm sido abundantes, e todos eles têm sido seus. 

41 Você não está ciente em seu espírito dos milagres que eu dei a cada um deles? Não entendeste que 

tudo o que te ensinei foi uma revelação do teu Pai? Se alguém tem vergonha de ser discípulo desta Obra, é 

porque não entendeu absolutamente nada do Meu ensinamento. Hoje você ainda pode viver em silêncio, 

mesmo se você negligenciar seus deveres espirituais. Mas as visitas virão, e então lamentareis sobre vós 

mesmos; a vossa última hora baterá, e não sabereis como entrar naquele mundo que vos espera, nem como 

silenciar a voz da vossa consciência. - Vejam quantos corações entram em Minha Presença através de um 

de vocês que é fiel e obediente a Mim! Perceba o quanto você é vigiado a cada passo por aqueles que 

desejam saber se você está de fato ouvindo o Espírito Santo. 

42 Pensas que quando uma blasfémia ou uma palavra lasciva vier dos teus lábios, o descrente 

acreditará que tu és discípulo de Cristo, a Palavra Divina? Essas palavras e essas frases correspondem à 

expressão e aos princípios que vos ensinei? 

As crianças também o observam: por que discutem diante deles? Perceba que, com este exemplo que 

você está estabelecendo, a perversidade de Caim está penetrando entre os pequenos. Lembra-te que eles 
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são os teus próximos descendentes, que irão transmitir o que aprendeste e o que tens estado no caminho do 

teu Deus e Senhor. 

43 Ganhe uma boa recompensa cultivando um bom fruto para os seus irmãos. Preparai-vos para os 

tempos que virão, pois antes da Minha partida ainda haverá disputas entre vós, pois a tentação se aproxima 

de todos vós. Deves estar vigilante. Reze e ponha em prática a Minha instrução. Em verdade vos digo que 

estes curtos períodos de tempo que dedicais à prática do bem farão sentir os seus efeitos benéficos em 

muitas gerações que virão depois de vós. 

Ninguém foi ou jamais será capaz de determinar o seu próprio destino; isto pertence apenas a Mim. 

Confiem na Minha vontade, e vocês cobrirão o caminho da vida até o fim sem grandes dificuldades. 

44 Tomai-o bem quando eu vos disser que nenhuma folha da árvore se move sem a Minha vontade; 

então sabereis quando sou eu que vos testo, e quando esvaziardes o vosso cálice de sofrimento (da vossa 

própria criação) - para Me acusardes depois. Depois tornas-te juiz e fazes de mim o acusado. - Reconheça 

os seus erros e corrija-os. Aprende a perdoar as faltas dos teus semelhantes e, se não as conseguires 

corrigir, pelo menos espalha um véu de indulgência sobre elas. 

45 A tua súplica por teus irmãos chegou até Mim, pois entraste no Santuário do Senhor, e ali o teu 

espírito se sentiu seguro. Aqueles que procuram a paz, aqueles que procuram um caminho que os conduza 

a uma vida melhor - são eles que entram no Meu Santuário. Aqueles que buscam tesouros e honras do 

mundo estão ansiosos para encontrar outras formas. Digo-vos que a paz que habita apenas no Meu Espírito 

acabará por ser desejada e procurada por todos. 

46 Quem ou o quê na Terra pode dar-lhe verdadeira paz de espírito? Apenas o amor infinito do teu 

Pai. 

47 Há ricos ricos ricos que não têm saúde e não conhecem alegria, e há pobres que são saudáveis e 

não sabem o que possuem, e que vivem amargamente porque desejam riqueza ou conforto. Não descubro 

aspirações nobres no coração dos homens, e se por fim as têm, não perseguem esse fim de bom grado. 

Você tem provas disso nessas guerras sem sentido, que são indignas de seres que possuem a luz de Deus. 

48 Eu sou a Paz, na Minha Sabedoria infinita há tudo o que você pode desejar. Mas quando é que as 

nações rezaram para obter a Minha paz? Quando é que os homens que lideram e governam as nações 

voltaram os seus olhos para Mim? Quando é que os exércitos se ajoelharam para pedir perdão ao Pai 

Celestial depois de matarem os seus vizinhos? E a paz é tão frágil que é necessário vigiar e trabalhar sobre 

si mesmo para poder preservá-la e não permitir que ela volte para Mim. Considerai como estais cheios de 

paz depois de Me terdes ouvido, e com esta paz deixais os lugares de encontro e chegais às vossas casas; 

mas quão breves são os momentos em que sois capazes de manter esta paz nos vossos corações! - Chamei-

vos "o povo da paz", "os filhos da paz". Mas você não escolhe ensinar a Boa Nova porque sabe que, para 

trazer a paz, é preciso possuí-la você mesmo.  Mas quando você vai cumprir essa grande missão? 

49 Discípulos, aprendam a manter Minha paz, façam dela uma espada e destruam a discórdia e 

dissensão que reina em seus lares. Encha a vida daqueles que o rodeiam de paz, para que isso lhe sirva de 

prática e amanhã você possa trazer paz para outros lares e para outros povos. Esta é a semente que estou a 

fornecer no seu celeiro. 

50 Quão cedo este povo seria reconhecido se a paz vivesse no meio deles e eles a demonstrassem em 

suas vidas; os furacões, as tempestades e os redemoinhos se dissolveriam em nada diante da força de sua 

paz. Enquanto houver conflito entre este povo, ele será frágil e suas portas estarão abertas para 

reencenações. 

51 Minha Palavra nestes lugares de reunião tem descido em torrentes; Meus milagres têm sido 

abundantes para reavivar sua fé. Vocês não entenderam o significado do Meu trabalho entre vocês? 

52 Eu vos chamei "Israel" para que possais ousadamente partir, seguindo-Me e levando a Minha paz e 

a Minha lei ao coração dos homens. Este é o vosso destino, e chegará o tempo em que este povo se erguerá 

no mundo cheio de força espiritual. Aparecerá como luz no tempo da confusão e da dúvida, quando a fome 

e a sede da verdade são maiores. 

53 O Mestre vos diz: Povo, vossa mão nunca estará vazia, vosso coração não será mesquinho, pois 

não sabeis o tempo em que vos encontrareis rodeados de multidões de necessitados ou atormentados pelas 

perguntas dos sedentos de conhecimento. O teu dever então é dar a todos os muitos que eu derramei no teu 

espírito. Não se sintam como se nada fossem, mas não se considerem os mais amados, nem os únicos 
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possuidores da verdade que as revelações Divinas e os dons da graça do Senhor contêm, pois então 

correriam o perigo de cair sob o domínio de outros, como nos tempos antigos Israel caiu em cativeiro por 

causa da sua desobediência aos Meus mandamentos. 

54 O que sentiria o seu coração se visse os seus filhos a partir do caminho certo, desapontados com o 

seu exemplo? O que sentiria o seu espírito se, do Além, visse as novas gerações me procurando em 

idolatria? 

55 As tribos (de Israel espiritual) ainda estão dispersas, a maior parte deste povo ainda não encontrou 

o caminho. É necessário que aqueles que ouviram esta voz e receberam os Meus mandamentos, observem 

e aguardem a chegada das multidões equipadas, para que quando virem a vossa unidade e a vossa 

adoração a Deus, possam reconhecer a Minha Doutrina e seguir-Me. Não espere que eles sejam de uma 

raça ou nação, pois entre eles virão pessoas de todas as raças. 

56 Elias está aos poucos juntando seu rebanho, e em verdade vos digo que em breve chegará o 

momento em que todos vocês se encontrarão. 

57 Eu vos chamei os fortes de Minha Casa e vos dou Minha força divina a cada momento para cuidar 

da tarefa que vos confiei, orando dentro de Meu Santuário que existe em cada um de vós. 

58 Sejam bem-vindos, vocês que deixam o mundo para trás por um curto período de tempo para ouvir 

Minha Palavra. Em verdade vos digo, através de um de vós que aprende e pratica a Minha lição, um país 

inteiro seria salvo; da mesma forma, este povo, se se preparasse como um todo e orasse com amor, 

alcançaria a salvação da humanidade. Se isso não acontecer, não é porque os seus números são muito 

pequenos, mas porque o seu amor ainda é muito pequeno. 

Primeiro, purifica o teu coração! Quem melhor do que tu poderia conhecer as suas falhas e as suas 

imperfeições? Entendam isto e purifiquem-se de tudo o que a vossa consciência vos reprova. 

59 Há muitos que procuram desculpar os seus pecados; mas. 

Eu pergunto-lhe: O Pai sobrecarregou a criança com esse fardo de trabalho e sofrimento? Não sou Aquele 

que veio o tempo todo e aliviou o seu fardo de tribulações e sofrimentos? 

60 A cada hora Minha voz te chama para o bom caminho onde está a paz; mas tua audição surda tem 

apenas um momento de sensibilidade a essa voz, e esse momento é o último da tua vida, quando a agonia 

te anuncia a proximidade da morte física. Então, de bom grado começarias (de novo) a vida para reparar 

os erros, para acalmar a tua alma perante o veredicto da tua consciência e para oferecer algo de valor e 

mérito ao Senhor. 

61 Eu sou o Caminho, e este Caminho tenho-vos mostrado desde os primeiros passos da humanidade 

na Terra. Diz-me: Quando é que te deixei sem ajuda ou sem luz? Em que idade ou em que idade eu já 

apaguei a Minha Lei do teu espírito? Nunca deixei de falar contigo, por isso agora exijo de ti a tua 

colheita. Através da Minha nova manifestação eu vos chamei a prestar contas com Divina severidade e 

absoluta justiça, e eu vos responsabilizo por vossas violações da Minha Lei. 

62 Chamei a todos vós discípulos que ouviram esta palavra. Mas você deve provar isso através da sua 

conduta de vida e espalhar esta Boa Nova para que a humanidade presente possa preparar o caminho para 

as novas gerações. Estes seres não devem beber o cálice da amargura e do sofrimento desde os primeiros 

dias de sua infância, pois têm outra tarefa. Mas se lhes deres de beber deste copo, serás responsabilizado 

por mim por ele. 

63 Ah, se ao menos vivessem com a simplicidade dos pássaros que vivem apaixonados uns pelos 

outros e que, quando sentem que o inverno está se aproximando, voam em busca de um clima melhor, mas 

deixam seus ninhos nas árvores prontos para servir de lar para seus irmãos e irmãs! - O inverno da sua 

vida é a velhice; mas você, que é de pouca fé, vê nesse inverno o frio da morte e do fim, sem entender que 

depois do inverno vem sempre a primavera com seu despertar, seu canto dos pássaros e suas fragrâncias. 

64 Esta pequena fé na ressurreição espiritual depois desta vida é a razão pela qual vocês se ocupam 

até o último momento de sua existência com o humano, o material, sem abrir as asas da alma para iniciar a 

fuga, e sem deixar um ninho para os novos habitantes, construído pela virtude e pela fé. 

65 Você não é como os pássaros, pois o seu mundo não é pacífico. Ao contrário, vocês são guerreiros 

que lutam numa batalha incessante. Mas eu vos digo: lutai - mas com nobreza, empunhai armas de justiça, 

perseverai no bem, o bem é a verdade. Deixa os caminhos transitáveis para os novos soldados, deixa a 



U 64 

64 

terra arrumada e limpa para eles, para que, no final, o amor e a justiça triunfem sobre ela, enquanto tu vens 

descansar comigo. 

66 Devo falar-vos desta maneira porque o vosso mundo vive enredado em guerras de todo o tipo. 

Quando as provações afligem o mundo, eles sempre o atacam despreparados; pois enquanto ele pensa 

pouco no eterno e o pondera, ele desfruta demais dos prazeres do mundo e da carne. 

67 Em verdade vos digo que, se os homens não se purificarem neste tempo das manchas que 

causaram em suas almas, as forças da natureza virão como arautos para anunciar a Minha justiça e a 

Minha glória e para purificar a humanidade de toda impureza. 

68 Bem-aventurados os homens, mulheres e crianças que - quando compreendem a proximidade dessa 

justiça - louvam o Meu nome, porque sentem que chegou o Dia do Senhor. Pois seus corações lhes dirão 

que o fim do domínio do maligno se aproxima. Digo-vos que estes encontrarão a salvação através da sua 

fé, esperança e boas obras. No entanto, quantos dos que vivem naqueles dias irão blasfemar contra Deus! 

69 Humanidade, vós acreditais que são necessárias grandes riquezas e bens terrenos para conquistar o 

mundo, esquecendo Cristo que nasceu num estábulo e que, sem possuir nada na terra, conquistou o 

coração dos homens, fez das nações seus vassalos e foi proclamado Rei e Senhor. 

70 Uma vez que vocês compreendam e sintam a verdade, vocês experimentarão como é fácil para o 

espírito seguir os passos de seu Mestre, mesmo nas mais difíceis provas. Faça tudo o que for possível por 

você, pois não lhe pedirei mais do que você pode fazer. Então você vai deixar o caminho pavimentado 

para as novas gerações. 

Eu coloco as crianças nos vossos corações e encarrego-vos de as conduzir no caminho certo. Reúna-os, 

fale-lhes de Mim com amor e devoção. - Procure os marginais, aqueles que vivem perdidos entre a miséria 

e o vício. Eu dou poder espiritual às tuas palavras para que estas possam ser o caminho para a salvação 

quando elas passarem pelos teus lábios. Abre diante dos ignorantes o Livro da Verdadeira Vida, para que 

sua alma desperte e se torne grande na penetração das revelações do Espírito Santo. Torne-se como seu 

Mestre, e você será ouvido. 

71 Se na Segunda Era eu busquei um lugar humilde para nascer como homem e encontrar corações 

para morar, não procure uma posição que o faça respeitar. - Procure a corda sensível presente em cada 

coração para colocar ali Minha semente e Meu bálsamo curativo. - O lugar onde eu nasci como homem era 

indiferente a Mim, mas eu dei até a vida para que o Meu amor nascesse em vossos corações. Agora eu vos 

digo: os seres humanos, a semente desse amor, simbolizada em Meu Sangue, caiu no coração de todos os 

homens. Por que você não ama e cultiva hoje aquilo que eu semeei com tanto amor? 

72 Não seja surdo para esta voz, abra seus olhos para a realidade deste tempo, e comece o dia de 

trabalho com total confiança e fé. Caso contrário, vocês terão que despertar no além como cegos, e eu lhes 

disse que não se deve entrar naquele mundo de olhos fechados. 

73 O Senhor está a pedir-te o impossível? Estou apenas a ensinar-vos a semear amor para que possam 

eventualmente colher o fruto da vida. Nutre os corações dos teus filhos hoje para que amanhã os ouças 

falar das glórias do Espírito Santo. 

74 Cuidado com as rosas e lírios que são o coração da juventude, e amanhã você vai desfrutar do 

desabrochar da virtude. Ensinai a rezar com o espírito, e todos vocês perceberão que esta é a comunhão 

perfeita quando sentirem que o vosso espírito entrou na Minha Presença e se alimentou ali com o Meu 

amor. 

75 Ainda hoje o meu raio divino desce aos homens. Mas lembra-te do que ouviste quando te disse: 

"Onde dois ou três dos Meus filhos se reunirem, aí descerei para lhes dar a Minha palavra". Desde então, o 

número dos Meus ouvintes aumentou até se tornarem multidões. 

76 Se eu cumprir a minha promessa de voltar, eu também cumprirei a minha vontade de partir. Fazei 

o devido uso dos curtos períodos de tempo que vos restam para ouvir a Minha Palavra, e estareis 

equipados como discípulos do Espírito Santo. 

A minha paz esteja contigo! 



 

65 

Instrução 65  
1 Você prepara o santuário do seu coração para que Minha Palavra caia sobre ele como um bálsamo. 

No entanto, neste momento, pergunto-lhe: Porque é que te vejo a fazer uma vénia de dor? - Porque você 

não tem observado e rezado. 

2 Quando você come os alimentos espirituais na Minha mesa, por que você não aproveita a essência 

que eles contêm, que é saúde e vida eterna? Quando você vai entender Minha Doutrina para que possa 

começar a pregá-la aos seus irmãos através de obras de amor? 

3 Às vezes você se atreve a me dizer que eu não lhe concedi nada do que você me pediu, embora eu 

o ofereça a você em todos os momentos e só falte sua preparação para poder recebê-lo. 

4 Não sobrecarregues a tua alma com correntes de pecado, liberta-a para que ela se levante e receba 

de Mim tudo o que precisa no seu caminho de evolução. Porque extingues a tua luz de fé, apesar de eu 

estar entre vós? Eu vos disse que neste povo está a responsabilidade pela paz das nações e pela salvação da 

humanidade. Mas como você vai cumprir sua tarefa quando seus passos ainda são incertos? - vindes para 

ouvir a Minha Palavra, dizeis que amais o vosso Senhor; mas as palavras não são suficientes, boas obras 

são necessárias para que a humanidade alcance a Minha Paz Não venho para te desencorajar, mas para 

despertar a tua alma. Toma novamente o fruto da árvore, e banqueteia-te com ele, ó vagabundo! 

5 Bendito aquele que come deste fruto e crê firmemente que comeu da árvore da vida; porque em 

verdade vos digo que não morrerá. - Neste tempo encontrei-te morto para a vida da graça, mas a minha 

presença neste ensinamento foi a tua ressurreição. Achastes-vos indignos de estar na Minha Presença, mas 

Eu vos fiz dignos, purificando a vossa alma de todas as suas transgressões passadas e vestindo-a com 

pureza. Com este perdão eu vos dei uma doutrina de amor e justiça; ponde-a em prática entre os vossos 

irmãos. 

6 Com que direito você quer julgar e condenar os seus vizinhos pelas suas imperfeições? Lembrai-

vos que eu vos disse na Segunda Era: "Quem estiver livre do pecado que atire a primeira pedra". 

7 Minha Doutrina é clara e pura para que os iniciantes possam entendê-la e imprimi-la em seus 

corações. Eu vim para guiá-los de lição em lição até o diálogo perfeito de espírito a espírito. 

8 Sobre o vosso deserto da expiação, o maná celestial desce agora. Quando chegares à casa do Pai 

Divino, sentar-te-ás à mesa do Pai para comeres da Sua comida. - O vasto deserto simboliza a expiação, e 

a forma como a alma se desenvolve. 

9 Vinde ao Pai, Ele habita no topo da montanha, e Ele vos dará jardins e terras ao seu redor. Os 

homens cultivarão o trigo, as mulheres cuidarão para que os jardins e os prados sejam cobertos de flores, e 

o canto das crianças se unirá ao dos pássaros para tornar doce o seu trabalho. As vaidades humanas não 

chegarão aos vossos campos, nem a possessividade, pois seriam como pragas que destruiriam os vossos 

frutos. Quantas pessoas podem compreender - quando ouvem estas palavras - até que ponto se desviaram 

do caminho que a Minha Lei traça? 

10 Quando um homem se convence de que não há perdão para as suas transgressões, afasta-se cada 

vez mais do caminho (direito). Ah, se ele soubesse que um momento de arrependimento sincero pode 

salvá-lo e servi-lo como expiação, que mesmo que ele acredite estar muito longe de Minha Divindade, 

apenas um passo o separa (de Mim), e esse passo é o do seu arrependimento. Não ouves a Minha voz? 

Você não sente que eu venho como o Pai mais amoroso, como um amigo sincero? Você está dormindo, e 

por isso não ouve a Minha chamada. Como você vai ouvir Meus passos quando eu chegar "em uma 

nuvem"? 

11 Despertai, preparai-vos para que possais ver a Minha promessa cumprida. Chamarei bem-

aventurados aqueles que Me despertam e Me ouvem, pois então colocarei em seus corações as boas novas 

da Minha presença espiritual, e de seus lábios virão palavras de ternura, luz e esperança para os homens. 

12 Tempestades como furacões estão vindo em seu caminho, então você deve fortalecer sua fé para 

passar as provas e salvar o maior número possível. Quero que vocês sejam amigos e irmãos de todas as 

pessoas. 

13 Este é o tempo que Joel viu e anunciou, quando os filhos da humanidade teriam visões e sonhos 

proféticos, quando suas bocas, movidas pelo Meu poder divino, falariam, pois o Meu Espírito seria então 

derramado sobre toda a carne e sobre todo espírito. 
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14 Eis aqui um povo que se levanta e cresce em silêncio, e cujos filhos falam palavras do Espírito 

Santo, transmitem mensagens espirituais, atravessam os umbrais do Além com o seu olhar espiritual, e 

contemplam os acontecimentos do futuro. Em verdade vos digo, esta semente foi espalhada pelo mundo, e 

ninguém será capaz de destruí-la. 

15 Pela boca de homens, mulheres e crianças vocês ouviram o Meu concerto Divino, como se em 

êxtase vocês se abandonassem ao prazer de ouvir a voz do Senhor e dos Seus anjos. Minha Palavra não é 

só para um povo, é para todos os povos, para todos os credos e religiões. 

16 Só este grupo de homens aqui sabe que agora é a Terceira Era; mas a humanidade saberá do 

mesmo modo, embora de antemão negue tudo o que eu vos revelei e o que está escrito. Em verdade vos 

digo que esta palavra chegará aos confins do mundo, pois nada Me é impossível. 

Mostrarei as Minhas chagas ao mundo como mostrei a Tomé, para que ele creia e se arrependa, para que se 

lave em suas lágrimas, e depois me siga fielmente até o fim. Este maná divino descerá sobre cada coração, 

e o caminho que leva à morada do Senhor será revelado a todas as almas. 

17 A água do poço de Jacó secou e não saciou a sede do espírito da humanidade. Já o disse uma vez à 

samaritana: "Em verdade vos digo que tenho uma água que - quem dela beber nunca mais terá sede". E 

esta água, cristalina e alta, é a Minha Palavra, que derramarei sobre o mundo para saciar a sua sede 

ardente. 

18 Elias tem liderado Meu rebanho entre a humanidade por muito tempo, chamando a todos para se 

unirem. Este rebanho deve observar e rezar, pois possui Minha luz e Minha autoridade para ajudar a 

humanidade com amor. 

19 Vocês que ouvem esses ensinamentos os conheceram em outros tempos, mas agora vocês devem 

espalhá-los entre a humanidade para que eles possam conhecê-los. Você também sabe que depois de 1950 

você ficará sem esta palavra. Mas preparem-se para que isto não seja uma perda que vocês devem 

lamentar, mas um passo à frente que os levará diretamente para a batalha. Eu estarei por perto e os meus 

mensageiros também. Continuarei a velar por aqueles que ensino e a falar convosco através da inspiração. 

20 Que ninguém deseje que eu prolongue a minha permanência entre vós, porque já vos dei a 

conhecer a minha vontade e vos predisse o ano e o dia em que esta manifestação através do órgão humano 

do entendimento terminará. Que ninguém se exponha à condenação (por não observar esta disposição). 

21 Quem tiver sido desajeitado demais para Me servir até agora, e depois se equipar, perderá a sua 

desajeitação, falará com sabedoria e fará milagres. 

22 Se vocês, pessoas que Me ouvem, chorarem com o pensamento da Minha Paixão, e se 

arrependerem dos vossos pecados, sejam abençoados. Pois verdadeiramente vos digo, a vossa dor vos 

purifica, e a Minha Palavra, que é vida e ressurreição, vos conforta. - Minha luz é para todos os Meus 

filhos; não só para vocês que habitam este mundo, mas para todas as almas que vivem em diferentes 

planos de existência. Todos eles serão libertados e ressuscitados para a vida eterna quando cumprirem o 

Meu Mandamento Divino com as suas obras de amor aos seus irmãos, o que exige que se amem uns aos 

outros. 

23 O Pai sofre enquanto a humanidade discute, chicoteada por fúrias de guerra. O irmão levantou-se 

contra o irmão, e o sangue inocente encharca a terra. Hoje, no grande dia do julgamento, você respira uma 

atmosfera de desespero e morte. Mas no início de 1946 a batalha terá terminado, e você terá uma pausa no 

seu sofrimento. 

24 Toda a dor da humanidade cai sobre mim como uma cruz pesada. Fui negado e flagelado pela raça 

humana que eu queria fazer Meus discípulos, e dos quais apenas alguns Me seguem. Amanhã, conhecendo 

o Meu Trabalho que revelei sob esta forma, serei açoitado mais uma vez porque eles não Me entenderão. 

Esta falta de compreensão por parte dos Meus filhos abre novamente as Minhas feridas, e o Meu Sangue 

cai novamente sobre todas as almas. 

Porque falo a partir da verdade e ensino o amor, eles não Me reconheceram, e mais tarde sereis 

desprezados por repetirdes as Minhas palavras e dardes testemunho de Mim. Mas sempre que você pegar 

sua cruz e subir a montanha, você salvará muitos inocentes e redimirá muitos pecadores. 

25 Eu não vim até vós como rei, eu apareci humildemente, e por isso sabeis que a Palavra que 

ouvistes é "A Palavra" do Pai. Novamente a humanidade está me oferecendo uma coroa de espinhos e um 

manto de ingratidão. Eu sofri a calúnia e a rejeição dos meus filhos. 



U 65 

67 

26 Embora a alma esteja em pleno desenvolvimento, ela dorme. Mas eu vos ilumino através do 

espírito, para que possais voltar ao caminho certo e voltar para o cumprimento da vossa tarefa. Porque 

sentes que a minha palavra te magoa? 

27 Enquanto comemoras a Minha Paixão na Segunda Era, um coração, o mais terno, chora em 

silêncio e intercede pelos seus filhos que não a compreenderam. Ela não tem nenhuma reprovação contra 

aqueles que lhe causaram tanta dor, nem acusação contra aqueles que sacrificaram o Filho tão amado. O 

seu amor e o seu perdão pela humanidade coroam a obra redentora do seu único filho. É a vossa Mãe 

Celestial que deixo entre vós, para que a escutem e encontrem consolo no seu seio. 

28 No fundo do seu coração, você agora sente o sopro divino do Senhor. Oh, se ao menos pudesses 

agarrar o amor com que eu venho até ti! 

29 Através da união dos vossos corações, criastes um santuário para Me receber. Cada coração se 

preparou, cada mente se iluminou, e este é o momento certo para que o Meu Raio Divino desça sobre 

vocês. 

30 A Visitação está se aproximando, e para ela estou preparando você. Está na hora de seguir o seu 

caminho com um passo firme e sem medo. Você é Israel, e esse nome significa "forte". Sempre em seu 

espírito tem sido esta semente abençoada. - A verdadeira oração fortalece o teu espírito, limpa-te das tuas 

manchas, conforta-te quando estás triste, fica ao teu lado na orfandade, e remove-te das tentações. Mas 

assim como vos ensinei a orar de espírito em espírito para serdes fortes na vida, assim também na hora da 

morte elevai o vosso espírito para Mim sobre aqueles passos abençoados da oração. - Quão longe da 

verdadeira oração vive a humanidade! Quão poucos são aqueles que sabem como praticá-lo. 

Espiritualmente os homens vivem como os antigos: a adoração do bezerro de ouro, a veneração pelos 

ídolos pagãos persiste. A torre babilônica dos cientistas desta época desafia incessantemente a Minha 

justiça. 

31 Virá um novo dilúvio que lavará a terra da corrupção humana. Ela derrubará os altares dos falsos 

deuses, destruirá pedra por pedra os fundamentos daquela torre de orgulho e maldade, e apagará toda falsa 

doutrina e toda filosofia perversa. Mas este dilúvio não será de água como outrora foi, pois a mão do 

homem libertou todos os elementos contra ele, tanto visíveis como invisíveis. Ele pronuncia o seu próprio 

julgamento, castiga e julga-se a si próprio. 

32 Todas as dívidas serão pagas aos mais pequenos. Para isso é necessário que os grandes de hoje se 

tornem servos e que os súditos sejam elevados. Vocês que Me ouvem - acreditem na vossa 

responsabilidade para a paz do mundo! 

33 Já não são dois ou três os que me ouvem. O vosso número já é grande, porque a Minha semente se 

espalhou de coração para coração, de casa para casa, de província para província, e a notícia da Minha 

nova revelação atravessou as vossas fronteiras e chegou a outras terras onde o eco da Minha Palavra e a 

notícia dos Meus milagres testemunharam que Eu voltei verdadeiramente para vós. 

34 A casa de Israel está agora nas profundezas do vosso ser, no vosso espírito. É lá que eu me revelei 

neste momento por meio desta manifestação. 

35 Disse-vos que vos apressásseis a estudar os Meus ensinamentos, a aproveitar a Minha presença, já 

que a hora da Minha partida está próxima, e ninguém está na ignorância dela. Eis que este é o teste que 

vos espera. Quem estará preparado para passá-lo? - Vocês se multiplicaram, e ainda assim eu não vos vejo 

fortes. A razão é que vos falta amor, ajuda e fraternidade de uns para os outros; não estais unidos pelo 

Espírito. E isto é o que os donos da Arca do Novo Pacto querem ser? 

36 Eu queria que você fosse forte através da sua unidade e grande através do seu espírito. Não é 

necessário que você tenha poder material para ser grande, nem o conhecimento da Terra para ser superior. 

Há algo que o teu Deus sempre te revelou, e que na verdade te dá grandeza. 

37 Grande é a luz que derramei sobre vocês, mas não deixem que ela vos cegue, pois então vocês 

apareceriam aos seus irmãos como tolos e fanáticos. Esta luz não é só sua, é a luz do Sexto Selo, que 

brilhará em todas as nações. 

38 Vocês vêm puros diante de Mim, pouco a pouco vocês se libertaram do fanatismo, da idolatria e de 

tradições inúteis. Desta forma, o teu coração bate em uníssono com o teu espírito. O caminho começa em 

Mim, e em Mim termina. Mas não vos exijo que percorram este caminho de desenvolvimento num "dia", 

mas dou-vos tempo suficiente para que percorram o caminho até ao fim. 
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39 Estou contigo ao longo do caminho do desenvolvimento, dou-te força, purifico-te. Se você julgar 

sua evolução espiritual pela sua vida atual, quando você comparar sua vida atual com a dos primórdios da 

humanidade, você vai perceber que deu um grande passo em frente. Estuda a Minha Palavra com o zelo 

com que estudas os campos do conhecimento da Terra, e à medida que a sondares, descobrirás que o que 

pensavas ser inescrutável estava reservado para o teu espírito (para explorar). No tempo presente, pouco a 

pouco, o véu de muitos mistérios está caindo, muitas coisas escondidas estão vindo à luz da verdade, e por 

isso sou mais amado e compreendido pelos Meus filhos. 

40 Pode haver semelhança entre a criança e o pai, se a criança não tiver a sabedoria do pai? Não, 

meus filhos, mas eu não vos mantenho na ignorância. Eu sou a Luz, que é a Sabedoria, e com ela eu vos 

inundarei para que Me ameis. Estou verdadeiramente faminto e sedento pelo teu desenvolvimento 

superior. Esta é a razão mais convincente para a Minha manifestação e a Minha união contigo. 

41 Iluminai-vos e fortalecei-vos através deste ensinamento, pois há presságios de guerra em vossos 

corações, e deveis estar preparados. Eu tenho mantido esta nação em paz para que ela Me receba no seu 

coração. A semente do Meu ensinamento deve dar frutos. 

42 Quantas lágrimas verterás se não aproveitares este precioso tempo de paz! Então vocês se 

encontrarão invadidos pela guerra, pela peste e pelo desespero. Não tente parar a guerra com penitências 

físicas, que são sacrifícios inúteis. Se você quer oferecer-me arrependimento, conquiste a rebeldia, o 

orgulho ou o materialismo da sua carne. Se você deseja me oferecer jejum, que consista em renunciar à 

intemperança, aquilo que é prejudicial para você, controlando suas paixões. Mas ao fazer isso, tome 

cuidado para não cair em um novo fanatismo, pois há muitas ações que são permitidas e, no entanto, você 

pode torná-las inadmissíveis. 

43 Quero que alcances a renovação do teu corpo assim como a da tua alma. Se você entender 

corretamente o que lhe peço, não parecerá um sacrifício para alcançá-lo, e você perceberá que o 

cumprimento do Meu pedido lhe trará grandes satisfações e uma paz mais elevada. 

44 Aqueles que se levantam da lama, da sujeira e do egoísmo para uma vida de serviço e caridade 

ativa para seus irmãos, mostrarei como exemplo que Minha Doutrina tem luz e graça para renovar os 

pecadores. Este exemplo vai se espalhar por todos os corações. Quem não deseja estar entre aqueles que 

me testemunham? Mas em verdade vos digo que, se as vossas ações não forem verdadeiramente do 

coração, elas não darão frutos com os vossos irmãos, e muitas vezes os ouvireis chamar-vos hipócritas e 

falsos pregadores. E eu não quero que isto te aconteça a ti. 

45 Você deve saber que hoje em dia e idade é muito difícil enganar as pessoas. Suas mentes estão 

atentas e, embora estejam perdidas no materialismo de sua existência, elas são sensíveis a toda 

manifestação espiritual. Mas se não podeis enganar os vossos irmãos, podeis enganar o vosso Pai? 

46 Deixe o amor do Mestre abrigar-se em seu ser, para que você possa perdoar seus inimigos como 

Ele o perdoa. Então o teu coração será como uma linha de vida entre os homens. 

47 Prepare a sua nave, pois a tempestade pode chegar a qualquer momento. Você não sente a 

proximidade da batalha? A sua mente não lhe revela nada? Ouça as vozes da natureza e observe o curso 

das forças da natureza. Penetrem no coração dos vossos irmãos, e descobrireis o anúncio da batalha que se 

aproxima. Tudo te fala de caos. Quanto à mente humana - ela inventa apenas armas de destruição. Quanto 

ao coração, ele não dá lugar a sentimentos de fraternidade, mas dá lugar a sentimentos de ódio. Nem num 

só corpo há saúde, todos estão infectados com doenças e pestilências. As crianças nascem com uma carga 

de dor, os pais não compreendem os seus filhos e os filhos não compreendem os seus pais. As esposas se 

separam, as mulheres perdem sua virtude sem dar qualquer importância a ela. Os homens profanam o que 

é mais sagrado. - As comunidades religiosas desconsideram e brigam entre si, e os vícios ganham poder 

entre os homens. - Entretanto, a Minha Palavra vos desperta com suave admoestação e vos chama à 

renovação, e que vos salveis de afundar neste mar tempestuoso. Só um ensinamento espiritual como o meu 

é capaz de manter o homem no caminho da vida. Só a Minha Palavra pode resolver os problemas 

profundos do espírito e adoçar a existência do homem no seu caminho de provação e sofrimento. 

48 Quando a humanidade tem acarinhado uma grande árvore, cujos frutos, na sua maioria, têm sido 

amargos e mortais, não te parece belo que eu plante uma árvore que tu me ajudas a cuidar, e que os seus 

frutos de vida, verdadeira paz e sabedoria Divina te compensem de tanta dor? Pois eu sou a árvore, eu sou 

a videira, e vocês são os ramos. Deixe seu espírito crescer em seus dons, para que você possa dar sombra 
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agradável e frutos da vida de bom gosto. Eu sou a verdade, e isto flui destes lábios dos homens, embora 

eles sejam pecadores; porque a minha verdade é mais forte do que os vossos pecados. 

49 Mais uma vez te mostro o caminho e a vida, e removo o curativo escuro diante dos teus olhos. 

Quando ouvis esta palavra, dizeis em vossos corações: Por que não fui capaz de me livrar dos vícios antes, 

quando a Doutrina do Senhor é tão bela, e por que não foi um estímulo em Minha existência? Porque não 

vos alimentastes de Minha Doutrina, mas de ritos que só impressionam os sentidos, e deixam a alma 

vazia. Aqui vos dou a Minha Palavra sem formas de adoração e ritos, para que ela possa entrar diretamente 

na vossa alma. Aqui não há nenhum refresco para os seus sentidos físicos. Hoje só a sua audiência está 

envolvida no momento da Minha manifestação. Amanhã, quando a Minha palavra dada através do órgão 

humano do entendimento não mais for ouvida, nem mesmo a vossa audição corporal perceberá a Minha 

voz; será o vosso espírito que receberá a Minha instrução por inspiração, e no coração o eco dela será 

ouvido. - Põe-te a caminho com fé, e caminha sem pressa e com deliberação. 

50 Os dias estão próximos de quando os homens comemorarão a Minha Paixão. Em verdade vos digo, 

quando os homens despertarem para a luz deste tempo e, livres das formas externas de adoração, Me 

buscarem de um modo espiritual, sua elevação e sua simplicidade serão os mais belos ramos de palmeira 

com os quais Me receberão na Segunda Jerusalém, a Cidade Espiritual. Eu queria que sempre que 

comemorassem a Minha Paixão, o fizessem sem ritos e representações, que recordassem as Minhas obras 

e reflectissem minuciosamente sobre elas. Então você sentirá que essa sabedoria despertará para uma nova 

vida em seu espírito. 

51 Com estes ensinamentos, como em tempos passados, acabarei com as vossas tradições (religiosas) 

e farei com que o vosso espírito adira aos Meus ensinamentos e à Minha lei. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 66  
1 Você ouviu o chamado do sino e despertou. O sino tem sido a Minha voz, que recebestes através 

do órgão da mente do homem, e o que despertou tem sido o vosso espírito. Não se afundem de novo na 

apatia, pessoas queridas, pois vivem numa época de luta. Como já começaste a semear, não quero que 

abandones os teus campos, nem quero que percas o lugar que ocupas nos Meus bens, o que te custou tanta 

dor para conseguires. 

2 Que o vosso espírito imponha a sua vontade sobre o que a vossa mente e a vossa alma pensam, 

pois é ela que verdadeiramente dá conta da tarefa que pesa sobre a alma. Lembrai-vos: se, em vez de 

seguirdes as diretrizes do Espírito, tendes a obedecer aos incentivos da carne, logo voltareis ao caminho da 

luta infrutífera, ao mundo da frivolidade e da vaidade, no qual a vossa alma se sentirá vazia e triste. 

3 Vem às Minhas terras e habita nelas. Em seus campos há lugar para todos, em Meu celeiro há 

semente em abundância e em Meu amor há água da vida para que você possa cuidar da semente divina. 

4 Eu, o Semeador Universal, vou ensinar-te tudo o que precisas de saber. Meu amor e Minha 

paciência acompanharão cada um de meus ensinamentos para que permaneçam impressos em sua alma. 

Portanto, quando achares necessário semear, lembra-te de que o teu coração se tornou um refúgio da 

Minha Palavra, e recorre a ela em desejo da Minha semente de amor pelos teus irmãos. 

5 Leve seu tempo agora para ouvir minha palavra, para que você a deixe penetrar até onde ela tem 

que chegar, e quando então chegar o momento de semear, então comece o dia de trabalho com um passo 

pensativo para que você não se canse prematuramente, e você rapidamente se levanta novamente quando 

cair. 

6 Não habiteis na superfície da Palavra, pois então não vireis a perceber a sua essência e 

mergulhareis na sua luz infinita. 

7 Não se torne fanático e caia na idolatria amando coisas às quais seus irmãos deram algum 

simbolismo divino. Lembrem-se que, se quiserem ser discípulos de uma Doutrina profundamente 

espiritual, devem lutar para remover de seus corações aquela adoração sensual a Deus que tem alimentado 

a humanidade por séculos. Mas façam isso então com toda a vossa determinação, discípulos, se estão 

realmente convencidos do passo que estão prestes a dar. Não deve acontecer que um dia pregueis que os 

vossos semelhantes devem afastar-se da idolatria e do fanatismo religioso e, de repente, numa provação 

que se aproxima de vós, caiais de joelhos perante um ídolo. 

8 Você entende porque eu estou sempre dizendo para você procurar Minha Palavra e estudá-la? 

Porque só desta forma a luz da convicção pode penetrar o seu ser. Então uma transformação completa de 

seu modo de sentir, pensar e agir certamente acontecerá. 

9 Se observardes o desenvolvimento das Minhas manifestações através do órgão humano de 

compreensão, chegareis à conclusão de que o avanço dos Meus ensinamentos foi realizado com passo 

deliberado mas firme e seguro, que recomendo à vossa imitação. 

10 Reconheça que em anos anteriores eu não falei com a clareza com que falo agora. Eu era paciente 

e indulgente; também permiti alguns atos externos de adoração, porque ainda não era o momento certo 

para separar o trigo do joio, ou seja, o conteúdo espiritual dos Meus ensinamentos das formas 

desnecessárias de adoração. Vi que a sua fé não era suficientemente firme para ouvir certas revelações. 

Agora, porém, à medida que a luz dos Meus ensinamentos penetra gradualmente nas almas de alguns dos 

Meus discípulos, posso falar-vos com clareza. 

11 Eu sei que nem todos compreendem o significado da espiritualização neste momento, e nem todos 

estão satisfeitos com a idéia de se alimentarem apenas com a essência, renunciando a ritos, símbolos e atos 

externos de adoração nos quais muitos corações se deleitam tanto. Mas será suficiente para Mim que um 

grupo de discípulos tenha compreendido o significado da espiritualização quando eu terminar a Minha 

palavra entre este povo; pois este grupo será considerado como o primeiro fruto que a Minha palavra, 

tornada conhecida através do órgão da mente do homem, produziu. Para ajudar-vos a compreender a 

Minha Doutrina, continuo a dar-vos os Meus ensinamentos, abençôo-vos, e digo-vos: Sede bem-vindos, 

Meus filhos, sintam o calor do Meu Espírito, sintam a Minha Presença, e lembrem-se daquele tempo em 

que Me rodearam para ouvir as Minhas palavras Divinas, em que Me seguiram nas maneiras de Me verem 

fazer milagres, enquanto alguns não perderam uma sílaba da Minha para saberem se o que Eu falei era 
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verdade ou não. Alguns de vocês, como outros, ouviram uma voz harmoniosa que falava incessantemente 

de amor, perdão e misericórdia. Era uma luz que nunca tinha brilhado antes dos homens. Esta palavra 

abriu uma nova era para o povo de Israel e para toda a humanidade. 

12 Muitos daqueles que Me ouviram em Jesus vieram à Terra neste momento e Me ouviram mais uma 

vez. Embora acreditassem ter cumprido o seu destino neste planeta e tomado a Terra Prometida, a alma 

voltou para tentar dar apenas mais um passo em frente no caminho para a sua perfeição de alma. 

13 O desenvolvimento é necessário para que a alma possa ser iluminada pela Minha sabedoria. Hoje 

você ouve de novo a voz que lhe fala de amor. Aos novos discípulos e a todos os homens digo: Amai os 

vossos irmãos, pedi-Me pelo vosso próximo, e eu vos concederei milagres. Não tenha medo de professar 

abertamente perante o mundo a missão que o seu espírito traz. Em verdade vos digo que não podereis 

esconder os vossos dons espirituais, e eles se revelarão mais cedo ou mais tarde. 

14 Como lhe parece difícil fazer um caminho para cumprir a sua missão neste tempo. Mas digo-vos 

que não é difícil, pois a humanidade está preparada para receber a Minha mensagem. 

15 Em todos os momentos os fracos têm sido desanimados diante da luta, enquanto os fortes têm 

mostrado que a fé na Minha Lei supera tudo. Seu destino, Israel, tem sido anunciar ao mundo sempre 

novas mensagens e revelações, e é por isso que às vezes você duvida se você vai encontrar a fé. Mas não 

te preocupes, leva a semente que te confiei e semeia-a. Você já verá quantos dos campos que você pensou 

serem estéreis você achará frutíferos quando eles forem feitos frutíferos com a verdade da Minha Palavra. 

16 Não deixe de cumprir a sua missão porque se sente indigno. Em verdade vos digo que aquele que 

tem uma missão e não a cumpre, age tão perversamente como aquele que profana a Lei conscientemente. 

17 Não se esqueça que, no final, o Pai vai exigir de você uma conta - tanto pelo que você tem feito 

mal como pelo que você se absteve de fazer. Saiba que tanto uma como a outra transgressão causará 

sofrimento à sua alma. Espalhe Minha Doutrina, fale aos homens de Minha Palavra, convença-os com suas 

obras de amor, convide-os a Me ouvirem, e quando vierem com a multidão, e a luz da fé se acender em 

seus corações, Eu os chamarei filhos do Novo Povo de Israel. 

18 Você não será mais capaz de se desviar do caminho. Dei-vos a luz para que a possais penetrar, e 

abri os vossos olhos para que possais penetrar até mesmo no Além. O uso que fizerdes dos vossos dons 

será sempre bom, para que as conseqüências sejam agradáveis ao vosso coração e agradáveis ao Pai. 

19 Entenda que eu vim para lhe ensinar uma instrução perfeita. Vocês ouviram através dos portadores 

da Minha voz em vários lugares e regiões que a Minha palavra não será mais ouvida depois de 1950. Já 

hoje vos digo: Quantos dos que hoje escutam a Minha palavra com aparente respeito a desconsiderarão 

quando esse tempo chegar; quantos dos que agora Me dizem: "Senhor, não me separarei deste caminho", 

Me buscarão nas igrejas, nas sinagogas, nos altares e nas imagens, e não Me encontrarão. 

20 Considerai que não procuro surpreender-vos ao retirar inesperadamente a Minha palavra, mas que 

a anuncio a vós muito antes e de muitas maneiras, para que possais compreender que deveis aproveitar 

estes curtos períodos de tempo e estas lições, de modo a não cairdes em erros e cometer profanações mais 

tarde. Quantos daqueles que hoje se chamam Meus discípulos, Meus trabalhadores, Me trairão naquela 

hora! 

21 O tempo em que você não me ouvirá mais através do órgão do portador de voz é fixo. No entanto, 

eu prometi àqueles que se preparam que depois ouviriam o som da Minha Palavra no santuário do seu 

coração. 

22 Minha justiça cortará todas as ervas daninhas pela raiz, e é Minha vontade que a essa hora Minha 

foice vos encontre como trigo e não como ervas daninhas. - Falo na tua língua e com toda a clareza, para 

que amanhã não digas que falei contigo figurativamente e por isso não Me compreendeste. 

23 Estes locais de encontro continuarão disponíveis para os seus encontros e para continuar a receber 

as novas multidões. Os guardiões espirituais os protegerão. 

24 Falo-vos de um passo decisivo que ireis dar, de um tempo de testes que se aproxima, mas não vejo 

o vosso coração a tremer. Como você se acostumou com a Minha Palavra! No entanto, chegará ao fim, e 

não apreciastes o tesouro que possuístes! 

25 Já vos disse em muitas ocasiões que não serei contaminado pela inutilidade ou pelo mal; portanto, 

deveis compreender que não me envolverei nas vossas desonestidades e profanações. 
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26 Alguns mudaram quando ouviram o Meu ensinamento; mas vejam em que consiste a sua mudança: 

vieram humildes, chorando e contritos, sem nada de bom. Mas depois, quando receberam sua herança 

espiritual, levantaram orgulhosamente o rosto, sentindo-se senhores e até reis, e em seu orgulho quiseram 

ir além da vontade do Pai. Sabe onde permanecem a vaidade e a arrogância? Nas entranhas da terra. - E 

desobediência, desprezo e insultos? Na tua alma, assim que ela derrama a sua concha corporal. - Sois 

átomos que vivem através da Minha Divina Misericórdia, sem a qual deixareis de existir! 

27 Se alguém, na sua vaidade, acredita que pode compreender plenamente o Meu Trabalho com o seu 

intelecto e compreender tudo, é porque não compreende nada. Por outro lado, aquele que mergulha na 

Minha sabedoria e na Minha grandeza a tal ponto que diz: Nada sei e nada sou perante o Senhor, está em 

processo de compreensão. 

28 Se este povo, que tanto apreciou a Minha Palavra neste tempo, não trabalhar sobre si mesmo, se 

não dobrar suas mentes rebeldes aos Meus ensinamentos, eles terão que derramar muitas lágrimas no 

futuro. 

29 Queres saber qual é o Meu desejo? que na Terra cumpras os Meus mandamentos com humildade, 

para que a tua alma, tendo-se tornado pura e luminosa através do cumprimento da sua missão, possa 

ascender muito alto após o cumprimento da sua missão, até chegar àqueles lares abençoados reservados 

aos filhos obedientes do Senhor. 

30 Na Minha mesa há um lugar preparado para cada um de vocês, e também um prato. Depois de 

comer e beber na Minha mesa, nunca mais terá fome ou sede. Não Me buscarás mais nas igrejas e nos 

altares feitos por mãos humanas, pois perceberás que Me levas no santuário interior da tua alma. 

31 Tudo o que eu tinha preparado para o tempo em que vocês se encontrariam na Minha Palavra, pois 

eu cuido de todos. Oh, se tivesses vivido na minha expectativa, quão grande teria sido o teu progresso! 

Mas agora estás comigo, e ouve os Meus ensinamentos. 

32 Homens, não temais as provações da vida e não vos deixeis pressionar pelo peso da vossa culpa. 

Dai tempo e poder ao espírito para a realização da vossa tarefa espiritual, depois avançareis sempre para 

cima no vosso caminho de desenvolvimento. 

33 Vocês, mulheres, não chorem só pelos vossos entes queridos. Lembre-se que o seu coração deve 

sentir a dor da humanidade. Perdoa aos teus irmãos e irmãs para que o teu coração seja puro e dêem abrigo 

à caridade. 

34 Você acha que eu teria vindo até você se eu não tivesse perdoado você primeiro e se não houvesse 

misericórdia no Meu Espírito? 

35 Quero que faças isto aos teus irmãos. Mas não tenhais medo de lhes trazer a Boa Nova, não 

duvideis dos vossos dons espirituais, nem desconfieis do êxito das vossas obras de amor por eles, pois a 

falta de fé vos faria falhar, a vossa palavra não vos convenceria, nem as vossas obras teriam uma base 

firme. 

36 Ó humanidade, bendita criação, se soubesses como o teu Pai te ama! Se te desviares, eu venho à 

tua procura. Sempre que Me buscais, abro-vos as portas da salvação; chamais-Me e Eu respondo-vos 

instantaneamente. No entanto, vós não Me sentis, não Me ouvis e não Me vedes, porque não estais 

(espiritualmente) despertos. 

37 Neste tempo estou preparando este povo para Mim mesmo, para que dele saiam os cento e 

quarenta e quatro mil que devem levar a Minha mensagem à humanidade. 

38 Amado povo, aguarda com serenidade as visitas terrestres, e vê em cada prova uma etapa que te 

aproximará das casas que, embora desconhecidas para ti, são vislumbradas e desejadas pela tua alma. 

39 Sou eu, o Senhor, que falo contigo. Não se surpreendam que eu me faça conhecer a vocês, pois 

isso eu tenho feito desde que criei o primeiro homem. Pense um pouco, volte seus pensamentos para o 

passado, verifique o registro histórico, e você descobrirá que eu me fiz conhecido da humanidade a cada 

vez. 

40 Às crianças que Me escutam, digo: benditos sois vós que viestes à terra no tempo do Espírito 

Santo, porque os vossos dons encontrarão um campo favorável para se manifestarem. Mas escutem-me, 

não se deixem guiar pelos maus exemplos dos vossos antepassados. Considera que o Sangue do Cordeiro, 

transformado em Luz, desceu sobre a tua alma para lhe mostrar o caminho pelo qual deve ascender em 
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obediência e amor para chegar até Mim. Sede bem-vindos - vós que aqui viestes em desejo pela sua 

herança, pela qual esperaram muito tempo. 

41 É alegria no espírito do Pai quando você não é mais necessitado, mas eu não estabeleço um preço 

para o que eu lhe dou. Eu te dou o Meu amor misericordioso sem impor-te condições, enquanto tu, pelo 

contrário, as impões a Mim para Me amar, e é aí que te concedo o que Me pedes. - Nesta instrução você 

deve aprender a pedir, a receber e a dar. Aprenda também a esperar pela hora em que é Minha Vontade 

dar-lhe o que é mais benéfico para a sua alma. Não desesperes, não blasfemes, não faltes à fé; lembra-te 

que eu te amo, que sou só para ti. - Para aqueles que Me servem neste trabalho, digo: Não busquem 

remuneração ou recompensas. Faça o trabalho do amor e continue a avançar. Tudo o que fizeres em Meu 

nome verás realizado, e nele terás a melhor recompensa. 

42 Muitos se surpreendem quando ouvem a Minha Palavra através do arbítrio humano, e se 

perguntam: "O que há de agradável em nós, mortais, que o próprio Deus se digne falar conosco? Mas o 

Mestre responde-lhe: Agrada-me não encontrar em si, mas um privilégio, a saber, que você possui espírito. 

E se vos falo através da mente e da boca de um homem, é porque ele tem vida, ao contrário dos vossos 

ídolos, através dos quais Me adorastes. Em tempos passados, eu não me manifestava nesta forma porque o 

vosso espírito e a vossa mente não estavam suficientemente preparados e desenvolvidos para Me receber. 

Hoje encontrei-o suficientemente capacitado para me poder manifestar através da sua mediação. Não era 

mais necessário que A Palavra se tornasse homem para poder falar com você. Este dom foi reservado para 

você pelo Espírito Santo. 

43 Eu estou acima dos tempos, acima de tudo que é criado, Meu Espírito Divino não está sujeito à 

evolução. Eu sou eterno e perfeito, não como você, que tem um começo, que está sujeito às leis da 

evolução e que sente o passar do tempo acima do seu ser. Não diga, então, que o Pai pertence a uma idade, 

Cristo a outra, e o Espírito Santo a outra. Porque o Pai é eterno e não pertence a nenhum tempo, mas os 

tempos são Seus, e Cristo, quando desapareceu como homem, é o próprio Deus, como é o Espírito Santo, 

que não é outro senão o próprio vosso Pai, que prepara a sua mais alta forma de manifestação entre vós, 

isto é, sem a ajuda de qualquer mediador material. 

44 Quando Me experimentares manifestando-Me através do órgão humano do intelecto, compreende 

que esta forma é apenas uma preparação para que amanhã possas unir-te ao teu Pai na perfeição, de 

espírito para espírito. - Chamei a forma de preparação sindical de hoje, mas não deixei de revelar a Minha 

glória através dela, nem deixei de vos revelar os ensinamentos perfeitos. 

45 Não deveis ver aí Divindades diferentes onde só existe Uma, que teve de se mostrar em diferentes 

fases de revelação, de acordo com o progresso espiritual que a humanidade está gradualmente a alcançar. 

46 Jesus então lhe deu uma revelação perfeita desde o primeiro ao último momento de Sua jornada 

neste mundo. No entanto, Ele vos declarou: "Eu não vos digo tudo, pois não compreendereis". Mas logo 

depois Ele disse: "Eu vos enviarei o Espírito da Verdade, que vos revelará todas as coisas". Assim, fiz-vos 

compreender que para aqueles que não podiam compreender as Minhas revelações naquele tempo, 

chegaria o momento em que, através do desenvolvimento do seu espírito e da sua elevação, 

compreenderiam aquelas revelações baseadas na Minha Palavra da Terceira Era. 

47 Hoje você está na época em que o Senhor vem em espírito para apresentar-lhe novos ensinamentos 

de Sua sabedoria oculta. Este tempo mal amanheceu, e não podeis imaginar o que ele reserva para o 

espírito do homem - os passos que os homens estão dando neste caminho, nem as novas revelações que 

estão destinadas a vós. O tempo dos milagres materiais, como você os compreende, acabou. Hoje o vosso 

espírito está atordoado com admiração e amor diante das Minhas novas obras e revelações. No passado 

você acreditava apenas porque o impossível se tinha tornado possível - diante de um milagre material. 

Hoje vocês devem acreditar por causa da essência Divina das Minhas revelações em seu espírito. Você 

anseia pelos milagres de tempos passados, como a rocha da qual a água jorrava quando foi atingida, ou o 

maná que impedia as multidões de morrerem de fome no deserto? Você se lembra de Cristo, como Ele 

devolveu a visão aos cegos, limpou os leprosos e permitiu que os coxos andassem, ordenando apenas que 

isso fosse feito? Lembra-se dos mortos que Ele ressuscitou, dizendo apenas a eles: "Levanta-te!" Em 

verdade vos digo que todos estes milagres voltarão, mas os vereis acontecer de outro modo, e em verdade, 

quantos deles estou fazendo entre vós neste momento! 
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48 Com o passar do tempo, tenho-me aproximado cada vez mais de vós, até me tornar homem para 

habitar entre os homens. Agora você está começando sua ascensão, e você vai se aproximar de Mim cada 

vez mais. Qual de vocês irá pelo menos entender estes ensinamentos quando chegar o ano 1950? 

49 A escada de Jacó está diante de ti, é aquilo que o Patriarca viu num sonho, é o caminho que a tua 

alma percorrerá para alcançar o Senhor. - Vós conheceis muitos e novos ensinamentos, mas isso não será 

motivo para escarnecer daqueles que, na sua ignorância, Me procuram com cultos idólatras. Você sabe se 

eles, embora saibam menos, não me amam mais do que você? A escada de que vos falo é o caminho pelo 

qual todos devem irrevogavelmente vir até Mim. 

50 Povo, as nações estão em guerra. Reze, e não os julgue. Não esperem a vitória de uns e a 

destruição de outros, pois todos estão em um julgamento severo. 

51 O meu amor e a minha graça estão contigo. Esta é a terceira vez que o vosso espírito se levanta de 

novo no desejo da Luz. Apesar dos tempos que passaram, e mesmo no meio do caos que reina no seu 

mundo, você pôde partir em busca de Mim. Quem poderia impedir o desdobramento dos dons que ele 

carrega em seu espírito? 

52 Que a Minha palavra penetre no teu coração para que mais tarde possa chegar a todos os homens. 

Se você perceber que os portadores da Minha voz não alcançaram a perfeição, entenda que mesmo o 

ensinamento mais simples ou a doutrina mais simples que eu lhe ensino através deles contém a essência 

Divina. Encorajai esses corações pela vossa fé e confiança, e em verdade vos digo que colhereis frutos 

perfeitos. 

53 Quando esta nação viver praticando Minha Doutrina de espiritualização, vocês verão um grande 

número de estrangeiros chegando aqui, que verão esta terra como a terra da promessa, e quando estiverem 

em seu seio e virem como este povo vive e como oferecem sua adoração a Deus, perceberão que em seu 

coração vive a paz e a luz do Senhor, mas que a Nova Jerusalém está além deste mundo. Cuide para que as 

suas obras não esborratam o caminho que pode levá-los ao objetivo desejado, que é o Meu Reino. O amor, 

a boa vontade e a fraternidade devem ser os meios pelos quais vocês recebem seus irmãos, para que não 

haja desgosto ou ressentimento contra qualquer irmão de outra raça ou nação. Amem e perdoem, porque 

ao fazê-lo acenderão em seus corações a esperança do Meu Divino perdão. 

54 Ensinai a conversão, o arrependimento, a renovação, a paciência nas provas e nas experiências de 

expiação, e assim destruireis o medo supersticioso do inferno como o imaginastes, e em vez disso 

construireis um santuário para a Minha Divindade e dareis forma a uma concepção mais perfeita da Minha 

Divina Retidão dentro de vós. 

55 Como fui eu quem vos ensinou a amar-vos uns aos outros e a perdoar aquele que vos ofende, 

também vos dei provas disso com as Minhas obras. - Falo-vos de manifestações celestiais, mas faço-o 

numa metáfora, para que Me compreendam melhor. Eu não posso revelar-vos toda a vida espiritual, 

porque a vossa mente ainda não seria capaz de a compreender. É melhor mostrar-vos passo a passo o 

caminho que conduz ao cume, e quando menos pensardes nisso, vereis a vós mesmos na Minha presença. 

56 Já vos anunciei tempos de visita e de dor. Mas não temais, pois quando entrardes preparados, 

ficareis maravilhados com as maravilhas que tenho guardadas para vós naqueles dias. Então os incrédulos 

vão acreditar. 

57 Tudo o que te revelei nestes tempos é para que o dês a conhecer à humanidade. Esta é a sua tarefa 

a cumprir para que possa continuar a ascender na vida após a morte. 

58 Discípulos, em verdade vos digo, se eu me fiz conhecido entre vós neste tempo, não foi porque os 

homens me chamaram. Procurei-te porque este é o meu 

O Will tem sido, e com ele cumpri uma promessa. As forças da natureza testemunharam a Minha presença 

renovada, e alguns corações sentiram-no. Não foram os sinos que me anunciaram! Quantos homens terão 

que se purificar para que possam perceber a Minha presença! 

59 Se o mundo tivesse mantido a Minha palavra, não haveria necessidade de os olhos dos homens 

derramarem lágrimas para Me verem. 

60 Eu mostro-te de novo a folha da Lei. É o início e o fim do livro que vos estou a revelar neste 

momento, para que possais permanecer equipados no tempo após a Minha partida. 

61 Hoje é uma pequena multidão que Me rodeia, mas amanhã serão multidões imensas que se 

reunirão à Minha volta. Entre eles, os fariseus, os hipócritas, virão em busca de erros em Minha Doutrina, 
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a fim de suscitar a opinião das grandes massas contra Minha Obra. Eles não sabem que antes de 

procurarem o Meu Trabalho, eles próprios serão vistos através dele. 

62 Sua tarefa, então, será apenas permanecer sereno e calmo, e mostrar a força moral da Minha 

instrução em suas obras. Se vos conduzirdes desta maneira nas provas, até os perseguidores mais 

inveterados confessarão que realmente Me ouviram. - Venho para derramar conhecimento sobre vós, 

porque só com sabedoria estareis perto do Pai. 

63 Dou-vos a Minha Palavra com o mesmo conteúdo espiritual com que vos falei na Segunda Era, e 

lembrei-vos de muitos dos Meus ensinamentos, dos quais vos esquecestes ou dos quais vos afastastes por 

causa de interpretações erradas dos vossos antepassados. 

64 Você violou a Minha Doutrina de tal forma que eu posso dizer-lhe: Você criou um caminho 

completamente diferente do meu, mas ao qual deu o mesmo nome. Ninguém além de mim poderia libertá-

lo do seu erro - com palavras de vida, amor e verdade. 

65 Por isso, penetrai e compreendei a Minha palavra agora, enquanto Me escutais, e haverá luz dentro 

de vós. Este é o momento em que vos digo com toda a clareza que a reencenação da alma é um fato, que 

ela existe como a luz da justiça e do amor divinos desde o princípio da humanidade, sem o qual não 

podíeis progredir no longo caminho da perfeição da alma. - Fui eu que vos disse que pertenceis à raça 

espiritual de Abraão, que pertenceis ao grupo da humanidade que se afunda em uma época, apenas para 

vos erguerdes novamente em outra, ao chamamento da voz de um dos Meus mensageiros, e depois cairdes 

de novo e vos erguerdes de novo como no presente. 

Você chegou ao Sexto Selo, mas vejo em você um pesado fardo de transgressões como lixo da 

humanidade. Mas você se levanta acima dos pecados com a capacidade espiritual de Me entender e Me 

sentir, e com a determinação de Me seguir sem vacilar para o objetivo final. 

66 Se você tem fé, ouça a voz da sua consciência e ela lhe parecerá mais clara; se você ouvir esta 

palavra aqui, lembre-se do seu passado para que você possa julgar sua vida, seu amor e seus méritos. A 

consciência vos dirá se vocês se dedicaram ou não ao cumprimento da vossa missão. Mas não tenhais 

medo, porque na terra não há justos diante dos quais possais ter vergonha. O único justo sou eu, e eu te 

julgo com amor. 

67 por causa dos vossos pecados e da vossa insignificância entre esta humanidade, chamei-vos 

escumalha; mas também vos disse que farei uso desta "escumalha" para o apresentar como exemplo depois 

de o ter purificado; também vos disse que farei uso desta "escumalha" para o apresentar como exemplo 

depois de o ter purificado; também vos disse que farei uso desta "escumalha" para o apresentar como 

exemplo depois de o ter purificado 

68 Formai uma comunidade na qual observais fielmente a lei de Deus e as leis do homem, na qual há 

moralidade e desenvolvimento ascendente da alma. Em verdade vos digo: Vejo que, neste tempo, o 

homem e a mulher se afastaram dos seus caminhos. 

69 Descubro homens que não cumprem suas obrigações, mulheres que evitam a maternidade, e outros 

que penetram nas áreas destinadas ao homem, embora na antiguidade lhes fosse dito que o homem é a 

cabeça da mulher. Que a mulher não se sinta recuada por causa disso; pois agora eu vos digo que a mulher 

é o coração do homem. Eis porque instituí e santificei o matrimônio; pois na união desses dois seres, 

espiritualmente iguais, mas fisicamente diferentes, consiste o estado perfeito. 

70 Quem duvida que eu fale ao mundo neste momento, só porque o seu pecado o torna indigno de 

Mim? O que seria louvável em Mim se eu estivesse apenas onde há apenas os justos, onde não há dor nem 

ignorância? Se o Pai encoraja os filhos a adquirir méritos para que, através deles, possam obter a Sua 

graça, o Pai também adquire méritos para com os seus filhos, a fim de ter o direito de ser amado. Ainda 

vos vejo como criancinhas que venho ajudar a tirar do lodo, levar-vos ao poço e lavar-vos nele, e depois 

vesti-vos com a veste da virtude. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 67  
1 Abençoo todos os Meus filhos, tanto aqueles que ouvem a Minha palavra de ensino como aqueles 

que não estão presentes nesta manifestação. Vinde e ouvi o Espírito da Verdade, pois esta Palavra será a 

vossa vara espiritual. Seu coração se mostra para Mim pesado por sofrimentos, tristezas, ingratidões e 

decepções que se acumularam em sua vida. Aceite esta palavra como se fosse vinho, e a sua doçura 

suavizará a sua amargura. 

2 Alguns ainda desfrutam dos prazeres do mundo neste momento. Outros, porém, não conheceram 

esses falsos prazeres e encontraram paz em seus espíritos ao retornarem ao mundo espiritual. Pois se você 

pensa que aqueles que gozam de satisfações e prazeres materiais são aqueles que estão mais próximos de 

Mim, você está em erro. Em verdade vos digo, eles têm muitas lições a aprender! Mas aquele que rejeita 

tudo o que reluz com falso esplendor está em comunhão com o seu Senhor, e se sacia em seu poder divino. 

3 Recém-chegados, que o Mestre vos proponha um novo ensinamento; preparai-vos para que eu 

possa dar-vos novas revelações. Vós sabeis que a duração da Minha manifestação é apenas de 1866 a 

1950, e é necessário que eu vos diga tudo o que tenho reservado para vós para esse período. Faltam alguns 

anos para você me ouvir nesta forma. Se você se aproveitar deles, no final você possuirá os grandes 

ensinamentos que eu lhe prometi. 

4 Alguém pensou que os "trabalhadores" vão descansar do seu trabalho depois de 1950? Na verdade, 

digo-vos, então a batalha só vai começar! Os meus discípulos devem então tornar-se mestres, para que as 

multidões os procurem como Me procuraram. Os videntes se aperfeiçoarão para que se tornem grandes 

profetas diante dos olhos do povo, e todos vós deveis preparar-vos para receber a inspiração do Espírito 

Santo. Você deve continuar a se encontrar para que o povo o procure, atraído pela espiritualidade e 

devoção de seus encontros, assim como por suas obras de amor e misericórdia. 

5 Pense nesses eventos que o esperam e que devem vir porque está predito em Minha Palavra. Então 

a vossa consciência dir-vos-á se pensastes nos Meus ensinamentos, se os compreendestes e os sonhastes, e 

se vos estais a preparar para este tempo de luta. 

6 Este povo vai produzir novos patriarcas, sob cuja orientação surgirão famílias virtuosas, que serão 

o exemplo para os demais. Haverá também mártires; estes serão aqueles que, cumprindo a sua missão, 

terão de suportar os ataques, perseguições e ridicularizações dos homens - aqueles que terão de sofrer 

dificuldades e privações para servir os seus vizinhos. 

7 Tudo está preparado para a batalha final, após a qual restará uma doutrina, que será esta verdade 

que eu vos ensino e que vos revelei através dos tempos - como a lei do espírito, cheia de sabedoria, justiça 

e amor. 

8 As tuas obras e a tua conduta devem tornar-se cada vez mais puras, e não deves temer ser entregue 

à justiça no tempo das calúnias e perseguições dirigidas contra ti, se o cumprimento da tua missão estiver 

de acordo com o que te ensinei. 

9 Para que a luz do Meu Espírito brilhe nas vossas mentes durante os vossos encontros, deveis 

aprender a manter o silêncio e um encontro interior como nunca tivestes; então sentireis verdadeiramente a 

Minha presença e os Meus milagres, os Meus espíritos de luz fortalecer-vos-ão e iluminar-vos-ão. Mas ai 

daqueles que trocam a Minha verdade por engano! 

10 Entenda o quão grande é o meu trabalho e o pouco valor que você deu a ele. Se vocês se 

refrescaram muito ao Me ouvirem pela boca do portador da voz, em verdade vos digo que tenho uma 

forma mais perfeita pronta para vocês, aquela em que Me recebem diretamente em seus pensamentos. Meu 

ensinamento então virá até você puro, mais alto e divino, porque ele não passou pela boca do portador da 

voz. 

11 Não fiqueis confusos quando vos digo que estou de novo perante juízes, tribunais e professores de 

direito. Em verdade vos digo que encontrei um tribunal em muitos dos que me seguem hoje, e que me 

apresentaram perante um juiz! Amanhã os homens me julgarão em ti. Esta é a razão pela qual vos peço 

que as vossas obras sejam boas, que em vez de negarem esta verdade, possam remendar os seus caminhos 

e professá-la, em vez de a condenarem. 

12 O quanto eu tive que falar com você neste tempo! Em verdade vos digo, se soubésseis usar a 

Minha palavra, um só ensinamento seria suficiente para que vos alimentásseis com ela. Mas, logo que 
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tenhais passado alguns momentos depois de Me terdes escutado, já não mantendes a Minha paz, nem 

manifestastes a Minha misericórdia entre os vossos irmãos. 

13 Ressuscita para a vida de graça, comendo da comida que te trouxe neste tempo. Você não entende 

que deve deixar o rastro dos seus passos no mundo? Hoje quero que esse vestígio conduza as multidões à 

Minha Divina Presença. Vinde por caminhos de luz, de paz, de fraternidade, e logo Me encontrareis. Não 

desanime se por vezes encontrar um obstáculo, ou se o seu pé se magoar nos espinhos do caminho. Em 

verdade vos digo que, se a vossa fé não vacilar, não vos faltarão as águas cristalinas que saciam a vossa 

sede, porque vos alimentareis da Minha palavra. 

14 Se você se sente forte e vê que seus irmãos ao seu lado estão seguindo seu caminho apenas com 

dificuldades, não se sinta superior, pois você cairia no grave erro da vaidade e se assemelharia ao verme 

que incha com a umidade da terra. No Meu novo povo, nem reis nem senhores se levantarão. Toda 

semente má será removida dos vossos corações, para que sejam Meus profetas. 

15 Não se contente por ter sido salvo dos caminhos inseguros. Vai e procura os perdidos para que os 

possas salvar. Sede humildes, dai espaço à misericórdia, tornai-vos pessoas de boa vontade, depois 

podereis cumprir a vossa missão. 

16 Há muitos que me dizem dentro de si: "Senhor, estou prestes a cumprir". A isto respondo-lhe que 

ele mal está pronto para aprender a cumprir uma tarefa. Você ainda não está firme o suficiente no 

caminho. Muitas vezes devo fortalecê-lo através do Meu exemplo e do dos Meus apóstolos. 

17 Na Segunda Era, a humanidade deu-me uma cruz de madeira, que os homens me condenaram ao 

martírio. Mas em Meu espírito carreguei outro, mais pesado e mais sangrento: o das vossas imperfeições e 

o da vossa ingratidão. 

18 Podereis carregar nas costas uma cruz de amor e sacrifício pelo vosso próximo, e assim entrar na 

Minha Presença? Vede, para isso vos enviei à Terra; portanto, o vosso retorno acontecerá quando vierdes 

perante Mim com uma missão cumprida. Esta cruz será a chave que lhe abrirá os portões do Reino 

prometido. 

19 Se as multidões te ferem e zombam de ti quando andas no caminho da vida com a tua cruz, que é o 

teu caminho de amargura, lembra-te do que fizeste a Jesus e considera o que Ele te fez: perdoa-te. 

20 com que medo alguns de Meus filhos ouvem esta palavra que vem dos lábios do portador da voz 

humana, e isso porque sabem que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e entre os presentes há alguns que 

testemunharam o fim de Sodoma e Gomorra e mais tarde a destruição de Jerusalém. 

21 Quando você ouve estas revelações, você se lembra que viveu muito tempo na Terra e, no entanto, 

o resultado que você apresenta a Mim é escasso. - Em tempos passados eu vos concedi bens temporais em 

abundância, para que, nessa riqueza, vísseis um símbolo de riqueza espiritual. Hoje você vê sua bolsa 

material de viagem vazia, porque esses tesouros não são mais necessários para você, o tempo da riqueza 

material acabou para você. 

22 Cristo veio até vós, e Seu corpo após o nascimento não estava envolto em linho ou em seda. 

Apenas uma única peça de vestuário corporal cobriu o seu corpo. No entanto, em Suas palavras Ele trouxe 

um tesouro e representou um reino mais poderoso do que qualquer outro na Terra. - Fostes lentos em 

compreender, porque amavas muito os bens deste mundo e não amavas a pureza da alma. Mas hoje você 

vive em um novo tempo, e você tem uma nova oportunidade para o seu espírito voar, para superar as 

fraquezas humanas, e para trazer para florir todas as riquezas espirituais com as quais ele foi dotado. 

23 Devido à vossa evolução, são adultos e, no entanto, sentem-se demasiado embaraçados para darem 

os primeiros passos neste novo tempo. É por isso que eu vim e me fiz conhecido através das vossas 

mentes, para vos ensinar a avançar no caminho do vosso desenvolvimento espiritual. 

24 Vejam os homens, as mulheres e as crianças enquanto se reúnem em torno das comunidades e 

seitas religiosas, e embora a luz do Meu Espírito se derrame sobre toda a carne e sobre todo espírito, eles 

dormem diante da realidade deste tempo. 

25 Quantas provas você deve passar antes de não sentir desprezo pelos pobres, nem repugnância pelas 

doenças que você chama de repulsivas! Quem pode saber se aquele leproso que te estendeu a mão, e do 

qual tu te afastaste horrorizado, não era teu pai ou teu filho em outra encarnação? 

26 Vós gerais filhos da vossa carne, mas sou eu quem distribui os espíritos entre as famílias, tribos, 

nações e mundos, e nesta justiça, inacessível aos homens, revela-se o Meu amor. 
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27 Pessoal, aproveitem este tempo que vos concedi, é precioso e crucial para o vosso espírito. A 

minha voz sonora e sonora despertou-te da tua letargia. Para mim, ninguém está carregado de culpa, tudo o 

que eu amei igualmente. Comecem a amar uns aos outros para que a humanidade possa finalmente 

reconciliar-se na Minha Lei e cumprir o Mandamento Divino que vos diz: Amai-vos uns aos outros. 

28 Como é possível que as nações que se dizem cristãs se destruam através da guerra, e até mesmo 

orem antes de matar seus irmãos, pedindo-me que lhes dê a vitória sobre seus inimigos? Minha semente 

pode existir onde em vez de amor há ódio, e em vez de perdão há vingança? 

29 É necessário que Meus profetas se levantem de novo para admoestar a humanidade. Pois enquanto 

há povos que se destroem, cegos pela ambição e pela violência, aqueles que receberam a Minha luz e 

julgam a humanidade imparcialmente temem assumir a sua tarefa e difundir a Boa Nova. Se esta 

humanidade soubesse orar com o espírito, ouviria a Minha Voz, receberia a Minha inspiração. Mas cada 

vez que ela reza, há um véu sobre seus olhos (espirituais) que esconde dela a luz de Minha Presença. Devo 

vir às pessoas nos momentos em que seus corpos estão em repouso, para despertar seu espírito, para 

chamá-lo e falar com ele. É Cristo que entra em seu coração como um ladrão na noite profunda para 

semear nele a Sua semente de amor. 

30 Ouçam, discípulos, e compreendam: não dêem ocasião ao Mestre, pela vossa indiferença, quando 

Ele terminar o tempo desta manifestação, de dizer que Ele falou em vão. Mas se não tirar proveito deste 

tempo, terá de chorar pela sua ingratidão. Muitas vezes, o desespero irá dominá-lo e a doença irá prostrá-

lo, embora você tivesse uma fonte de saúde ao seu alcance que você não queria usar. Só a Minha 

misericórdia poderá salvar-vos; para merecê-la, ensinei-vos a partilhar o vosso pão com os famintos. 

31 Compreendei a Misericórdia Divina que se aproxima do vosso coração, para que possais 

considerar todos como vossos irmãos e irmãs. 

32 Eu não vos afasto de nenhum dos vossos deveres humanos, mas vos digo enfaticamente que 

também deveis ocupar-vos com os ensinamentos do Pai, para que o vosso espírito se aperfeiçoe ao fazer 

obras que sejam agradáveis aos Meus olhos. 

33 Hoje Meu Raio Divino desce ao vosso mundo, e está em todo o universo, vibrando em cada 

criatura. Enquanto em alguns é intuição, em outros é inspiração, e em outros ainda é palavra humana, 

como está acontecendo entre vocês. 

34 Estas paredes e este telhado só cumprem a tarefa de protegê-lo dos rigores do tempo e do olhar 

curioso ou intrusivo dos seus irmãos. Estes homens e mulheres por quem eu vos dou a Minha Palavra nada 

têm de divino, são tão humanos como vós, e o assento em que repousam não é o Meu trono, nem é o Meu 

assento de julgamento. Este pequeno banco serve apenas para apoiar o porta-voz durante o seu 

arrebatamento. 

35 Venho para estabelecer um reino de amor nos vossos corações. Mas, para que os fundamentos 

deste Reino sejam indestrutíveis e eternos, eu vos revelei os ensinamentos do Espírito, sem o 

conhecimento dos quais apenas criareis doutrinas errôneas de fé. 

36 Até ao ano 1950, você terá esta palavra. Depois disso, vou deixar este planeta para vocês para o 

cumprimento de sua missão, não apenas a Terra, mas também o espaço espiritual. 

37 No momento da vossa reunião interior e oração, eu vim até vós para vos acariciar e fazer-vos sentir 

a Minha presença, para que possais experimentar que a união do espírito ao espírito é a verdade. Assim 

você aprendeu a esperar a Minha vinda sempre que me faço conhecido e lhe dirijo a Minha Palavra. 

38 O teu coração está em paz, e mantém a gratidão no teu espírito porque te lembras que quando te 

chamei, a tua consciência te acusou: "És indigno". Mas depois ouviram a Minha voz a dizer-vos: "Amo-

vos, vinde a Mim, sois os Meus escolhidos, Eu perdoo-vos". Então a fé floresceu em seus corações e o 

amor pelo Mestre. 

39 No vosso espírito, eu deitei esta herança; sobre estes fundamentos deixei descansar a Minha Obra, 

que não deve ter fundamentos fracos. Esta luz não se apagará, pois já a acendi antes em vossos corações; 

esta Doutrina não perecerá, pois já vos purifiquei antes. 

40 Não pense que você está sustentando o Meu trabalho na Terra; é o trabalho que o sustenta. 

41 Você entende porque escolhi corações simples e sem formação para presidir as primeiras 

comunidades? Porque mesmo que acrescentassem tantas imperfeições ao Meu trabalho, ele não perderia a 

sua essência, e a Minha justiça viria na hora certa para cortar o grão e separar o trigo de cada erva daninha. 
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Mas não esqueçam que eu lhes disse que o primeiro será o último e o último será o primeiro, pois de 

geração em geração surgirão discípulos cujo desenvolvimento, espiritualização e compreensão lhes 

permitirão fazer grandes progressos no caminho espiritual. 

42 Vós prometestes seguir-Me desta maneira; no entanto, eu vos digo que não foi necessário que 

fizésseis um voto. Pois que homem, vindo aqui do caminho do sofrimento, gostaria de voltar a ele? 

43 Estou a pavimentar o caminho da Vida Verdadeira para ti, onde a paz habita. Você cria caminhos 

inauspiciosos que você marca com suas lágrimas e seu sangue. 

44 Dou-vos as minhas instruções numa língua que mesmo os mais incultos podem compreender, pois 

não vos falo em expressões desconhecidas ou com palavras científicas. Eu uso palavras simples, pois sou a 

Palavra de amor que fala a toda mente e coração. Eu quero que - quando eu deixar de falar com você nesta 

forma - você tenha usado o conteúdo espiritual desta sabedoria, para que amanhã você possa transmiti-la à 

humanidade com a verdade e sabedoria que ela contém. 

45 Os caminhos estão agora sendo pavimentados para que a humanidade se estabeleça em diferentes 

pontos da Terra em busca do radiante farol desta Doutrina, que em breve será o ideal de todo espírito. 

Todo o teu ser se prepara agora para dar testemunho da Minha palavra: a mente, o coração e os lábios, 

para que sejas como um manancial puro do qual fluem estas águas cristalinas, o seu perfume refrescante 

entre os homens. 

46 Cumpre o teu destino! Não desejeis voltar para Mim sem antes terdes percorrido o caminho que 

vos mostrei, pois sofrereis a dor de ver manchas na vossa alma que ainda não se apagaram, porque ainda 

não chegou ao fim da sua expiação. As reencarnações passaram sobre vós, mas muitos de vós não 

apreciaram a infinita graça e amor que o Pai vos concedeu com elas. Lembre-se: quanto maior for o 

número de oportunidades, maior será a sua responsabilidade, e se essas oportunidades não forem 

aproveitadas, com cada uma delas a carga de expiação e justiça compensatória aumentará. Este é o fardo 

cujo peso insuportável muitos seres não compreendem, e que só a Minha Doutrina vos pode revelar. 

47 Os meus ensinamentos querem fazer de vós mestres deste reino efémero, para que ele não vos 

domine. Não quero que me digas, quando entrares na Minha Presença no manto do Espírito, "Pai, por que 

me chamaste quando eu ainda queria viver na terra?" - Como raramente você mostra seu acordo com a 

Minha Vontade! 

48 Hoje eu digo àqueles que chamei de iniciantes e discípulos neste tempo que ninguém me alcançará 

sem antes ter percorrido o caminho designado ao seu espírito para o seu pleno desenvolvimento. - Este é 

um tempo de reparação e justiça; só eu conheço o julgamento de cada um. Todas as transgressões do 

passado estão a ser reparadas hoje. Basta dizer-vos que aquele que no passado deu a morte aos seus 

semelhantes, agora tinha de vir (à Terra) para ressuscitar (espiritualmente) os mortos para a vida. 

49 Bem-aventurados filhos, eu conheço a vossa oração e compreendo a vossa linguagem. Os homens 

não te levam em conta porque te consideram pequeno e fraco, e assim o espírito que se esconde dentro de 

ti sofre. 

50 Velhos, vocês foram dobrados pelo peso do tempo e das lutas; seus lábios estão em silêncio, seu 

coração está triste. Você aprendeu muito na vida; você não pode mais esperar pelas glórias do mundo, pois 

sua juventude está atrás de você, e você coloca sua esperança apenas na vida que espera sua alma além da 

morte. Você se sente inútil porque seus irmãos acreditam que você não serve para nada, pois você não 

coopera fisicamente. Mas vocês sabem que há uma luz queimando em seus corações e que há um livro (de 

experiência). Eu, teu Mestre, te entendo, conheço teu coração e te digo: Fala comigo, percebe como o Meu 

amor te envolve. Espera calmamente pela hora da recolha. Não te preocupes: a verdadeira vida espera-te 

lá, a eterna juventude. 

51 Meninas, só eu vos entendo. O teu coração abriu-se à vida como um cálice de flores. Sonhas com o 

amor, com a ternura, com a felicidade. Mas eu vos digo: não sonheis mais, despertai, porque deveis 

preparar-vos bem para que possais cumprir a sublime tarefa que vos espera, e deveis tornar-vos muito 

fortes para esvaziar o vosso cálice de sofrimento. Mas se o seu coração ama, é neste amor que encontrará o 

apoio e o consolo para a sua viagem pela vida. 

52 Neste tempo de restauração, a Minha justiça deixará uma marca profunda nos homens. Os homens 

terão de dar conta de todas as suas obras. Aqueles que abriram os olhos para a verdade nesta terra 

"vigiarão" e orarão por todos, pois se os homens não se levantarem em oração no meio da confusão, 



U 67 

80 

reinará o caos no mundo. Estes momentos aqui também são dedicados a "observar". Vós, povos, que estais 

encarregados da oração espiritual, para que possais ganhar mérito pela paz - afastai-vos da inutilidade e do 

mal e preparai cada vez mais a vossa alma. 

53 É necessário que um exército de soldados de paz esteja preparado na terra para lutar contra o ódio 

e o pecado até que eles sejam extintos. É este exército que agora estou reunindo e formando, e que 

consistirá de seres visíveis e invisíveis. Meu apóstolo João tinha o dom de contemplá-lo em sua revelação. 

54 Em breve Minhas legiões estarão prontas e tomarão os campos da morte e da desolação. A sua 

vinda será como um redemoinho que abalará os corações dos homens. Em cada um deles reinará uma 

tempestade, e somente um farol dará luz na escuridão daqueles dias, e esse farol será Eu. Todos os filhos 

deste povo que não escolherem cumprir a tarefa que lhes confiei quando os enviei à Terra, serão chamados 

ao vale espiritual para dar lugar àqueles que têm de lutar. Mais tarde, aqueles que cruzaram começarão a 

trabalhar no Espírito; mas o seu esforço terá de ser maior. 

55 Aqueles que obedientemente cumprem sua tarefa não temerão nada, pois a luz do farol divino 

iluminará seus caminhos no meio da tempestade. Não haverá nada que os faça falhar ou cair na ruína. 

56 Abençoados sejam aqueles que sabem usar este tempo como expiação, pois sairão ilesos desta 

batalha. Mas aqueles que ainda amam os tesouros da Terra e aspiram às mais altas posições e à glória do 

mundo, terão de suportar a sua expiação com a maior dor nas suas almas. 

57 O que poderão oferecer aqueles que amaram apenas o mundo ao Pai? O que poderão responder 

quando vierem em espírito perante Aquele que tanto os amou e que lhes ofereceu tantas oportunidades 

para a sua salvação? 

58 Todos vocês deviam ter estado preparados para esse tempo. Lembra-te que os meus emissários até 

deram as suas vidas para que anunciasses a Minha justiça. Você tem dado pouca atenção a essas vozes, 

apenas porque acreditava que elas estavam muito longe da verdade. Mas eis que aquelas vozes de 

mensageiros e profetas se levantam e ressoam com ainda maior urgência neste tempo. Em verdade vos 

digo que, se essas mensagens forem ouvidas atentamente pelos homens e estudadas com fé, enviarei os 

Meus novos profetas para anunciar-lhes o que vier depois deste tempo e, por causa dos antigos profetas, os 

que ainda estão por vir encontrarão a fé. 

59 Bendito aquele que tem paz na sua vida e a usa para fazer obras de misericórdia para com os seus 

irmãos. Bem-aventurado aquele que, embora carregue dor no coração, se esquece de si mesmo para 

consolar o seu próximo. Este vive segundo o exemplo de Jesus, quando se inclinava sob o peso da cruz e, 

mesmo assim, consolava, curava e perdoava as multidões. 

60 O profeta Elias, o precursor, o arauto da Terceira Era, intercede pelo seu rebanho, reza por aqueles 

que não sabem rezar, e cobre com o seu manto a mancha do pecador na esperança da sua renovação. Elias 

arma suas multidões, seus exércitos, para combater as trevas criadas pela ignorância, pelo pecado, pelo 

fanatismo e pelo materialismo da humanidade. 

61 Mesmo em nome de um "último" entre vós, sempre que eu vos prego a Minha Palavra, há uma 

festa no Meu Reino, uma festa em que todos vós partilhais. Se você soubesse quanta alegria há no Mestre 

sempre que alguém vem ouvir Meus ensinamentos pela primeira vez, mesmo que em seu coração haja 

dúvida, dureza de coração e até zombaria! - Minha Palavra sabe como superar todas as fraquezas humanas. 

Hoje um coração me pergunta: "Se Tu és Cristo, por que ficas nesta pobreza?" Mas o Mestre deve 

dizer-lhe: "Quando é que eu me coroei Rei no teu mundo? Quando é que eu morei na terra em palácios? 

Uma vez vivi entre os homens para que Me conhecesses como homem, e eu te exemplifiquei a minha 

perfeita humildade e mansidão. Eu sou rei, mas os homens não criaram a Minha coroa, que é feita de 

sabedoria. Minha coroa é aquela luz que brilha na Mente Divina do Criador, e os raios que ela emite caem 

na vossa mente - não para que vos julgueis reis, mas para que, conhecendo a grandeza que Deus colocou 

no vosso espírito, possais ser humildes com a verdadeira humildade que vos ensinei através de Jesus, 

quando vos disse: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida". 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 68  
1 Eu venho para ensinar o rebanho de Elias. Minha palavra é para este povo o que o maná era para o 

povo de Israel no deserto. O teu espírito procurou a verdade em vão nos caminhos da vida durante este 

tempo, até que finalmente ouviste a voz do teu Senhor. Eu sou o Vagabundo, o Estranho que bateu às 

portas dos corações. Os homens - em vez de sentirem a Minha Presença - continuaram a abandonar-se às 

suas preocupações, aos seus ambiciosos objectivos, ou aos seus sofrimentos. Vós que sentistes a Minha 

Presença e ouvistes a Minha voz recebestes a fortificação para suportar os altos e baixos da vida, e a luz 

para compreender que os bens do mundo não são um paraíso, que aqui não é a Terra Prometida, que o 

mundo é agora um triste vale de lágrimas, uma terra de desterro e expiação. 

No reino espiritual será onde encontrarás a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, onde celebrarei 

contigo as alegres festas da tua chegada. Todos os que anseiam pela verdadeira paz devem buscá-la em 

Minha verdade, à Minha maneira. Em vão os homens lutam por uma "coroa" ou um "trono", acreditando 

que alcançando o mesmo alcançaram a paz. Digo-vos que o tempo dos "reis" chegou ao fim. A minha 

justiça chegou aos homens. 

2 Eu, vosso Rei, vos ensinei que na terra não há outra coroa senão a de espinhos, e nenhum outro 

trono senão a cruz. E tudo o que fizeste a Jesus, Ele sofreu por amor a ti. Hoje, desde que voltei e voltei a 

encontrar-vos no mundo, não vos acuso desse sangue. Venho cheio de amor e perdão por vós, para me 

fazer conhecido entre os humildes, entre estas simples crianças que não compreenderam a Minha vinda 

nesta forma. 

3 Eu vos retirei da corrupção de vossas vidas e vos purifiquei de vossas manchas, chamando-vos 

discípulos, confiando-vos uma semente preciosa e chamando-vos "Meus trabalhadores". Eu vos 

encarreguei de guardar esta semente com devoção, pois quem a perder será mais pobre nela do que antes. 

4 Povo, este é o tempo em que você deve trilhar o caminho da Minha Lei, para que a queda de 

tempos passados não se repita, quando as fraquezas e quedas do povo de Israel foram os obstáculos que 

tornaram impossível para as outras nações adorarem o verdadeiro Deus. 

5 A luz do Espírito Santo ilumina a vossa mente para que possais compreender tudo o que vos 

revelei e responderdes satisfatoriamente aos vossos irmãos. Não penses que te deixo às tuas próprias 

forças, apenas com o que a tua memória preservou do que te ensinei. O que você pode passar aos homens 

sem a Minha ajuda? Que provas você pode dar sem a Minha ajuda? Mas se você tiver fé em Meu poder e 

Meu apoio, e estiver equipado, você será capaz de curar os doentes, convencer os descrentes, e ressuscitar 

os mortos. Buscarás uns e receberás outros, e a Boa Nova será dada aos homens que eu me fiz conhecido 

através do órgão humano do entendimento. 

6 Até o último dia do ano de 1950, quando retirarei a Minha palavra, continuarei a dar a Minha 

mensagem de paz e amor aos homens. A minha manifestação e a minha palavra deste tempo moverão a 

humanidade, as comunidades religiosas serão abaladas até aos seus fundamentos, e até a ciência, curiosa, 

fará uma pausa para investigar. 

7 Aqui está a verdade que previste que viria até ti neste tempo sem ser disfarçada; mas não 

acreditaste que a encontrarias nesta simplicidade em que ela se revela, muito menos nesta forma. No 

entanto, aqui está, formem o vosso próprio julgamento! 

8 Falei-vos numa língua compreensível para o homem, às vezes figurativamente e em parábolas, às 

vezes com total clareza. Grandes verdades ainda vos revelarei através de diferentes portadores de vozes, 

pois uma só não seria suficiente para transmitir a mensagem da Minha Divindade. 

9 Você vem de lugares distantes, sua bolsa de viagem está vazia, e em vez disso seu coração está 

cheio de preocupações. No entanto, quando ouviste aquela voz celestial e eu te acolhi, viste o teu caminho 

de vida brilhar e a paz, a verdadeira paz, entrar no teu coração. 

10 Portanto, quando ouviram a minha palavra através do órgão humano de entendimento, perceberam 

que esta é a Terceira vez, que a minha proclamação nesta forma será curta, e é por isso que devem fazer 

uso deste ensinamento. 

11 Você consulta a sua consciência, e ela responde que você se desviou. Então você sente um prazer 

infinito ao perceber que foi um verdadeiro milagre ter encontrado o caminho que você pensava estar tão 
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longe. A razão para isso é que não há limites para a fé; para o arrependimento basta um soluço, para a 

oração um momento de elevação e para a renovação encontrará sempre uma oportunidade de reparação. 

12 Quando foste o "último" a entrar no círculo desses teus irmãos, sentiste-te indigno de estar com 

eles e consideraste-os seres superiores. Mais tarde, a vossa perseverança, a vossa fé e o vosso amor 

levaram-vos a sentar entre os discípulos. Uma vez naquele lugar, alguns preservaram sua humildade, 

enquanto outros, por falta de compreensão de Minha Doutrina, estavam cheios de vaidade, sentiam-se 

mestres, e até tinham em baixa estima aqueles que antes admiravam e invejavam. Eu tinha que repreendê-

los e repreendê-los, mas assim como eu vos digo para tomardes como exemplos apenas aqueles que vos 

dão bons exemplos, assim também vós deveis reconhecer como eu uso mesmo os desobedientes e ingratos 

para vos dar ensinamentos de grande sabedoria. 

13 Alguns estão prontos para voltar ao caminho da obediência ao primeiro sinal de aviso da Minha 

justiça. Mas há também aqueles que em sua arrogância profanam Meus mandamentos e desconsideram a 

Lei. Minha Palavra torna-se então detalhada e inequívoca, para que o homem possa compreender que é a 

humildade e a obediência aos Meus mandamentos que o aproxima de Mim. 

14 Discípulos, contemplai a luz que vem a vós; é o reflexo das luzes da Nova Jerusalém que vos envia 

a sua mensagem desde o infinito. 

15 Esta nação, na qual a Minha Palavra se fez conhecida, não é a Nova Jerusalém que João viu com 

os olhos do Espírito quando profetizou: "E eu, João, vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do 

Céu como uma noiva adornada para o seu esposo"; contudo, esta nação será um símbolo daquela Cidade 

Espiritual. Seus habitantes estarão preparados, de seus corações fluirão a paz e a saudação de boas-vindas 

a todos os que batem às suas portas, de seu espírito irradiará a luz que resolve os conflitos que confundem 

a humanidade, e de sua adoração a Deus emanará o exemplo de espiritualização e elevação para outros 

povos. 

16 Hoje ainda duvidais que esta nação possa cumprir tal destino, e esta dúvida surge no vosso coração 

quando vedes que estais materializados, apegados aos prazeres do mundo, embora ouçais o Divino Mestre 

e vos chameis discípulos Dele. 

17 Entenda que eu não queria guiá-lo apressadamente pelo caminho dos Meus ensinamentos, mas que 

eu também lhe disse para não parar. Você teme os julgamentos dos homens? Tens medo dos tormentos que 

podes sofrer por causa da Minha Causa? Em verdade vos digo que não haverá coroa de espinhos em redor 

dos vossos templos, nem carregareis uma pesada cruz sob os golpes de açoitamento e de punição de uma 

multidão sanguinária. 

18 Amai os vossos semelhantes, semeiai a Minha misericórdia por toda a parte; mas nunca sede 

amargos, porque os homens recompensam mal o serviço que os prestais. Lembre-se do exemplo de Jesus! 

19 O caminho que te tracei no Meu sangue no passado, hoje tracei para ti com a Minha luz. Mas não 

ponha nenhuma mancha sobre ela, nem deixe nenhum vestígio de imperfeição ou desonestidade, porque 

então amanhã os homens dirão que Aquele que falou naquele tempo era um impostor. 

20 Não desafies a Minha justiça divina através da desobediência ou da violação da Minha Lei. Nem 

dão motivo para que a justiça terrena venha sobre vós por actos injustos. 

21 Quero que seu espírito se torne conhecido e transborde neste tempo, sem que seu corpo seja um 

obstáculo para mantê-lo fora ou um véu para escondê-lo, e que cada palavra que vem de seus lábios esteja 

cheia de vida. 

22 Amados, para vós a Segunda Era pertence ao passado, para Mim é presente. A Judéia não é hoje o 

lugar das Minhas manifestações, Jerusalém não é a cidade que acolhe o seu Salvador com salmos e ramos 

de oliveira. É outro lugar no mundo onde eu me encontro hoje, mas são as mesmas pessoas, os mesmos 

espíritos. Agora o teu coração é a cidade, e os teus salmos e ramos de oliveira estão a regozijar-se 

interiormente. 

23 Agora não estou rodeado por Pedro, André, João, Tiago, Bartolomeu, Filipe e os outros discípulos; 

eles cumpriram a sua missão e deixaram-vos o seu exemplo; hoje estou a preparar grandes multidões de 

discípulos. Claramente você sente os seus dons espirituais: Em alguns o dom da profecia é expresso 

através de visões e sonhos espirituais, em outros o dom da palavra, em outros ainda o dom da inspiração, 

do discurso espiritual e da cura. Mas em todos vós existem as mesmas faculdades, que podeis desenvolver 

através das vossas obras de amor aos vossos irmãos. 
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24 Todos vocês viram ou sentiram a transfiguração durante a Minha proclamação, quando o portador 

da voz por quem Eu vos dou a Minha Palavra desaparece da vossa vista e Cristo aparece em forma 

espiritual cheio de amor por vós. 

25 Discípulos, já estamos nos aproximando dos portões da "cidade". Eis que é o coração da 

humanidade. Estará ele preparado para receber o Mestre e os seus discípulos? 

26 Observe e ore, pois enquanto alguns Me recebem com cânticos de louvor, os fariseus estarão à sua 

espera, e alguns também lhe oferecerão dinheiro para o seu silêncio. Vigiai para não cairdes em tentação, 

porque desta provação sairão os maus discípulos que trairão a sua fé. 

27 Trago-te paz e um novo ensinamento. Se o Meu sacrifício da Segunda Era cancelou o sacrifício de 

animais inocentes que oferecestes no altar de Jeová, hoje o alimento da Minha Palavra Divina fez com que 

não representeis mais o Meu Corpo e o Meu Sangue através do pão e do vinho deste mundo. Toda alma 

que quer viver deve alimentar-se do Espírito Divino. Aquele que ouve a Minha Palavra e a sente no seu 

coração, alimentou-se de verdade. Este não só comeu o Meu Corpo e bebeu o Meu Sangue, mas também 

tomou do Meu Espírito para se alimentar. Quem - tendo provado este alimento celestial - Me procurará 

novamente em formações e formas feitas pelas mãos dos homens? De tempos em tempos venho e acabo 

com tradições, ritos e costumes, deixando no vosso espírito apenas a Lei e o núcleo espiritual dos Meus 

ensinamentos. 

28 Este é um tempo de lembrança, de encontro interior e reflexão, deixai-Me entrar no meio de vós. 

Eu venho das cidades e dos campos de batalha e partilhei com os meus filhos o pão da sua amargura. Eu já 

caminhei em todos os sentidos. 

Eu espalhei luz, fiz milagres, e dei provas da Minha presença entre os homens. Mas é necessário que Me 

aceiteis, para que possais ouvir as Minhas palavras até ao fim. 

29 Cuidem para que eu encontre a morada preparada em seus corações, que a Minha mesa esteja lá e 

sobre ela o pão. Quero que sintas que és abraçado pelo Meu amor, como eu fiz com o gentil John. - Ó 

homens, preparai-vos interiormente e encontrai a verdadeira vigilância espiritual, para que não profaneis o 

Divino e permitais que ele se revele. Reconheça que você recebe Meu Raio Divino em sua mente, embora 

ela ainda esteja cheia de pecados e paixões. Se na Segunda Era Me fizestes carregar uma cruz com golpes 

e zombarias, hoje deixai-Me habitar em vossos corações. 

30 Eu exijo de vocês preparação, o que significa renovação e espiritualização, para que quando 

chegar o ano 1950, as multidões sejam muito grandes. Pois entre as multidões o meu olhar descobre 

aqueles que pertencem aos cento e quarenta e quatro mil, e que eu tenho de marcar na sua testa e que tenho 

de fazer reconhecer a sua missão. Mas não vos perturbeis se no último dia (da Minha manifestação) os 

doze mil de cada tribo não estiverem (todos) marcados. 

Desde o infinito os farei sentir minha carícia e lhes designarei a tarefa que lhes foi ordenada. O lugar 

onde eles ficam é indiferente. Digo-vos isto porque só eu posso atribuir o destino e as tarefas de cada 

criatura, e não há ninguém que o possa fazer depois da Minha partida. 

31 Depois de 1950, eu vos informarei quais são aqueles que pertencem a este número, mesmo sem ter 

ouvido a Minha Palavra; eles também darão provas de fé. - Depois da Minha Palavra terminar, alguns 

tentarão imitá-lo a fim de abusar da credulidade dos homens. Mas você estará preparado, para que você 

descubra toda falsidade. 

32 Guardareis a Minha palavra de despedida nos vossos corações, na forma em que Eu vo-la darei. 

Mas enviareis este testemunho a outras nações e direis à humanidade que estou muito próximo, em 

espírito, de todos os Meus filhos. 

33 Hoje eu digo-vos: Aqui está o Mestre, aquele a quem os homens chamavam de Rabino da Galileia. 

Dou-te a Doutrina eterna, a Doutrina do amor. O banquete para o qual vos convido hoje é espiritual, o pão 

e o vinho também. Mas hoje, como sempre, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

34 Dou-te a minha força, pois esta terceira vez está cheia de provações. O meu calor desceu ao vosso 

coração, que era frio como a laje de pedra que cobre os mortos, e já o sentiste a bater no amor pelo seu Pai. 

Vistes como, entre as grandes multidões, escolhi pouco a pouco aqueles que devem levar a marca divina 

na testa, e que a Minha Palavra lhes diz que esta graça com que os vesti não é para que se exaltem sobre os 

outros e os humilhem, mas para que a suportem com a humildade de quem está disposto a servir o 

próximo, porque reconhece que esta instrução é para todos. 
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35 Um tempo de graça está diante de vós; que este povo o experimente com mentes iluminadas e em 

pleno conhecimento de tudo o que fala e tudo o que vê. Este tempo de graça não deve se tornar uma rotina 

para vocês, e menos ainda se vocês se preocuparem com o desnecessário. 

36 Este período de tempo em que vos dei testemunhos da Minha Presença com esta manifestação, e 

fiz milagres no caminho da vida de cada um de vós, será a memória que vos fortalecerá amanhã na batalha 

para que possais seguir o vosso caminho com a rendição, a espiritualização e o amor. Minha Lei brilhará 

em tua consciência e iluminará teu caminho, como o rosto de Moisés brilhou quando ele desceu do Sinai e 

procurou o povo que estava aos seus pés. 

37 As doze tribos reunir-se-ão de novo em torno da Minha Lei. À sua cabeça estarão os doze mil de 

cada tribo, e quando esse tempo chegar, eu lhes direi: Ponham-se como os bons discípulos de Cristo para 

levar a boa nova da Minha presença. 

38 Todas as profecias se cumprirão, e a humanidade verá surgir de seus cantos mais escondidos e 

desconhecidos um povo humilde, pobre em bens materiais, mas forte em espírito, zeloso em Minha Lei, e 

misericordioso para com seus semelhantes. O seu santuário será interior, invisível e intocável, portanto 

impossível de destruir. Aí queimará uma luz inextinguível que iluminará o seu caminho. Suas formas de 

vida e visitas serão dolorosas e duras, mas nunca enfraquecerão por causa delas, nem se queixarão por 

descontentamento ou tristeza, nem virarão as costas para Mim, pois tem a força do apóstolo. Os homens se 

levantarão da sujeira, lama e pecado para a lei e virtude, e caminharão nos caminhos do amor e da graça. 

Em todo lugar Meu Espírito será sentido, todo olho Me contemplará, todo ouvido Me ouvirá, e toda mente 

compreenderá Minhas revelações e inspirações. Pessoas que se pensava não serem qualificadas e não 

instruídas se encontrarão de repente iluminadas e transformadas em Meus profetas. Dos seus lábios virão 

palavras que serão como água cristalina sobre corações ressequidos. 

39 Esta água que os profetas vão tirar da fonte da sabedoria e da verdade, que eu sou; nela 

encontrarão saúde, pureza e vida eterna. 

40 Toda a dor que está sendo derramada atualmente sobre a humanidade é o cálice de amargura 

através do qual ela alcançará a purificação. As viúvas e os órfãos aumentarão dia após dia, mas sobre sua 

desolação e suas lamentações o manto de Maria se espalhou. A minha justiça chegou ao vosso mundo, e 

através dela até a face do planeta será mudada. A natureza chama o homem à responsabilidade por suas 

impurezas, razão pela qual as forças da natureza são liberadas. Os cientistas que afirmam acreditar em 

Mim estão consternados e confusos, e quando viram Minha justiça chegar, gritaram: "Pai, Pai!". Mas o seu 

grito não foi por amor ou por arrependimento, mas por medo pelas suas vidas e pelo que possuem no 

mundo. Digo-vos novamente que nem toda a gente que me diz "Pai" me ama. 

41 Quando a humanidade vê todos os sinais de julgamento, e então os ricos se apressam a 

compartilhar com os pobres o que possuem; quando aqueles que ofenderam pedem perdão; Se aqueles que 

se mancharam de roubo, vício ou falsidade se arrependessem e tomassem a si mesmos para lavar suas 

manchas - em verdade vos digo que as águas voltariam gentilmente para seus leitos fluviais, as 

tempestades como furacões se tornariam uma brisa leve, e a guerra que encantou os homens se 

transformaria em um anjo de paz. Mas seu coração é duro; você vê o homem nu ao seu lado sem sentir seu 

frio, e você não sente a fome ou a dor de seus semelhantes, embora sua ajuda possa alcançá-los. 

42 Ninguém quer pensar no fato de que vocês são apenas peregrinos neste mundo, nem querem fazer 

nada que possa ser útil para vocês em sua jornada para a eternidade. 

43 Aqui estou eu, humanidade, espiritualmente presente, real e verdadeiro, dentro e fora de você, para 

que você possa ouvir a voz da Palavra e se levantar para pegar as sandálias, o alimento e a bengala, e você 

possa percorrer o caminho dos Meus ensinamentos na presença d'Aquele que é o seu único Deus. 

44 Povo de Israel, estás na Minha presença. Vocês vêm aqui como crianças ignorantes, não 

percebendo que trazem consigo na sua alma uma grande dose de culpa que devem pagar. Fostes enviados 

neste tempo para que possais ter a oportunidade de reparar as vossas antigas transgressões, e podeis 

ascender a esse nível onde vos verei. 

45 Você vem para ouvir a Minha Palavra neste dia, e com incerteza em seus corações você se curva 

diante de Mim, perguntando-Me se eu voltei para você. No entanto, eu digo-te: Pense, e você vai perceber 

que eu revelei Meu amor a você e o fiz sentir Minha presença. Eu o escolhi entre grandes multidões, para 

que você receba esta herança e depois a transmita aos seus irmãos. 
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46 Você me apresenta sua luta, seus esforços e preocupações pelos outros, e eu os aceito porque eles 

me agradam. Vejo-te cansado, com os pés a sangrar, mas com a experiência que a vida dá. Alguns de 

vocês me tomam como exemplo e realizam sua tarefa com paciência e elevação espiritual. Pense naqueles 

que vêm atrás de si e prepare o seu caminho para eles; o seu exemplo será a melhor herança. Enquanto 

viver humildemente e trabalhar em obediência aos Meus mandamentos, você sentirá a Minha paz. Mas se 

você permitir que seus ouvidos se aproximem de Minhas instruções, você se afasta do caminho e não 

considera que os homens estão observando suas ações e julgando você a cada momento. Como podíeis 

falar do Meu poder e da Minha sabedoria quando atribuís as Minhas palavras a vós próprios para serem 

louvados? Sinta a verdadeira grandeza que concedi a cada um dos Meus filhos e que é maior do que a que 

você finge ter. Quando eu te conceder um milagre, alegra-te e lembra-te que com ele te mostrei o Meu 

amor. 

47 Estuda a minha parábola: 

48 "Em uma província vivia um venerável ancião rodeado de homens, mulheres e crianças que ele 

havia convidado para participar de uma festa. Todos eles vieram de maneiras diferentes e aceitaram o 

convite daquele velho homem. Um sino melodioso tocou no alto, e ao seu chamado eles se apressaram em 

longos trens cheios de devoção ao lugar onde vivia quem os chamava. 

49 Quando aquelas multidões entraram na habitação, não viram na mesa nem pão, nem comida, nem 

água para alimentar o corpo, e a decepção começou a entrar no coração de uns, e a zombaria de outros. 

Com aparente humildade, eles curvaram o pescoço, mas por dentro resmungaram contra o velhote. Ele, 

porém, que sabia o que se passava no coração daquelas pessoas, falou com elas: 

"Vem ter comigo e ouve! Você tem sido como náufragos no caminho da vida, sem um farol para salvá-lo. 

Você está morto para amar e alegrar-se, e não sabe o propósito para o qual veio a este mundo. Vocês 

também se deixaram vencer pelas vicissitudes da vida, pelo mundo e suas paixões, e é por isso que eu os 

chamei. Vou pôr diante de ti o caminho que te fará feliz e te dará a luz". Temerosamente, e sentindo que o 

ancião lia seus corações e conhecia seus pensamentos, apontavam para ele seus corpos doentes, seu 

cansaço e sua sede de espiritualização. 

50 "Sede felizes", disse-lhes o velhote, "Eu vos concederei os bens de que precisais, satisfarei a vossa 

fome e a vossa sede". 

51 Entre essas multidões estavam tanto hipócritas como homens de coração puro, e todos eles 

ouviram o ensinamento. Ele abriu o livro da sua instrução perfeita e deu-lhes a sua palavra como alimento, 

e quando terminou, perguntou-lhes: "Satisfizeste a tua fome? Estás saciado?" Deram graças pelo milagre 

que tinham recebido, pois nunca imaginaram que o amor fosse tão poderoso. - O velho continuou a falar-

lhes: "Alegrai-vos por me terdes aceite. Este é o pão que alimenta a alma e a água que sacia a sede de 

amor e de perfeição". 

52 Então ele deu leis e mandamentos a esse povo, para que fosse guiado por eles e para que fosse 

sempre digno de receber esse alimento. Aqueles que compreenderam esta mensagem juraram obedecer e 

viver em todos os momentos na prática das virtudes ensinadas por aquele velho venerável. Disse-lhes que, 

se se sentissem fortes, deveriam levar os seus ensinamentos para outras regiões, que os "primeiros" 

deveriam realizar esta missão, enquanto os restantes deveriam permanecer para receber os recém-

chegados. 

53 Aqueles que foram nomeados para fazê-lo, saíram para cumprir esta tarefa, levando consigo a 

força do velho homem. Eles observaram, rezaram e começaram o seu trabalho. Todos estavam unidos no 

mesmo ideal, um único pensamento que os dominava: levar aquele pão aos famintos. Encontraram 

dificuldades em seu caminho, e seus espíritos lutaram para superá-las. Mas logo eles começaram a ficar 

fracos e a julgar o velho (interiormente), perguntando-se se sua proteção os seguiria para qualquer lugar? 

Eles sabiam que de vez em quando deveriam voltar àquela casa em que o velho os tinha reunido. 

Chegou o momento em que aquele povo celebrou o memorial do dia em que tinha ouvido pela primeira 

vez a voz do velho, e grandes multidões se apressaram; mas aqueles discípulos que tinham ido embora não 

voltaram, pois se tinham desviado e pervertido a lei. O velho sentiu dor pela ausência desses discípulos; 

treinou novos mensageiros e os enviou para o trabalho. Enquanto o primeiro agiu contra o dever e 

esqueceu o essencial desse ensinamento, o segundo falou em nome da virtude que aquele velho ensinou, e 

converteu os corações pela verdade de suas palavras". 
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(fim da parábola) 

54 Estudem Minha parábola e não se esqueçam que devem estar muito atentos se quiserem cumprir 

Meus mandamentos. Recolhe os doentes, os sedentos e os famintos, e dá-lhes o pão do Espírito. Despejem 

amor nos corações e estejam conscientes de que são embaixadores no Meu trabalho de luz e restauração. 

Não deixem surgir o orgulho ou a vaidade para que não se deserdem. Não se afrouxem no cumprimento da 

Minha lei. Amem-se uns aos outros, e viverão em paz. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 69  
1 Neste momento perdoo-vos tudo, mas também vos digo isto: Vai, se quiseres, ao ponto de 

sacrifício, mas não voltes a pecar. Escrevi um livro no seu coração; mas se eu lhe pedisse esta instrução, 

você não seria capaz de me explicar uma única de suas páginas. 

2 Para que possais praticar caridade activa, submeti-vos a pequenas provas, colocando no vosso 

caminho aquele que tem fome de pão e de consolação. Mas quantas vezes já me fechaste as portas? Já te 

disse muitas vezes que me escondo no coração daqueles teus irmãos que imploram a tua misericórdia. - 

discípulos, estas oportunidades que o vosso Senhor vos oferece, a saber, a distribuição de benefícios 

espirituais e materiais, são para exercer perfeita caridade, aquela que não espera recompensa e que está 

escrita no livro das vossas boas obras. Eu não te mostrei a Minha misericórdia através do que fiz por ti? 

faz um esforço, então, pelos teus irmãos. Lembra-te quantas vezes te concedi o que pensavas ser 

impossível. Se queres que o mundo saiba que este é o tempo da Minha nova revelação, dá testemunho dela 

através das tuas obras de amor, e não faças o contrário do que te ensinei nos Meus ensinamentos, pois 

então irás negar a Minha presença. 

3 Se, apesar de seus esforços, você não vê os frutos de sua semeadura, não se preocupe. Este acto de 

amor é como o que se faz a uma pessoa necessitada que bate à porta da sua casa e da qual não se espera 

pagamento. Mas darei ao vosso espírito (após a morte do corpo) a possibilidade de descer do nível em que 

se encontra, a fim de gozar da fecundidade da semente que deixou na Terra. 

4 Pais de família, tenham um sentido aguçado das manifestações do progresso espiritual de seus 

filhos. Observai com amor e misericórdia as crianças confiadas aos vossos cuidados, para que possais 

guiar as novas gerações ao longo do caminho aberto pela Minha luz. Não os conduza ao abismo, nem os 

escave em armadilhas. Estas almas não entrarão na Sodoma e Gomorra deste tempo. 

5 Armem-se com paciência, pois chegará o momento em que muitos irão questioná-los sobre esta 

palavra. Entre eles, os novos fariseus e escribas virão para te interrogar. Não tenham preconceitos em 

responder, e dêem informações honestas a todos, pois vocês mesmos devem prestar contas a Mim das 

respostas e condutas que demonstram para com esses inquiridores. 

6 Hoje, seu coração bate de alegria, e a oração que você envia é como o incenso ou o perfume de 

flores. Quando seus pensamentos alcançam essa pureza, eles se unem com os dos espíritos justos que 

vivem perto do seu Senhor. 

7 Sempre te disse: Reza. Hoje digo-vos que através da oração se pode alcançar sabedoria. Se todos 

os homens rezassem, nunca se afastariam do caminho da luz que foi traçado por Mim. Através da oração 

os doentes seriam curados, não haveria mais descrentes, e a paz voltaria às almas. 

8 Como pode o homem ser feliz quando rejeitou a Minha graça? Será que ele pensa que amor, 

misericórdia e doçura não são qualidades da vida humana? 

9 A vida espiritual também é governada por leis, e se você se afastar delas, logo sentirá as dolorosas 

conseqüências dessa desobediência. Perceba o quão grande 

O meu desejo é salvar-te. Hoje, como então, vou pegar na cruz para te elevar à vida verdadeira. Se o 

Meu sangue derramado no Calvário sacudiu o coração dos homens e os converteu à Minha Doutrina, neste 

tempo será a Minha Luz Divina que fará tremer a alma e o corpo para trazê-los de volta ao verdadeiro 

caminho. 

10 Eu quero que aqueles que estão mortos para a vida da graça vivam para sempre. Eu não quero que 

a tua alma habite na escuridão. 

11 Você não ouve as vozes da justiça? Você não vê as forças da natureza devastando uma região após 

a outra? Você acha que se você vivesse uma vida virtuosa, haveria necessidade de que a Minha justiça se 

manifestasse desta forma? A sério, não haveria necessidade de te purificar se eu te tivesse encontrado 

puro. 

12 Torna o teu corpo dócil no decorrer desta vida na Terra, porque não é correcto que a tua alma tenha 

de se purificar mais tarde na dor por causa das tuas fraquezas. 

13 Os pecadores choram quando ouvem estas palavras, e me perguntam o que devem fazer para lavar 

as suas manchas nesta vida. A isto eu respondo-lhes: Fazei obras de misericórdia entre os vossos irmãos; o 

vosso mundo é um campo adequado para semear a caridade. É povoada por milhões de corações que 
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sofrem de diferentes formas, com lares na miséria, com homens e mulheres depravados no vício. É um 

mundo onde abundam lugares de expiação, hospitais, prisões, campos de batalha. Perdoe, perdoe muito 

em sua vida, entenda que o perdão nasce do amor. Aquele que me ama verdadeiramente deve amar o 

próximo, pois ele é Meu filho, e deve perdoá-lo sempre que for ofendido por ele. Lembrai-vos que as 

minhas primeiras palavras quando estava pendurado na cruz foram intercessão e perdão para aqueles que 

Me crucificaram. 

14 Em cada lugar e em cada família eu colocarei um filho da luz, para que eles abram o caminho para 

os outros; mas não só na Terra, mas também na vida espiritual, para que eles possam limpar e tornar 

passível o caminho diante de seus irmãos. 

15 Muitos vêm para ouvir a Minha palavra, mas só eu sei que espírito está escondido em cada corpo. 

Alguns Me escutam com o coração frio, outros duvidam, mas há muitos que tremem de amor e se deleitam 

ao sentir Meu Divino Poder Espiritual, enquanto outros são atormentados por remorsos que sua natureza 

material não entende. Para muitos deles gritou então a Pilatos: "Crucifica-o, crucifica-o!" Mas hoje estão 

soluçando, e em sua dor seriam capazes de gritar com lágrimas nos olhos: "Crucifica-o não, é o Divino 

Mestre"! 

16 Já te disse muitas vezes que tu e eles são a mesma coisa. Venha provar de novo o vinho e comer o 

pão da Minha mesa. Come do Cordeiro, é a semente da vida. Vinde, ó famintos, sedentos, sujos, 

fortalecei-vos e ficai satisfeitos, porque doravante vos direi: Levantai a vossa cruz e segui-Me. À Minha 

mesa, neste tempo, tanto o homem como a mulher serão apóstolos; a esta mesa colocarei o vosso espírito. 

17 Foram as mulheres que mantiveram alto o estandarte espiritualista neste tempo, elas deixaram o 

rastro do apóstolo ao longo do caminho, que observa com zelo a Lei do Senhor. No Meu novo apostolado, 

a mulher estará ao lado do homem, e não haverá idades (específicas) para Me servir: tanto o adulto como a 

criança ou o homem velho o farão, tanto a jovem como a mãe. Pois eu vos digo mais uma vez que é o 

vosso espírito que eu procuro, e que há muito deixou para trás a sua infância. Não haverá doze servos 

como na Segunda Era, agora haverá cento e quarenta e quatro mil, doze mil de cada tribo. Eles estão 

espalhados entre a humanidade, mas o Meu amor os marcou, e espiritualmente eles estão unidos, embora 

alguns vivam neste mundo e outros no reino espiritual. Dos que vivem na Terra, uns falam uma língua e 

outros outra. 

Idiomas. Mas ninguém se desviará do caminho do seu destino, pois a luz do Meu Santo Espírito os guia. 

Conheço o tronco desta árvore, os seus ramos e as suas folhas, e esta árvore tem a tarefa de dar sombra à 

humanidade. 

18 Meu Espírito vos dá Suas revelações em cumprimento das promessas de tempos passados. A 

verdade é que já estás a viver nos tempos que te foram anunciados. Eu prometi-te que voltavas, e aqui 

estou eu. Deixo-vos saber os sinais que aconteceriam antes da Minha vinda, e o que haveria entre vós no 

tempo da Minha presença, e ver como tudo se passou. A promessa da Minha vinda permaneceu viva em 

seu espírito, e você me esperou. Mas, chicoteados pelas aflições, estais perto de vos tornar fracos; mas 

hoje, como estou convosco e me estais a ouvir, peço-vos: quando é que vais tornar o meu sofrimento teu? 

Quando você realmente vai amar e sofrer por causa da tarefa à qual Jesus consagrou sua vida? 

19 Pessoas, Minha Palavra faz seus corações tremerem e lágrimas brotam bem dos seus olhos quando 

você se lembra que Aquele que tanto amou você terminou sua vida em uma cruz. Você se lembra de mim 

sangrando até a morte na cruz, e então o seu espírito é abalado. Mas saibam, humanidade, que mesmo que 

a dor física de Jesus fosse cruel, ela era apenas um leve reflexo da dor do Espírito Divino. 

20 Hoje ofereço-vos o pão da Minha Palavra, um pão não mexido com fermento, nem adquirido pelo 

suor da fronte. Elias abriu a porta da casa para que pudesses entrar e sentar-te à mesa do Senhor na 

Terceira Era, e abençoou o teu caminho para que pudesses entrar na presença do Mestre. 

21 Aqueles que se julgavam manchados e indignos de aparecer diante de Mim sentem-se hoje limpos, 

e isso porque o Meu Sangue não parou de fluir, porque as Minhas feridas ainda não fecharam, e cada vez 

que os homens se desviam ou caem em pecado, o sacrifício na Cruz, a solidão e as trevas dos homens 

estão presentes no Meu espírito. 

22 Mesmo da mesa espiritual deste tempo um mau discípulo se levantará para esconder sua traição e 

arrependimento, e ainda hoje os discípulos Me farão essa pergunta: "Quem é, Mestre?". 
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23 Naquele tempo eu jantei pela última vez, rodeado apenas pelos Meus apóstolos, e o que Cristo 

disse a eles, só eles ouviram. Hoje janto espiritualmente com os meus novos apóstolos, dos quais são 

muitos, e entre eles descubro o fariseu, o hipócrita, o traidor. Entre a multidão vêm homens e mulheres de 

diferentes comunidades religiosas para explorar esta Palavra e estas manifestações, e depois julgá-los com 

base no que sabem, e para poder dizer se é verdade. A todos vós envio para serem testemunhas desta 

mensagem de sabedoria espiritual que vos estou a dar. É o Terceiro Testamento, que só o Espírito da 

Verdade poderia revelar-vos. 

24 Considere: os israelitas segundo a carne guardam a lei de Moisés e a palavra dos profetas; os 

cristãos uniram a lei de Moisés e a palavra de Cristo em uma só lei. O que, então, é estranho sobre este 

povo espiritualista unindo aqueles dois Testamentos com as revelações do Espírito Santo? Esta é a arca 

perfeita do pacto: aqui está a lei de Moisés, o amor de Cristo e a sabedoria do Consolador prometida para 

este tempo. 

25 Homens, vós que dirigis as mentes dos homens para os caminhos da religião: Abri os olhos para 

esta luz, contemplai este povo que se rompeu em desejo de amor, clamando por justiça e pedindo luz. É 

apenas uma parcela muito pequena do povo que se levanta como um só homem, e está em busca de Cristo, 

da Sua verdade, e da Sua promessa. Preste atenção ao fato de o homem se voltar para o eterno, para o 

espiritual! Ou será possível que, embora tenhais olhos, não vedes? Eu sei tudo e vejo tudo; portanto, vim 

como um ladrão à noite para surpreendê-lo durante o sono e despertá-lo para a luz do novo dia. 

26 Por muito tempo eu tenho ensinado este povo e revelado a eles os ensinamentos que os homens 

tinham escondido deles. Também lhes revelei o que eu tinha guardado para eles, mas ainda não lhes contei 

tudo, nem me darei a conhecer nesta forma até 1950. Aqueles que ainda não ouviram Meus ensinamentos 

receberão Minha mensagem através do livro escrito por Minhas "penas de ouro". 

27 Depois da Minha partida, muitos se levantarão contra o povo, contra a Minha Doutrina. Os mares 

serão atravessados por aqueles que lutariam e perseguiriam os Meus servos. Mas quem poderia suprimir a 

luz do Divino Mestre? Quem poderia parar a evolução do espírito ou voltar atrás no tempo? Se os homens 

da Segunda Era acreditassem que se matassem Cristo numa cruz, a Sua Doutrina morreria, só assinariam a 

sua sentença com as próprias mãos, pois Cristo conquistou tudo na cruz com o Seu infinito amor. A 

verdade, como a luz, triunfa sempre sobre a escuridão, por mais escura que ela seja. 

28 Meu Espírito vos dá a semente para semear nos campos que são as almas dos homens que se 

tornaram fecundos pela dor e pela luta, esperando apenas a vinda do Semeador. Em breve Meu nome e 

Meu ensinamento estarão de novo em todos os lábios. 

29 Para vos dar uma lição de amor, estou lavando os vossos pés, amados discípulos, para que possais 

unir os ensinamentos que vos dei neste tempo com aqueles que vos revelei em tempos passados. Quero - 

quando 1950 estiver aqui, o último ano da Minha Palavra entre vós - que então aqueles que ainda hoje são 

"crianças" se tenham tornado discípulos. Hoje ainda Me escutas com alegria; mas o que será de mim 

quando Me escutares sabendo que é pela última vez? - Lembro-vos das provas da Segunda Era, mas falo-

vos com novas palavras, através do órgão da mente de um homem, pois se eu vos falasse directamente, 

não seríeis capazes de resistir à força da Minha Palavra, nem à intensidade da sua luz, nem à majestade da 

Minha Presença. 

30 É por isso que uma vez eu vim até você como homem, e até mesmo a João, depois da Minha 

crucificação, eu me revelei com algumas imagens simbólicas, para que ele pudesse entender as Minhas 

revelações. Em verdade vos digo, estou trabalhando em vós para que possais receber a manifestação de 

espírito a espírito, a ligação direta com a Minha Divindade. Depois de 1950 não Me ouvireis mais nesta 

forma, mas sentireis a Minha presença porque a vossa elevação espiritual será maior, e então entrareis 

plenamente no tempo da comunhão espiritual. E uma vez que a unidade e a irmandade tenham se mudado 

com vocês, será o tempo dos grandes milagres, o tempo em que a Minha voz será ouvida pelos homens. 

Então virá a batalha e a perseguição, as portas destas casas de reunião serão fechadas, as vossas casas 

serão caluniadas. Vocês serão chamados de feiticeiros, seus parentes os renegarão, e alguns de vocês serão 

presos em nome da defesa da Minha Causa. Mas eu estarei convosco para não vos desanimar, pois eu sou 

a Vida, e se eu estiver em vós, quem seria capaz de lutar contra a Vida Eterna? 

31 Estejam vigilantes, discípulos, porque quando a vossa voz despertar aqueles que ainda hoje 

dormem, eles virão de seitas e denominações para vos dizer que o que possuís é falso, que eles possuem a 
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Arca da Aliança e o cumprimento das promessas, assim como o conteúdo dos Sete Selos. E se não 

souberdes lutar com as armas que vos concedi, que são armas de amor e sabedoria, haverá muita confusão 

entre a humanidade, e os homens, desejando a verdade e famintos de luz, irão para onde são chamados, e 

poderão perder o caminho. 

32 Vós, que fostes encarregados de dirigir e guiar este povo, dai um exemplo de fraternidade, unindo-

vos em espírito, a exemplo de Jesus, Moisés e Elias, que apareceram unidos na transfiguração do Monte 

Tabor. 

33 Discípulos, eu vos ensinei neste tempo não só através da Palavra, mas também através dos Meus 

benefícios com os quais eu vos tenho continuamente concedido abundantemente. Os tempos dos símbolos 

acabaram, hoje vocês acreditarão em Mim sem símbolos, vocês Me amarão e Me entenderão, e mesmo 

agora os símbolos em Minha Palavra estão se tornando menos, porque agora vocês são capazes de 

compreender Minha instrução, de compreendê-la, e de colocá-la em prática em suas obras de amor. 

34 Se você acredita que Jesus, porque Ele era o Filho de Deus, não sentiu dor, você está enganado. Se 

você acredita que eu estou livre da dor porque eu venho hoje no Espírito, você também está em erro. Se 

vocês pensam que por eu saber que todos vocês estarão comigo no final, eu não estou sofrendo hoje, vocês 

também não estão certos nisso. Em verdade vos digo que não há outro ser mais sensível do que o Espírito 

Divino. - Eu pergunto-lhe: Quem deu sentimento a todos os seres? Que bem você pode fazer que não me 

traga alegria? E que mal pode fazer que não seja como uma ferida na minha sensibilidade? Eis porque eu 

vos digo que a humanidade me crucificou de novo. Quando serei eu tirado da minha cruz, e serei eu 

libertado da coroa de espinhos? 

35 Hoje comemorareis a Ceia de Jesus através do pão espiritual que eu vos dei em todos os 

momentos. Dei-vos grandes exemplos de ensinamentos: o maná do deserto na Primeira Era, o milagre dos 

peixes na Segunda. O pão que abençoei e distribuí na Minha mesa, representante do Divino, foi uma lição 

que dei ao vosso espírito para que ele entendesse o Meu amor. Hoje não trago pão material que vos fale de 

ensinamentos celestiais. O tempo dos símbolos acabou. Hoje dou-vos apenas a Minha Palavra, na qual vos 

digo que esta manifestação não é a mais elevada que conhecereis, nem é o que vos digo através deste 

mediador tudo o que tenho para vos dizer. 

36 Amados, lembrem-se e reflitam nestas horas sobre tudo o que fiz naquela noite, que foi a última 

que passei entre vós como homem, e também sobre tudo o que vos contei naqueles momentos em que vos 

contei no Meu ensinamento: Sede bem-vindos, discípulos da Terceira Era, que eu reuni, fazendo-vos vir 

de diferentes pontos da terra. Eu vos reuni para formar as novas caravanas de Israel, atravessando o 

deserto que se estende diante do vosso olhar, e ali recebereis o novo ensinamento do Senhor. 

37 Vejo que alguns não conseguiram se libertar da idolatria, apesar dos ensinamentos e das provações 

pelas quais passaram. Reconheça como eu limpei o caminho para o seu desenvolvimento ascendente, para 

que você possa caminhar sobre ele. Mas não permitais que a dúvida se interponha como uma nuvem que 

impede o vosso espírito de ver a Minha luz. 

38 Vós notastes que neste momento estais mais livres das tentações humanas, e que eu vos concedi 

apenas as necessidades da vida, e vos digo: não estejais ansiosos por coisas supérfluas. 

39 Você encontrou uma palmeira no deserto e uma nascente de água cristalina. Não era uma 

pretensão, não era uma ilusão, era a realidade. Os ramos e a sombra da palmeira são a Minha presença 

espiritual, o seu fruto é a Minha palavra, a fonte é o amor e a sabedoria que derramei no vosso coração. 

40 Aquele que me ouviu atentamente aprendeu desta vez a ouvir a voz da sua consciência, a julgar a 

si mesmo, a reconhecer a sua própria obra e a tomar sobre si a dor que criou. Então o Espírito revela 

ensinamentos profundos à carne para convencê-la de que ela deve ser gentil e devotada em suas provações. 

Quem chega a estas contemplações profundas não se oporá aos Meus Divinos Mandamentos. 

41 Como na Segunda Era, a Minha Palavra não se esconde de ninguém, eu a deixo chegar aos 

ignorantes, aos entendidos, aos puros de coração, aos pecadores, aos sinceros e aos hipócritas. O sino 

celestial tocou para todos. Se esta humanidade, que na sua maioria bebeu da fonte da Doutrina que vos 

ensinei como Cristo, tivesse estado vigilante e orante quando lhe dei os sinais da Minha nova vinda - quão 

grande teria sido o seu deleite quando sentiu a Minha Presença. Era necessário que eu vos enviasse um 

homem para vos dar a Minha mensagem em 1866, e através dos seus lábios Elias anunciou-vos os novos 

tempos. Desde então, esta palmeira tem espalhado cada vez mais a sua folhagem, a Minha Palavra tem 
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alcançado novas regiões, fazendo com que os selados partem, e ensinando as multidões. Aqueles que Me 

ouviram com mansidão, e Me seguiram no caminho do seu desenvolvimento espiritual, não sentiram mais 

cansaço no seu caminho, nem fome e sede. Eles experimentaram ingratidão, ridicularização, desprezo e 

indiferença ao longo dela. Mas nada os impediu, pois seu ideal encontra seu cumprimento no final do 

caminho, e eles sabem que esse objetivo não está na Terra. 

42 Somente aqueles que se preparam com essa mansidão e espiritualidade alcançarão a autoridade 

para livrar da dor aquele que sofre; pois aquele que está cheio de vaidade ou faz mau uso de seus dons 

perde essa graça. 

43 Não imponha Minha Doutrina a ninguém com um certo nome, mas levante aquele que caiu, e diga-

lhe que acredite em Mim. Quem poderia impedi-lo de fazer o bem ao seu vizinho? 

44 Não pensem mais em confortos terrenos para que se preparem para cumprir sua tarefa e pensem 

nessas multidões de homens que partirão em busca da arca do amor, que é o meu ensinamento, e que 

devem encontrar seus corações no caminho. 

45 Quando aparecerão de novo os apóstolos da Minha Causa, como aqueles que Me seguiram na 

Segunda Era? Com quanta fé, amor e firmeza eles defenderam a Minha verdade! De bom grado farias 

essas obras e esses milagres; mas em verdade te digo que o poderias fazer se a tua fé fosse tão grande 

como a deles. Sede homens de fé, e realizareis milagres, ainda que sejais necessitados de maneira material. 

Ouve-Me e penetra na Minha Palavra, senão só Me deixaste falar no vazio. 

46 Seja humilde, reconheça como Jesus se curvou diante de Seus discípulos para lavar os pés deles. 

Fazei obras como esta para os vossos irmãos, e com razão podereis chamar-vos Meus discípulos. 

47 Quão poucos são aqueles que assistiram e se lembraram do dia em que Jesus morreu na cruz. Mas 

em verdade vos digo, quando pensardes na morte do Mestre, lembrai-vos de que este momento vem para 

cada um de vós. Eu não precisava temer a morte, pois eu sou a Vida, mas você deve estar preocupado em 

completar sua missão preparado e equipado dentro de si. 

48 Que ninguém se sinta insignificante e patético, pois você não conhece o seu dom de falar, nem a 

riqueza do seu coração para amar os seus irmãos. 

49 Você chora pela morte ignominiosa que deu ao seu Senhor no Calvário, e não percebe que neste 

tempo você Me feriu de novo e zomba da Minha Palavra. Mas eu jurei salvar todos os Meus filhos, e a 

Minha vontade acontecerá. Se o Meu sangue derramado naquele momento não for suficiente para esta 

humanidade, tomarei uma cruz espiritual para deixar-Me crucificar sobre ela e espalhar faíscas de luz que 

alcançarão as almas através da consciência dos homens. 

50 Ai daqueles que, neste tempo, pelas suas infâmias e desobediências, dão um mau exemplo às 

crianças que eu enviei com uma missão espiritual (à terra)! Sereis como as multidões que, gritando e 

zombando, levaram Jesus ao Gólgota, semeando horror no coração das crianças, que não conseguiam 

explicar porque estavam torturando e matando um homem que só estava distribuindo bênçãos. 

51 Cada vez que Jesus caía, aqueles inocentes choravam. Mas na verdade, digo-vos, o choro deles era 

mais do espírito do que da carne. Quantos deles mais tarde Me seguiram e Me amaram sem serem capazes 

de apagar de seus corações a memória do que seus olhos inocentes testemunharam. 

52 Está na hora de pensares no que te estou a dizer. Que as pessoas me ouçam, que os doentes sejam 

os primeiros a vir a Minha presença. Reze pelos doentes ausentes e visite aqueles que estão 

institucionalizados. Lembre-se que na Segunda Era muitos dos leprosos viviam fora das portas da cidade, 

e embora soubessem que Jesus estava curando os doentes, resignaram-se a ouvir o som da Sua voz apenas 

de longe, porque disseram para si mesmos: "Como chegaremos ao Mestre se as multidões nos expulsam"? 

Então Jesus recompensou a fé deles diante da indiferença e do egoísmo humano, purificando seus corpos 

do mal que os atormentava. 

53 Não se cansem de Me ouvir neste momento, pois aqueles que ouvirem Minha última palavra em 

1950 a receberão em seu espírito como símbolo da última gota de sangue que saiu do Meu corpo na cruz. 

54 Esqueceste a lei e esperaste até que as forças da natureza te recordassem a Minha justiça: furacões, 

cursos de água que rebentam as suas margens, terramotos, secas, inundações são chamadas que te abalam 

e te falam da Minha justiça. 
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55 Que outro fruto pode a humanidade oferecer-me neste momento que não seja o da discórdia e do 

materialismo? Este povo, que durante anos escutou o Meu ensinamento, também não pode me oferecer 

uma colheita agradável. 

56 Ninguém escapa à minha justiça. Eu julgo os vivos e os mortos. No entanto, em verdade vos digo 

que, se não vos levantardes e não praticardes a Minha Doutrina verdadeira e ruidosamente, a justiça dos 

homens vos julgará. - Quanto esta humanidade se contaminou a si mesma! O Sangue do Cordeiro mostrou 

aos homens o caminho para a evolução da alma, no qual devem caminhar para reparar as transgressões 

cometidas; mas, confiando nesse Sangue Divino, pecastes de novo. O mundo te levou cativo, mas agora eu 

recupero de ti o que me pertence. 

57 Eu removerei as ervas daninhas, que são uma planta venenosa, e semearei novamente o grão 

dourado de trigo, e os campos que há muito estão estéreis serão frutíferos e produtivos. 

58 Desde a antiguidade sabes através do Meu profeta João que chegaria um tempo em que todos os 

olhos Me veriam; esse tempo que tens diante dos teus olhos. Naquele tempo, o espírito do homem abrirá 

os olhos para a luz da verdade e Me contemplará. Ele vai entender a Minha palavra e sentir a Minha 

presença. Das pedras, não só brotará água, mas também flores. 

59 Hoje acreditais que a Minha justiça vos está castigando, libertando as forças da natureza para 

semear a miséria, a tristeza e a fome. No entanto, um dia compreenderás que foram as tuas obras que te 

causaram essa calamidade, esse juízo, que te sucedeu. Você também aprenderá que seus méritos, sua fé e 

sua oração podem acalmar as forças da natureza. Você não ouviu dizer que eu dou autoridade aos meus 

filhos sobre as forças da natureza quando eu os marco espiritualmente? Isto não pode surpreendê-lo se 

você se lembrar que eu dei ao primeiro homem autoridade para subjugar a criação terrestre. Esta é a razão 

pela qual às vezes eu vos digo que o homem ainda não se descobriu a si mesmo e, portanto, não se 

conhece a si mesmo. 

60 Eu sou o Rei do Universo, o homem aqui na Terra é um príncipe, já que ele é Meu filho. O homem 

já soube fazer bom uso do poder de todas as suas faculdades? Em verdade vos digo que ele negou seu Pai 

e se fez rei para fazer a sua vontade no mundo. 

Mas aquele que não une sua vontade à Minha e caminha fora das Leis Divinas, cria em si mesmo as 

condições para que eles o julguem. A isto chamas castigo, e finalmente chamas-me Pai injusto. 

61 Nesta Terceira Era, muitas almas verão a Minha luz e, ao iluminar o seu caminho através dela, não 

se desviarão de novo. Em vez disso, eles vão olhar para o passado para ver todas as suas falhas e 

arrepender-se delas. Eles não buscarão mais a glória humana, mas apenas a imortalidade da alma. 

62 Os homens subirão ao topo da montanha, e dali verão a imagem da Terra Prometida que se 

aproxima, a Nova Jerusalém que vos espera como a maior recompensa na eternidade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 70  
1 Eu sou o tesouro de sabedoria que a humanidade não soube entender até agora. Eu lhe dei a chave 

da espiritualização, para que você possa abrir a arca com ela e reconhecer o que eu tenho reservado para 

você. 

2 Se algum dos Meus filhos se considera indigno ou se sente incapaz de abrir as portas ao Meu amor, 

digo-vos, em verdade, que todos os Meus filhos são dignos do Meu amor. Todos vocês possuem a chave 

para abrir aquela porta. Não a percam, para que não sigam a tribo de Judá, que nesta vida vagueia e 

perambula inquieta pela terra. 

3 Não vos verei como ricos nem como mendigos, mas como peregrinos, em cujos sacos de provisões 

nunca falta sustento para si mesmos e para os famintos que encontram no seu caminho. 

4 Quero que conheças os caminhos, que saibas distinguir as diferentes "árvores", e que reconheças o 

teu próprio irmão em cada caminho que encontrares, para que quando te perguntarem: "Para onde vais?" 

respondas com sinceridade e firmeza, dizendo sempre a Minha verdade. 

5 Desta maneira, serás como o viajante que confia no amanhã, que caminha livre de preocupações 

para si mesmo e pode pensar nos outros; pois te ensino a sentir a dor do teu próximo e a amenizá-la com 

uma gota de bálsamo que te concedo para que possas ajudar os teus irmãos com ela. 

6 Quanto tive de purificar as vossas almas em todos os momentos! Você acha que eu deixaria você 

ser sujo, para que neste estado você começasse a pregar Minha Doutrina? 

7 Estou a equipá-lo para ser o Israel forte entre os homens. 

8 Ao ouvir a Minha palavra, o vosso espírito tremeu, lembrando-se de que já tinha ouvido esta voz 

antes, e perguntou-se: Onde é que ela estava? E eu vos digo: Foi no deserto, nas montanhas e nas margens 

dos rios da Judéia, da boca de Jesus de Nazaré, em quem vós duvidastes, embora reconhecendo que em 

Sua palavra havia uma força Divina, um amor e um poder que vos deu vida, saúde e paz. 

9 Vós fostes ressuscitados neste tempo, e o vosso espírito ouviu mais uma vez o Meu ensinamento, o 

vosso coração tremeu ao som daquela voz que já conhece. Minha palavra é simples e humilde; mas não 

contemple apenas a cor do fruto, coma-o para que dentro dele você possa descobrir sua semente. Será esta 

semente que você vai cultivar amanhã. Se cuidares bem dele, ele dar-te-á bons frutos. Então, sabereis que 

a árvore de onde ela veio carregou o amor do vosso Pai dentro dela. 

10 Ganhai mérito para que possais alcançar o lugar que vos pertence, que não está nos tronos nem nos 

palácios da terra, nem com as glórias do mundo, com lisonjas ou honras terrenas. O teu lugar aqui na Terra 

é na luta pela paz e pelo bem, e no além será com o Meu amor. 

11 Esta aqui não é a terra da promessa, você ainda não conhece esta casa prometida ao seu espírito, 

também não vive no seu espírito nenhum desejo ardente de chegar lá por causa da sua ligação com a terra. 

12 A todos os homens dos vários credos e religiões digo que eles não sabiam como relegar as riquezas 

materiais para o seu lugar, apenas para colocar as do espírito no seu lugar de direito. Se os homens 

cumprissem Minhas leis, eles já veriam daqui o reflexo da Terra Prometida e ouviriam o som das vozes de 

seus habitantes. 

13 Vós dizeis acreditar na Minha existência e ter fé na Minha Divindade; dizeis também que seja feita 

a Minha vontade. Mas digo-te sinceramente: Como é pouca a vossa fé e submissão ao que eu decreto! Mas 

eu desperto em ti a verdadeira fé, para que sejas forte no caminho que preparei para ti. 

14 Trabalhem em vocês mesmos, não esperem pela morte para vos apanhar despreparados. O que 

você preparou para o momento em que você retornar à vida espiritual? Você quer ser surpreendido 

enquanto ainda está preso por correntes à matéria, às paixões, aos bens terrenos? Quer entrar no Além com 

os olhos fechados, sem encontrar o caminho, levando consigo o cansaço desta vida impressa na alma? 

Preparai-vos, discípulos, e não temais a vinda da morte física. 

15 Não suspires porque deves deixar este vale da terra, porque, embora reconheças que nele existem 

maravilhas e glórias, digo-te em verdade que estas não são senão um reflexo das belezas da Vida 

Espiritual. 

16 Se não acordarem - o que farão quando se encontrarem no início de um novo caminho iluminado 

por uma luz que vos parece desconhecida? 
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17 Parta deste mundo sem lágrimas, sem deixar dor no coração dos seus entes queridos. Desprendam-

se quando chegar o momento, e deixem no rosto do vosso corpo um sorriso de paz que fale da libertação 

da vossa alma. 

18 A morte do vosso corpo não vos separa dos seres que vos foram confiados, nem vos liberta da 

responsabilidade espiritual que tendes para com aqueles que foram vossos pais, irmãos ou filhos. 

19 Entenda que por amor, por dever, por sensações, numa palavra, pela alma, a morte não existe. 

20 Falei com aqueles que se julgavam mortos, e eles disseram-me: "Quem falou comigo?" Eu toquei-

lhes e eles perguntaram-me: "Quem me tocou?" E ouviram uma voz que lhes dizia: "Eu sou Aquele que 

ressuscitou Lázaro, o mesmo que ressuscitou dos mortos para vos dar vida espiritual". 

21 Minha Doutrina nunca pode levá-lo ao fanatismo, nem imprime em você idéias supersticiosas ou 

idólatras; pelo contrário, ela liberta seu espírito das correntes que a humanidade colocou sobre ele. Meu 

caminho é estreito, mas quem anda nele possui e goza de verdadeira liberdade. 

22 Não quero escravizar-vos com o Meu ensinamento, pois nele não há dogmas, condenações, nem 

condenações. Quero que venha a Mim por amor, por mérito, por fé, por convicção. 

23 Permiti-vos conhecer credos, seitas e sistemas doutrinários para que, provando os frutos de 

diferentes árvores, saibais julgar o sabor dos frutos que vos ofereço. Mas eu pergunto-lhe: Você ainda será 

capaz de perguntar ao clero e aos sacerdotes se é verdade que eu me manifesto através do órgão humano 

da mente? por que você pergunta àqueles que esqueceram Minha promessa de voltar e que nem se 

preparam para Me receber? Em verdade vos digo que mesmo o mais ignorante de vós verá por si mesmo 

que eu sou Aquele que vos falo. Se a Minha palavra fizer tremer o vosso espírito, se despertar e se 

comover profundamente, isto vos provará que estou convosco, porque sou o único que tem poder sobre o 

espírito. 

24 Palavras humanas podem fazer o seu coração tremer, ou impressionar os seus sentimentos e 

intelecto. Mas se há alguma coisa que te fez ficar profundamente emocionado para além dos teus 

sentimentos, do teu coração e do teu intelecto, é que alguma coisa tem sido a voz do teu Senhor. 

25 Digo-vos que aquele que não ficou profundamente emocionado ao ouvir esta palavra pode negar a 

Minha presença, mas ela permanece impressa em seu espírito, e chegará o momento em que dirá: Aquela 

voz que eu ouvi foi a do Senhor. 

26 Para vos ajudar a continuar carregando a vossa cruz, estou distribuindo o maná que alimenta a 

vossa alma, estou preparando os vossos corações e fazendo de vós Meus servos. 

27 Os tempos mudaram, agora estou te libertando de todo fanatismo e idolatria para que me ofereças 

apenas a tua espiritualização. 

28 Envio o chamado aos meus escolhidos em diferentes áreas e os busco em seus diferentes caminhos 

de vida para que todos recebam o sentido espiritual da Minha Palavra e cheguem à compreensão clara e 

verdadeira do Meu ensinamento e o pratiquem em suas obras de amor entre seus irmãos. 

29 embora sejam agora criancinhas, amanhã serão discípulos, emulando os discípulos da Segunda 

Era, e assim como eles foram e testemunharam a Verdade, os Meus milagres e o Meu Amor, assim 

amanhã deverão ir e testemunhar a Minha Verdade. 

30 Eu vos revelei as virtudes que devíeis praticar, e com os dons que o vosso espírito possui desde o 

início da vossa criação, deveis dar-vos a conhecer entre os homens. Estou agora treinando meus novos 

trabalhadores, que amanhã semearão esta semente no mundo inteiro. Pouco a pouco, grandes multidões 

estão chegando à Minha Obra, atraídas pela luz do Espírito Santo, que nesta Terceira Era está enviando 

seus raios entre todos os homens. 

31 Eu vim "na nuvem" para falar à humanidade, que, por ser obstinada na sua corrupção, não sentiu 

os Meus passos ou a Minha presença, nem notou a Minha ligação contigo através do órgão humano da 

razão. Eu serei incansável em sacudi-los de sua letargia, e vocês verão que pouco a pouco os homens virão 

de caminhos diferentes para se unirem a vocês. Muitos se converterão ao espiritualismo, pois agora estou 

eliminando o fanatismo e a idolatria, a estagnação e a confusão da humanidade. 

32 Esta é a Terceira Revelação, anunciada por Mim e pelos profetas. Este é o momento em que a luz 

da Sexta Lâmpada ilumina a humanidade. É o tempo prometido em que eu deveria vir em luz radiante para 

cumprir a minha palavra. Vim para vos dar a conhecer a mesma Lei espiritual e Divina de todos os 

tempos. 
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33 Bendito povo de Israel: Sempre vos livrei da escravidão do Faraó, e vos digo: Se não continuarem 

a ser escravos, venham até Mim, pois Eu lhes darei força e autoridade para quebrar suas correntes. Queres 

subir a escada do céu que está pronta para a tua alma? Então seja persistente, estude e entenda Minha 

Palavra, para que você possa finalmente compreendê-la em sua essência e espiritualidade, para que você 

possa adquirir mérito ao longo do caminho, o que o levará até Mim. 

34 Alguém me diz: "Pai, quero ser Teu trabalhador, quero servir-Te, quero que o meu espírito esteja 

próximo do Teu Espírito, mas não sei o que fazer para ganhar o Teu perdão". E eu respondo àquele 

coração que assim se dirige ao seu Pai: Renova-te, desiste pouco a pouco dos teus velhos hábitos, dos teus 

limites da terra, para que possas vir a entender-Me e conhecer a tua missão. Mas todos os que desejam a 

renovação devem passar por muitas provas, porque a tentação vos persegue, e quando ela vos vê desviar a 

alma dos caminhos errados, deve fazer-vos passar por uma luta terrível para vos dissuadir das vossas 

resoluções, e se vos mostrardes fracos, ela aproveitará essa fraqueza e tentará fazer-vos voltar aos vossos 

velhos hábitos; mas não é a Minha Vontade que deixais que ela vos ultrapasse. Quero que os vossos 

passos avancem sempre, que a vossa fé seja firme e que a vossa determinação em espiritualizar-se seja 

verdadeira, com base no que aprenderam. 

35 Se você é Israel, é justo que aprenda a Me amar e Me oferecer adoração de espírito em espírito, 

que os exteriores da sua adoração a Deus se tornem cada vez menos até você alcançar a espiritualização. 

Meu Espírito, a seu tempo, vos libertará de toda má interpretação do Meu Trabalho. - O homem 

interpretou mal Meus ensinamentos, Minhas doutrinas, Minhas profecias, e é Minha Vontade que Meu 

povo Israel apareça com os dons espirituais e milagres que eles obtêm através de sua espiritualização. 

36 Vou apresentar-vos aos homens como Meus servos, como os Espiritualistas Trinitários-Marianos 

da Terceira Era - Espiritualistas, porque deveis ser mais espírito do que matéria; Trinitário, porque 

recebestes o Meu Apocalipse em três tempos; Mariano, porque amais Maria, vossa Mãe universal, que vos 

tem vigiado para que não desespereis no caminho da vida. 

37 Esta manifestação através do órgão humano do intelecto chegará ao fim, mas depois de Mim 

deverás procurar-Me de espírito em espírito para receberes as Minhas instruções. É por isso que exijo de 

vós uma renovação, para que possais alcançar esta espiritualização. Continuarei a ensinar-vos a ligar-vos 

ao Meu Espírito, e sereis reavivados quando tiverdes alcançado aquela forma de comunhão digna de 

qualquer pessoa que se chame Espiritualista Trinitário-Mariano. 

38 Sede corajosos e defendei-vos em todas as provas através da vossa oração. Meus benefícios 

espirituais continuarão a derramar sobre você por causa de sua perseverança e vontade de lutar. Você não 

estará sozinho, Meu mundo espiritual estará lá para lhe dar proteção, para guiá-lo e para estar ao seu lado 

em sua luta. 

39 Eu sou a luz que vos convida a acender a vossa lâmpada comigo, para que possais iluminar o vosso 

espírito e descobrir a Minha Presença dentro dele. A partir do dia em que souberem penetrar a si mesmos, 

será fácil para vocês alcançarem o coração de seus irmãos. 

40 À Minha palavra o "primeiro" chora e o "último" regozija-se. - Porquê? - Porque os "primeiros" se 

cansam cada vez mais e carregam cada vez mais feridas com eles, embora eu deva dizer-vos que são eles 

que fazem pesar a sua cruz e o cálice amargo que eles bebem na sua expiação. Pois sempre lhes dei a 

minha ajuda na sua viagem, para que o caminho da vida seja suportável e os seus passos firmes. 

41 Você não perdeu a Minha assistência por um único momento; a Minha Palavra não cessou de se 

fazer conhecer. Eu nunca te deixei sozinho nas tuas provações; mesmo no teu leito de doença O meu 

mundo espiritual desceu quando a dor te pesou, e a sua ajuda e conselhos não te faltaram para ajudar 

aqueles necessitados que chegam às tuas portas dia após dia. Os dons da intuição, inspiração e visão 

espiritual despertaram em seu ser e iluminaram seu caminho. Tenho estado contigo na tua vida humana 

diária, não te faltou o pão de cada dia na tua mesa. No entanto, depois de vos ter dado tantas provas do 

Meu amor e preservado a paz para a vossa nação, enquanto o mundo se transforma numa pira de ódio e 

paixões, ainda vos queixais do fardo da vossa cruz? Ó discípulos da Terceira Era, não se esqueçam de que 

a cruz que o mundo outrora me impôs consistia em trevas, ingratidão, zombaria e desprezo, e eu a aceitei, 

pois foram os Meus filhos que a impuseram! Em contraste, considere a cruz que eu lhe confiei: Como é 

reconfortante e fácil quando se sabe como suportá-lo com amor! 
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42 É necessário que conheças a tua origem e a meta a que os teus passos te conduzem, para que 

aceites o teu destino com amor e abraces a tua cruz até morreres dela, como Cristo, teu Mestre, fez. 

43 Eu vim neste tempo para falar-vos da vossa origem, da vossa missão e da meta que vos espera na 

eternidade do espírito. Aquele que não entendeu a Minha palavra e se sente fraco depois de ouvir os Meus 

ensinamentos, não alimentou e fortaleceu o seu espírito, sempre desejou os bens que pertencem ao mundo, 

que nunca são essenciais na sua vida e que, além disso, lhe são concedidos. Por que vocês se deixam tentar 

pelo mundo? É preciso aprender a elevar-se acima das vicissitudes terrenas, pois em muitos casos são 

apenas trivialidades, misérias, às quais se atribui demasiada importância. Se você se importasse com os 

bens do espírito como você se importa com o material, nada lhe faltaria, e seu desenvolvimento seria 

grande. 

44 Esqueçam o vosso passado, evitem todos os erros que vos acompanharam durante muito tempo, 

então ireis gradualmente experimentar uma mudança absoluta no vosso ser, porque então começastes a 

vossa ascensão à espiritualização. 

45 Compreendei que vos ofereço um lugar digno, tanto aqui na Terra, enquanto viverdes nela, como 

no além, uma vez que habiteis no reino espiritual. 

46 De que estás à espera para dar o passo decisivo? Peça, peça, para que lhe seja dado. 

47 Levem a Minha semente de amor para o vosso coração e comecem a alimentá-la sem nunca a 

negligenciarem, e em breve vos dará frutos que vos servirão de alimento nas vossas andanças. 

48 Falem uns com os outros, tomando Minha Palavra como assunto de conversa, mas sempre 

resolvam instruir-se uns aos outros. Esta troca de pontos de vista e conhecimentos será benéfica para si e 

elevará a sua alma. Prometo estar presente nesses momentos de conversa espiritual para inspirar-vos e 

levar-vos sempre à compreensão e à luz, mas nunca transformar aquilo que deveria ser uma comunhão 

espiritual numa discussão comum, pois então a Minha presença não estará convosco. 

49 Quero falar àqueles que até agora não sentiram o Meu bálsamo curativo no seu corpo, e em cujo 

coração também a Minha paz ainda não entrou. 

50 Em verdade vos digo que derramei sobre vós o Meu bálsamo, mas vós não estais preparados para o 

receber. Alguns a rejeitaram através de suas blasfêmias, outros através de sua falta de fé. 

51 Eu vos digo que as vossas faltas são perdoadas, mas deveis aprender a adquirir, por mérito, o 

direito a todas as graças ou benefícios que pedis ao vosso Pai. Pois se eu lhos desse sem que você fizesse 

nada em troca, o seu espírito não faria nenhum progresso. O que você poderia ensinar amanhã para 

aqueles que sofrem? Que experiência você teria adquirido com suas provas? Considere os doentes que 

receberam um milagre de Mim, e você descobrirá que cada um deles adquiriu mérito para receber uma 

recompensa. Em alguns, a fé triunfou, em outros houve renovação; outros sentiram o verdadeiro 

arrependimento, outros ainda se castigaram em suas fraquezas ou em seu orgulho. 

52 Com que satisfação o espírito se levanta depois de ter travado uma batalha e saído vitorioso! Que 

satisfação poderiam sentir aqueles que, sem qualquer mérito, receberam um benefício de seu pai? Eles não 

apreciariam o que receberam, nem saberiam como preservá-lo, já que não lhes custou nenhum esforço ou 

sacrifício para obtê-lo. Mas aquele que obteve a paz depois de uma grande luta não se expõe ao perigo de 

perdê-la; ele a guarda e cuida dela. Aquele que recupera a saúde por causa de renúncias e sacrifícios não a 

põe novamente em perigo porque sabe o que lhe custou ganhá-la. 

53 Não temais, vós que me apresentais o vosso esgotamento e a vossa alma débil; nada vos peço 

impossível. - Ouve: Neste dia, peço apenas a vossa atenção, e que deixeis a Minha Palavra entrar no vosso 

coração, pois ela despertará os vossos sentimentos adormecidos e iluminará o vosso espírito, para que a fé 

e a esperança possam arder nos vossos corações como uma chama. Isto é necessário para que você possa 

pavimentar o caminho, e o milagre que você espera de Mim pode vir a acontecer. 

54 Esteja ciente de que você não vive mais nos tempos em que o Pai lhe deu tudo sem você fazer, 

porque seu espírito não teve desenvolvimento, experiência, conhecimento; que agora você deve fazer 

muito da sua parte para obter o que você deseja ou precisa. 

55 Desesperas porque eu falo assim contigo? Vocês, que estão doentes, perdem a coragem? Neste 

momento estou concedendo o Meu bálsamo curativo a todos que estão prestes a abraçar a cruz da 

renovação, da melhoria, da reconstrução moral e espiritual. Eu também dou saúde a alguns que logo 

esquecerão a Minha beneficência, pois eles nem mesmo perceberão porque o seu Mestre os curou. Mas eu 
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pus antecipadamente em suas almas a semente que saiu da instrução deste dia, e no devido tempo eles 

terão que me dar conta. 

56 A dor de uns e de outros chega até Mim, pois todo o Meu Amor tem uma gota de bálsamo divino. 

57 Sinta-me perto de você, melhore e ressuscite, para que você possa testemunhar a Minha verdade. 

58 As pessoas, os profetas morreram, mas da sua mensagem ficou uma escrita indelével. Em Jesus, 

muitas dessas profecias se cumpriram, mas para o resto, esse tempo tinha que chegar antes que eles 

encontrassem seu cumprimento. 

59 Dezenove séculos se passaram desde que vos dei a Minha última palavra na cruz, mas quando fiz 

ouvir novamente a Minha voz entre os homens, descobri que, em vez de se amarem, odeiam-se, não se 

reconhecem como irmãos e até matam-se uns aos outros - tal como os profetas previam e Jesus anunciava. 

Mas neste preciso momento, quando a depravação atingiu um grande desenvolvimento, surgiu um povo 

com uma semente de espiritualização, que deve despertar homens com voz profética, que, pela sua 

autoridade sobre as forças da natureza e sobre as doenças, devem dar aos cientistas provas de graça e 

poder, e que, pela sua penetração dos dons do Espírito, devem dar àqueles que ensinam a religião provas 

da sua verdade. O aparecimento deste povo também foi predito pelos profetas. 

60 Eu me fiz conhecido através do órgão de compreensão destes porta-vozes para escrever Minha 

Divina Instrução em seu coração; mas eles têm uma semelhança em sua aspereza com a pedra na qual 

escrevi os Mandamentos da Lei na Primeira Era. 

61 Uma vez que reflitais sobre os ensinamentos que vos dei, sobre os tempos em que viveis e sobre a 

maneira como Me dei a conhecer, descobrireis que tudo - tanto a Minha chegada, o tempo em que ocorreu 

a Minha manifestação, como o dia em que terminou - foi acompanhado de um grande número de 

acontecimentos e ocorrências surpreendentes e marcantes, tanto na vida humana como no Reino 

Espiritual. Então se reconhecerá em todos esses eventos os sinais, que são anunciados desde aqueles 

tempos para o meu retorno. 

62 Os cientistas, as religiões e os teólogos não poderão descobrir, neste tempo, como funciona a 

Minha justiça; mas a vós o revelei. - Cada coração humano é uma prova viva da Minha justiça e da Minha 

sabedoria. Às vezes, no coração de um infeliz esconde-se a alma de alguém que em outro tempo usou uma 

coroa na cabeça, ou numa prisão está preso alguém que em outra vida privou um povo da sua liberdade. 

Toda a vossa existência é uma infinita lição de amor às almas perfeitas, para que possam vir ao seio do Pai 

como filhos dispostos e obedientes. Mas enquanto esta escuridão, que agora envolve a humanidade, 

engrossar, quando o medo se apoderar deles, os homens terão de gritar: "Meu Deus, meu Deus, por que 

nos abandonaste?" sem perceber que a luz do Meu Espírito está pronta para penetrar nos seus corações, 

assim que se elevarem à fé. Mas esta escuridão não durará para sempre, nem mesmo por muito tempo, 

embora pareça às pessoas, devido à intensidade da sua dor, como se tivesse durado uma eternidade. 

Gradualmente se tornará leve nas almas, e elas gritarão cheias de alegria: 

"Hosanna, hosanna, o Senhor está agora connosco!" 

63 As pessoas, vejam todas as lutas desta humanidade, vejam as multidões enquanto se reúnem nos 

seus lugares de adoração em desejo por Mim! Os seus corações têm um desejo inexplicável, pois o seu 

espírito aguarda o Meu regresso. 

64 Renovem as vossas vidas, purifiquem os vossos corações! Pois eu vos digo, na esfera espiritual 

vivem muitos espíritos de luz, que apenas aguardam a vossa preparação para se tornarem carne entre vós e 

trazerem a sua mensagem à humanidade. Eles são as gerações prometidas e anunciadas, eles serão seus 

filhos e descendentes. Portanto, eu vos digo que bebais o vosso cálice com paciência, para que a herança 

que lhes legardes seja pura, e eles também possam encontrar o caminho pavimentado pelo vosso amor e 

fé. 

65 Será que aqueles que ouviram esta palavra a negarão quando forem interrogados? - Que não 

aconteça que depois chores amargamente! Testemunha com palavras, com obras, com pensamentos, com 

orações, com o teu silêncio; esta é a tua tarefa. 

66 Vosso Senhor diz: Bem-aventurados os que fazem a vontade do Pai, porque, embora chorem ao 

ouvir pela última vez, em 1950, a Minha Palavra, Me verão presente depois "na nuvem", sem que ela lhes 

escape de novo à vista. 
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67 Em muitos lugares de sua nação eu tenho providenciado casas de oração para que nelas você possa 

ouvir Minha Palavra. 

68 Meu povo é tão humilde quanto os lugares onde eu me faço conhecido. Mas é Minha Vontade 

surpreender mais uma vez a humanidade através dos humildes de coração; através deles farei saber que 

este é o tempo da luz e da graça. 

69 Meu chamado reuniu este povo que eu preparei pacientemente sob minha proteção, para que eles 

sejam dignos de receber a Lei e levá-la aos homens como uma mensagem de Amor Divino. 

70 Eu vos digo que a conversão de um pecador exerce uma grande influência sobre o coração dos 

homens, porque serve de incentivo para eles. Esta é a razão pela qual eu não procurei os justos para formar 

Meu novo bando de apóstolos, mas pecadores para fazer deles Meus discípulos e para provar aos homens 

que eles se desviaram do caminho do bem e que é possível para eles retornarem a ele renovando-se e 

mudando a si mesmos. 

71 Eu te enviei um homem justo para começar esta era, Roque Rojas, através de cujos lábios falou 

Elias, o Wayfinder. Ele abriu o caminho do Senhor para que eu me fizesse conhecer aos homens e para 

que ouvissem a Minha voz. Desde o momento em que soou pela primeira vez, você tem ouvido isso 

constantemente, e tem tido a Minha manifestação. A ninguém foi dito que ele deve se esconder para me 

ouvir, nem que deve se retirar para um determinado lugar a fim de cumprir sua missão. Nem catacumbas 

nem lugares ocultos foram necessários para vos deliciar com a Minha palavra e para manter as vossas 

devoções. Pelo contrário, eu vos ensinei a lei que agora devem viver, que é: "Amai-vos uns aos outros"! 

72 Dei-lhe tempo para realizar a sua tarefa, e um campo sem fronteiras para você semear nele. Não 

lhe dei um lugar em particular ou uma hora em particular. Mais uma vez vos digo: "Deus é espírito e vós 

deveis adorá-Lo em espírito e em verdade". 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 71  
1 Amados discípulos, neste tempo, recebestes a graça de vos sentardes à Minha mesa; vinde e estai 

comigo em espírito. Guardem Minha Palavra em seus corações, e dos Meus ensinamentos de amor vocês 

formarão um livro memorial de maravilhosa sabedoria. 

2 A luz do Meu Espírito Santo iluminará caminhos e desertos para que a humanidade possa 

encontrar o verdadeiro caminho, o da sua evolução espiritual ascendente. Eu venho enquanto a depravação 

e a corrupção estão no seu auge. Minha Doutrina lhe aparece como uma arca salvadora; o mundo é um 

oceano de dor; quando a humanidade vir essa arca, não desejará ela encontrar a salvação nela? 

3 Discípulos, todos vós conheceis os desertos e a encruzilhada (da vida); portanto, estais aptos a 

procurar as multidões que desejam a luz. 

4 Vão para o "leproso" assim que não haja mais "lepra" em seus corações. Fale amorosamente com 

aqueles que estão dobrados pela dor, e quando Minha Doutrina se reflete em seus sentimentos e você sente 

amor e misericórdia por seus irmãos, você avançou em seu desenvolvimento espiritual. Mostra aos teus 

irmãos o caminho e não te ofendas se finalmente eles te deixarem sozinho por ingratidão. Sua satisfação 

virá da consciência de que aqueles que estavam perdidos estão se aproximando de Mim, e você sentirá 

Minha ajuda em sua solidão. 

5 Então o maná descerá para te alimentar, e terás sempre algo para dar aos necessitados. 

6 Eu amo-te e quero ver-te perfeita. É por isso que a Minha justiça se revela entre os homens de uma 

forma inexorável. Todas as obras passadas, aparentemente esquecidas por Deus, serão julgadas neste 

tempo em que o espírito encarnado pode compreender, aceitar e compreender os Meus julgamentos. Reis, 

juízes, senhores - todos aqueles que de alguma forma semearam a semente do mal entre seus irmãos 

estarão presentes no julgamento do Senhor. Mas eu vos digo que, em vez de prendê-los com correntes, 

privando-os de luz ou submetendo-os a tormentos eternos - como os homens podem acreditar em sua 

ignorância - eu lhes designarei uma tarefa em Minha Obra de Salvação, para que possam purificar suas 

almas, reparar as transgressões que cometeram e compreender que Minha Justiça brota do Amor Divino. 

Se eu utilizo esses grandes pecadores, muitos dos quais já foram chamados em sua história, no devido 

tempo para realizar obras de fraternidade e paz entre os homens, por que você às vezes considera alguns de 

seus irmãos como um obstáculo em seu caminho? Por que queres sequer remover do teu caminho 

destinado aqueles seres que a Minha Vontade ali colocou? Oh, se você soubesse que muitas vezes eles Me 

servem melhor, e que estão prestes a ajudar você a vir até Mim. 

7 Que seu coração seja como estes lugares de encontro onde você se reúne para ouvir a Minha 

Palavra. Por suas portas passaram aqueles que transgrediram de muitas maneiras: quem manchou a mão 

com o sangue de seu irmão, quem escondeu furtos, calúnias e ultrajes; e, no entanto, quando é que eles 

foram rejeitados por Mim? Ou quando é que eles foram expostos antes de outros? Um véu misericordioso 

de delicadeza cobriu as suas manchas, enquanto o Meu Espírito falou a esses pecadores a sós. Veja como 

eles aprendem a orar ouvindo Minha Palavra, levantando seus pensamentos para o Infinito, como o 

sentimento desperta neles que quem se volta para o espiritual recebe força, luz, inspiração e poder de cura, 

coragem para viver e paz. 

8 Bendito povo, nestes momentos em que a guerra abala o mundo, eu vos pedi que se levantem e 

rezem pelos vossos semelhantes, que simpatizem com a sua dor e que lhes enviem sentimentos de luz e 

paz. Mas devo dizer-vos que primeiro deveis aprender a amar, a servir e a perdoar aqueles que vos 

rodeiam, para que saibais amar e servir aqueles que estão longe. Ama o teu destino, aceita a tua taça, 

abraça com amor a tua cruz. Ninguém sabe que alma anima o seu ser, nem sabe a causa da sua expiação 

enquanto está na Terra. 

9 O espírito iluminará a alma, e a alma guiará a matéria. 

10 Soltem a vossa tristeza e desesperança, todos vocês podem chegar à casa prometida do Pai, e eu 

vos ajudarei. Que tempos mais favoráveis do que o presente você está esperando para partir? Estás à 

espera de tempos de paz para ganhares mérito? Em verdade vos digo que este é o melhor momento para 

alcançar a vossa expiação e ganhar mérito. 
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11 Pessoal, eu digo-vos: Use a instrução divina que lhe dei, pois depois do ano 1950 você ficará sem 

ela. O sol deixaria de brilhar mais cedo do que a Minha Palavra não acontecer. Mas aqueles que não a 

guardaram no coração terão de chorar pela sua ingratidão, embora esta não seja a Minha Vontade. 

12 Incessantemente eu te abalo e com cada instrução eu trabalho em você para que você não se perca 

e não manche mais a sua alma. 

13 Não sejais de pouca fé, percebeis que o que vos prometi em tempos passados, cumpri na Terceira 

Era; o homem, por outro lado, não soube cumprir os seus votos e os seus deveres. 

14 Por momentos vocês se unem para Me seguir quando sentem que Eu estou com vocês em suas 

provações e que Minha misericórdia os ajuda a passar por elas incólumes, mas depois se esquecem 

novamente por causa de sua ingratidão. 

15 Entre vós estão também aqueles que Me amam, que esperam apenas o tempo das visitas e 

perseguições para provar a sua fidelidade e a sua força. Serão aqueles que partirão para as terras flageladas 

pelas forças da natureza para distribuir a sua ajuda misericordiosa aos necessitados. Farei com que eles 

reconheçam o momento certo para ir ao cumprimento (da sua tarefa), e deixá-los-ei sentir em seus 

corações a mensagem que lhes dirá para não levar um segundo pacote para a viagem, e que eles devem 

confiar no Meu poder celestial. 

16 Outros trabalhadores serão enviados para falar do Meu trabalho em outras nações, e ali resistirão à 

guerra através de suas obras de amor e suas orações. Então, quando chegar o momento do seu 

cumprimento, eles não se oporão à Minha missão, porque terão de deixar para trás os seus próprios bens e 

os seus. Eles não devem tomar os ricos avarentos como exemplo. 

17 Quem se lamenta de ter que deixar o que possui para me seguir, fará o seu caminho doloroso e a 

sua cruz difícil. Quem, por outro lado, entrega tudo ao Meu cuidado com rendição e confiança, terá paz e 

força na batalha, e quando voltar encontrará tudo como o deixou. 

18 Eu vos revelei os dons espirituais que possuís e o uso que devíeis fazer deles, para que nunca os 

useis para fazer obras que não estejam dentro da Minha Lei, pois, em vez de dar luz, estareis espalhando 

escuridão e erro. 

19 Não dê motivos para que mesmo os seus parentes o julguem mal e se separem de si por causa das 

suas acções imperfeitas. Eles virão a entender-te quando me tiveres entendido. 

20 Quero que meus discípulos estejam sempre preparados para responder ao chamado daquele que 

sofre e para curá-lo com verdadeira misericórdia. 

21 Eis quantas pessoas doentes há à tua volta, lembra-te que não há casa livre de doenças. Eis os 

muitos possuídos que não recebem misericórdia de ninguém. 

Aí estão os vossos campos para semear: levem os vossos dons espirituais, tragam a luz e libertem-nos das 

suas correntes, sem esquecer que também deveis tratar os seres invisíveis com amor e misericórdia, para 

que os possais conduzir para a luz. 

22 Por que você se torna preguiçoso quando eu o inundo de paz e felicidade? É necessário que a dor 

te acompanhe sempre, para que o teu coração se lembre de Mim e o teu espírito permaneça alerta? 

23 Levantai-vos e não pequeis mais, não vos enfraqueçais nos prazeres da terra, porque tereis de 

responder a Mim tanto pela vossa alma como pelo vosso corpo, e chegará o momento em que o que pedis 

não vos será concedido (mais), mesmo que os vossos gritos subam ao Céu, pela primeira, segunda e 

terceira vez vos foi dado, e apesar do vosso conhecimento o deixastes sem uso, porque reconhecestes que 

Eu sou acima de tudo amor; mas não se esqueçam que sou inexorável na minha justiça. 

24 Vigiai, pois logo eu virei como juiz a cada seita e comunidade religiosa, e perguntarei a cada líder 

religioso, pastor ou clérigo o que ele fez com as almas a ele confiadas. Tudo o que eu vou perguntar o que 

eles fizeram com Minha Lei e Minha Doutrina, e todas as ervas daninhas serão destruídas. 

25 Defendam também a paz desta nação, que eu ordenei ouvir e estudar a Minha Palavra nela. Guerra, 

ganância, desejo de poder e falsos ensinamentos estão à espera do seu povo. Mas eu vos livrarei das mãos 

do Faraó, que faria de vós seus vassalos, pois agora servireis à Minha causa. 

26 Mas, se desejais de novo a escravidão, ela vos será concedida; mas não esqueçais que estais 

destinados a rezar pela paz do mundo e a impedir que a guerra tire as crianças dos braços dos pais. Reza 

para que através da tua oração as trevas se dissipem. 
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27 Mães, rezem pela humanidade! Meninas, permaneçam em oração e em virtude! Vós sois a fonte da 

qual sairão as gerações de amanhã, que darão testemunho da Minha verdade. 

28 Não foram as palavras que proferiste na tua oração que abriram a Minha câmara do coração; foi a 

voz do teu espírito e o latejar do teu coração. Aceita tudo o que eu te dou, pois não quero perceber tristeza 

ou carência entre este povo que tanto amo. Não percas o manto de paz com o qual te cubro. 

29 O altar espiritual, invisível aos vossos olhos materiais, convida-vos a todo o momento a colocar 

sobre ele a vossa oferta, que também deve ser espiritual. 

30 Ouçam a Minha Palavra, é a semente que vocês devem semear; a sua essência mais íntima é o 

amor. Dou-lho sem qualquer valor em troca. É o presente guardado para ti por este tempo. Não me 

cansarei de banhar os meus filhos com amor; nem me cansarei de esperar pelo seu regresso ao bom 

caminho. Mas a humanidade certamente se cansará de continuar a semear ódio, violência e egoísmo. Toda 

semente de ódio que semearem se multiplicará de tal forma que suas forças não serão suficientes para 

colher sua colheita. Este resultado imprevisto, para além do seu poder humano, irá detê-la no seu curso de 

tirar o fôlego e insano. Depois farei um milagre em todos os corações, fazendo surgir (lá) a caridade onde 

só havia egoísmo. As pessoas atribuir-me-ão novamente toda perfeição, omnisciência e justiça suprema. 

Eles vão se lembrar que Jesus disse: "Nenhuma folha da árvore se move sem a vontade do Pai". Pois hoje - 

de acordo com a opinião do mundo - a folha da árvore, os seres vivos e as estrelas movem-se por acaso. 

31 Em verdade vos digo que vos tocarei com a Minha vara de amor e farei jorrar água das "rochas". A 

culpa e os pecados que têm sobrecarregado a humanidade durante séculos serão perdoados, e a paz estará 

nas almas. "Vinde a mim, ó doentes, ó cegos de espírito, o meu bálsamo curativo está pronto para 

derramar em cada um de vós! Vinde a Mim, vós que outrora fostes mestres e agora sofreis privações, 

humilhações e misérias - vós que outrora conhecíeis vestes e honras festivas e agora escondeis as vossas 

lágrimas na reclusão da vossa câmara de dormir. Aproximai-vos de Mim, homens que escondem o choro 

da vossa mulher e dos vossos filhos, para que não percam o ânimo diante da vida. Abre o teu coração para 

Mim e conta-me todas as tuas tristezas. Vou dar-te uma chave, um pão e uma moeda, para que a tua 

amargura se transforme em alegria". - Hoje você não possui nada, a casa em que vive e na qual seus filhos 

nasceram não é sua. Vocês são como pássaros e não sabem como, mas vivem! 

32 É um tempo de julgamento e visitação. O tempo do contentamento, quando se tinha tudo, acabou. 

Ganhe mérito nas provas, e eu lhe concederei em justiça, luz e paz para a sua alma, e o que você precisa na 

Terra lhe será dado em cima dela. 

33 Quanto sofrimento eu vejo no seu mundo! Até a criança conhece o cálice da amargura, e cedo o 

seu coração endurece. As flores murcham na sua juventude, e prematuramente o cabelo começa a brilhar 

branco prateado. Recebo as vossas lágrimas como um presente; elas pulsam às portas da Minha 

misericórdia, e eu as abro para encher-vos de esperança e de paz. 

34 Você não sente que está voltando à vida? - Diante de Mim colocaste o teu lamento e a tua 

confissão de culpa, sabendo que és ouvido e consolado porque Eu sou a Ressurreição e a Vida. 

35 Hoje você vem sob a nuvem da Minha promessa de encontrar sombra e a sua alma é iluminada 

pelo brilho que os Meus ensinamentos lhe dão. 

36 Vós estais vivendo no tempo anunciado pelos profetas e videntes dos tempos passados, cujo 

espírito agora contempla o cumprimento da palavra divina. 

37 Se estivésseis espiritualmente preparados, podíeis ver no infinito as multidões de seres espirituais, 

que se assemelhariam a uma nuvem branca imensamente grande diante do vosso olhar, e quando os 

emissários ou emissários se desprendessem dela, veríeis que se dirigiam a vós como centelhas de luz. 

38 A sua visão espiritual ainda não está penetrando, e é por isso que devo falar-lhe do além, de tudo 

isso, que você ainda não é capaz de ver. Mas eu lhes digo que chegará o momento em que todos vocês 

serão videntes e se deleitarão com aquela vida maravilhosa que atualmente vocês sentem distante de 

vocês, mas que na realidade vibra perto de vocês, cercando-os e iluminando-os, inspirando-os e batendo 

incessantemente às suas portas. 

39 O propósito deste ensino é sensibilizar todas as fibras adormecidas do vosso ser, para que o 

homem, mesmo deste mundo, possa vislumbrar um pouco da luz do reino que o espera. 

40 Muitos séculos de materialismo pesam sobre a humanidade, mas este não é o seu destino. O 

homem não está condenado a ficar para sempre sem o conhecimento da vida superior. Se ele ainda não 
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conhece muitas das glórias da criação, não é porque Deus as escondeu dele, mas porque o seu amor pelo 

mundo cegou os olhos do espírito. Mas agora ele os abrirá para a Luz, e então saberá que seu Pai sempre o 

procurou para lhe revelar o conteúdo do Livro da Verdadeira Vida. 

41 Quão fortes serão os homens quando se unirem aos seus irmãos que habitam no reino da luz! Mas 

para que essa altura chegue, a humanidade ainda deve beber muita amargura. 

42 A dor será o cálice do sofrimento que retornará aos homens sensibilidade, nobreza, pureza e 

espiritualidade. Mas em verdade vos digo que não é vosso Pai quem vos dá esse cálice, mas vós que o 

haveis enchido e que deveis bebê-lo, para que conheçais o sabor do fruto de todas as vossas obras. Mas 

depois desse julgamento você pode subir para a verdadeira vida, cujo caminho será iluminado pela luz da 

consciência. 

43 Amados trabalhadores, já fizeste um exame de consciência antes de me ofereceres o teu fruto? 

44 Porque é que eu vejo chorar em ti? Porque é que as lágrimas aparecem nos teus olhos? Porque 

você não aprova o que fez. 

45 Não temam, discípulos, aceito o vosso tributo de amor, todas as vossas obras de misericórdia, e até 

mesmo estas lágrimas que derramastes. Encosta a tua cabeça em Mim, descansa enquanto ouves a Minha 

graciosa Palavra, e recuperarás de todas as tuas feridas. 

46 A tarefa que vos confiei é difícil, e justamente quando ouvis a Minha voz, com crescente 

compreensão, comparais a perfeição dos Meus ensinamentos com a escassez das vossas obras, e então os 

achais pequenos e indignos de Mim. Mas digo-vos que só o vosso Pai pode julgar a integridade ou a falta 

dela das vossas obras. 

47 Você enfrenta um povo que o procura dia após dia para cura, conselho, luz e conforto, e às vezes 

você tem medo de não lhes dar o que eu lhe confiei. 

48 Gosto do vosso medo e do vosso zelo pelo dever, pois isso vos fará progredir no vosso 

desenvolvimento, através do qual ireis desdobrar e usar todos os dons que vos tenho dado. 

49 Anseiam por se aperfeiçoar? Então ouve com atenção os Meus ensinamentos. Ninguém te pode 

corrigir com o amor, a sabedoria e a ternura com que eu o faço. 

50 Queres lavar as tuas manchas de vergonha? Então permite que o Meu amor misericordioso te 

afligam com a sua sábia e perfeita justiça. 

51 Não te repreendo perante os teus irmãos, nem te exponho perante eles. Eu sei como alcançar cada 

alma com a Minha luz e falar a cada coração em segredo, com uma voz suave mas insistente. 

52 Chegarão os dias em que Minha Palavra se manifestará com mais rigor, pois quanto mais ouvirdes 

Minha Doutrina e receberdes Meus mandamentos, tanto maior será a vossa responsabilidade. Se não 

queres que o Mestre te fale em tom severo, podes evitá-lo pela tua docilidade, obedecendo às Minhas 

ordens, não deixando que esta manifestação abençoada se torne uma rotina habitual para ti, e sendo 

incansáveis semeadores de misericórdia, luz e paz. 

53 Permita que Minha Palavra o liberte de manchas e impurezas, e não espere que a dor o purifique. 

Aqui, no fundo da Minha Palavra, você pode encontrar tudo o que precisa para entender a forma perfeita 

de praticar Minha Doutrina, e ter fé para o cumprimento de sua expiação. 

54 Lembrai-vos, quando derdes um passo decisivo no caminho da espiritualização, que depois de vós 

virão as gerações que alcançarão um progresso ainda maior. Permanecereis como fundamentos firmes, 

para que os vossos irmãos se levantem sobre eles cheios de fé. 

55 Você deve formar um novo apostolado dentro da Minha Obra. Deixai-vos estimular pelos altos 

exemplos daqueles que Me seguiram na Segunda Era. No entanto, quando você percebe que alguns deles 

tiveram momentos de fraqueza que lhes faltaram, tome cuidado para não cair nesses erros. Não tenhas 

medo como Pedro, para não Me negares, e não alimentes sonhos de glória ou grandeza terrena, para não 

traíres o Meu trabalho por dinheiro miserável como Judas Iscariotes, e nunca duvides da Minha presença 

como Tomé, para não sentires remorsos dolorosos. 

56 Sabei que vos amo, pois em cada palavra vos revelo esse amor; mas não vos esqueçais de que eu 

também vos trataria duramente para vos dissuadir das vossas faltas ou da vossa obstinação num assunto 

impróprio dos Meus discípulos. - O que vos falta para serdes Meus bons discípulos? - Você tem tudo. 

Abraça a tua cruz, carrega-a com amor, porque por ela te erguerás para a luz que espera a tua alma quando 

a tua tarefa estiver concluída. 
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57 Sua alegria é muito grande quando você vê Meu amor preparando novos órgãos de entendimento 

através dos quais Eu lhe darei Minha Palavra, pois você entende que não lhe faltará maná no deserto. Esta 

Palavra será o alimento que vos dará a força para alcançardes os portões da Terra Prometida. 

58 Vocês rezam, pessoal, a Minha voz afasta-vos do mundo e ajuda-vos a erguer-se interiormente. 

Quantas vezes você já teve que esperar pelo momento em que o Meu raio desce até você para poder rezar, 

porque antes você não era capaz de fazer isso. Preste atenção em como a sua alma sente a Minha Presença 

cada vez mais próxima à medida que se purifica. Já passou o tempo em que me sentiste distante, em que 

pensaste que eu era um rei incapaz de descer até ti, porque te achavas indigno e miserável. Portanto, eu 

vim três vezes para me tornar plenamente reconhecível ao homem. 

59 Hoje eu vos digo: preparai-vos interiormente para que possais sentir o Meu amor e compreender-

Me. Aquele que sabe como espiritualizar-se descobre Meu rastro em todos os lugares, e a cada momento 

sente Minha Presença dentro dele. 

60 Vem incansavelmente para me ouvir. Eu lhe dou as armas necessárias para que você possa superar 

os obstáculos e as más influências que podem atrapalhar o seu curso. Superai o mundo, superai-vos a vós 

mesmos, e chegareis a Mim. Lute, e eu não o abandonarei na sua luta. 

61 Não foi o acaso que te trouxe aqui para me ouvires desta vez. Foi o amor de Meu Pai que vos 

escolheu entre o grande número de homens, porque vos reconheço espiritualmente como primogênitos. A 

Minha Lei e a Minha Retidão desceram sobre ti há muito tempo. Contigo estava a Lei dos Profetas e o 

Sangue do Cordeiro. Sobre vós está agora a luz do Meu Espírito Santo, que vos explica os mistérios. 

Em tempos passados, formei um povo das vossas almas - um povo que, neste tempo em que estão 

encarnados, está escondido entre os homens. Hoje, raça, sangue, nome, tribos não vos unem; uma nem 

sequer sabe onde está a outra; e ainda assim, pelo Espírito, sereis unidos. Só o meu olhar penetrante pode 

descobrir-te, mas não o olhar dos governantes terrenos. Quem te poderia encontrar para te levar para a 

escravidão, para a prisão? 

62 Ainda que eu te tenha chamado primogênito, não esperes que ninguém se curve diante de ti; não 

humilhes ninguém. Só eu sei quem é "o primeiro" e quem é "o último" neste caminho. Mas como vos fiz 

herdeiros, fazei dos vossos irmãos herdeiros. Unam-se em espírito, na vossa imaginação, no pensamento. 

Façam laços de amor e boa vontade entre vocês, então vocês serão fortes e ninguém mais os humilhará. 

Faraós, reis, Césares e carrascos estavam sobre vós em tempos passados, em momentos de fraqueza do 

Meu povo. Quem te oprimirá neste tempo, se não te tornares fraco? Você não precisa negar respeito a 

ninguém para cumprir a Minha Lei. Você não deve rejeitar os estudiosos, nem o clero de qualquer 

denominação ou religião. A tua tarefa limita-se a dar a conhecer a revelação que eu te trouxe. 

Falo-vos desta maneira porque, quando vos criei, coloquei no vosso ser a Minha semente de perfeição. 

Quero que sejas como eu através dos teus trabalhos. Não se contentem em ser semelhantes à Minha 

Divindade por possuírem espírito, inteligência, consciência e outras qualidades, pois tudo isso é o Meu 

trabalho. 

63 Não vou oferecer-vos fruta e dizer-vos: "Comei-a e sereis como deuses!" Eu disse-vos: "Comei 

este pão, para que possais viver em Minha graça." Mas porque é que o homem não conseguiu ser como o 

seu Mestre pelas suas obras...? Porque ele se deformou espiritual e moralmente no materialismo, e 

enquanto ele desejar as glórias da Terra ele não pode possuir a Terra Prometida. 

64 Eu disse que um camelo passaria mais cedo pelo olho de uma agulha do que um rico avarento 

entraria no Céu. Mas se alguém me pergunta se aquele que era rico está condenado a nunca gozar da 

felicidade do Meu Reino, eu lhe digo: Uma vez que esse coração se tenha libertado da sua ganância, do 

seu egoísmo e da sua materialização, ele não será mais um rico avarento, e então poderá entrar no Meu 

Reino. A minha justiça não condena ninguém, e certamente não para sempre. O fogo de que as Escrituras 

vos falam é a consciência implacável que arderá como fogo até ter purificado a alma de cada mancha, e 

que o fogo termina assim que o vestígio do pecado desaparecer. Entendam que não sou eu que pronuncio o 

vosso julgamento: sois vós mesmos. 

65 O tempo em que estais agora entrando é aquele em que ireis descobrir o tesouro com o qual o amor 

do meu Pai dotou todo ser humano, e que ninguém na Terra vos ensinou a descobrir. Pelo contrário, esses 

ensinamentos foram-vos ocultados e ocultados pelos homens, por medo de que vos reconheceis a vós 

mesmos. Mas eu vim agora, e sei que ninguém se perderá no caminho do desenvolvimento da alma e do 
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espírito, e encorajo-vos a continuar a explorar, estudar e reconhecer o vosso ser - o que é um começo para 

Me encontrar e reconhecer. Quem poderia impedir-te de olhar para o teu próprio ser interior? Quem 

poderia experimentar o momento da tua comunhão espiritual comigo? Quem poderia fechar os olhos para 

a luz da verdade? 

66 Vocês se descobrem a si mesmos e, através do espírito, recebem a revelação da vida espiritual. 

Quem dos que despertaram e contemplaram essa luz seria capaz de ir contra o seu próprio espírito? Quem 

se atreveria a privar o seu corpo da sua existência depois de ter uma indício do que é o Além? Saiba que 

não foi o acaso cego que o mandou para a Terra. Nada acontece sem a Minha vontade. Eu vos enviei aqui 

para serem guardiães da paz, que compartilhareis com os vossos irmãos por meio da oração, da palavra, do 

pensamento, enquanto comungais de espírito em espírito com a Minha Divindade. 

67 Considere a guerra, a fome, a pestilência e a morte como uma sombria procissão fúnebre que se 

move de nação para nação, semeando tristeza, miséria e destruição. Luta contra a guerra, tu tens as armas 

do amor e da misericórdia. Vocês já podem ser sujeitos do Meu Reino de Paz neste mundo, se se amarem 

uns aos outros. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 72  
1 Bem-aventurados aqueles que reverente e humildemente entram nas revelações Divinas com os 

olhos do Espírito, pois seu testemunho da Minha manifestação como o Espírito Santo será verdadeiro. Vai 

ao povo e semeia a semente do Meu amor mesmo nos campos áridos, e rega-a com a água do Meu amor. 

2 Há muitos que vêem o espiritual neste momento, mas não pensam que todos eles Me amam. Já vos 

disse antes que nem todos os que Me dizem: "Pai, Pai", Me amam, mas aquele que silenciosamente mostra 

misericórdia para com os seus irmãos e humildemente se comunica comigo. 

3 A capacidade da visão espiritual é um dom do Espírito Santo. Mas enquanto alguns são humildes e 

tremem de alegria e medo com as visões, outros se vangloriam do dom que possuem. 

4 Por que há discípulos que aspiram aos primeiros lugares, embora eu não favoreça ninguém na 

Minha mesa? Eu, que sou o Mestre e que, rodeado pelo amor dos Meus filhos, deveria ocupar o lugar de 

honra à mesa, ao entrar no coração de cada um deles, encontrei em alguns um tribunal onde minhas 

palavras e minhas obras são julgadas, em outros um calabouço escuro onde sou açoitado e zombado, e em 

outros encontrei uma cruz pronta para um novo sacrifício. 

5 Alguns dos Meus filhos sofrem quando vêem a incompreensão do povo, que é sempre 

desobediente às Minhas ordens e directivas. 

6 No entanto, e apesar de tanto egoísmo, há alguns que visitam o prisioneiro na sua cela, o doente no 

seu campo, e alguns que se apressam a ir aos hospitais para levar um raio de luz àqueles que lá sofrem 

esquecidos. Aqueles que são ativos de tais maneiras me amam em seus vizinhos e me honram através de 

seus trabalhos. 

7 Descansem a mente, considerem que já são escassos os momentos em que Me têm presente nesta 

manifestação. O ano de 1950 já está muito próximo, e vejo-o ainda imerso em profunda letargia. A razão é 

que você ouve Minhas palavras através de um corpo pecador como o seu, e por isso elas não têm para 

você a credibilidade que merecem. Mas chegará o dia em que Minha palavra profética será cumprida, e 

você se arrependerá de sua falta de compreensão. 

8 Este foi o tempo anunciado por Mim em que falo à humanidade; depois deste tempo virá o seu. 

Mas se você fechar os lábios e não tornar Minha Doutrina conhecida, as pedras falarão e as forças da 

natureza o despertarão. 

9 Pessoal, quero libertar-vos da dor que vos pesa. Apoie-me neste trabalho: Você tem vontade de 

fazer isso? Então aprende de Mim, ouve o Meu ensinamento, aproveita este tempo que passará 

rapidamente para ti. 

10 Se a sala de jantar permanece vazia e a mesa deserta, que a razão seja que os discípulos se 

espalharam ao vento e espalharam a Boa Nova, e não porque me viraram as costas e não atenderam ao 

Meu chamado. 

11 Prometo-vos que depois da Minha partida, mas antes de vos dispersardes pelo mundo, virei em 

espírito para vos dar a luz que vos fará compreender tudo o que vos dei a conhecer com os Meus 

ensinamentos e para vos dar a força necessária para cumprirdes a vossa tarefa. Nesses momentos, a luz do 

Espírito Santo estará em cada mente; alguns Me verão, outros Me ouvirão, e todos sentirão a Minha 

Presença espiritualmente. 

12 Fazei-vos dignos desta graça; nenhuma das Minhas palavras desaparecerá do vosso coração, pois 

cairíeis em caminhos proibidos. 

13 Aprende agora, enche o teu espírito com a Minha luz, pois chegará o momento em que sentirás o 

impulso para te pores a caminho e cumprires a tua tarefa. Mas o que ele pode ensinar a quem não aprendeu 

nada? Um cego pode guiar outro cego? 

14 Com verdadeira fé, vocês sentem que eu estou presente entre vocês; mas se sentem incapazes de 

fazer grandes obras em benefício de seus irmãos. Mas em verdade vos digo que, apesar da vossa frieza, 

neste tempo surgirão entre vós discípulos que abandonarão tudo para seguir os Meus passos, assim como 

as mulheres pecadoras que, com a Minha palavra, começam uma nova vida, não pecam mais e são um 

exemplo para os seus irmãos e irmãs. 

15 Saiba que a luz do sexto selo ilumina o seu espírito. O livro é aberto, pois os selos são soltos do 

primeiro ao sexto. Estou agora reunindo aqueles que levarão a Minha marca para confiar-lhes uma tarefa 
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muito difícil. No final deste período, receberei aqueles que o cumpriram, e aqueles que não seguiram as 

Minhas instruções ou as falsificaram, censurá-los-ei muito severamente, e a Minha palavra será severa 

sobre eles. 

16 As pessoas entendem que não se deve mais perder tempo com bagatelas, com a aquisição de 

riquezas desnecessárias, ou com novas aventuras mundanas. Entende que cada momento que te concedo é 

luz e progresso para o teu espírito. 

17 A minha presença surpreende esta humanidade, que não está preparada para Me receber. A minha 

manifestação em espírito nesta Terceira Era coincide com o maior materialismo da ciência, que atingiu o 

seu auge. Eu vejo as armas com as quais os homens se preparam para combater Minha Doutrina, que são 

sua ciência, sua filosofia, suas teorias materialistas, seu amor-próprio, sua ambição e sua arrogância. Mas 

eu possuo uma espada, que é a verdade, cujo esplendor radiante ninguém pode resistir. Sua luz iluminará a 

humanidade neste tempo, expondo tudo o que é falso e dissipando a escuridão. Quando a Minha luz 

brilhar em todos os sentidos, e a verdade estiver em todas as almas, quem será capaz de dar refúgio à 

falsidade? Quem será capaz de enganar o seu irmão? 

18 O coração humano endureceu até se tornar finalmente insensível ao espiritual, que é o seu ser mais 

íntimo e a sua origem. Eu digo-te: Enquanto Meu Amor Paternal bate em seu coração sem receber uma 

resposta, as criaturas inferiores ao homem e todas as coisas criadas sentem a presença do Criador. Eu falo 

às montanhas, e elas me respondem; eu falo às aves, e elas me respondem com júbilo; eu abençoo os 

campos, e elas estendem um tapete de flores. Se, por outro lado, eu falar com os homens, devo, para ser 

ouvido, morrer diante dos seus olhos como homem. No entanto, eu vim de novo, sabendo que seu espírito 

se elevará à luz dos Meus ensinamentos, para retornar ao verdadeiro caminho. 

19 Povo amado, eu vos dou o nome de Israel, porque vos dei a Minha Lei mais uma vez, e vos ensinei 

a perfeita adoração a Deus. Estavas longe de adorar as forças da natureza e as estrelas, como os antigos 

adoravam; no entanto, encontrei-te a cair numa nova idolatria nesta época. Minha Palavra teve que lutar 

contra seus erros, e ainda em muitos corações são raízes de antigos costumes, crenças e tradições. 

20 Onde estão os ídolos de ouro e prata que os homens fizeram em tempos passados, e onde estão os 

deuses que a imaginação dos homens criou? Pedra após pedra caiu dos altares imperfeitamente 

construídos. 

21 Hoje venho até vós com uma Doutrina que, uma vez apreendida, é a mais fácil de cumprir, mesmo 

que pareça ao mundo que é impossível de realizar. Eu vos ensino o culto do amor a Deus através de vossa 

vida, vossas obras e oração espiritual, que não é pronunciado pelos lábios em um determinado lugar, nem 

precisa de atos ou imagens cúlticas para ser inspirado. 

22 Não é a Minha Vontade que continueis a viver na escuridão. É por isso que vos enviei a Minha luz 

e vos convidei a comungar com o vosso Deus de espírito em espírito. 

23 Minha Doutrina ensina-vos a ver-Me de perto como um Pai amoroso, e não como um Deus 

distante, como a maioria da humanidade Me sente. Também lhe mostra a maneira mais pura, fácil e segura 

de entrar em Minha presença. 

24 Pessoal, estou a dar-vos uma instrução perfeita. Procurai elevar-vos, lutai para subir a montanha, 

purificai-vos para que a vossa alma se liberte das paixões mundanas e experimenteis a felicidade de 

habitar no Infinito. Compreende que a tua alma tem fome e sede de se alimentar do Meu amor nas regiões 

onde reina a vibração da Minha força, do Meu espírito de amor e do Meu resplendor universal. 

25 Se vocês conseguiram avançar alguns passos, não se tornem vãos porque se consideram os 

primeiros povos da Terra, possuidores da verdade. Não se esqueça que sem humildade todas as suas obras 

serão falsas. 

26 Quero que se distingam pela caridade ativa, pela espiritualização, pela virtude, para que pela vossa 

vida possam dar à humanidade o melhor testemunho de que são "Israel", o povo de Deus em cujo seio a 

Minha Palavra convida toda alma a entrar. 

27 Hoje você quer explicar porque você é Israel e não tem argumentos; você quer explicar porque 

você é espiritualista e você não tem palavras. Você tenta explicar quais são seus dons espirituais, e lhe 

faltam as evidências e o desenvolvimento espiritual para explicá-los de forma convincente. Mas quando a 

vossa evolução ascendente se tornar verdadeira, as palavras necessárias voarão até vós, pois demonstrareis 

com as vossas obras de amor quem sois, quem vos ensinou, e para onde ides. 
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28 Os tempos de surpresas e eventos inesperados estão se aproximando para a humanidade. Quero 

que este povo saiba dar a interpretação correta desses eventos, já que tudo o que deve acontecer foi 

revelado a vocês em Minha palavra. 

29 Você está no cadinho divino do Meu Trabalho para testes e preparação. Mas não se desespere 

diante da dor, pois é necessário que você seja polido. Aprenda a esvaziar o copo do sofrimento com 

paciência, para que tenha o direito de confortar aqueles que sofrem, e não amaldiçoe a dor. Pois quando o 

sentirem dentro de vós mesmos, poderão compreender melhor o dos vossos irmãos. 

30 Treino-vos para que em breve possam tornar-se médicos da alma e do corpo. Mas saibam que 

diante de Mim, aquele que cura a alma é mais importante do que aquele que cura apenas a dor do corpo. 

31 Aos homens, mulheres e crianças que ouvem a Minha Palavra, digo: Guardai-a no coração e à luz 

da vossa consciência, lembrai-vos das Minhas Doutrinas e dos Meus Mandamentos, porque amanhã serão 

as armas que vos servirão para difundir a Doutrina e tornar conhecido o que será a vossa cruz de amor e 

salvação, para que eu vos possa dizer: Sede benditos, porque cada vez mais reconheceis o verdadeiro 

caminho do Espírito, do qual muitos se desviaram porque é longo, e que então Me disseram: Senhor, não 

podemos seguir-Te. 

32 Muitos são aqueles que Me ouviram, mas poucos são aqueles que Me seguem, e estes eu uso para 

encorajar aqueles que se desviaram do caminho estreito - para fazer os cegos verem, os surdos ouvirem, os 

coxos andarem, e os "mortos" ressuscitarem. Através dos Meus servos tenho realizado e continuo a 

realizar milagres entre os homens, para despertá-los do seu sono profundo. 

33 Na Segunda Era você me deixou sozinho na cruz quando eu bebi o cálice de fel e vinagre, e só o 

Meu sangue foi derramado no Calvário. Mas agora Tu me acompanharás com a tua cruz, tendo o teu 

Senhor como teu ajudante, assim como eu tinha um homem no caminho da dor para Me ajudar a carregar a 

cruz. A vossa vida é o caminho da amargura, no qual, caindo e levantando-se novamente, chegareis passo 

a passo ao cume da montanha, onde podereis dizer ao vosso Pai: "Senhor, nas Tuas mãos entrego o meu 

espírito." 

34 Quem são aqueles que me seguem até ao fim sem se vangloriarem? Você não sabe. - Quais vão 

chegar lá? Todos eles, o Mestre diz-te, primeiro alguns, depois outros. Uns com menos dor, outros com 

grande sacrifício, de acordo com o caminho que cada um escolhe e a forma como caminha sobre ele. 

35 O caminho reto é o mais curto; é pavimentado pela luz, pelo amor e pela virtude. É o caminho da 

Lei. 

36 Os caminhos tortuosos prolongam o curso do desenvolvimento, mas eventualmente todos vocês 

vão chegar até mim. 

37 Vós não sabeis o lugar de paz que as almas que alcançam o "pico da montanha" alcançam, mas 

tendes fé na existência da Terra Prometida, e por isso vos digo de novo: Abençoados sejam aqueles que 

acreditaram sem ver. 

38 Desde os tempos antigos as profecias vos anunciavam que naquele tempo todo olho me veria - o 

do pecador e o dos piedosos; mas Jesus em forma humana não será visto por todos. A minha presença será 

vista com os olhos da vossa fé, amor e elevação espiritual. 

39 Minha voz ressoará nas profundezas do seu ser, e você sentirá que eu vivo com você. Mas você 

deve limpar a câmara do seu coração para que você não tenha vergonha de Me receber nela quando ela 

estiver manchada. Procure a ajuda de seus irmãos espirituais, e eles o ajudarão na sua preparação. 

40 Vocês já começaram as vossas andanças no caminho da vossa evolução espiritual, continuem-nas 

sem medo. Encorajei-vos nos julgamentos que vos impus. Que poder humano poderia ter trazido à tona 

aquele que caiu no abismo? Quem poderia ter tornado possível o impossível que estava a acontecer nas 

vossas vidas? Quem poderia ter destruído as armadilhas da tentação que assolaram a sua alma? 

41 Eu sou o único que é capaz de fazer estes trabalhos entre vocês sem pedir remuneração. Não 

enumero os Meus benefícios para me vangloriar diante de vós do que vos dou, mas porque não quero que 

os Meus ensinamentos passem despercebidos, e que o vosso espírito os penetre e os compreenda. Quero 

que o teu coração se torne bondoso, para que possa ajudar a alma a fazer boas obras e a semear o caminho 

dos teus irmãos com amor e misericórdia. 

42 Você vem a estes humildes lugares de encontro onde você ouve Minha palavra, como a uma escola 

onde você vai aprender o que você vai colocar em prática mais tarde no seu caminho de vida. Entenda que 
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ao meramente ouvir as instruções, você ainda não cumpriu sua tarefa. Confio-vos o mundo para que 

possais espalhar nele a semente do Meu ensinamento. Confio-te a tua casa, mostro-te as áreas de 

actividade e os caminhos a seguir. As prisões, os hospitais, os orfanatos, os lugares onde reina o vício e a 

depravação, são campos de acção adequados para a vossa oração e para as vossas obras de misericórdia. 

43 Derrotem-se, e o caminho tornar-se-á fácil para vocês. Então você será capaz de derrotar a besta 

que Meu apóstolo João viu em seu Apocalipse. 

44 Muitas vezes você quis Me seguir, mas eu selei seus lábios para que eles não pronunciem o voto. 

Outros dentre vós quiseram escrever o voto de que sempre Me amarão, e eu parei a vossa caneta porque 

quero que seja do vosso espírito que brote a determinação irrevogável de Me seguir. 

45 Se pudessem ver o vosso próprio espírito por um momento, ficariam surpreendidos ao saberem 

quem sois; perguntar-se-iam à sua luz e sentiriam respeito por vós próprios. Mas embora você não possa 

vê-lo com os olhos de seu corpo - tenha fé nele por causa de suas afirmações, então seu corpo não será 

mais uma masmorra ou um empecilho para sua elevação. Considera que o teu espírito, como um ser 

semelhante ao Criador, está destinado a realizar obras dignas d'Aquele que lhe deu a vida. 

46 Agora, mais do que nunca, deves reunir as tuas forças para cuidar da maturação da tua alma, que 

para muitos de vós deixou para trás um rasto de dor, tristeza e lágrimas. Mas agora que você deixou a 

cidade do pecado e, passo a passo, você está se aproximando da nova terra que amorosamente o espera - 

não volte o rosto para trás, vá em direção ao objetivo. 

47 Considere a humanidade mal orientada - mal orientada porque as grandes comunidades religiosas 

que se dizem cristãs dão mais importância ao ritual e ao exterior do que à Minha Doutrina propriamente 

dita. Aquela Palavra de Vida, que eu selei com obras de amor e com o sangue na cruz, já não vive no 

coração dos homens; está fechada e muda nos livros velhos e empoeirados. E assim há uma humanidade 

"cristã" que não entende nem sabe seguir a Cristo. 

48 É por isso que tenho apenas alguns poucos discípulos neste tempo - aqueles que amam seus irmãos 

que sofrem, aqueles que aliviam a dor, aqueles que vivem em virtude e a pregam com seu exemplo: Estes 

são os discípulos de Cristo. 

49 Quem conhece o Meu ensinamento e o esconde ou o faz conhecido apenas com os lábios e não 

com o coração, não é Meu discípulo. 

50 Eu não vim neste tempo para procurar templos de pedra e fazer-me conhecido neles. Eu procuro 

almas, corações, não vestimentas festivas materiais. 

51 Olho com misericórdia para aqueles que negam a Minha existência porque perderam o seu 

caminho nos caminhos da ciência. Nem mesmo aqueles que procuram destruir-Me no coração dos homens 

considero inimigos; amo-os e perdoo-os porque são Meus filhos muito amados. 

52 Penetre Minha Palavra, mas faça-o com respeito, não exigindo saber o que só o seu Senhor pode 

saber. Mas sinta a alegria infinita de saber que você tem um perfeito, sábio, e justo ser como Deus. 

53 Povo amado, eis aqui esta humanidade oprimida e doente, inconsciente dos tempos em que vive, 

nem da Minha presença entre os homens. 

54 Despertai, povo, porque vos dou uma mensagem de luz, de fé e de salvação para esta humanidade. 

Libertai-vos da vossa letargia e pensai na tarefa que tendes neste tempo na Terra. 

55 Não vos digo que sereis os salvadores ou redentores desta humanidade, não; mas vos digo que 

deveis levar a Boa Nova para as províncias e nações. A vossa missão não se limitará a repetir as Minhas 

doutrinas, mas a expô-las e reforçá-las sempre com obras de misericórdia, semeando amor entre os vossos 

irmãos. 

56 Não duvide da sua autoridade para fazer obras que surpreendam e convençam os seus semelhantes. 

Que você é simples e sem instrução não é um obstáculo ao cumprimento da missão que lhe confiei. Há um 

espírito de luz dentro de vós que só precisa da vossa fé para se manifestar. 

57 Entre estas multidões de pobres e deserdados, iluminarei aqueles que serão conselheiros, doutores 

de almas, intérpretes da Minha Obra, mensageiros da paz e profetas. 

58 Alguns irão para outras nações, os outros aguardarão a chegada daqueles que vocês chamam de 

estrangeiros, os estranhos que buscam paz, luz, fraternidade e hospitalidade. 

59 Eu vos disse que esta nação está sendo preparada neste momento, para que na hora designada pela 

Minha Vontade, ela se levante como uma bandeira de paz e espiritualização entre os povos da Terra. Ela 
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se abrigará, será um refúgio, e protegerá aqueles que se curvarem diante dela pela dor. Grande é o destino 

deste povo, portanto eu os testo e os faço sentir a Minha justiça. 

60 Não se encheriam de prazer quando vissem os comboios de refugiados a chegar às vossas portas 

em busca de paz? Não te alegrarias de partilhar o teu pão com os famintos? 

61 Preparem seus corações e enobreçam suas sensibilidades, pois não sabem a hora ou o dia em que a 

Minha palavra será cumprida. Desenvolvam o dom da cura com que vos tornei espiritualmente ricos, pois 

com os desabrigados virão muitos doentes, e outros deprimidos pela exaustão. Doenças conhecidas e 

desconhecidas as atormentarão; mas eu lhes dou um único bálsamo de cura para todas as enfermidades, 

sejam elas espirituais ou físicas. Para fazer milagres, esse bálsamo requer uma verdadeira caridade, que 

tem como base a oração. 

62 Ó bendita nação, na qual deixei entrar o Meu raio de luz, que se tornou uma palavra, na qual 

permiti que o Meu povo aparecesse: Destrói o teu fanatismo religioso, liberta-te da ignorância, e nunca 

mais voltarás a ser um escravo! 

63 Eu tenho agraciado estas terras para que quando o dia chegar, o maná da misericórdia caia sobre 

elas, e as grandes multidões que buscam a verdade possam comer dela. 

64 Velai pela vossa herança, velai pelos vossos dons, pois estais destinados a ensinar a 

espiritualização da humanidade, o ensinamento que revela a maior sabedoria e assegura a paz do homem e 

a ascensão do espírito. 

65 As missões e tarefas que vos confio não são de modo algum um jugo ou um fardo para vós. Não 

suportaste o peso das tuas imperfeições, nem arrastaste contigo as correntes da humilhação e da servidão, 

para que eu pudesse oferecer-te um novo jugo. As tarefas que vos confio são certamente difíceis e de 

grande responsabilidade, mas o seu cumprimento garante a vossa paz, o vosso bem-estar e a vossa 

salvação. 

66 Se você desempenha bem sua tarefa, em vez de ser uma cruz pesada ou um fardo doloroso, é uma 

alegria inexprimível para o espírito e uma satisfação imensurável para o coração. 

67 Esta é a Era de Elias, que veio até vós no Espírito, suavizando todos os caminhos, derrubando 

barreiras, trazendo luz para as trevas, quebrando cadeias da ignorância, e mostrando o caminho a todas as 

almas. 

68 Assim como Moisés libertou Israel do jugo do Egito e os conduziu à terra de Canaã, também neste 

tempo Elias vos libertará das trevas deste mundo para trazer-vos à luz do Reino Espiritual, a nova Terra 

Prometida. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 73  
1 As multidões sedentas entraram em Minha Presença e receberam Minha Palavra como uma cascata 

de água cristalina que lavou suas manchas. A gratidão fez com que muitos corações se abrissem ao amor, 

como os cálices das flores. 

2 Este é o momento em que vos ofereci para voltardes para vós próprios. Foi necessário que sua dor 

fosse muito grande para você vir até Mim, mas tudo tinha sido preparado desde o início dos tempos, e tudo 

tinha sido profetizado. Você não observou nem rezou, e por isso se desviou do caminho. Mas em verdade 

vos digo que, apesar de tantos "espinhos e pedras" que hoje cobrem a "terra", apesar de tantas armadilhas, 

precipícios e precipícios que nela existem, o caminho do Senhor é sempre reconhecível para Aquele que 

escolhe caminhar nele. Eu vim para remover as ervas daninhas e os obstáculos em seu caminho, para que 

você possa contemplar o esplendor da Terra Prometida. Amanhã o povo vai chamar a esta hora "a hora da 

luz". 

3 Grande será a transformação que a humanidade irá sofrer dentro de um curto período de tempo. 

Organizações sociais, princípios, credos, doutrinas, costumes, leis e todas as ordens de vida humana serão 

abalados para os seus fundamentos. 

4 Sim, este é o momento da luz. Digo-vos, a luz é poder, é pureza, e é verdade. Portanto, esta 

sinceridade e esta verdade devem brilhar em todos os sentidos e em todas as obras dos homens. - Muitos 

dirão agora: "Senhor, há quanto tempo te tens escondido da nossa vista!" Mas eu lhes responderei: "Não é 

que eu tenha me escondido, mas que vocês tenham colocado um véu grosso diante de seus olhos, para que 

não Me tenham visto. 

5 A humanidade é o meu campo, eu sou o seu cultivador. Mas vejo que inúmeras pragas chegaram 

aos seus caminhos, e isso tornou a vossa redenção extremamente árdua. O materialismo, a guerra, o 

pecado têm sido as pragas que têm afligido incessantemente os campos do Senhor. Mas o poder de 

erradicá-los está em Mim, e logo chegará o momento em que eles serão removidos para sempre. Então os 

campos florescerão, a paz estará nos corações, e o pão abundará nos lares. A vida humana será como a 

adoração que se eleva até Mim à medida que cumpre o mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos 

outros". 

6 Todo aquele que ouve o Meu ensinamento e quer se tornar um "semeador", imprime-o no seu 

espírito e faz uso da semente, do implemento e da água, para depois partir para os campos estéreis, que ele 

deve fazer frutificar com o seu amor. 

7 Que legado maior você poderia deixar aos seus irmãos do que o de ter servido ao seu Senhor em 

Seus campos abençoados? A sua memória será um dia abençoada, e o seu exemplo será imitado. 

8 Entendam que este é o momento em que vocês devem se redimir através de suas próprias obras. Na 

Terceira Era da Humanidade, não sou eu o único que devo fazer mérito. 

9 Para vos ajudar, vim de novo mostrar-vos o caminho do bem com a minha luz em tão profunda 

escuridão, para que logo alcanceis o reino da paz, que o vosso coração anseia, mesmo que não o conheça. 

10 Você não sabe o destino final do caminho, mas você tem fé para alcançá-lo. Vocês não conhecem 

o Pai completamente, mas a Sua voz desperta em seus corações a fé incondicional e a esperança 

indestrutível. Àqueles que acreditam desta forma, direi de novo: "Abençoados sejam aqueles que 

acreditam sem ver". 

11 Não sejam mais homens presos à terra que a cada momento importunam o Pai para que Ele desça à 

sua morada do coração sem antes tê-la preparado. Sejam agora aqueles que são capazes de se elevar ao seu 

Criador. Tornai-vos dignos de merecer o diálogo de espírito em espírito. 

12 Se você recebeu provas de Minha verdade no caminho da vida, que seja um testemunho e um 

incentivo em seu trabalho diário. Mas não permitais que a carne feche os olhos para as verdades que o 

vosso espírito recebe, pois é cego, fraco e ingrato, e com a sua recalcitrance pode dificultar o vosso 

caminho de desenvolvimento. 

13 Eu lhe dei a força necessária para realizar a sua tarefa e, com o que lhe falei até agora, você seria 

capaz de salvar toda a humanidade. Mas vós sois fracos, e eu continuarei a dar os Meus ensinamentos ao 

Meu povo até que chegue a hora indicada, quando esta manifestação terminar. 
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14 Eu poderia dividir o meu povo em dois grupos: Um que Me entendeu, e outro que não entendeu a 

Minha verdade. Ambos receberam a mesma instrução, mas aquele que não Me entendeu lamenta, sente-se 

necessitado e falhou. Às vezes ela acredita que é perseguida, outras vezes que está presa e não pode lutar 

contra as tentações. No seu caminho ela sente que os cardos lhe picam o pé a cada passo, e todos os dias 

derrama lágrimas de dor; nos espinhos do caminho ela deixa para trás pedaços da veste de graça com que 

eu a adornei. - O outro grupo é aquele que canta uma canção de vitória quando termina seu trabalho diário, 

aquele que sabe se levantar em batalha para me abençoar; aquele que não lamenta, não implora, não 

repreende. É Ela que, quando Me fala, só Me diz: "Senhor, agradeço-Te infinitamente porque 

experimentei em mim o Teu amor paterno, porque Te fizeste conhecido nas minhas provas que 

aperfeiçoaste o meu espírito". Agradeço-Te porque, no meio dessas provas, terei a Tua paz e o Teu 

sustento". 

15 Assim, aqueles que Me compreenderam, elogiam-Me. Para eles, cada dia, cada amanhecer, é uma 

nova luz de esperança e um novo passo no caminho da sua evolução. Mas não quero dividir-vos, quero 

antes fundir-vos numa única família, na qual não vejo principiantes e discípulos. Eu não quero seres 

superiores ao lado de seres inferiores. Uma vez que concedi a todos o mesmo poder, quero que todos 

vocês o apreciem da mesma forma. 

16 Vocês que estão constantemente a reclamar, ouçam-me: Quando, escondido em seu corpo humano, 

você veio a Minha presença, você o trouxe diante de Mim cansado e exausto, doente e decadente. Mas eu 

curei-o, restaurei-lhe as forças, enchi o teu coração de alegria e esperança. Dei-te nas mãos as chaves para 

abrir os portões para trabalhar, e dei-te pão. Eu abençoei e limpei os teus entes queridos e limpei o teu 

caminho de obstáculos. Eu despertei o seu espírito do seu sono profundo e não lhe dei mais nenhum 

presente apenas porque ele possuía tudo desde a sua criação. Mas eu tinha que libertar a alma da fadiga, da 

sua doença, e naquele momento eu a julgava através da sua consciência. Depois que o corpo e a alma 

foram fortalecidos, eu os fundi num único ser, numa única vontade, para que ela cumprisse a Minha Lei. O 

que mais você pode perguntar? Eu vos digo: Cumpram esta Lei e terão paz neste mundo, e depois o vosso 

espírito estará no Reino dos Céus. - Despertei-vos assim, para que soubésseis quem sois e assim 

aprendêsseis também a compreender o sublime do vosso destino e da vossa tarefa. 

17 Agora eu vos digo: não persistais apenas em ouvir-Me, vós também deveis agir! Torne-se forte e 

aprenda nas provas! Se você apenas ouvir e não pensar, você não terá aprendido nada, nem será capaz de 

colocar nada em ação. Olhe para estes locais de encontro como uma escola onde o Mestre lhe ensina, e 

veja o mundo como um vasto campo de trabalho onde você pode aplicar o que aprendeu. 

18 Este mundo é o campo adequado para se trabalhar. Nela há dor, doença, pecado sob todas as 

formas, vício, discórdia, juventude desviada, velhice sem dignidade, ciência mal utilizada para o mal, 

ódio, guerra e mentiras. 

19 Estes são os campos em que se deve trabalhar e semear. Mas se a luta que vos espera entre os 

homens parece gigantesca, em verdade vos digo que, embora seja grande, não pode ser comparada à que 

deveis começar por vós mesmos: a luta da alma, da razão e da consciência contra as paixões da carne, seu 

amor-próprio, seu egoísmo, sua materialização. E até que tenham triunfado sobre vocês mesmos, como 

podem falar sinceramente de amor, de obediência, de humildade e de espiritualização aos seus irmãos? 

20 Reconheça que você tem o inimigo mais poderoso dentro de si mesmo. 

Quando o tiverdes conquistado, vereis o dragão com sete cabeças, do qual o apóstolo João vos falou, 

debaixo dos vossos pés. Só então poderás dizer em verdade: "Eu posso levantar o meu rosto para o meu 

Senhor, para dizer-Lhe, Senhor, Eu Te seguirei". Pois então não serão apenas os lábios que o dirão, mas o 

Espírito. 

21 Se os olhos do seu corpo pudessem ver o seu próprio espírito por um momento, você ficaria 

deslumbrado ao saber quem você é e como você é. Você teria respeito e misericórdia de si mesmo e 

sentiria uma dor profunda ao ver onde trouxe essa luz. 

22 Hoje venho dizer-vos quem sois, pois não vos conheceis a vós próprios. Continuas a dizer que tens 

espírito, sem saber o que isso significa, sem ao menos teres fé que tens espírito; pois não o viste, como 

desejaste no teu materialismo. Se você não sabe, como vai desenvolvê-lo? 
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Não seja mais o calabouço ou o carrasco da sua mente. Não deixe o corpo ser o seu dono ou mestre. 

Que se liberte, que rejeite as inclinações mundanas da carne, enquanto se afasta o lobo que o espera a cada 

passo. 

23 Aqueles que interiormente sentem que Me entenderam, e que acreditam que estão cumprindo sua 

tarefa, devem ajudar aqueles que os seguem. Mas não Me ofereçam ainda o vosso fruto, pois o trabalho 

que criastes - não só neste tempo, mas em todos os tempos - ainda não é digno de Mim. 

24 Não tenha vergonha disso, nem perca a coragem. Se eu te dissesse que já atingiste a perfeição e 

que as tuas obras não têm falhas, farias um esforço para continuar no caminho do teu amadurecimento 

espiritual? 

25 Não fique mais parado, não fixe seus olhos no passado. O que você deixou para trás foi dor, 

lágrimas e pecados. Vocês deixaram a cidade de Sodoma para trás, não virem a cara para ela. Era a cidade 

do pecado. Vá para uma nova terra cujas nascentes de água cristalina e cujos campos férteis tornam a sua 

existência adorável e feliz. 

26 Eis que há muitos caminhos que se abrem diante do espírito da humanidade. No entanto, digo-vos 

que não vejo uma única comunidade religiosa perfeita neste mundo, embora algumas estejam fundadas na 

Minha Doutrina. Eu não venho em contradição com a Palavra que eu te dei na Segunda Era, eu não posso 

negar a Mim mesmo. No entanto, eu pergunto-lhe: Onde está essa Palavra, esse Ensinamento? Eu procuro-

o no coração dos homens e não o encontro. Guardaram-no nos livros antigos e poeirentos, e há mesmo 

alguns entre os homens que se atreveram a falsificá-lo. Portanto, digo-vos que não encontro entre vós uma 

comunidade religiosa perfeita. Pois em vez de amor e misericórdia, humildade e justiça, encontro apenas 

ritos, tradições e vaidades, muitos sofrimentos e ignorância. Mas estes são erros que não me alcançam. Só 

o amor, a mansidão, a justiça e a paciência me alcançam. 

27 Aquele que ama vive a Minha Doutrina. Aquele que sente a dor de seus semelhantes, sofre por 

eles, e lhes traz consolo, é Meu discípulo. Aquele que ensina a virtude pelas obras, pela sua própria vida, é 

um mestre. Aquele que ama o seu próprio irmão na verdade é o meu filho digno. 

28 Aquele que conhece a Minha Lei e a esconde não pode se chamar Meu discípulo. Aquele que 

transmite a Minha verdade apenas com os lábios e não com o coração, não Me toma como exemplo. 

Aquele que fala de amor e prova o contrário com as suas obras é um traidor aos Meus ensinamentos. 

29 Aquele que nega a pureza e perfeição de Maria é insensato, pois na sua ignorância desafia a Deus e 

nega o seu poder. Aquele que não reconhece Minha verdade na Terceira Era e nega a imortalidade da 

alma, ainda está dormindo e não atende às profecias de tempos passados que anunciavam as revelações 

que a humanidade está testemunhando neste tempo. 

30 Esta é a razão da Minha Terceira Revelação. Não apareci no seio de sinagogas ou igrejas, pois 

estas não são a Minha casa. Os templos de pedra, construídos pela mão dos homens, não podem ser o Meu 

templo, mas o próprio coração dos homens, onde está o altar do seu amor, a luz da sua fé e a oferta dos 

seus méritos. 

31 Eu procuro corações e almas para me revelar neles. 

32 Se você quer que a verdade viva em você, pratique o amor, espalhe luz com palavras, obras e 

pensamentos, cure aqueles que estão doentes na alma e no corpo. 

33 Se alguns se levantam como Meus inimigos, eu não os vejo como tais, mas apenas como 

necessitados. Aqueles que pensam que são estudiosos e negam a Minha existência, eu os vejo com 

piedade. Aqueles que procuram destruir-Me no coração dos homens, considero ignorantes, pois acreditam 

ter o poder e as armas para destruir Aquele que é o Autor da vida. 

34 Só um ser tão omnipotente como eu poderia lutar comigo. Mas você acredita que se uma divindade 

emergisse de mim, seria contra mim? Ou você acredita que pode surgir do nada? - Nada pode surgir do 

nada. - Eu sou Tudo, e nunca nasci. Eu sou o início e o fim, o Alfa e o Ômega de tudo o que é criado. 

35 Consegues imaginar que um dos seres criados por Mim possa chegar até Deus? Todas as criaturas 

têm limites, e para ser Deus é necessário não ter limites. Aqueles que têm alimentado esses sonhos de 

poder e grandeza caíram na escuridão da sua própria arrogância. 

36 Em mim não pode existir egoísmo. Portanto, como sou grande na Minha Divindade, foi a Minha 

Vontade que vós também sejais grande. Eu sei que enquanto você for pequeno, você será fraco e não será 

capaz de Me seguir, Me entender e Me amar. É por isso que eu vos procuro para vos ensinar e para vos 
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tornar grandes em espírito e compreensão. Eu amo-te e quero sentir-me perto de ti. Um pai nunca poderá 

ser feliz enquanto souber que seus filhos estão ausentes e que, além disso, eles sofrem. 

37 A casa do meu pai está preparada para ti. Quando chegares a ele, vais apreciá-lo na verdade. Como 

poderia um pai viver numa câmara real e desfrutar de uma comida deliciosa, sabendo que os seus próprios 

filhos estão como mendigos às portas da sua própria casa? 

38 Meus filhos, vocês prepararam o julgamento para vocês mesmos através de suas violações da 

Minha Lei. Tropeçastes no caminho, acreditando que Eu vos castiguei e me chamastes impiedoso, 

esquecendo que Aquele a quem chamais injusto e impiedoso é o vosso Pai Celestial. 

39 Você não reconheceu o amor do Pai no severo juiz da Primeira Era? E no amoroso Mestre da 

Segunda Era, não descobriste o Pai? Lembrai-vos que vos disse: "Aquele que conhece o Filho conhece o 

Pai. 

40 Hoje, enquanto o Meu Espírito Santo vos fala, a Sabedoria do Pai e o Amor do Filho vos falam. 

41 Eu não quero humilhá-lo através da minha grandeza, nem me vangloriar disso, mas ainda assim eu 

mostro a você, até onde é minha vontade, para que você sinta a maior alegria de ter um Deus de todo 

poder, sabedoria e perfeição como pai. 

42 Alegrai-vos com o pensamento de que nunca vereis o fim do Meu poder, e que quanto maior for o 

desenvolvimento do vosso espírito, melhor Me reconhecereis. Quem não poderia concordar em saber que 

ele nunca alcançará a grandeza do seu Senhor? Você não concordou na Terra em ser mais jovem em anos, 

comparado com seu pai terreno? Não lhe concedestes voluntariamente experiência e autoridade? Você não 

ficou satisfeito em ver que tinha um homem mais forte do que você para um pai - orgulhoso, corajoso e 

cheio de virtudes? 

43 Discípulos, nunca usem esta luz que coloquei dentro de vocês para o mal. Aponto-vos isto porque 

esta forma da Minha manifestação terminará em breve, e a graça que derramei entre vós é tão grande que 

alguns, quando Me virem partir, sentir-se-ão livres na sua irracionalidade para fazer uso da sua autoridade 

e dons espirituais apenas para se exaltarem perante os homens. 

44 Ai daqueles que buscam bajulação, vaidade e dinheiro! Pois a dor e as provações farão com que 

seus irmãos venham e se prostrem diante deles para uma gota de bálsamo curativo. Mas ai daqueles que se 

julgam deuses, não percebendo que sua autoridade se transformou em maldade, e sua luz em trevas! Ai 

dos Meus bons discípulos, porque sofrerão por causa deles, porque se levantará confusão! 

45 Sempre que quiseres saber se o caminho que estás a seguir é o da evolução ascendente, deves 

consultar a consciência, e se há paz nele e caridade e boa vontade para com os teus irmãos está em casa no 

teu coração, terás a certeza de que a tua luz ainda brilha e a tua palavra conforta e cura. Mas se você 

descobrir que a ganância, a má vontade, o materialismo e a carnalidade criaram raízes em seu coração, 

você pode estar certo de que sua luz se tornou escuridão, engano. Queres que quando o Pai te chamar, em 

vez do trigo dourado, tenhas uma colheita impura? 

46 Mantenha estas palavras no seu íntimo para que sejam indeléveis. Cumpra (a ordem) em sua vida 

com mansidão, e você terá paz. Quero que o pão seja doce na tua boca, que a tua casa não seja um barco 

frágil, que sejas de uma só mente, para que, quando aqueles que não acreditam nesta palavra vierem até ti, 

o vento tempestuoso das suas palavras e das suas más intenções não varra a tua fé. 

47 Na Segunda Era, muitos ficaram consternados com a Minha presença em Jesus, pois ela causou 

divisão no seio das famílias. De cinco que viviam em uma casa, três eram contra dois e dois contra três, e 

enquanto três me seguiam, dois me rejeitavam. A mesma coisa está a acontecer neste momento. Há lares 

em que o pai me reconheceu e o companheiro e os filhos se levantaram contra ele. Outros em que a 

esposa, a mãe da família, veio até Mim e me disse com lágrimas: "Mestre, eu te sigo e quero que o meu 

também te siga". Mas eles, meus próprios filhos, julgaram-me mal." 

48 Como são raras as famílias em que todos agem em perfeita harmonia de acordo com as minhas 

instruções! 

49 Assim este povo suporta a incompreensão de parentes e vizinhos, nega-se-lhes o pão, fecham-se-

lhes as portas na cara, lançam-se emboscadas, atiram-se-lhes calúnias e falsos testemunhos. Não temas, sê 

forte, pois aqueles que mais te julgam mal serão aqueles que vêm em contrição para procurar o rasto que 

segues. 
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50 Eu te amo e te salvarei sempre, e será a Minha misericórdia que receberás na tua jornada de vida, 

que surpreenderá até os incrédulos quando virem que tens paz no teu coração, pão na tua mesa e força no 

teu espírito. 

51 Para vos ajudar, envio-vos a minha terna carícia, ó discípulos. Quando o Meu Raio Divino voltar 

para Mim, a Minha paz permanecerá dentro de vós. Mas hoje o Mestre diz-vos: acordem, pessoal! Este 

não é o momento de dormir. As tempestades estão a açoitá-lo a cada momento e você deve permanecer 

forte. É o tempo do julgamento e da reflexão: a pestilência, a fome, a guerra, a morte e todas as 

dificuldades e pragas visíveis e invisíveis são deixadas à solta. Reze e trabalhe em silêncio. Não apague 

sua lâmpada ou esconda o presente que você possui. Esteja sempre pronto para receber aquele que bate à 

sua porta, então você tomará como modelo as virgens fiéis da Minha parábola - aquelas que esperavam o 

cônjuge casto com a lâmpada acesa. 

52 A tua espiritualização influenciará os pensamentos de todos aqueles a quem desejas ajudar. Deste 

modo, poderás iluminar o caminho dos teus irmãos que te governam na terra. Eles manterão as portas do 

coração abertas e acolherão o estranho, e lhe transmitirão a mensagem de paz que eu lhes darei. 

53 Uma missão difícil que esta nação terá de cumprir entre as outras nações da Terra. Mas para isto 

vou primeiro puxar cada erva pela raiz. Eu farei com que os homens se livrem da máscara da hipocrisia e 

encham seus corações de sinceridade, fraternidade e luz. Também em assuntos espirituais, esta nação terá 

que dar o exemplo; mas é necessário que ela espiritualize seu culto e erradique o fanatismo religioso e os 

cultos idólatras. 

54 O meu ensinamento deve ser vivido por vós, para que os outros possam acreditar nele; mas quando 

este povo se elevar espiritualmente, homens esclarecidos aparecerão em todas as regiões da Terra para 

espalhar o meu ensinamento. Então eles me agradecerão porque não se sentirão sozinhos e reconhecerão 

que todos possuem dons de favor. Pois antes de virem à Terra, eles os receberam por Minha bondade 

paternal, devido ao voto de cumprir sua missão. 

55 Bendito aquele que desdobra seus dons espirituais, guiado apenas pela voz interior de sua 

consciência, como o profeta João, a quem chamais Batista, que seguiu seu caminho iluminado pela luz que 

recebeu de seu Senhor. Quem mais poderia ensiná-lo ou falar com ele no deserto? 

56 Levanta-te para uma nova vida, ó povo, não caias na ruína! Não se esqueçam que eu sempre vos 

chamei "filhos da luz". Deixe pelo menos uma centelha de luz brilhar no seu espírito todos os dias. "Como 

pode isto acontecer?" pergunta-me o teu coração. A isto respondo que a humanidade está cheia de 

necessitados, e você pode dar-lhes algo do que você possui como riqueza espiritual. Há muito tempo eu te 

destinei para esta tarefa, e o que fiz neste tempo, quando marquei a tua testa, foi apenas a confirmação do 

destino e dos dons espirituais que recebeste de Mim desde o início do teu ser. A paz, o poder, a luz eterna, 

a autoridade sobre as almas confusas, o dom da cura, a palavra (interior), a oração espiritual e tantos dons 

que enfeitam o vosso espírito, são as armas com as quais podeis criar a paz desta nação, que será terra 

fértil para profetas, emissários, mestres e apóstolos do bem. 

57 Uma vez que todas essas profecias se cumpram, e os homens busquem qualquer anúncio delas nas 

Escrituras, eles ficarão surpresos de encontrar a cada instante uma clara indicação de tudo o que seus olhos 

viram neste tempo, e tudo o que eles verão nos tempos vindouros. Então a humanidade dirá: Esta é a 

terceira vez, a segunda vinda do Senhor! 

58 Para alguns parece que este povo goza de um privilégio; mas daqui em diante o mundo inteiro 

perceberá que o Espírito do Senhor é derramado sem favor sobre toda a Sua família universal. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 74  
1 É uma hora de graça em que faço sentir a minha manifestação entre os homens, em nome da vossa 

elevação espiritual. Quando Me ouvem, vocês se afastam do mundo para se reunirem espiritualmente. 

2 Sinta verdadeiramente que você está na Minha mesa, esperando-Me para distribuir o pão e dar-lhe 

o vinho. Sabeis que vos falo figurativamente, lembrando-vos da Minha Palavra da Segunda Era; porque o 

pão é a Minha Palavra e o vinho é a essência Divina que está na Palavra. 

3 Pão e vinho, corpo e sangue, maná e água, tudo isso tem sido o símbolo das palavras, do amor e da 

vida, que são o alimento eterno do seu espírito. 

4 O maná do deserto e a água da rocha simbolizavam no seu tempo o pão e o vinho do Espírito; são 

os mesmos símbolos que usei na Última Ceia, quando, rodeado pelos Meus discípulos, lhes disse: 

"Comam e bebam, este é o Meu Corpo, e este é o Meu Sangue". Com este ensinamento inaugurei para a 

humanidade uma nova era, a do amor. 

5 Hoje novos discípulos se reúnem ao meu redor, e as multidões seguem novamente os Meus passos. 

Mas os meios pelos quais eu vos faço compreender os ensinamentos Divinos não são mais apenas a 

alegoria ou a parábola; é a palavra inconfundível que fala à vossa mente com uma essência Divina que só 

podeis perceber com o espírito. 

6 Reflitam sobre estes ensinamentos, discípulos, e acabarão por compreender que o tempo das 

alegorias e símbolos está a chegar ao fim, pois o vosso desenvolvimento espiritual e desdobramento 

mental permitir-vos-á compreender melhor a verdade. 

7 Eu estou entre vós, embora não me possais tocar com as vossas mãos ou ver-Me com os vossos 

olhos mortais. Eu venho em espírito para falar contigo e ensinar-te como Me procurar nas tuas orações. 

8 Não deixarei nenhum vestígio material da Minha nova manifestação, assim como não deixei 

nenhum na Segunda Era, apesar de ter vivido entre vós. A humanidade é propensa à idolatria e à 

consagração de coisas materiais, a fim de considerá-las Divinas e torná-las objeto de sua adoração. O que 

teria feito a humanidade se pudesse ter preservado o Meu Corpo, a cruz do Meu martírio, ou o cálice 

daquela última refeição com os Meus discípulos? Mas tudo se extinguiu para que somente a Minha 

essência Divina permanecesse no espírito da humanidade. 

9 Mesmo em tempos passados, removi dos olhos dos homens tanto os objetos que tinham servido 

como símbolos como os mensageiros ou proclamadores da palavra. Na Primeira Era, quando Moisés 

estava numa montanha, ele desapareceu do seu povo, que o adorava. Elias, o profeta do fogo, desapareceu 

em uma "nuvem" que o levou para longe da terra. Ambos, como Jesus, deixaram nas almas apenas o 

vestígio das suas obras como essência espiritual. 

10 Agora estou aqui, em cumprimento de uma das minhas promessas, unindo todas as gerações em 

um só povo, e homens de diferentes raças em um mesmo apostolado. 

11 Eu deixo à humanidade outro testamento cheio de luz e clareza. Veja como o fanatismo religioso 

atingiu seu mais alto grau em alguns de Meus filhos, enquanto em outros o materialismo e a falta de fé 

tomaram suas almas como presas. Grande e sangrenta é a luta que espera ambos, até que a luz brilhe 

novamente entre os homens e os faça sentir a verdadeira paz que brota do amor de uns pelos outros. 

12 Diante de um verdadeiro caos de paixões e visões de mundo, o povo terá que vir ao público como 

testemunhas e portadoras dos Meus novos ensinamentos. Para encontrar a fé será necessário que se 

preparem e se vistam de humildade, obediência, espiritualidade, força e misericórdia. 

13 Não temais a tempestade, amados discípulos, porque eu estarei convosco no barco, e se tiverdes fé 

em mim, não perecereis. Lutarás cheio de fé, considerando que, assim como tens a alegria de receber a 

Minha Palavra, todos os teus irmãos merecem conhecê-la, pois já são muitos os que a esperam. 

14 Não diga que Minha Doutrina é difícil de colocar em prática, ou que ela lhe impõe duras 

dificuldades. Aquele que me segue com amor não sente o peso da sua cruz. 

15 Esta é a minha palavra, impressiona o teu espírito, pois em breve estarás dependente dela. 

16 O tilintar do sino melodioso despertou-vos, o seu som ecoou no vosso espírito, e então vos 

lembrais que este é um dia de graça em que o Mestre vos aparece. Rapidamente você surgiu com o desejo 

de ouvir essa palavra divina, que é vida para o seu espírito e enche o seu coração de confiança. 
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17 Verdadeiramente, Minha Palavra vos revela o caminho que as tempestades da vida vos 

obscureceram. Compreendei que estou tão perto de vós como estou de todos os homens; a minha luz está 

com todos. - Neste tempo, muitas almas seguirão o caminho da Luz e não se perderão mais. Você ficaria 

surpreso ao ver que os de coração duro e pescoço duro são aqueles que são mais rápidos a seguir o Meu 

rastro. Mas a razão é que eu dei a todos o tempo necessário para despertar para a luz da vida espiritual. 

18 Quantos endurecidos no pecado vieram a ouvir a Minha palavra neste tempo, e mesmo antes do 

meu discurso de ensino ter terminado, disseram-me em lágrimas: "És tu, Mestre! Isto aconteceu porque a 

Minha Palavra pura, amável e convincente falou ao coração daquelas pessoas. E digo-vos que aquele que 

uma vez sentiu a Minha presença não será capaz de se enganar a si próprio com falsas pretensões. - Vós 

que Me ouvistes neste tempo, preparai-vos para saberdes dar testemunho de Mim, pois deveis apresentar o 

Meu ensinamento como Eu vo-lo revelei, e não de acordo com o vosso gosto ou vontade. 

19 Assim como você teve um amigo na jornada da sua vida que lhe trouxe a boa nova, assim também 

toda a humanidade, definhando num mundo de labuta, receberá a dica de que o Senhor está presente, e Me 

ouvirá. 

20 Que seria de ti se eu, na Minha misericórdia, não encurtasse os dias da tua tribulação? Todos vocês 

já teriam perecido. Neste tempo estou em busca de pecadores para lhes dar uma tarefa em Minha Obra 

Divina e para lhes dizer que Meu amor nunca os excluiu. Que satisfação e alegria estarão uma vez nessas 

almas quando tiverem alcançado a ascensão espiritual através da prática da caridade. - No infinito existe 

um amor que é o do Pai, que não tem outro desejo senão o da vossa salvação e que alcançareis a paz 

eterna. 

21 Desde 1866, voltei a abrir a fonte do Meu amor que se derramou sobre vós como consolo e 

revelação. Não esperei pelo dia da Minha partida para dizer-vos que começásseis a pôr em prática os Meus 

ensinamentos; mas desde o primeiro momento em que os ouvistes, disse-vos: "Exercitai misericórdia, 

trazei consolo aos doentes, falai da Minha nova revelação, trazei os necessitados e os perdidos". E isto 

porque eu não queria que vocês se tornassem discípulos teorizadores que falam maravilhosamente do Meu 

Trabalho e que não são capazes de esticar o braço para tocar o doente e aliviar a sua dor. Não estava o teu 

coração cheio de prazer quando o doente terminal voltou à vida através dos teus cuidados e orações, e 

ouviste os seus lábios abençoar-te? 

22 O tempo está muito próximo quando estes meus filhos já não vos transmitirão a Minha palavra. Eu 

irei embora, e o Mestre não lhe dará mais esta instrução. Quero que até lá o desejo de caridade nos vossos 

corações tenha sido purificado e que a espiritualização tenha entrado nas vossas vidas. Elias, vosso pastor 

espiritual, anunciou a Minha vinda até vós e também previu o dia da Minha partida. 

23 A minha palavra, simples e humilde na sua forma, é profunda no seu conteúdo, e assim será até ao 

último dia. Não me peçais que vos fale com palavras escolhidas, pois o vosso espírito não precisa delas 

para compreender a Minha instrução. 

24 Conheço aqueles que põem em prática a Minha Doutrina de acordo com a Minha Vontade, e 

aqueles que se afastam do âmago do seu ser. Nada está escondido da Minha sabedoria, e em verdade vos 

digo, se desejais alcançar-Me, subi a escada do amor, da misericórdia, da justiça e da humildade. 

25 Não se esforce para transformar esse trabalho espiritual em um trabalho material, esperando ver 

seus frutos aqui na Terra. Não duvide da vitória de Minha Doutrina, tenha fé nela, e você será capaz de 

transformar as planícies em montanhas e os desertos em pastos verdes. Considere que na Segunda Era, 

quando Jesus morreu na cruz, abandonado pelos Seus discípulos, exceto João, eles pensaram que tudo 

tinha acabado. No entanto, mais tarde, a semente divina começou a germinar em seus corações, que não 

podiam morrer porque era constantemente regada pelo sangue dos mártires - o sangue que era amor e fé. 

26 Eu vos digo que, neste tempo, a Minha Divina Semente deve ser regada com obras de 

misericórdia, com lágrimas de arrependimento e reconciliação. 

27 Neste tempo, libertei-vos de uma nova escravidão: as tentações, os prazeres, os vícios que são 

como o tirânico e cruel Faraó que vos teve acorrentados. Amanhã, a humanidade celebrará esta nova 

libertação, não com festividades ou com tradições, mas através do amor espiritual de um pelo outro. 

28 Os sacrifícios de animais que você ofereceu sobre o altar de Jeová foram aceitos por Ele. No 

entanto, não foi a melhor forma de elevar seu espírito para o Senhor. Depois vim até vós como Jesus, para 

vos ensinar o Mandamento Divino, que vos diz: Amai-vos uns aos outros. Agora eu vos digo que os 
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ensinamentos que vos dei na Segunda Era, através das obras de Jesus, foram às vezes alterados e às vezes 

mal interpretados. É por isso que vim, como vos anunciei, para iluminar a Minha verdade. O meu 

sacrifício então impediu muitos sacrifícios de animais, e eu vos ensinei uma adoração mais perfeita a 

Deus. Minha nova revelação neste tempo fará com que a humanidade compreenda que você não deve usar 

as formas simbólicas de adoração sem antes sondar seu significado, pois elas são apenas uma 

representação alegórica de Meus ensinamentos. 

29 Antes que eu seja sentido por um coração, Elias aparece a ele para dizer-lhe para se arrepender de 

seus pecados porque o Senhor está se aproximando; ele fez o mesmo na Segunda Era através do Batista 

quando ordenou que se arrependessem e se purificassem porque o Reino dos Céus estava se aproximando. 

30 O amor do meu Pai está neste momento alcançando as mentes e os corações de muitos que Me 

ouvem. Este é o tempo anunciado em que o Espírito da Verdade desce aos homens. Ouça a sua voz no 

infinito, reconheça-o no invisível, sinta-o no seu coração. Meu amor e Minha inspiração ajudam seu 

espírito a ascender e a receber Meus ensinamentos. 

31 Os homens interpretaram mal a Minha Lei e falsificaram os Meus ensinamentos. É por isso que 

neste tempo estou derramando Minha luz sobre cada espírito e sobre cada mente, para que vocês possam 

aprender a entender a lição que eu lhes dei através da vida. Este mundo que tem sido um lar de seres 

imperfeitos, de almas em expiação, será um lugar de luz e de espiritualização. Hoje, Minha justiça limpa 

os campos e desenraíza as ervas daninhas para destruí-los através do fogo da expiação e do amor. 

32 As guerras fratricidas, proclamadas desde os tempos mais remotos, fazem-nos tremer de dia para 

dia. Os relatos deles perturbam-no, e as suas consequências fazem-no derramar lágrimas. Estas pessoas 

que provocam as guerras por seu desejo de poder e seu ódio são Meus filhos que Me buscam nos altares e 

Me adoram nos tabernáculos sem perceber que, ao invés de Me oferecerem um presente de amor, eles Me 

oferecem o sangue de seus sacrifícios. Ah, homens cegos, que na sua arrogância se sentem a governar sem 

limites, esquecendo-se de que são muito pequenos em comparação com a Minha Divindade! - A vaidade 

humana atingiu seu limite, e é necessário que eu os faça sentir Minha presença e Meu poder. Não é 

necessário que eu use toda a Minha omnipotência para provar a Minha grandeza para vós. Um empurrão 

fraco ou um leve toque das forças da natureza são suficientes para que Eu prove ao homem tolo e vaidoso 

a sua pequenez. 

33 Assim como o bezerro de ouro foi abolido naquela época, também a adoração da riqueza 

desaparecerá neste tempo. E assim como os mercadores foram expulsos do templo, também agora serão 

afligidos aqueles que, aproveitando-se da fraqueza e da ignorância, lucram com a dor de seus semelhantes. 

34 Os homens começaram uma batalha com o seu Senhor, mas por toda a parte eles se voltam e Me 

vêem bloqueando o caminho para as suas más ações. Mas aqueles que não ouvem a voz da sua consciência 

nesta luta encontram a morte e o julgamento, e depois disso, a expiação. 

35 Ó discípulos que Me ouvem - explorem o Apocalipse do Sexto Selo! Lá você descobrirá tudo o 

que vê, ouve e experimenta hoje. Mas se vocês têm fé na Minha Palavra, penetrem-na e guardem-na em 

seus corações. Pois o ano de 1950 já está muito próximo, com o fim do qual você não mais ouvirá Minha 

voz nesta forma. 

36 Um redemoinho envolve esta humanidade. Mas digo-vos, a minha palavra não vai aumentar a 

vossa confusão. É a luz que dirige o vosso espírito e ilumina o vosso discernimento para vos ajudar na 

vossa evolução espiritual. 

37 Estou de novo convosco e lembro-vos da vossa missão de amor entre a humanidade. Enquanto 

isso, Elias vai a todos os lugares em busca de ovelhas perdidas para trazê-las sobre seus ombros até o 

recinto, para que ali possam encontrar o amor de seu Criador. 

38 Lembre-se que eu sou o Caminho que convida aquele que o esqueceu. Estou espalhando Minha 

palavra entre vocês para que amanhã vocês possam testemunhá-la com suas obras de amor. Muitos 

procurarão as casas simples onde Eu me manifestei e lembrar-vos-ei dos tempos em que vos falei através 

do Porta-Voz, para que possais explicar-lhes a maneira como Eu me fiz conhecido, assim como os feitos 

de amor e milagres que fiz entre vós. Só a memória ficará sob estes telhados, pois a Minha Palavra e os 

seus ecos serão preservados nos vossos corações. - Atualmente estou preparando os jovens para que mais 

tarde possam receber aqueles que não ouviram a Minha Palavra e que venham a precisar de ajuda 

amorosa. Quantos vão chorar porque ainda não me ouviram! mas também vos digo: quantos dos que Me 
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ouviram chorarão porque não se prepararam, e quando tomarem consciência de que a Minha Palavra já 

não se manifesta, compreenderão que não usaram o dom do amor do Pai para aprender a Sua Divina 

Doutrina, os Seus ensinamentos de infinita misericórdia e amor Eles olharão para o lugar onde o portador 

da Palavra se sentou para render a Palavra Divina, e verão apenas o vazio. 

39 Os anos passam rápido, são como momentos; logo você não me ouvirá mais, por isso eu lhe digo: 

Deixe-me curá-lo, acariciá-lo e confortá-lo, e dar-lhe a Minha instrução. Vim para vos deixar equipados; 

mas se fordes fracos na fé e na vontade, ficareis doentes, e quem no mundo poderá falar-vos, instruir-vos e 

curar-vos como eu fiz? 

40 Se eu te dissesse que sempre quis me conectar diretamente com o teu espírito, fazendo a Minha 

voz audível no teu coração, tu não irias acreditar em Mim. Mas só a vossa condição terrena e as vossas 

dúvidas foram a razão pela qual o Senhor se fez conhecer através de certos órgãos de compreensão que Ele 

preparou através do Seu amor, para que, desta forma, Me pudésseis ouvir e, estudando os Meus 

ensinamentos, poderdes compreender a grandeza da Minha misericórdia. 

41 Se eu te dissesse que durante o sono do teu corpo a tua alma às vezes se desprende e se aproxima 

dos limites do Além, procurando Mim, tu duvidarias. Mas falta-vos preparação e fé para usar esses 

momentos espiritualmente, e eu tive de despertar videntes e profetas para vos ajudar e falar-vos da manhã, 

para vos sacudir e para vos admoestar a acordar e a rezar. 

42 Meu povo, você acredita que essa pessoa através de quem eu me faço conhecido é quem lhe dá a 

Palavra? Não, meus filhos, é o vosso Mestre. - Você acredita que o Espírito de Deus está no portador da 

palavra enquanto ele fala? Mais uma vez, isto não é verdade. - Eu vos disse que um raio da Minha luz é 

suficiente para iluminar e inspirar seu órgão mental, colocando em seus lábios um fluxo inesgotável de 

palavras cheias de ensinamentos significativos, como prova para o descrente. Escutai-me atentamente 

durante este tempo, para que sejais fortes para os tempos de julgamento que se avizinham. 

43 Antes de receberem a Minha presença espiritual, vocês rezaram à vossa Mãe Celestial para pedir-

Lhe que vos ajudasse a preparar um santuário para Mim em vossos corações. por isto vos abençoo, meus 

discípulos. Ouça a Minha Palavra, que é o caminho que leva ao perfeito, ao eterno. 

44 Você me pergunta: Quais são os lares e vidas Divinas dos seres perfeitos? A sério, não perguntes o 

que não podes compreender neste momento. Aja de acordo com Minhas leis, esta ação o levará passo a 

passo mais alto na escada da perfeição, da qual você poderá ver, admirar e reconhecer o quanto o Pai tem 

em prontidão para a felicidade de Seus filhos. 

45 Embora seu espírito tenha sido um habitante do reino espiritual, tem visto muito pouco e não sabe 

quase nada dessa vida. Como você contempla daqui os limiares daquilo que você chama de bem-

aventurança ou céu? 

46 Os olhos do vosso corpo eram, na melhor das hipóteses, capazes de olhar para as estrelas mais 

próximas; a vossa ciência não vos levou muito mais longe, e o vosso espírito, que podia abolir as 

distâncias e revelar ao homem o invisível, como sente em si mesmo e à parte o conhecimento espiritual 

que o rodeia, deixa-se levar pelo materialismo do mundo, funde-se com o seu corpo e, em vez de o 

ascender, humilha-se e, em vez de o admirar, duvida. 

47 Às vezes, ao maravilhar-se com as maravilhas da criação, exclama esmagado: "Senhor, quão 

grande é o Teu poder!" sem perceber que tudo o que te rodeia não é mais do que um leve reflexo do que é 

a Vida Eterna. 

48 É verdade que com minhas palavras quero despertar o seu interesse pela vida espiritual, mas 

entenda o que lhe estou dizendo: para alcançar essa vida, você deve alcançá-la através do desenvolvimento 

do seu espírito, e não apenas através do seu intelecto. A inteligência, o coração, os sentimentos e todas as 

vossas faculdades devem unir-se ao espírito, então alcançareis a elevação necessária para serdes capazes 

de contemplar a glória do vosso Pai. Mas, se o Espírito se confia à faculdade da mente e se entrega a ela, 

então sua faculdade de conhecimento será limitada, como é tudo o que é humano. 

49 O céu não é um lugar particular no universo, Minha glória está em toda parte, no espiritual e no 

material. Não dizes que Deus está no céu, na terra e em todos os lugares? Entenda, então, o que você diz, 

para que você possa entender que onde Deus está, deve haver também a Sua glória. 

50 Quero que habiteis na casa deste Pai infinito, que chegueis a um estado de elevação espiritual, para 

que, onde quer que estejais no universo, sintais a bem-aventurança do Divino, que desfruteis da Vida 
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Eterna e que experimenteis a presença do Criador. Esta altura da montanha só foi alcançada por aqueles 

que me tomaram como modelo e amor como seu caminho. 

51 Aquele que compreende esta Doutrina deve compreender que este mundo não é senão uma 

pequena morada que detém momentaneamente o espírito, a fim de lhe revelar ensinamentos fundamentais. 

Desde os primeiros tempos, uma tocha da fé tem ardido para iluminar o caminho dos homens com a sua 

luz espiritual. Mas quão poucos se alinharam com ela! Quão poucos perseveraram no caminho, e quantos, 

quando chegaram àquela encruzilhada onde a morte os detém, tiveram que aparecer diante do espiritual 

como se fossem estranhos, ignorando os caminhos, as leis e os deveres do mundo espiritual, que é o 

verdadeiro lar do espírito! Como foram injustos para convosco mesmos! 

52 Hoje eu estou explicando meus ensinamentos para que vocês possam se arrepender e, conscientes 

do objetivo que estão perseguindo, tomar o caminho para a verdadeira vida. E então, quando a morte vier a 

libertar-vos da carne, a vossa alma poderá elevar-se e alcançar o mundo espiritual sem ser vencida pela 

confusão, o que é algo pior do que a morte. Quando souberem tudo isso, poderão viver com a convicção 

de que são apenas transitórios na Terra, crianças pequenas que tiveram que passar por esta escola. Não 

amaldiçoeis a vossa carne, por mais indisciplinada e rebelde que seja, nem detestais ter de suportar a vida 

deste mundo, que considerastes um paraíso enganador cheio de tentações e abismos. Pois esta carne, que 

vocês têm como meio de viver nesta Terra, não será obstáculo ao seu desenvolvimento espiritual 

ascendente, ou a uma conduta virtuosa de vida, se vocês forem capazes de dominar suas fraquezas, 

paixões e dificuldades, de modo a permitir que apenas a semente da espiritualização germine em seus 

corações. Então esta terra e a natureza que rodeia o homem guarda novas lições e também segredos que as 

gerações futuras virão a conhecer. 

53 Não mais a dor do Mestre consertará os homens, nem as guerras que afligem o orgulho das nações, 

nem a miséria que purifica o coração dos homens. Outras lições, até agora desconhecidas, serão dadas ao 

povo daqueles tempos, que hoje vos anuncio. 

54 Abençoa a tua dor, não enxugues as tuas lágrimas de raiva, abençoa o teu pão, por mais escasso 

que ele seja. Pois por mais prolongada que a sua tribulação lhe pareça aqui na Terra, uma vez na Vida 

Espiritual, você se sentirá como se tivesse sido um minuto, e você perceberá todo o bem que lhe fez. 

55 O céu é o estado de perfeição. Simbolizei-a para vós como uma vasta e deslumbrantemente branca 

cidade, que tomareis pela vossa coragem, pela vossa fé e pela vossa vontade inabalável. Sejam soldados 

desta causa! Unam todos vocês que já têm esse alto objetivo em mente, avancem sem vacilar e ganhem 

batalhas na vida até que tenham conseguido fazer aquela cidade se render àqueles que a conquistaram com 

seu amor. Essa cidade é o seu lar, esse lar é o universo sem fim, onde o Criador habita com seus filhos. 

56 Levai a Minha Palavra nos vossos corações, e na solidão da vossa câmara ou na paz da natureza, 

lembrai-vos e sondai-a. Sejam os meus bons discípulos. 

57 A vocês que tiveram a graça de Me ouvir nesta forma, eu digo: Guardem a Minha palavra, 

estudem-na, ponham-na em prática em suas vidas, pois logo ela não será mais ouvida. Quero, quando isso 

acontecer, que vocês permaneçam como mestres, firmemente alicerçados em Minha Doutrina, e não como 

discípulos confusos ou como crianças que se sentem órfãos. 

58 Hoje ainda podeis convocar o povo para que ouçam o meu anúncio; amanhã, quando 1950 

terminar, só ouvirão a voz dos meus discípulos e testemunhas. 

59 Não duvide dos homens, por mais obstinados e fanáticos que você possa encontrá-los na prática da 

religião. Cada alma está em estado de desenvolvimento, e para cada uma delas chegou o momento certo de 

receber estas revelações. 

60 Discípulos, compreendam sua tarefa e aceitem-na com aquele amor e obediência com que Jesus 

aceitou seu destino. Reza, observa, bebe o cálice do sofrimento com paciência e carrega a tua cruz com 

amor. Abençoa a todos interiormente e perdoa aqueles que te magoaram, de coração e por obra. 

61 Abençoados sejam aqueles que me dizem em lágrimas: "Mestre, eu coloco a minha dor nas tuas 

mãos, seja feita a tua vontade por mim". Minha vontade é que vocês tenham Minha Paz, ó povo paciente e 

pobre, mas esqueçam por alguns momentos seus sofrimentos e rezem pelo mundo, rezem pelas nações. 

Amai-vos uns aos outros! 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 75  
1 Vós percebeis que agora é um momento oportuno para vos transformardes em Meus discípulos. 

Compreendeis que este caminho vos conduzirá à pátria perfeita, que não conheceis, mas que sabeis que 

existe e que vos espera. Os olhos do teu corpo nunca poderão ver o que só o teu espírito pode contemplar. 

Mas permanecem para eles infinitas maravilhas para se deleitarem, e enquanto os admira, exclama: 

"Senhor, quão grande é o Teu poder, quão maravilhosa é a Tua criação, quão imensurável é o Teu amor!" - 

Em verdade vos digo: Não pare dentro dos limites do que você é capaz de ver com seus olhos mortais, 

pois além de tudo isso é uma vida perfeita e eterna. 

2 Não tente imaginar como será a Casa do Pai Divino. Espera até que o teu espírito venha a conhecê-

lo, quando ele o alcançar ascendendo pelos seus próprios méritos. Em verdade vos digo que não vos 

sentireis decepcionados, pois é a surpresa divina que é salva como recompensa por cada filho de Deus. 

3 Esta vida terrena é transitória e serve-lhe como um passo para ascender e como um cadinho para 

alcançar a verdadeira vida. A Doutrina que vos revelarei vos mostrará o caminho para que, através desta 

vida, possam alcançar a luz e a paz, e se libertem dos laços materiais que vos fazem submissos ao mundo. 

Aquele que já aqui prepara seu espírito para essa transição através de suas obras de amor aos irmãos, 

sentir-se-á em sua verdadeira casa, em sua verdadeira pátria, quando entrar no Reino Espiritual; ele não é 

um estranho nela. Mas aquele que entrar nesta esfera infinita despreparado se sentirá um estrangeiro em 

uma estranha 

o país deve sentir. - Alguns não acreditam nessa vida, outros acreditam nela, mas a temem; mas há também 

aqueles que anseiam por ela, por causa de seus inúmeros sofrimentos. A este último digo: Não desejeis 

entrar na vida espiritual porque acreditais que nela encontrareis libertação dos vossos sofrimentos, pois 

prometo-vos algo mais do que isso nessa existência. Persevera, suporta a tua dor, reza e medita, e a 

distância que te separa de Mim irá encurtar. O teu pranto neste mundo não é eterno, não te criei para te 

impor um tormento pesado. Entenda que toda dor tem uma causa, que essa causa é alguma imperfeição 

sua. Portanto, beba o conteúdo deste cálice que lhe revelará muitas lições. Pensa em tudo isto antes que a 

Minha voz te chame para o Além. 

4 Assim eu falo a toda a humanidade. Mas aos Meus discípulos digo: Sereis Meus bravos soldados, 

aqueles que deixam um rastro de amor atrás de si, levando a paz, a fraternidade e a boa vontade como 

bandeira. Entenda meus ensinamentos para que você não fique confuso com tantas teorias e ensinamentos 

que existem no mundo de hoje. Mas se, no final, alguém se desviar, é sinal de que ele não entendeu a 

Minha Palavra. Por isso vos digo: Pesquisem a Minha Palavra criticamente se quiserem, mas não 

permitam que o vento a leve embora. Guardai-o em vossos corações, recordai-o em vossa solidão, e repeti-

o na paz da natureza, e sentireis de novo Minha presença, Meu amor e Minha misericórdia. 

5 Quem se tornará mestre em Minha Doutrina? - Entenda que você deve ensinar não apenas com a 

palavra, mas também com as obras, pois elas serão a primeira coisa que você mostrará ao mundo. A 

humanidade está cansada das palavras. É um sacrifício, então, para cumprir a Lei que o seu Senhor lhe 

ensinou? No Seu tempo eu disse-vos: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." E Elias disse-vos 

agora: "Amai o vosso próximo, e amai novamente os vossos irmãos, e recebereis o Meu 

Pai em toda a Sua glória, eis". 

6 Você forma um povo ou melhor, uma comunidade de seres espirituais em cujo meio eu me revelei 

agora e em todos os momentos. 

7 O Messias predito pelos profetas e esperado pelos patriarcas, o Mestre que deu Sua Palavra e Sua 

Vida ao mundo, prometendo que Ele voltaria, é o mesmo que apareceu hoje na humildade deste povo, 

invisível aos olhos materiais, mas cheio de glória e majestade diante do vosso espírito. Não vim para te 

magoar, censurando-te pela maneira como me trataste uma vez. Será que Deus não poderia ter conhecido 

antecipadamente o destino que O esperava quando Ele se tornou homem? Em verdade vos digo que o Pai 

de bom grado fez esse sacrifício por amor a vós. Ele sabia, mesmo antes de vir, que a cruz O aguardava, 

Ele também sabia que Seu sacrifício lhe daria a lição perfeita do mais puro amor e lhe mostraria a maneira 

pela qual você obteria o perdão de seus pecados. 

8 Entenda que eu sou o vigia fiel que cuida de todos, tanto os justos como os pecadores. Como o 

ladrão que espera a noite para surpreender os que dormem, eu entro no teu coração. De lá só levo a dor 
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comigo, deixando-vos a Minha paz em troca como prova da Minha presença. Aprenda a sentir-me nos 

eventos da sua vida material. Sente-me quando te sentares à mesa para comeres o teu pão. Na verdade, 

digo-vos, nesse momento, estou presente. Come em paz, e serei eu quem distribuirá o teu pão - pão de 

concórdia, paz e bênção. 

9 O quanto o Espírito Divino sofre quando encontra discórdia, má vontade e falta de caridade nas 

famílias! Se você retornar ao caminho do amor, você sentirá imediatamente a paz da Minha Presença. 

10 Os meus ensinamentos são muito detalhados para que você possa absorver alguns deles. Quando 

aqueles a quem chamas estrangeiros vierem a esta nação e souberem desta revelação, perguntar-me-ão 

curiosamente: "Senhor, por que amas tanto este povo e os favoreceste através dos Teus ensinamentos?" A 

isto lhes responderei: "Eu amo-o tão bem quanto você e toda a humanidade". Mas nem todos Me teriam 

compreendido na forma em que Me dei a conhecer - não os considerareis estrangeiros, sentá-los-eis à 

vossa mesa e falareis com eles; pois entre esses corações estão aqueles que levarão a Minha Palavra a 

outros povos. Semearão no seu caminho e lutarão como bons soldados. Mas quando a batalha terminar, e a 

paz aparecer como um arco-íris divino no firmamento, um canto de louvor espiritual brotará de todos os 

Meus filhos que estiveram em diferentes pontos da terra, mas unidos em oração e em batalha. Esse hino de 

louvor será aquele que diz: "Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens de boa vontade". 

11 Hoje vocês ainda são como crianças que precisam do amor de seu Pai. É por isso que te dou banho 

com as minhas carícias, porque sou o teu Pai. Eu penetro no teu coração e sei tudo o que tu albergas dentro 

dele. Ninguém pode ter segredos de mim, pois eu moro dentro de ti. 

12 Quando você mal tinha começado a ouvir esta Palavra, a chama de sua fé era fraca, sua luz 

pequena. Mas, à medida que foram compreendendo o Meu ensinamento, a luz da vossa fé transformou-se 

numa tocha flamejante. 

13 Em verdade vos digo que só com fé e com um desejo inabalável de cumprir a Minha Lei podereis 

atravessar este deserto como o Forte Israel da Primeira Era. 

14 Não te afastes das provas da vida e não lances os Meus ensinamentos aos ventos, pois eles moldam 

a tua alma. 

15 Os fortes serão aqueles que dão o melhor testemunho da Minha manifestação e da Minha verdade. 

Os fracos procurarão uma maneira de fingir que estão cumprindo sua missão, enquanto na realidade não 

testemunham o amor e a misericórdia de Minha Doutrina com suas obras. 

16 Ainda restam alguns anos em que você pode continuar a ouvir estes ensinamentos para que você 

esteja devidamente preparado para transmitir os Meus ensinamentos quando a Minha (falada) Palavra 

terminar. 

17 Mesmo agora eu te digo que você não é mais do que ninguém, que a crença que você alimentou, a 

de ser uma nação de seres favorecidos, é um erro, pois o Criador, em seu perfeito amor por todas as suas 

criaturas, não favorece ninguém. Digo-lhes isto porque amanhã vocês devem apresentar aos seus irmãos a 

Doutrina que lhes trouxe neste tempo, e não quero que apareçam àqueles que vêm depois de vocês como 

seres superiores, nem quero que pareça que o mérito os fez dignos de serem os únicos que ouviram a 

Minha palavra. 

18 Vocês devem ser irmãos compreensivos, humildes, simples, nobres e misericordiosos. 

19 Você deve ser forte, mas não presunçoso, para que você não humilhe os fracos. Se você tem 

grande conhecimento de Minha Doutrina, no entanto você nunca deve se vangloriar de seu conhecimento, 

para que seus irmãos não se sintam inferiores ao seu lado. 

20 Devíeis estar cientes de que tudo o que acumulastes em vossos corações não vos foi dado para 

acumular, mas para fazer conhecer a Minha verdade aos vossos irmãos, dos quais a cada trabalhador é 

atribuído um número por Mim. 

21 Por que repetir a cada passo que o bem que fizerdes será para o bem da vossa alma? 

22 Não alimentem desejos egoístas, pensando apenas na vossa salvação e recompensa; pois a vossa 

decepção será muito dolorosa quando entrardes no espiritual, pois descobrireis que na realidade não 

ganhastes nenhuma recompensa. 

23 Para que possais compreender melhor o que vos quero dizer, dou-vos o seguinte exemplo: Há, e 

sempre houve, homens e mulheres que se ocuparam de fazer obras de caridade entre os seus irmãos e, no 

entanto, quando vieram a Mim, não me puderam mostrar nenhum mérito pela sua felicidade espiritual. 
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Qual foi a razão para isto? Consegues imaginar que eles tinham sido vítimas de injustiça por parte do pai? 

A resposta é simples, discípulos: eles não podiam colher o bem para si mesmos, porque suas obras não 

eram sinceras. Pois quando estendiam a mão para dar algo, nunca o faziam por um verdadeiro sentido de 

misericórdia para com aquele que sofria, mas pensando em si mesmos, na sua salvação, na sua 

recompensa. Alguns foram movidos a ele por interesse próprio, outros por vaidade, e isso não é verdadeira 

misericórdia, pois não foi sentido nem altruísta. Eu vos digo que aquele que não tem sinceridade e amor 

não semeia a verdade, nem ganha uma recompensa. 

24 A caridade aparente pode dar-vos muitas satisfações na Terra, que vêm da admiração que suscitais 

e da lisonja que recebeis; mas a aparente não chega ao meu reino, apenas a verdadeira chega lá. Aí irão 

todos sem poder esconder a mais pequena impureza ou desonestidade. Porque, antes de aparecerdes 

perante Deus, tereis posto de lado as capas de gala, as coroas, as insígnias, os títulos e tudo o que pertence 

ao mundo, para comparecerdes perante o Juiz Supremo como simples almas que dão contas perante o 

Criador da tarefa que lhes foi confiada. 

25 Entendam que vocês são as pessoas que têm vagueado desde a Primeira Era. Unam-se agora em 

um único testamento, então vocês serão capazes de experimentar Minhas maravilhas e dizer: Deus nos 

perdoou, o Senhor nos transborda com o Seu amor. 

26 Alguns de vocês vêm aqui com o traje terreno de uma criança, outros com o de um jovem ou de 

uma virgem, e outros ainda na forma de um homem velho. Nestes corpos, só o meu olhar pode descobrir-

te. 

Só eu sei o fardo que cada um carrega e a expiação que ele realiza. Os cardos que te aborreceram, só eu 

os vejo, e é o Meu amor que os remove para depois curar as tuas feridas. 

27 Quero que a Minha Palavra, que vocês receberão até 1950, os una a todos, e que não seja dor. Mas 

enquanto disserdes: "Em tal lugar, o que é entregue não é verdade", abrigareis em vossos corações as 

sementes da divisão e da discórdia. A tua arrogância e a tua vaidade fazem-te sentir superior aos outros 

(irmandades) e aos primeiros; mas desta forma não tomas o Divino Mestre como teu modelo. A Palavra, 

que é una com o Pai, tornou-se homem por amor aos pecadores, mas vós não podeis rejeitar a vossa 

arrogância, o vosso falso sentido de si mesmos, para amar os vossos irmãos como eu vos ensinei. 

28 Para me fazer conhecer a este povo, tive que fazer a minha voz audível materialmente, usando um 

portador de voz humana que nem sequer é puro de mente e coração. Julgais as ações de vossos irmãos, e 

se as achais imperfeitas, rejeitais-as e vos distanciais delas. Mas eu pergunto-lhe: É este o ensinamento que 

te dei? Quanto a um novo Lázaro, eu disse a este povo: "Levanta-te e anda!" Mas a vida que lhe dei é para 

que ela consagre o mesmo ao amor e ao serviço do próximo. Mas você não tentou viver a mansidão do 

Cordeiro, você é de pescoço duro, de coração duro, e é por isso que há luta e divisão no seu meio, fazendo 

você gostar dos povos que estão em guerra. Lembra-te que eu te disse: Não julgues o teu irmão, porque o 

teu Deus e Senhor virá a seu tempo para te julgar. Não imites os maus exemplos dos homens, age como o 

teu Mestre. Tens um exemplo perfeito para te ensinar no teu caminho de desenvolvimento para a Cidade 

Prometida, onde o amor do teu Pai te espera. 

29 Quereis que apareçam entre vós aqueles profetas da Primeira Era, que vos avisaram com gritos de 

desgraça nas ruas e praças, para que vos arrependêsseis e vos arrependêsseis das vossas transgressões? Em 

verdade vos digo que os achareis loucos e não acreditareis neles! Contudo, alguns se levantarão e falarão 

às multidões às portas das igrejas e lugares de adoração, onde os homens se reúnem para oferecer adoração 

a Mim, e exporão a falsidade dos ídolos e proclamarão a adoração que Deus deseja aos Seus filhos. 

30 Aqui entre vocês, todo portador de voz, instrumento espiritual ou vidente tem sido um profeta. As 

suas vozes, unidas como uma só, levantaram-se para ensinar a este povo o caminho (da salvação) através 

da oração, da prática da misericórdia e do culto a Deus por meio das vossas obras de amor aos vossos 

irmãos. Como é que por vezes te afastas do caminho, apesar de estar marcado com o sangue do amor 

Divino? É possível que o confunda com os caminhos que os homens têm marcado com o sangue dos 

fratricidas? 

31 A tua consciência sabe o quanto tenho de falar contigo desta maneira. Mas o seu coração resiste e 

acredita que eu lhe falo com dureza excessiva. Então me perguntais com remorso e lágrimas se estais entre 

aqueles que deixam este caminho manchado ou que enchem de dor os corações dos seus irmãos? Digo-vos 
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que não vos desviareis, porque o Meu caminho é claro e luminoso, e quem o abrir os olhos e o procurar, 

logo o encontrará. 

32 Terminarei Minha palavra, e mais tarde as pessoas virão de terras distantes para te perguntar se é 

verdade que Deus veio até ti e falou contigo como Mestre. O que vai responder então, e qual será o seu 

testemunho? 

33 Por muito tempo bati à porta do vosso coração, e por isso disse que estava perto de vós; mas vós 

não me abristes as portas para que Eu entre para habitar dentro de vós. Eu permaneci lá fora e continuei a 

bater pacientemente. 

34 Um dos mais graves defeitos de caráter é o da hipocrisia. Não fales alto de amor enquanto não 

fores capaz de Me amar no teu semelhante. Quantos dos que condenaram o beijo de Judas não querem 

perceber que deram o beijo da falsa fraternidade ao irmão e o traíram pelas costas! Quantos dos que dizem 

servir os necessitados vejo trazer luz, verdade, caridade em troca de dinheiro. - Por que, quando alguém te 

intimidou com suas perguntas, agiste como Pedro nos seus momentos de fraqueza, negando-Me e 

afirmando que nem sequer Me conhecias? Por que você teme a "justiça humana" e não teme a Minha? 

Mas em verdade vos digo que entre a Justiça Divina e os vossos pecados está a intercessão de Maria, vossa 

Mãe Celestial, que intercede sempre por vós. 

35 Eu vos ensino a liderar as multidões, embora já vos tenha mostrado na Segunda Era como guiá-las 

sem que se cansem - isto é, reanimando-as através da bondade da Minha Palavra, nutrindo-as no deserto e 

realizando milagres para acender a fé em seus corações. 

36 Já vos disse que com o ano de 1950 a minha proclamação que tive convosco através dos órgãos da 

mente dos portadores da voz terminará. Mas também vos digo que, antes de terminar, haverá vozes cujas 

mentes fecharei antes do tempo indicado, devido à sua impureza e falta de espiritualidade. Mas isto será 

feito para que não confundam ninguém com ensinamentos que não contenham a Minha verdade. 

37 Minha luz ilumina, mas não cega nem confunde. Eu sou a verdade. Entenda esta Palavra, e esta 

revelação e a sua consciência lhe dirá se ela lhe ensina a verdadeira vida. 

38 Lembre-se que existem duas Idades que esta humanidade viveu até agora: A primeira, que foi 

iluminada pela luz do conhecimento da Lei Divina; a segunda, que foi fortalecida pelos ensinamentos do 

Amor Divino que eu vos dei em Jesus. Já uma nova era está começando a espalhar seus raios sobre os 

homens, e mesmo assim eles ainda estão semeando e colhendo as sementes do mal, destruindo-se uns aos 

outros, prejudicando-se mutuamente, e lutando irmão contra irmão até a morte. 

39 Séculos e séculos se passaram, e ainda os homens não se cansam de semear e colher tanto mal, 

nem se cansaram de fazer correr tantas lágrimas, nem se cansaram de regar a terra com sangue humano. 

Até que grau de amargura desejam esvaziar o cálice da dor, para que ele possa detê-los em seu inexorável 

curso, e possam retornar ao verdadeiro caminho? Vosso Pai não quer que bebais o fermento que fica no 

fundo daquele cálice. No entanto, é por isto que te esforças com o teu orgulho e o teu ódio. 

40 Amado povo, lembra-te que os homens têm fome de paz. Por que não vos preparais para que, com 

as vossas obras de amor, possais levar-lhes a Boa Nova, elevá-los à fé e à verdadeira vida? Por que não 

estender-lhes uma mão fraterna, generosa e sincera, chamando-os à contemplação e à oração? 

41 Encontrareis certamente a arrogância dos cientistas que acreditam saber e controlar tudo, que 

acreditam ter descoberto o segredo do infinito. Mas com que sabedoria e justiça os afligirei, e este será o 

tempo em que este povo, que já sabe como testemunhar da Minha Doutrina, falará do espírito, da vida 

eterna, e do conhecimento da comunhão espiritual com Deus. Sua voz alcançará as nações da terra, e esse 

testemunho será como uma semente germinativa que cai em solo fértil. 

42 Os homens abrirão seus olhos espirituais para a Luz. Mas em verdade vos digo, antes que isso 

aconteça, eles ainda terão que receber muitas visitas da natureza, pelas quais a humanidade ficará 

consternada e abalada. 

43 Quando tudo isso for feito, a inexorável justiça de Deus aparecerá e porá um fim a tão grande 

profanação e tão intemperado orgulho. 

44 Quando a dura prova terminar, muitos daqueles que me esqueceram voltarão à oração, e muitos 

que acreditaram que - para descobrir e conhecer os mistérios da natureza - era essencial renunciar a toda fé 

espiritual e toda veneração para com Deus, perceberão o seu erro. Minha luz os inundará e os apresentará 

ao que sua pobre inteligência nunca teria descoberto. 
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45 Os cientistas têm sido muito ingratos, pois esqueceram Aquele que criou tudo aquilo de que tanto 

se orgulham hoje, pensando que o descobriram. 

46 Estúpidos e insensatos foram igualmente, pois se encheram de orgulho e senso de superioridade, 

acreditando que penetraram no conhecimento da criação, embora a conheçam apenas superficialmente. 

47 No conselho secreto de Deus ninguém penetra, a menos que Ele considere bom revelar algo do seu 

conteúdo aos Seus filhos. Isto é para fazer-vos compreender que quem deseja saber o que o Senhor guarda 

em Seu ninho oculto de sabedoria deve buscá-lo pela via da humildade, do amor e da espiritualização. 

48 O mais alto conhecimento não é reservado para pessoas com mentes altamente desenvolvidas, mas 

para pessoas com alta maturidade mental. 

49 Seria suficiente se vocês, testemunhas e ouvintes desta Palavra, dessem a conhecer esta Doutrina 

que os homens não pensaram, e imediatamente, iluminados pelo seu espírito, adivinhassem a Minha 

verdade nas vossas palavras. 

50 Preciso de pessoas de boa vontade, pessoas corajosas e fiéis, sensíveis à dor estrangeira e zelosas 

no cumprimento da Minha Lei, para que, como Meus emissários, cruzem as fronteiras, atravessem os 

países e difundam o conhecimento desta Mensagem Divina - pessoas que expliquem o motivo das visitas, 

da Minha justiça, das guerras, da destruição e da dor; que também mostrem o caminho seguro para 

encontrar a paz e a saúde, seja a da alma ou a do corpo. 

51 Deste povo sairão os anunciadores, os profetas da minha nova palavra, os trabalhadores e 

semeadores deste ensinamento de amor e espiritualização, por que deve haver purificação e julgamento 

entre vós. 

52 Aquela revelação do Meu Espírito, que foi prometida por Mim na Segunda Era, é a que vocês 

estão testemunhando atualmente, povo. Considere que o seu fim já está próximo. Use cada um dos Meus 

ensinamentos, pois depois de 1950 eles não serão mais ouvidos nesta forma. A Hora é fixa, e a Minha 

Vontade é irrevogável. Se eu não cumprisse a Minha palavra, eu não seria mais o vosso Pai, pois desceria 

ao nível em que se movem aquelas pessoas que hoje se fortalecem em uma intenção e amanhã se traem a 

si mesmas. 

53 Nos conselhos de Deus não pode haver mudança, pois como Ele conhece o futuro, Ele não pode 

errar. 

54 Deus tem antevisto todas as coisas desde o início, com suprema justiça e perfeição. 

55 Entenda o que eu lhe digo, para que você também seja constante em suas obras, como seu Mestre 

lhe ensinou. 

56 Eu vos falo da nuvem radiante de luz que Meus discípulos da Segunda Era contemplaram em 

Betânia, e que os videntes agora contemplaram. Em verdade vos digo que nem mesmo aqueles que Me 

viram separar-se entre as nuvens compreenderam o significado dessa manifestação. Nem aqueles que Me 

viram descer em espírito naquela época compreenderam o significado daquela nuvem, até que a Minha 

Palavra vos explicou tudo, e os Meus mensageiros espirituais tornaram-na compreensível para vós com a 

sua palavra detalhada e clara. - Mesmo nos discípulos da Segunda Era, nos momentos em que observavam 

a Ascensão do seu Mestre sem a agarrar, estava presente um ser espiritual, que lhes explicava que o 

mundo veria esse Jesus, a quem viam flutuar entre as nuvens, descer da mesma maneira, isto é, em 

espírito, num tempo novo. 

57 Esta manifestação presente é o cumprimento dessa promessa, ó povo. Se para um dos Meus filhos 

a maneira como eu vim parece insignificante demais, é porque ele não foi capaz de se levantar 

espiritualmente para contemplar a luz radiante com a qual o Meu Espírito ilumina a nova era. 

58 Também na Segunda Era muitas pessoas se sentiram desapontadas, que sonhavam com a vinda do 

Messias prometido, quando viram a simples aparência exterior de Cristo, e por isso Me negaram. Não 

puderam descobrir a presença do Reino dos Céus, o Reino da Luz e da Verdade, através da pobreza 

externa de Jesus. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 76  
1 É um dia de graça para ti. Você vem para ouvir a minha palavra amorosa que inunda o seu coração 

de amor. Tremeis de júbilo ao pensar que sois os precursores daquelas gerações de Meus discípulos que 

em breve virão à Terra. Então você confessa diante de Mim que é muito desajeitado e muito fraco para 

realizar uma tarefa digna de Mim. Você duvida porque não me entendeu. Mas eu não te enviaria para 

cumprir uma missão tão difícil de cumprir se te visse fraco como estás neste momento. Os meus 

ensinamentos chegam a ti dia após dia para te ensinar e fortalecer para que eu te possa enviar para a 

batalha assim que fores forte na tua fé. 

2 Em verdade vos digo, se alguém pensa que os pecadores não são dignos de Me salvar, ele não Me 

conhece. Não quero a morte por nenhum dos meus filhos, e mais uma vez estou pronto a sacrificar-me 

para salvá-los e trazê-los à verdadeira vida. Entendei que não é possível que haja um ser que - criado para 

um certo objetivo - seja capaz de fazer mudar a vontade do Criador; e vós fostes criados para ascender até 

Mim pelo caminho da verdade. Este é o caminho que os homens perderam através do seu materialismo e 

que eu vos mostro de novo através do meu amor. 

3 Farei com que esta humanidade, assim como o povo de Israel, quebre as correntes da escravidão e 

parta para o pé da montanha onde ouvirão a Minha voz que lhes mostrará o caminho para a Terra 

Prometida. 

4 Não concedi a toda a humanidade a graça de ouvir a Minha palavra nesta Terceira Era; fi-lo apenas 

àqueles que podiam sentir-Me nesta forma e acreditar-Me. Esta manifestação, esta palavra, é para servir de 

preparação para que toda a humanidade possa mais tarde sentir a Minha presença de uma única forma: a 

espiritual. 

5 Não temais, povo, ter a certeza de que nesta Hora do Destino não estareis sós; pois a Natureza 

falará e as forças da Natureza testemunharão e cumprirão as Minhas profecias para que a humanidade 

saiba que esta é a Terceira Vez, a da manifestação do Espírito Santo. 

6 A Minha justiça virá sobre toda criatura e tocará todo ser humano, assim como o Anjo do Senhor 

veio sobre o Egito e executou o Meu juízo, no qual só se salvaram aqueles que tinham marcado a sua porta 

com o sangue de um cordeiro. 

7 Em verdade vos digo que, naquele tempo, todo aquele que observa e tem fé na Palavra e nas 

promessas do Salvador, o Divino Cordeiro, que se sacrificou para ensinar-vos a rezar e a cumprir com 

perfeito amor as tarefas da vossa expiação, porque o Meu Sangue vos protegerá como um manto de amor. 

Mas quem não observar, quem não acreditar, ou quem blasfemar, será afligido para que desperte da sua 

letargia. 

8 Aproxima-se o ano de 1950, e em breve chegará o tempo do julgamento de que vos falo, o tempo 

da batalha da Luz contra as trevas. Preparem-se, pessoal, observem e rezem, sintam a dor dos vossos 

irmãos. Veja como os corpos e as almas estão ficando cada vez mais doentes; cheios de medo dos perigos 

que os esperam, procuram um farol que os ilumine e um bálsamo que cure seus males. Preparei-vos para 

serdes pastores destas ovelhas perdidas, trazendo-as até Mim para purificarem as suas almas, curarem os 

seus corpos e abrirem-lhes o caminho, incutindo nelas amor e justiça, para que iniciem uma nova vida. 

9 Minha luz apareceu nesta terra e está se espalhando por toda parte; ela se reúne ao meu redor Meus 

filhos de todas as raças e credos. Vocês que agora ouvem Minha palavra recuperaram seus dons 

espirituais, vocês estão curados e cheios de força. Uma vez que a humanidade experimente esses eventos, 

ela irá chamá-los de agraciados. Eles lhe pedirão que lhes dê um pouco dessa verdade que lhe revelei, e 

escutarão ansiosamente as suas palavras. Há muitos que já deveriam estar lendo este livro, mas que 

atrasaram a sua vinda, e que virão quando a Minha palavra estiver terminada. Mas, para esse tempo, sereis 

preparados, e os ensinareis com amor, como eu vos ensinei. 

10 Não temais as trevas em que vivem vossos irmãos, nem a "lepra", nem a espada da língua deles. 

Eles se aproximarão de você, uns relutantemente, outros compreensivamente, e tudo o que você deve 

instruir amorosamente. Falei-vos com amor, e as minhas palavras têm sido uma carícia e um consolo para 

todos os Meus filhos. Eu me apresentei diante de grandes multidões de homens, não me importando que 

uns acreditem em Minhas palavras e outros as neguem. Eu alimentei o coração humano sem qualquer 

favoritismo. Este regar pelo Meu amor vai torná-lo frutífero e, em pouco tempo, a vida do homem será 
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transformada. Depois da Minha palavra ser concluída, continuareis lá como Meus discípulos, e seguireis 

os Meus passos e testemunhareis com as vossas obras a verdade da Minha Doutrina. 

11 Farei de vocês um povo forte, um lutador que superará os obstáculos e alcançará o objetivo da sua 

missão de ganhar a alta recompensa que lhe prometi. Quando eu te ungi, eu te fiz conhecer os teus dons 

espirituais e tu estavas equipado para o grande trabalho do dia. Não ponha à prova esses dons espirituais, 

mas acredite neles e não viole a fé. Não me ponha à prova, pois se o fizer, eu sempre mostrarei quem sou! 

No entanto, se eu te pusesse à prova, ficavas fraco. 

12 Se você quer curar os doentes, faça-o em Meu nome e execute sua tarefa com humildade. Quando 

eu fizer conhecer o fim da vida dos teus irmãos e irmãs, não me peças para prolongar a sua existência. 

Tornai-vos os guias das almas que serão chamadas para o outro mundo e a quem confio à vossa 

misericórdia. Mas se a sua tarefa é devolver a saúde do corpo, sinta a dor do seu irmão e use seus dons 

espirituais, aconselhar e encorajar, e seu amor fará milagres. 

13 Você me recomenda os corações que, devido à sua insensibilidade, não aceitaram a Minha 

Doutrina. Armem-se de paciência, pois se tiverem fé na Minha Palavra, semearão esta semente em todos 

os corações, e eu concederei àqueles que vos foram confiados a prova necessária da sua convicção. 

14 Quero que se lembrem sempre dos Meus ensinamentos, pois não vim para falar no vazio, mas para 

colocar a Minha luz nas vossas mentes e corações. Lembre-se: Se você não usar os Meus ensinamentos, 

muitos famintos que me esperam há muito tempo irão embora de mãos vazias, porque sabem que eu virei 

para corrigir todos os erros. 

15 Os meus escolhidos estão sabiamente espalhados por todas as nações, todos eles têm uma missão 

de Mim a cumprir. Alguns virão a esta nação, aparentemente movidos por razões materiais: uns em busca 

de trabalho, outros em busca de descanso. Quero que já estejam preparados para serem Meus discípulos. 

Só assim a Minha palavra encontrará a fé - através do exemplo e da fé que o povo é capaz de dar aos seus 

irmãos. 

16 Eu sou o Divino Administrador que vos enviará na devida época para espalhar a semente. Mas eu 

não quero ouvir dos Meus discípulos as seguintes palavras: "Mestre, disse-me que o chão estava preparado 

e limpo, e encontrei espinhos e pedras em que tropecei." 

Mas eu respondo-te: Eu não vos ofereci um caminho florido, eu vos disse que é o mesmo que Jesus viajou 

na Segunda Era, e depois dEle todos os Seus discípulos. 

17 Todos vocês podem seguir-me porque são puros. Antes de te atrair para Mim mesmo, purifiquei-te. 

Portanto, vós sois dignos de semear a Minha semente no coração dos vossos irmãos. Os campos estão 

preparados, pois o Espírito de Elias tem sido como o som de um sino neste tempo, acordando a todos que 

estavam dormindo. Ele vos desperta para que possais ouvir a Minha voz, e para que não deixeis que o 

Mestre fale solitário no deserto. Todos vocês que se refrescam quando ouvem a Minha Palavra foram 

despertados pela graça daquele Pastor espiritual. Em verdade vos digo, quando vos vejo reunidos ouvindo-

Me, há prazer em Mim, e quando não vos aproximais da árvore para comer de seus frutos, há tristeza em 

vosso Pai. 

18 Vim para unir-vos às pessoas que há muito estão espalhadas pelo mundo; quero unir as Doze 

Tribos para depois fazer delas uma só e enviá-lo entre a humanidade com uma missão de paz. Mas quando 

vejo a ingratidão entre estas crianças, só posso sentir dor e tristeza. 

19 Eu vos confio a árvore da vida eterna, cujo glorioso fruto doce é saúde, alegria e paz. Permiti que 

os homens plantassem várias árvores, e vi que a maioria dos seus frutos foram amargos, e que os seus 

produtores fizeram a humanidade comê-los. 

20 A minha palavra foi ao encontro do teu egoísmo. É por isso que eu lhe disse para trazer ao 

conhecimento dos seus irmãos o que lhe estou a dar. Mas só vos quereis refrescar com as Minhas 

manifestações, sem assumirdes deveres para com os outros. Mas o Mestre não te chamou para ensinar-te 

ensinamentos inúteis, Ele te disse para aprenderes esta lição divina para que a possas usar mais tarde na 

tua vida, aplicando-a ao teu próximo. Estou revelando-lhe, neste momento, que seu espírito tem uma 

dívida antiga para com qualquer um que venha a você com uma doença, com uma necessidade ou com um 

pedido. Considera com que amor eu os coloco no teu caminho de vida para que possas cumprir a tua 

reparação, fazendo deles o objecto da tua caridade. 
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21 Há muito tempo que vos venho falando para formar no seio deste povo um novo bando de 

apóstolos. Geração após geração ouviu a Minha palavra, e ainda não descubro aqueles que, pela sua 

perseverança, são os pilares do Meu templo. 

22 O ano 1950 virá surpreendentemente rápido para vocês, e quando então não ouvirem mais a minha 

palavra, se sentirão órfãos. 

23 A minha justiça deve afligir-vos até que compreendam que tendes de vos unir e formar um povo 

cheio de harmonia e fraternidade. Esses tempos estão se aproximando, e agora que ainda há tempo em que 

vocês podem se preparar, eu lhes digo amorosamente: não esperem como adormecidos até que essa hora 

chegue. 

24 A união (das diferentes comunidades) vos parece difícil, e impossível a vossa reconciliação e 

fraternidade com todos os povos da terra. Mas em verdade vos digo que os homens ainda se devem 

reconhecer e amar uns aos outros. 

25 Quando os homens submeterem o seu livre arbítrio à sua consciência e trabalharem em harmonia 

com a vontade divina, sentirão que o fardo da vida se torna mais leve e que nada cansa o corpo ou a alma. 

26 Como o Pai deseja que todos vocês se sintam como crianças diante de Mim, e não como acusados! 

Sempre que deixais a terra e vos apresentais a Mim para dar conta do cumprimento da missão da vossa 

vida, sentis-vos pesados pela acusação que a vossa consciência vos faz. Mas agora é hora de cantar uma 

canção de triunfo e alegria ao chegar no além, porque você pode dizer ao seu Pai: "Senhor, está tudo 

realizado!" 

27 Se o caminho tivesse sido largo, toda a humanidade já teria chegado ao topo da montanha. Mas 

como o caminho tem sido cheio de provas e o portão estreito, tem sido necessário adquirir mérito para 

avançar ao longo dele. 

28 É impossível para você já ter uma idéia neste mundo sobre o que ou como Meu Reino, Céu e 

Glória são. Quero que te contentes em saber que é um estado de perfeição da alma, a partir do qual ela 

experimenta, sente e compreende a vida maravilhosa do espírito, que, atualmente, não podes compreender 

nem imaginar. 

29 Eu vos digo que nem mesmo as almas que vivem em planos mais elevados do que aquele em que 

vocês estão conhecem a realidade dessa vida. Sabes o que significa viver "no seio do Pai"? Quando se vive 

lá, só então é que se pode saber. Apenas um vago pressentimento, uma ténue indício desse mistério, toca o 

teu coração como um incentivo no teu caminho de evolução. 

30 Vinde ao Pai pelo caminho estreito do amor, que é a misericórdia, que é o perdão, que é a 

humildade, e dele tirareis a Sua tristeza. 

31 Pessoal, já vos vi a chorar pelo mundo. Seja abençoado! O teu coração começa a sentir a dor 

alienígena. Eu te vi levantar os teus pensamentos para Mim no silêncio da noite para Me pedir paz e 

bálsamo para a humanidade. Em verdade vos digo que não sabeis o quanto o mundo receberá através da 

vossa oração! 

32 Não se preocupe se nesta vida você não experimentar o resultado de suas petições e suas lágrimas 

por aqueles que você nem sequer conhece. O cinzel da dor suaviza seu coração, e Minha Palavra o move 

para a caridade a cada momento. Hoje compreendeis o poder que possuís através da faculdade do 

pensamento, bem como através de outras faculdades que até agora não tínheis cultivado. Dentro de ti 

existe uma vida que ainda é desconhecida. 

33 Você pode imaginar a dor de um espírito quando, ao retornar ao vale espiritual, ele percebe que 

não foi capaz de cumprir sua missão no mundo, nem foi capaz de revelar suas habilidades e qualidades 

para a carne? Neste momento estou lhe dando meus ensinamentos de novo, embora já os tenha dado a 

você nos ensinamentos que lhe dei na Segunda Era, mas naquela época você não podia compreendê-los. 

Tudo o que não podias compreender, consideraste um mistério, e espalhaste um véu sobre ele. É este véu 

que eu agora rasgo com a Minha luz, para que os mistérios possam mostrar-lhe a sua verdadeira natureza. 

34 Foi por isso que te disse que não reconhecias o poder do pensamento. Hoje digo-vos que o 

pensamento é voz e audição, que é arma e escudo. Cria assim como destrói. O pensamento encurta a 

distância entre aqueles que estão muito afastados e encontra aqueles cujo rasto se tinha perdido. Conheça 

suas armas antes que a batalha comece. Aquele que sabe como se preparar será forte e invencível. Não 
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será necessário que empunhem armas de assassinato. A tua espada será pensamento puro e alto, e o teu 

escudo fé e caridade. Mesmo em silêncio a sua voz ressoará como uma mensagem de paz. 

35 Esta é a instrução que vos estou ensinando agora, e vos digo verdadeiramente: Minhas palavras 

não se perderão, assim como nem uma única gota do sangue derramado no Calvário foi inútil. Eu tomo 

apenas alguns momentos do tempo que eu te dei para a tua vida material, através do qual podes obter a 

vida eterna. Esses momentos não têm preço. 

36 Eu nem te pedi para acreditares em mim quando encontraste o teu caminho até aqui. Fui eu quem 

vos precedeu e vos deu provas, curando as vossas doenças físicas, dando paz ao vosso espírito, ou algo 

que julgastes inalcançável. Depois, quando crestes em Mim e vos dedicastes fielmente ao cumprimento da 

Minha Lei, indiquei a cada um a sua tarefa, para que não se desviasse do caminho, e que tomasse sobre si 

apenas o que lhe era devido, e desse misericórdia e amor aos seus irmãos, como eu fiz a vós. 

37 Você acha que todos os que ensinam são mestres? Você acha que todos aqueles que se dizem 

servos de Deus são meus emissários, ou que eu lhes dei a tarefa que eles desempenham? Você acha que 

todos os que governam, governam e comandam no mundo têm as habilidades necessárias para realizar 

essa tarefa? Não, pessoal! Quão poucos são aqueles que executam a comissão que, na verdade, lhes foi 

confiada! Enquanto alguns usurpam uma posição que não é a deles, aqueles que deveriam ocupá-la se 

vêem degradados e recuam. - Eu, que sou o vosso Deus, tive de vir para vos oferecer a comunhão 

espiritual, e eu, que sou o vosso Rei, tive de vir para vos governar, para fazer progredir a vossa alma no 

caminho da evolução. 

38 No passado você só acumulou palavras que ninguém lhe ensinou a entender ou interpretar e que só 

o confundiram. Quem de vós, depois de terdes recebido a Minha palavra como uma semente e o orvalho 

fecundo da Minha luz que lhe explica tudo, ainda acredita no fogo eterno do inferno? - Nenhuma. Hoje 

sabeis que não é o medo do castigo que vos deve fazer obedecer à Minha Lei, mas o vosso amor, nascido 

do mais profundo do vosso coração. Aqueles momentos em que sua alma tremia diante da justiça de um 

Deus terrível e inexorável, acabaram. O que te revelei figurativamente em tempos passados foi mal 

interpretado. O que eu quero que saibas é o seguinte: Quando a consciência de um pecador conseguir 

dissuadir a alma de seu apego à matéria e mostrar todas as suas falhas, a compreensão de sua ingratidão a 

levará ao arrependimento, e a vergonha que sofre será tão forte que, em comparação com ela, a falsa idéia 

de um fogo material como elemento purificador da alma lhe parecerá fraca. 

39 A consciência é a luz de Deus, e esta luz é o fogo do amor que consome todas as impurezas. Eis 

que este é o "fogo" no qual a alma é refundida para ressuscitar cheia de luz. 

40 Também vos digo que, como na consciência há aquele fogo que não é um fogo material, há 

também escuridão e abandono na alma, que não são como aquele que tendes no mundo, nem como aquele 

que imaginais. 

41 Como você acreditou que no Dia do Julgamento os corpos dos mortos ressuscitarão e se unirão às 

suas almas para entrar no Reino de Deus? Como você pode interpretar desta forma o que lhe foi ensinado 

em outros momentos? 

42 A carne é deste mundo, e nele permanece, enquanto o espírito se eleva livre e retorna à vida de 

onde veio. "O que nasce da carne é carne, e o que nasce do meu Espírito é espírito." A "ressurreição da 

carne" é a reencenação da alma, e se alguns acreditam que esta é uma teoria humana, e outros de vós 

acreditam que é uma nova revelação - digo-vos verdadeiramente, comecei desde o início da humanidade a 

dar a conhecer ao mundo esta revelação! A prova disso você pode encontrar no texto das Escrituras, que 

são um testemunho de Minhas obras. 

43 Mas neste tempo, esta revelação chegou ao vosso espírito enquanto estava num estádio mais 

elevado de desenvolvimento, e em breve será aceite com justiça como uma das leis mais justas e amorosas 

do Criador. Rejeitem a noção que tiveram do "Dia do Julgamento"; pois não é um dos vossos dias, porque 

é um período de tempo, e o "fim do mundo" não é o do planeta em que vivem, mas o fim da vida egoísta 

que criaram sobre ele. 

44 Em verdade, eu digo-te: Você já está vivendo no "Dia de 

Senhor", você já está sob o Seu julgamento. Vivos e mortos estão sendo julgados neste momento, os atos 

passados e presentes estão sendo pesados nestas escalas (de julgamento). Abri os olhos, para que sejais 

testemunhas de que a justiça Divina se faz sentir em todo o lado. 
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45 Neste momento você deve permanecer forte, pois a tempestade é desencadeada e as tentações estão 

à sua espera a cada esquina. Deixai Sodoma e Gomorra - cidades pecadoras - e não volteis as vossas faces 

para trás, pois eles vos convidam (a permanecer) e, como já vos libertastes, não vos afundeis de novo no 

seio deles; pois pode ser que depois não tenhais mais forças para vos separardes deles. Ide sem demora 

para a cidade da paz, aquela cidade que se estabelecerá em vossos corações quando chegar a hora. 

46 Quanto tempo vai durar o julgamento? - Não sabeis, mas em verdade vos digo que o tempo de 

purificação será encurtado pela Minha Divina Misericórdia. - a vós, velhos que estais profundamente 

entristecidos porque a vossa mente vos diz que na Terra já não ireis mais experimentar a vitória da Minha 

Lei, eu vos digo em verdade: quem pode dizer-vos com certeza que depois não voltareis ao mundo para 

serdes testemunhas da vinda do Meu Reino e para dardes mais um passo no caminho da evolução? Aos 

que não voltarem, digo que os farei ver do Além a vitória da Minha justiça, e a voz e presença desses seres 

será sentida na Terra. 

47 Um novo ensinamento que eu te dei. Com isso destruí ideias erradas, porque você tinha 

interpretado os ensinamentos anteriores de uma forma terrena e material. Reconhece que falo contigo de 

diferentes formas. Uma e a mesma Doutrina que vos apresento de maneiras diferentes, para que não reste 

ninguém que não entenda a Minha Palavra. Lembrai-vos que em todos aqueles que Me ouvem, nem o 

espírito nem a mente têm o mesmo grau de desenvolvimento. Sei o que cada um precisa; por isso, 

humanizo e limito minha palavra até torná-la compreensível para todos e para cada um de meus filhos. 

48 Depois de vos ter dado a minha instrução, e para que dela tireis as conclusões certas e a vossa 

interpretação esteja certa, envio-vos os meus mensageiros espirituais, os mensageiros e intérpretes da 

minha palavra, para que vos ajudem no vosso estudo e encontrem o sentido das minhas revelações. 

49 Eu quero que você entenda a importância de estudar e entender Minha Palavra, já que cada ditado 

contém uma revelação ou uma profecia, um julgamento ou uma instrução para o seu espírito. 

50 Aqueles que dão à Minha Obra a importância que ela tem nesta Terceira Era, e que mergulham no 

estudo da Minha Palavra, verão florescer e desabrochar muitos dons que estavam escondidos em seu ser. 

Bem-aventurados aqueles que despertam à voz do seu Senhor, pois quando se puserem a cumprir a sua 

tarefa, perceberão que não são marginalizados nem miseráveis como tinham acreditado, e aprenderão 

ainda mais que nunca foram esquecidos pelo seu Pai. 

51 Aqueles que, por insensatez, descrença ou materialismo, não desenvolvem seus dons e habilidades 

espirituais neste tempo, se verão sobrecarregados a cada momento pelos grandes eventos e visitações que 

estão destinados a ocorrer neste período. Portanto, eu digo-vos: Preparem-se, observem e rezem, 

despertem a humanidade! 

52 Você já observou o seu despertar espiritual? Estás convencido de que dormiste mesmo? Então 

fazei aos vossos irmãos o que a Minha Palavra vos fez, e podereis iniciar o diálogo de espírito em espírito. 

53 Quando falares de Mim e deres o teu testemunho, fala claramente para que não confundas 

ninguém. Será que vim escondido atrás de segredos ou envolto em trevas? 

Com efeito, eu vim em espírito, invisível aos vossos olhos humanos, mas espírito não significa mistério ou 

escuridão, mas luz, verdade e clareza para aquele que sabe observar sem preconceitos e examinar de boa 

vontade. 

54 Eu deixo este povo, que testemunhou a minha manifestação através do órgão humano de 

compreensão, saber: Para que o tempo que dedicou a este estudo, e a luta que empreendeu para 

permanecer firme entre os homens, possa dar amanhã frutos dignos dos seus méritos, quando esta palavra 

já não ressoar através do porta-voz, deve ter acumulado no seu coração todos os Meus ensinamentos, para 

que possa dar testemunho desta verdade. 

55 Meu povo me diz em seu coração: "Mestre, durante muitos anos ouvimos a Tua Palavra Divina 

sem conseguir penetrar no âmago do Teu ensinamento. Como então, nos poucos anos que ainda podemos 

ouvi-lo, podemos alcançar o equipamento que Você exige de nós"? Mas digo-vos, se não chegastes ao 

ponto de compreender a Minha revelação, é apenas porque vos faltou a colecção interior e a contemplação 

para melhor compreender os ensinamentos que vos dei até agora. 

56 Quero conceder-vos uma graça através da qual podeis fazer vossa toda a sabedoria que vos tenho 

dado em Minha Palavra. Mas não penses que esta graça consiste em prolongar a Minha estadia contigo. 

Não! Qual seria a vantagem de ficar mais tempo depois de eu lhe ter contado tudo e deixado tudo nas 
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transcrições? Essa graça de que vos falo virá até vós imediatamente depois que a Minha palavra deixar de 

soar em 1950. Então eu lhes concederei um tempo para se dedicarem à leitura dos inúmeros ensinamentos 

que eu lhes dei. Dedicar-vos-eis a uma profunda contemplação e estudo, que vos ajudará a descobrir todo 

o conteúdo espiritual que a Palavra derramou sobre os homens em Sua manifestação. 

57 Através deste estudo, vocês irão gradualmente espiritualizar-se e aumentar o conhecimento e o 

equipamento. Então exclamareis com alegria: "Senhor, bendito sejais, porque nos destes a oportunidade de 

usar essa riqueza de luz que nos trouxestes e que já desapareceu dos nossos corações". 

58 Este é o Terceiro Testamento do Deus Unigênito, que se fez conhecer aos homens em três 

diferentes formas de revelação e períodos de tempo. 

59 Não podeis negar que durante o tempo da Minha manifestação os Meus dons de graça estavam 

convosco, embora a Minha justiça também estivesse presente. Tudo isto vos ajudou a compreender que foi 

verdadeiramente uma revelação Divina, e que é certo que uma nova era amanheceu para a humanidade. 

60 Ó nações benditas, embora não sintais a proximidade da Minha Presença nem estais conscientes de 

que entrastes na nova era marcada pela Luz e pela Justiça, eu vos dou o Meu Amor, o Meu Perdão e a 

Minha Bênção. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 77  
1 Bem-vindos, queridos trabalhadores, vocês que se transformaram em Meus companheiros de luta e 

trabalho. 

2 Com alegria, aqueles que abraçaram esta cruz com amor Me oferecem o fruto do seu trabalho, pois 

eles estão felizes em saber que servem o vosso Pai. Outros vêm a Mim tristes e deprimidos; são aqueles 

que, quando ouvem hereges, traidores ou feiticeiros a gritar-lhes nas ruas, se sentem tomados pelo medo e 

pela vergonha, e desde então se escondem do olhar de seus semelhantes, e quando finalmente falam de 

Minha Obra, o fazem brevemente, com medo e incerteza. Que frutos estes corações medrosos poderão 

produzir, e que paz pode trazer o conhecimento de serem discípulos desta Doutrina? 

3 Quero que os meus discípulos se sintam mestres de si mesmos em todas as ocasiões, que 

testemunhem a verdade da Minha Doutrina diante dos seus irmãos através das suas obras de amor, com o 

rosto levantado e com a paz no coração, pois tudo isto será uma prova da firme convicção da verdade a 

que se entregaram e um testemunho de fé e de valor entre os seus irmãos. 

4 Aos fracos e temerosos falarei com palavras que elevarão suas almas deprimidas e inflamarão sua 

fé. Vou convencê-los de que ninguém no mundo pode apresentar-lhes uma Doutrina mais perfeita e 

espiritual do que aquela que eu lhes revelei neste tempo. 

5 Quando essa certeza permear seus corações, eles não mais se esconderão do olhar de seus irmãos, 

nem se envergonharão, nem permanecerão em silêncio. Eles levantarão seus rostos, colocarão em suas 

ações a luz que o Meu ensinamento irradia, e não temerão o julgamento de ninguém, porque estarão em 

paz com sua consciência. 

6 Dei-vos uma doutrina e expliquei-vos com palavras fáceis de compreender, para que a possais 

praticar em breve. Ensinei-vos princípios que, como estão indelevelmente impressos nos vossos corações, 

podeis ter em mente a cada momento da vossa vida, para que possais dar testemunho da Minha verdade 

sem receio e sem medo quando os homens vos exigirem provas. 

7 Eu não vos ofereci tronos, coroas ou tesouros do mundo, mas o conhecimento das faculdades do 

espírito. No entanto, em verdade vos digo que um desses dons do espírito vale mais do que todos os reinos 

da Terra. 

8 Mas eu vos digo: embora saibais que o que vos dei tem um valor infinito, não vos torneis vaidosos 

por causa disso. Esteja ciente de que eu, seu Rei, o Dono de todas as coisas criadas, vim até você 

humildemente e sem vangloriar-me. 

9 Quem quiser conhecer o Meu reino, para nele habitar e possuir as suas riquezas, deve conquistá-las 

pelo amor e pela humildade. 

10 Meu Espírito convida a todos para o Meu Reino, não só os habitantes desta terra, mas o povo de 

todas as nações. A minha semente está espalhada pelo mundo; são aqueles marcados com o Sangue do 

Cordeiro que vieram e continuarão a vir entre a humanidade para partilhar a Boa Nova, para sacudir os 

homens acordados da sua letargia, e para abrir o caminho. Eles irão despertar grandes multidões e mostrar-

lhes o caminho para a espiritualização. Eles precederão as nações como aquela estrela que guiou os magos 

na Segunda Era e lhes mostrou o lugar do nascimento do Salvador. 

11 Está destinado que Eu me manifeste através de cada um dos Meus marcados, e as Minhas 

manifestações estarão cheias de luz, poder e consolo. Eles serão Meus precursores, Meus profetas, Meus 

inspirados, serão apóstolos da espiritualização, médicos, guias e conselheiros. Tudo isto de que vos falo já 

estava escrito e previsto. 

12 Aqui tinhas o Mensageiro da Terceira Era, por cuja boca Elias falou, que preparou a Nova Era; 

tinhas os Portadores da Voz, por cuja mediação ressoou a Minha Palavra. 

Em outras áreas você terá minha mensagem em diferentes formas, que é para servir à preparação 

espiritual, como tem feito para você este anúncio. 

13 A mensagem será curta, mas quando for dada, aqueles que a receberam terão que se dispor a segui-

la com suas obras de amor. 

14 A humanidade se unirá espiritualmente através destas mensagens, pois a essência de todas elas será 

uma só: A minha verdade. 
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15 Que ninguém falsifique ou mude o significado das Minhas revelações, para que, quando chegar a 

hora da vossa reunião, não se ofendam em interpretações diferentes. 

16 Vocês que recebem uma revelação clara e extensa, como é o Meu raio de luz que se tornou a 

Palavra, são nesta Era os maiores responsáveis por esta Obra e pela humanidade. Bem-aventurados os 

discípulos que são fiéis à Minha instrução, bem-aventurados os que diligentemente buscam a Minha 

palavra, pois neles haverá sabedoria. 

17 Alguns assistem às Minhas manifestações por hábito, e enquanto a Minha Palavra fala aos seus 

corações, os seus pensamentos vagueiam por diferentes lugares, ocupados com pesadas preocupações ou 

com planos inúteis. Eu vos digo: não durmais durante os Meus ensinamentos, pois não sabeis o tempo em 

que vos chamo para cumprir uma missão difícil. 

18 Perguntas-me porque me manifesto através da mediação de um homem ignorante, e digo-te que a 

sua ignorância está na sua mente destreinada, mas não no seu espírito, que já está desenvolvido. - Alguns 

dizem: "Senhor, com que exatidão se realizam as Tuas predições?" Outros me dizem com tristeza no 

coração que temem fazer o mesmo ao traidor entre os Meus apóstolos, compelidos pelo pesado fardo de 

preocupações e deveres que têm sobre a Terra. Mas eu vos digo: Olhai para Mim, devo estar atento às 

necessidades de todos os mundos e de todos os seres que compõem o universo, mas desço até vós para vos 

trazer uma luz, uma esperança ou uma gota de bálsamo curativo. 

19 Eu prometi uma vez que voltaria à humanidade, e aqui estou eu para cumprir essa promessa, 

mesmo que muitos séculos tenham passado. O vosso espírito anseia pela Minha presença no seu desejo de 

paz, na sua fome de verdade, na sua ânsia de conhecimento, e o Meu Espírito desceu para vos fazer ouvir 

uma instrução de acordo com os tempos em que vivais. Como é que as pessoas podem querer continuar a 

viver uma vida como têm vindo a fazer? Não está mais de acordo com os tempos para continuar a 

permanecer na estagnação espiritual, ou na inércia espiritual na prática dos ritos e tradições. 

20 Os homens já devem conhecer melhor seu Pai, sentir no coração a dor do próximo e olhar com os 

olhos do espírito para os seres que estão sem luz, que vagam pelo espaço e enchem de dor e escuridão seus 

irmãos encarnados, para que os conduzam com suas orações no caminho da ascensão espiritual. 

21 À vossa direita e à vossa esquerda estão os necessitados, mesmo os mortos para a vida de graça, e 

deixai-os passar porque não sabeis o que fazer com eles. Mas se você não sabe o que fazer com um de seus 

irmãos - o que fará quando vir guerras mundiais se multiplicando e a dor se multiplicando e 

transbordando? Você se sente insignificante e impotente demais para de alguma forma ajudar aqueles que 

estão sofrendo. 

22 Foi necessário que eu viesse neste tempo de dor para lembrar-vos de ensinamentos esquecidos e 

para vos revelar novos ensinamentos. Não será necessário que você faça milagres como você os imagina. 

Em verdade vos digo que muitas vezes fazeis verdadeiros milagres que só eu sei, porque nem mesmo vós 

estais conscientes deles. 

23 Só peço que a vossa fé seja grande, que pratiquem a oração espiritual e que permaneçam 

constantes no bem, então os vossos olhos serão testemunhas de grandes milagres. 

24 Prometi à humanidade que voltaria em outro tempo, e aqui estou eu, cumprindo a minha promessa. 

Eu tive que vir novamente para completar um ensinamento que eu havia revelado a vocês durante duas 

épocas, a última parte do qual foi guardada para esta Terceira Era. 

25 Não era o teu coração que Me esperava, pois não tinha conhecimento da promessa da Minha volta, 

porque a Minha Palavra e as Minhas profecias da Segunda Era são pouco conhecidas. Foi o vosso espírito 

que Me recebeu, porque manteve a Minha promessa dentro de si, e através do despertar da consciência foi 

capaz de sentir a presença do Criador, e de apreciar a essência do Verbo Divino quando tocou as cordas 

ternas dos vossos corações. 

26 Este foi um tempo de favor em que, segundo a minha vontade, vocês devem sentir a presença do 

espiritual muito próximo, porque eu humanizei a minha palavra, permiti o uso do mundo espiritual para 

assuntos terrenos até um certo limite e permiti que vocês vissem algo do além e também do futuro, por 

meio do dom da visão espiritual. 

27 Todas essas manifestações espirituais cegaram seu intelecto por um curto período de tempo, pois 

eu o acho confuso. Você ouve a Minha Palavra, e embora seja claro, você não entende o seu significado. 

Você sabe que esta Doutrina veio de Mim, livre de toda influência humana, e ainda assim você a mistura 
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com cultos e ritos peculiares a idólatras e fanáticos. Você sabe muito bem que este ensinamento é 

espiritual e quer que seja algo tangível ou visível aos olhos materiais. 

28 Vocês foram cegados pela inundação de luz que se derramou sobre suas mentes. Você ainda não é 

capaz de descobrir a essência desta revelação. Mas na verdade, digo-vos, esta confusão será temporária, e 

à medida que penetrardes até ao âmago da Minha Palavra, adquirireis conhecimento da verdade e da 

espiritualização, tanto na interpretação da Doutrina, como na sua prática. 

29 Nem tudo em vocês tem sido imperfeito e impuro, houve algo presente que lhes permitiu captar 

emocionalmente a mensagem da Terceira Era, e que algo tem sido a vossa sensibilidade para com o 

espiritual, e é por isso que vos chamei pioneiros do espiritualismo entre os povos da Terra. 

30 Esta mensagem que recebestes do vosso Mestre através do porta-voz foi uma instrução 

preparatória, pois a Minha proclamação nesta forma logo terminará, e então começareis a unir-vos a Mim 

de espírito em espírito e ireis para os povos e nações a fim de entregar a mensagem de espiritualização que 

proclama à humanidade que a Terceira Era amanheceu, que a época espiritual começou. 

31 Enquanto vocês não entenderem nem entenderem a doutrina do espiritualismo, não permitirei que 

comecem a pregar, pois a Minha Palavra é trigo divino que nunca deve ser misturado com outra semente 

ou com joio. 

32 Antes que haja luz em suas mentes, haverá lutas em seu meio. Mas é necessário que esta luta se 

acenda, para que possa forçar-vos a reflectir e a mergulhar no Meu Trabalho, até que o reconheçam com 

precisão e clareza, até que descubram a sua verdade e a sua essência. Então, quando essa luta terminar, 

quando os ânimos acalmarem e o turbilhão diminuir, o povo passará das trevas para a luz, e se tornará o 

arauto de uma Doutrina da Paz, uma Doutrina da Moralidade Divina e de uma Sabedoria profunda e 

verdadeira, que revelará aos homens os segredos mais inesperados que os ajudarão a serem 

espiritualmente grandes, sábios, fortes e elevados. 

33 Procure a imortalidade da alma praticando Minha Doutrina do Amor. Os campos estão em 

condições adequadas para semear a minha semente neles. Reconheçam a confusão em toda parte; os 

homens são como ventos que não sabem de onde vêm, nem para onde vão. Era necessário que a Minha 

Luz aparecesse no caminho da humanidade. A luz já amanheceu, eu a enviei, os homens só precisam abrir 

os olhos para o mesmo. No momento estou preparando vocês para que possam ensinar seus irmãos a 

levantar os olhos para o infinito, onde eles possam contemplar a Luz Divina. 

34 Mas, em verdade vos digo, quão duras e frias e frias são as minhas palavras, embora hora após 

hora ouçam esta Instrução Celestial; as portas da vossa misericórdia ainda não se abrem. Ensinei-vos a 

visitar os doentes na sua cama, a visitar prisões e hospitais para levar um raio de luz a estes lugares de 

expiação. Ensinei-vos a dar conselhos sábios ou uma palavra de verdadeiro consolo. Sabem com que 

propósito vos envio a todos para visitar esses lugares? Para que aqueles que são capazes de sentir a dor de 

seus semelhantes possam praticar a caridade, e para que os frios, quando confrontados com essas imagens 

de dor, possam ser movidos e a semente da compaixão e misericórdia possa começar a germinar em seus 

corações. 

35 Cuide para que a sua existência na Terra seja frutífera, para que quando chegar à minha presença, 

não tenha que confessar cheio de remorso que não soube usar o tempo e que a sua vida foi espiritualmente 

infrutífera. 

36 É o momento em que a vossa consciência fala e vos diz se trabalhastes ou não na pureza, se 

vivestes ou não em harmonia uns com os outros, se recebestes ou não os necessitados, os doentes e os 

pobres com amor e misericórdia. 

37 Rezai, amados discípulos, para que as boas inspirações vos acompanhem sempre e para que 

amanhã não caiais em tentação. Quero ver-vos unidos no Meu Trabalho, amando-vos uns aos outros e 

vivendo para servir os vossos irmãos. 

38 Cada lugar de encontro onde Me ofereces o teu amor é como um ramo; todos unidos formam uma 

árvore poderosa. Alguns ramos são grandes e fortes, outros ainda são pequenos e fracos, mas todos são 

importantes, pois da sua união nasce o frescor, a sombra e o refúgio para os vagabundos. Que cada um 

cuide do seu ramo, pois aproximam-se redemoinhos que sacudirão a folhagem da árvore com violência e 

fúria. Esta prova é necessária para que as folhas secas e os frutos podres possam cair, fazendo com que as 
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multidões que procuram refúgio com você encontrem sombra benéfica para seus membros cansados e 

frutos maduros para satisfazer sua fome. 

39 As folhas secas e os frutos ruins são todos aqueles atos e costumes rituais que você instituiu em 

Meu Trabalho, embora não pertençam a ele - que, porque você os praticou persistentemente dia após dia e 

ano após ano, você finalmente olha como se fossem a própria Lei. 

40 Eu quero que você abra os olhos para a verdade, para que você possa tomar consciência da pureza 

da Minha Doutrina e gradualmente se livrar de todas as coisas supérfluas que você adicionou aos seus 

costumes religiosos. 

41 A tempestade está se aproximando, mas não está vindo para destruí-lo, mas para deixá-lo um 

benefício muito grande se você permanecer prudente e souber como usar seus ensinamentos. Mas se te 

agarrares aos teus costumes por causa do teu fanatismo e não fizeres uso do teste, cairás numa profunda 

estagnação, da qual não sabes quanto tempo durará. Depois disso, um novo turbilhão, ainda mais forte, 

virá tirá-lo do seu sono, dos seus erros e da sua desobediência. 

42 Pensai cuidadosamente no propósito da Minha nova manifestação, e chegareis à conclusão de que 

vim libertar-vos dos senhores do mundo, das correntes da ignorância e do fanatismo, com as quais eu 

coloco o vosso espírito em liberdade para ajudá-lo a elevar-se até Mim e servir o seu próximo, fazendo uso 

das suas faculdades espirituais. Mas depois de te ter dado esta liberdade, queres cair de novo nas trevas e 

num jugo mais doloroso? Pensa nisso com a maturidade de um espírito desenvolvido e instruído, para que 

possas medir as consequências que uma nova desobediência te poderia trazer. 

43 Mesmo agora, ganhe a convicção de que eu não o chamei para adorar novos símbolos, mas para 

aprender uma Doutrina do amor. Entendam que nem mesmo é da Minha vontade que permaneçam juntos 

para sempre no calor desses locais de encontro, mas que assim que estiverem fortes, se ponham em prática 

a lição que aprenderam. Não é de nenhuma conseqüência que, ao fazer isso, você deva afastar-se daqueles 

que escutaram com você o Mestre, pois no final você está unido para sempre no espiritual. 

44 Lembrai-vos que vos disse que cientistas, teólogos e filósofos virão até vós para vos interrogar, e 

que não deveis, por atos indignos de adoração e palavras confusas, esconder o brilho da luz que acendi no 

vosso espírito, nem deveis manchar a integridade de uma obra sem mancha, como a que vos foi confiada, 

mas mostrar aos interrogadores a sabedoria que vos dei para possuirdes. 

45 Pensai nos vossos filhos, naquelas gerações de amanhã que vos considerarão seres privilegiados 

porque tendes tido a incomparável sorte de ouvir a voz do Espírito Santo através dos Seus portadores, e 

que naturalmente quererão ver nas vossas obras a virtude e a pureza, a espiritualização e a sabedoria que 

de Mim recebestes como herança. Já pensaste nisto tudo? - No entanto, se vocês se equiparem, todos vocês 

podem Me servir, todos podem ser bons, e todos podem se elevar a Mim. Se não fosse assim, eu não te 

teria chamado na Terceira Era. 

46 Agora vocês são seres humanos, mas eu farei de vocês anjos que viverão no Meu Reino de Luz. 

Hoje estais em prova, purificai-vos neste cadinho de visitas, do qual emergirão puros e fortes. 

47 Assim como aponto as tuas imperfeições para que as corrijas, também abençoo e louvo as tuas 

boas qualidades e boas obras. Acredita que eu não o vi rezar pelos doentes? Pensais que não vi os vossos 

esforços para difundir o conhecimento da Minha Doutrina e que não reparei no vosso esforço para vos 

renovardes, bem como nas vossas renúncias e sacrifícios para ganhar a Minha misericórdia? Tudo isso eu 

sei, tudo isso eu vejo, e prova disso é que em cada bom trabalho que você faz, eu faço você sentir Minha 

paz e uma profunda satisfação porque você tem feito o bem. 

48 Nestes momentos ouço-te dizer-me: "Pai, quanta dor a guerra deixa no seu caminho entre a 

humanidade". Nós podemos "ungir" os doentes que estão ao nosso alcance, mas o que podemos fazer por 

aqueles que sofrem em nações distantes"? O Mestre diz a todos vocês que são capazes de chorar por seus 

irmãos: Continuai a visitar e "ungir" aqueles que podeis alcançar, e rezar por aqueles que estão longe, 

porque eu farei aquilo que não podeis fazer. Logo chegará o tempo em que vocês terão que se espalhar 

pelo mundo e levar às nações a Minha mensagem de liberdade espiritual, paz e salvação; logo será o 

tempo em que Meus emissários farão a humanidade sentir a doçura do Meu bálsamo curativo na essência 

da Minha Palavra. 

49 Comam agora, todos vocês, do pão da Minha Palavra e sintam o perdão do vosso Pai, todos vocês 

se sentam à mesa. Eu não te pergunto quem lavou as mãos antes de tomar o pão e quem não o fez. Quero 
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que tanto aquele que sabe preparar o seu coração para ouvir a Minha Palavra como aquele que vem sem 

esta preparação se alegre de comer o Pão Divino, pois todos são Meus filhos e tudo o que eu transformarei 

em apóstolos da verdade. A árvore, a fonte, e o caminho são para todos. 

50 Eis aqui o Espírito da Verdade no século XX, expondo o que ele falou na Segunda Era, e que vós 

não fostes capazes de interpretar. Meus apóstolos de outrora estavam em confusão enquanto Me ouviam, e 

ao discutir entre si diziam: "Parece que o Mestre às vezes se contradiz a si mesmo". Mas chegou o 

momento em que eles estavam cheios do Espírito Santo, e percebendo a grandeza da Minha Palavra, 

entenderam que a linguagem humana é pobre demais para expressar o Divino, e por isso acreditaram às 

vezes que o Mestre havia cometido um erro quando Ele os ensinou. 

51 Eles continuaram a Minha obra de salvação, e por obras de amor e humildade escreveram seus 

nomes ao lado do de seu Mestre, testemunhando assim a Minha verdade. 

52 Eis quanto tempo passou desde então sobre esta humanidade, que se diz crente de Cristo e 

reconhece Meus apóstolos como sucessores do Mestre, mas removeu cada vez mais do seu coração aquela 

essência de vida e semente, deixando apenas o Meu Nome, que não sabe pronunciar com reverência nem 

honrar com suas obras. 

53 Procurai o Meu nome na terra, e encontrá-lo-eis nos lábios da maioria dos homens; procurai a 

Minha presença, e encontrá-lo-eis representado apenas em imagens feitas pelas mãos dos homens. 

Procurai o Meu vestígio, e não o encontrareis no coração dos homens, porque ali foi apagado. 

54 Este povo tem Me escutado no tempo presente, e tem ouvido aquele ditado revelador que tem dito: 

"Sim e eles (de antigamente) são o mesmo". Aquele que compreende o significado deste ditado diz então 

para si mesmo: "Como é possível que eu persista na ingratidão e me feche para sempre no Meu egoísmo"? 

Mas nesta reflexão ele desperta e começa a cumprir a sua missão. 

55 Eu vos digo que é necessário que os homens saibam que suas almas já vieram muitas vezes à Terra 

e ainda não entenderam subir no caminho da Minha Lei para alcançar o cume da montanha. 

56 Em meados do século presente terminarei esta Palavra que será semente fecunda em vós hoje e em 

todos os Meus filhos amanhã. 

57 Estude Minha Palavra e procure em seu núcleo a essência divina da vida, e você experimentará a 

felicidade suprema de ser semeadores nos campos do Senhor. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 78  
1 A clareza e a simplicidade do Meu ensinamento deram-vos coragem para dar os primeiros passos 

na Terceira Era, e já começais a balbuciar as Minhas palavras Divinas. Você está começando a perceber 

que é um refresco para o coração remover a dor de um ser humano e mostrar-lhe amor e misericórdia. 

2 Não me chame de injusto quando a dor e as provações o assolam por um curto período de tempo. 

Você deve saber que eles fortalecem a alma, e que, além disso, este povo sempre foi um instrumento da 

Minha Vontade, para dar um exemplo à humanidade através dela. Sê forte para que nas tuas visitas possas 

dar provas de amor e obediência à Minha Vontade. 

3 Entendei e compreendei todos os ensinamentos que vos estou dando neste momento, e não façais 

mau uso deles, pois então voltareis com roupas rasgadas e um coração cheio de amargura, como o filho 

pródigo da parábola. Faça do seu coração um celeiro e mantenha lá a semente Divina. Quando chegar a 

hora, convocarei o povo e o convidarei a vir a esta nação que abrirá suas portas aos estrangeiros, aos 

desabrigados que buscam paz, luz e saúde. E as portas dos vossos corações estarão abertas como as da 

Segunda Jerusalém, a Cidade Espiritual, cuja brancura deslumbrante é mais brilhante que os flocos de 

neve, e cujas portas se abrem desde a eternidade na expectativa dos filhos do Senhor. 

4 Grande é a missão espiritual dos habitantes desta terra. Portanto, preparem seus corações para dar 

abrigo a todo ser humano que se aproxima de vocês, sem consideração de raça, cor ou aparência. 

5 O vosso espírito ainda não é capaz de compreender toda a grandeza da revelação que recebeu neste 

tempo, mas o vosso coração sente que algo grande desceu até vós. O teu mundo de antes desapareceu 

desde que ouviste a Minha palavra, pois o teu egoísmo foi exposto por ela. Esse mundo era pequeno, pois 

se limitava às inclinações pessoais, ao que se possui na terra e à idéia imperfeita que se tem do que é a Lei 

de Deus. Agora o vosso horizonte alargou-se ao infinito, e nele vedes um mundo desconhecido que 

acabareis por conquistar através da vossa evolução espiritual ascendente. Hoje você vê em cada ser 

humano um irmão, e em cada homem um filho da Minha Divindade. Hoje vedes a vida humana como um 

degrau na escada infinita da vossa ascensão em direcção ao Criador. Hoje você sabe que aqueles que 

sofrem neste vale de lágrimas não são esquecidos por Deus, que todos recebem a luz do Seu amor. 

6 Discípulos, permanecei na paz que vos dou, não permitais que o mundo com as suas tentações vos 

arrebata, porque deveis rezar pelos vossos vizinhos. Mas como podem pensar neles se não há paz nos 

vossos corações? Supera as dificuldades da tua vida, não as aches insuperáveis; o poder que está no 

homem é grande; o que te falta é fé. Perseverai na fé, nas boas obras, e por elas moverás montanhas. 

7 Não pense que sua vida é infrutífera quando você pensa que não realizou grandes obras. Se é puro, 

você conseguiu algo bom, pois eu lhe disse que "o último" me reconhecerá através do "primeiro". Aceita 

esta tarefa de bom grado. 

8 Recebo a queixa de alguns corações em que me apresentam que entre os seus parentes há 

incrédulos que se extraviaram. Eles me dizem que falaram muito com eles e não conseguiram nada. Digo-

vos que deveis aprender a falar por obras, mesmo pelo silêncio, que deveis ser sensíveis, para não serdes 

desajeitados. Se vocês se prepararem, se perseverarem, seu olhar se tornará penetrante, e não perderão o 

momento oportuno em que devem dar àquele coração a forma final com seu "cinzel". Sua vitória lhe 

mostrará que aqueles que você pensava fortes em sua obstinação eram na realidade fracos. Ponham em 

acção os Meus conselhos divinos, e em breve dareis testemunho da Minha verdade. Eu te concederei esta 

graça, pois tenho mais para te dar do que tu me pedes. 

9 Entre os vossos parentes estão aqueles que muitas vezes rasgaram o Meu trabalho com a língua e 

fizeram sangrar os vossos corações. Não vos vingarei, porque a Minha justiça é perfeita; mas logo os 

visitarei, pois chegou o tempo em que "todo olho Me contemplará". 

10 Perguntem a vocês mesmos: Estarias aqui e davas-me ouvidos se a dor não te tivesse afligido? 

Havia alguns que blasfemavam, que me repreendiam e rejeitavam; mas a dor era mais forte do que eles e 

os dobrava. Então eles vieram aqui à Minha manifestação e choraram de arrependimento. Hoje eles 

abençoam aquela dor que os fez vir até Mim. 

11 Cabe-vos a vós rezar por aqueles que me negam hoje. Faze-os compreender que eu venho em 

desejo pela tua alma, pois vejo-a faminta e sedenta pela Minha Divina Força de Vida. Não me volto para o 

seu assunto, pois tem tudo o que precisa na Terra. 
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12 Devo dizer-lhes: Não pensem que a alma precisa absolutamente do corpo humano e da vida no 

mundo para poder desenvolver-se. Mas as lições que recebe neste mundo são de grande utilidade para a 

sua perfeição. 

13 A matéria ajuda a alma no seu desenvolvimento, nas suas experiências, na sua expiação e nas suas 

lutas; esta é a sua tarefa, e podeis encontrá-la confirmada nesta manifestação da Minha Divindade através 

do homem, onde eu faço uso do seu cérebro e o utilizo como um dispositivo receptor para transmitir a 

Minha mensagem. Entenda que não só a alma é destinada ao espiritual, mas que mesmo a menor coisa 

dentro do material foi criada para fins espirituais. 

14 Um apelo que estimulo à tua alma para que transcenda a influência do material, que a domina, e dê 

a sua luz ao coração e à mente, usando o dom da intuição. 

15 Esta Minha Luz significa para a sua alma o caminho para a sua libertação, esta Minha Doutrina 

oferece-lhe os meios para se elevar acima da vida humana e ser o diretor de todas as suas obras, mestre 

dos seus sentimentos e não um escravo para basear paixões, nem uma vítima de fraquezas e necessidades. 

16 Quando a alma se deixa dominar pela influência de tudo o que a rodeia na Terra, ela finalmente se 

torna um com o seu corpo a tal ponto que esquece a sua verdadeira natureza, que se afasta tanto da vida 

espiritual que se torna estranha a ela, e assim acontece que, quando o seu corpo morre, fica 

necessariamente confusa e perturbada. 

17 Quão facilmente o corpo morre, mas quão difícil é para a alma, que não sabia como se preparar, 

libertar-se da sua profunda confusão. 

18 Enquanto alguns, na sua confusão, permanecem presos aos seus corpos mortos, outros, retendo na 

sua alma as impressões das suas conchas corporais, continuam a acreditar que são seres humanos e não 

podem ascender ao lar que lhes corresponde, permanecendo presos ao que amaram no mundo. 

19 Não há copo mais amargo na terra, nem uma dor mais forte do que a das almas confusas. Os 

obstáculos, a incapacidade de compreender o que está acontecendo ao seu redor, o remorso, a saudade do 

que deixaram, a solidão, o silêncio, a incapacidade de ascender, constituem o fogo no qual devem se 

purificar até alcançar a luz. 

20 Achas que é um exagero quando te digo que milhões de almas partem deste mundo num estado de 

confusão? É o resultado da ignorância dos homens, devido à sua falta de contemplação espiritual e de 

oração. 

21 Meus Ensinamentos da Segunda Era revelaram aos homens a Vida Espiritual, mas, em vez de 

sondarem Meus Ensinamentos e cumprirem Meus Mandamentos, criaram comunidades religiosas em 

torno de Meus Ensinamentos, que se limitavam à observância de ritos e cerimônias externas, que não mais 

davam luz a suas almas, mas as desviavam do caminho do cumprimento de suas tarefas espirituais. 

22 Alguns de vocês me perguntam se eles caem na escuridão quando saem desta vida. A isto lhes digo 

eu: Se eles não tiverem sondado Minha Palavra, nem a praticam, nada lhes aproveitará ter estado entre 

essas multidões que escutam Minha Doutrina da Luz. 

23 O que a alma quer, que também colherá; esta é a lei e a justiça. 

24 Eu, vosso Salvador, sempre vos mostrei o verdadeiro caminho, e vos revelei os meios para evitar a 

dor, a confusão e a escuridão. 

25 Hoje venho até vós uma vez mais no cumprimento desta tarefa, fazendo luz sobre os vossos 

caminhos incertos, sacudindo-vos da vossa letargia e recordando à vossa alma que ela aguarda um novo 

lar, para o qual deve vir equipada para habitar e desfrutar eternamente. 

26 Venho até vós para vos despertar e para vos perguntar: Quem entre vós é discípulo da sua própria 

vontade? Ninguém, fui eu que te liguei. Para ouvir de novo a Minha palavra, você teve que estar na Terra 

várias vezes. Entre uma encarnação e a seguinte, concedi-vos uma pausa de reflexão e de preparação para 

uma nova vida terrena. 

27 Enquanto a alma estiver na matéria, ela compartilha do cansaço dela, e precisa de um tempo de 

descanso após uma batalha, bem como de reflexão para formar o plano que ela deve seguir antes de 

começar uma nova batalha. Sem estes respites ou descansos no seu caminho, você faria muito pouco 

progresso no seu caminho. Mas é necessário que uma doutrina justa e pura vos ensine estas lições com 

plena clareza, para que o vosso coração, convencido desta verdade, possa alcançar um conhecimento da 

causa de muitos dos fenômenos e eventos que, sem a Minha revelação, jamais seríeis capazes de 
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compreender. No Meu amor misericordioso está o tempo, a vida, o destino de todos; nada escapa ao Meu 

poder. 

28 Vós me conheceis primeiro como um Pai que é implacável na Sua justiça para com as vossas 

transgressões. Este Pai transformou-se para vós no mais gracioso e amoroso Mestre. Contudo, você não 

entendeu como interpretar corretamente os Seus ensinamentos, acreditando que Ele castiga com fogo 

eterno aqueles que não O amam. Agora eu lhes mostro que o Pai não rejeita Seus filhos só porque eles não 

O amam; eu lhes mostro que o amor Divino não tem limites, e que este amor e esta justiça são expressos 

através da Lei da Reencarnação que lhes expliquei. Agora vocês entenderão que, por causa dessa Lei 

Divina, não há transgressão, por mais grave que seja, que mereça o castigo eterno de uma alma. No 

entanto, para vir até Mim, você deve primeiro fazer uma reparação por essa transgressão. 

29 O que eu realizaria contigo se realmente te desse fogo eterno como castigo? Como você 

blasfemaria eternamente contra um Deus que você julgaria injusto, cruel e vingativo! 

30 Meu dever como Pai é dar-vos oportunidades de perfeição em cada curva, e mostrar-vos o caminho 

certo através de ensinamentos perfeitos. Eu vos ensinei a perdoar os vossos inimigos e a amá-los, e vos 

disse: fazei aos vossos semelhantes o que vos fiz, de acordo com a vossa própria experiência. Eu lhe daria 

um exemplo disso se você experimentasse que eu castiguei aqueles que não me amavam com a 

condenação eterna? Você acha que eu não tenho poder para fazer com que aqueles que me odeiam me 

amem? São aqueles a quem eu não dou castigo eterno, mas tempo suficiente para a luz, a renovação e, 

finalmente, o amor brotar deles. Assim como se espera que a terra seja fértil para que a semente germine 

nela, assim eu espero que cumpras o Meu mandamento que te diz: 

"Amem-se uns aos outros." 

31 Quem pode conhecer o seu espírito neste mundo? O clero das comunidades religiosas não pode, 

porque como não se conhece a si mesmo, é ainda menos capaz de conhecer os outros. Os teus pais, com 

toda a sua empatia, dificilmente conseguem ultrapassar os limites dos corações. Pouco, muito pouco, sabe 

a humanidade do espírito, pois cercou essa luz de mistério; mas não há ali nenhum mistério, apenas 

ignorância. Quem, então, no futuro, poderia conduzir o espírito dos homens a caminhos de luz? Quem 

poderia libertá-lo dos seus grandes erros? Só a Minha Doutrina, esta Doutrina que vou escrever no teu 

espírito. Dele brotará a luz que lhe mostrará o caminho, a voz que o guiará. Mas saiba que todo aquele que 

não presta atenção a esta voz, que se deixa ouvir no seu coração cheio de amor, nega a origem do seu ser 

criatura. Pois no momento em que lhe dei à luz do Meu Espírito, acendi nele aquela centelha divina que é 

a consciência, para que lhe repetisse durante toda a sua existência que ele é Meu filho. 

32 Em verdade vos digo que o pecado e a confusão na alma são apenas temporários em comparação 

com a eternidade, e é por isso que a purificação e o juízo não podem ser eternos. 

33 Agora você está se tornando consciente do que você tem feito em relação à sua alma e do tesouro 

de ensinamentos que você não usou. A voz da tua consciência torna-se mais clara e audível, fala do 

passado, do presente, e prepara-te para o futuro. Aprende a reconhecer esta voz, porque nela falo contigo, 

e se a ouvires, tem fé nela. Ai de você se você duvidar! Esta voz sempre te guiará para o bem; mas se 

ouvires uma voz que te tenta para o mal, não é a da tua consciência - é a voz das tuas paixões, que a 

influência do mundo dos sentidos te dá. 

34 Amanhã eles vão lutar contigo porque acreditas neste ensinamento. Pois assim como se apressam e 

se esforçam para sondar esta palavra, assim também os homens se prepararão para lutar contra vocês. Eles 

farão milagres de conhecimento humano e habilidade para provar a você que possuem a verdade. Vós, por 

outro lado, através das vossas obras de amor aos vossos irmãos, realizareis milagres espirituais sem 

ostentação. 

35 Elias, o pioneiro, proclama novamente à humanidade a presença espiritual do Senhor, a vinda do 

Espírito da Verdade, que ilumina e revela o mistério da re-encarnação. 

36 Eu te dou esse conhecimento porque o mundo te cercará e não te deixará escapar do leste ou do 

oeste, do norte ou do sul. Então usareis da autoridade que vos dei para vos libertardes dos vossos 

opressores. 

37 Não temais, pois não sois os únicos no mundo que procuraram a libertação da vossa alma. Neste 

tempo os homens estão se elevando no desejo de Luz, de verdade e da evolução ascendente do espírito. 

38 Lembre-se de Elias, que testemunhou o verdadeiro Deus na Primeira Era. Ouve: 
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39 O povo de Israel caiu na idolatria e adorou um deus pagão. Para convencê-los do seu erro e da sua 

maldade, Elias disse aos sacerdotes do ídolo na presença do povo reunido em uma montanha: "Levantem 

um altar de holocausto de lenha seca e ponham sobre ele o animal do sacrifício. Vou preparar outro altar 

de holocaustos da mesma maneira. Então invocai os nomes dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do 

meu Senhor, e o deus que envia fogo para consumir o sacrifício será reconhecido como o verdadeiro 

deus". 

40 O ídolo permaneceu surdo aos apelos dos seus sacerdotes. Elias disse-lhes: "Clamai em voz alta, 

para que o vosso Deus vos ouça, para que acorde, porque talvez durma". Quando os idólatras 

consideraram seus esforços em vão, o profeta dedicou-se à oração, pedindo a seu Senhor que se mostrasse 

como o Deus vivo e verdadeiro. Elias mal tinha terminado sua oração quando um raio desceu do céu e 

consumiu o holocausto. 

41 O povo reconheceu o engano dos sacerdotes de Baal e ao mesmo tempo percebeu que Jeová, o 

Deus de Elias, é o único e verdadeiro Deus. 

42 Este Elias, que foi prometido naquela época para esta época, está novamente entre vós. O Divino 

Mestre prometeu-lhe na Segunda Vez, e ele chegou a tempo. 

43 Deixem Elias estar em cada um de vós, especialmente quando se encontrarem sujeitos a 

julgamento. Mas então lembre-se de que Elias é todo amor, fé e humildade, para que você possa imitá-lo e 

então a profecia possa se tornar realidade em você. 

44 Muitos tipos de idolatria existem nos dias de hoje. Ciência, guerra, ouro, poder, fanatismo 

religioso, prazeres são outros numerosos ídolos aos quais os homens se submetem de bom grado. 

45 Alimentai-vos com a Minha palavra, para que sejais fortes. Tenha em mente que você terá que 

ouvir muitas palavras que contradizem o que eu lhe ensinei, e nenhuma delas deve confundir você ou fazer 

você duvidar. 

46 O livro está aberto, lido nele, pois como o vosso Pai é um livro de sabedoria, assim podeis ser um 

livro de instrução e experiência para os vossos irmãos. 

47 A vida que o rodeia é uma das muitas páginas do Livro Divino. É por isso que já vos disse muitas 

vezes: Aprendam a lição diária que a vida vos dá. Neste tempo vocês devem se tornar os bons conselheiros 

que falam com palavras e também através de ações. Você poderia falar de renovação se seus irmãos o 

surpreendessem em lugares sombrios? Você poderia ensiná-los a viver em paz se descobrissem que não há 

harmonia em sua casa? 

48 Vejo que muitos dos corações deste povo ainda estão dormindo, não querendo entender que já está 

próximo o dia em que deixarei de lhes dar meus ensinamentos nesta forma. Mas quando virem que o livro 

fechou, chorarão por sua falta de compreensão; mas então será tarde demais. 

49 Felizes aqueles que se equipam e se encontram prontos para obedecer à vontade do seu Mestre, 

pois saberão unir-se a Mim em pensamento na entrada do novo período, e exclamarão: "Senhor, o Teu 

livro ainda está aberto". 

50 Comparei a Minha Palavra com o grão de trigo que semeei no vosso coração com infinito amor. O 

coração é o solo onde começa a germinar, porque o vosso coração é dotado de sensibilidade; mas 

transmite as suas impressões ao espírito, que na verdade preserva a Minha Palavra. Mesmo que o coração 

se esqueça do seu Pai e não bata mais pela vida, essa semente permanecerá preservada no espírito e 

chegará o tempo em que germinará. Esse tempo pode estar perto ou longe, de acordo com o despertar da 

alma para o amor do Criador. Mas como o desenvolvimento da alma pertence à eternidade, não há 

impaciência no Pai. Sois vós que, quer como homens, quer como seres espirituais, deveis apressar os 

vossos passos para evitar experiências dolorosas através da prática do bem. 

51 O Livro da Sabedoria Divina, selado com sete selos, foi desprendido do Cordeiro. Foi o amor do 

Divino Mestre pela humanidade que fez com que os segredos do Seu conselho oculto fossem revelados a 

eles. O Sexto Selo revela o seu conteúdo neste tempo e fala de verdades profundas, deixa-nos ver o futuro 

do nosso mundo e abre o caminho para a eternidade espiritual. 

52 Eu vos ensinei que a sabedoria é obtida através da oração, mas por isso não quero que prolongueis 

as vossas orações. Eu lhes pedi a oração de cinco minutos, e com isso quero dizer que vocês devem orar 

brevemente para que, nesses momentos, vocês possam realmente se abandonar a seu Pai; mas o tempo que 

lhes resta deve ser dedicado aos seus deveres espirituais e materiais para com seus irmãos. 



U 78 

140 

53 Semeai o vosso caminho de vida com amor, com misericórdia e com boas obras e depois, quando 

deixardes a matéria e dela libertardes a vossa alma, em vez de descerdes para as terras baixas da expiação, 

ela subirá para aqueles mundos onde colherá todos os frutos da sua semeadura entre os espíritos da luz. Se 

não te comportares desta maneira, vais colher dor no teu caminho, e por isso não Me podes culpar, pois 

não criei dor, embora tenha criado tudo o que te rodeia. A dor é a sua criação, é o resultado das suas 

imperfeições. Só vos permito esvaziar o cálice do sofrimento, porque sei que só podeis aperfeiçoar-vos 

quando conheceis o resultado dos vossos trabalhos, pois pelo fruto reconheceis a árvore. 

54 Discípulos, façam da Minha Palavra um livro de recordação no qual possam refrescar suas almas, e 

que amanhã possam trazer este testemunho e esta felicidade a seus irmãos. A minha Palavra deve chegar 

aos confins da terra e tocar todas as almas, transformando a vida dos homens. Minha Palavra realizará o 

milagre da paz retornando a esta terra. 

55 As forças da natureza só se mostram hostis e violentas porque não há harmonia entre elas e os 

homens. Uma vez que os homens vivam na mesma obediência às Minhas Leis em que vivem as demais 

criaturas, reconhecerão neste planeta a imagem da Vida Eterna, aquele Paraíso que abrigará em seu seio 

aqueles que se purificam e ascendem no caminho do amor para o qual Cristo aponta constantemente. 

56 Neste momento, o povo de Israel está se elevando para uma nova vida na Terra. Hoje ainda vive 

presa, mas a Minha luz agora liberta-a. Diante dele é mostrado o caminho e a promessa Divina, que o 

convida a amarrar as sandálias, a pegar a bengala, a orar diante de Jeová e a retirar-se para o deserto em 

desejo da voz Divina, da Lei de Deus e de Suas maravilhas. 

57 Já o despertar começa, já ouviram a voz de Elias, o novo Libertador. Ele vos levou ao pé da nova 

montanha Sião, que se eleva diante do vosso espírito nesta Terceira Era, para que possais ouvir a voz viva 

do Senhor através do órgão humano do entendimento. 

58 Eufórico, permanecestes na Voz Divina quando a ouvistes; mas ela vos anunciou que a sua 

manifestação seria breve, a fim de que vos propusésseis continuar a viagem iniciada, que levaria o vosso 

espírito até às portas da Terra Prometida. 

59 Em outras partes do mundo, também, as nações estão agora despertando porque Elias está batendo 

à sua porta. 

60 Chamei-te Israel porque irás reunir a essência das revelações da Terceira Era, porque serás tu quem 

dará a interpretação espiritual e correcta à minha palavra, e porque contigo se repetirá a história desse 

povo - com as suas provas, as suas lutas e as suas batalhas para alcançar a Terra Prometida, e finalmente o 

triunfo que consistiu na conquista e na posse de um ideal. 

61 Sabei que sois Israel, lembrai-vos de que sois o povo de Deus, abraçai este ideal para que sejais 

mais corajosos na longa peregrinação; mas não proclameis que sois filhos de Israel, pois eles não vos 

compreenderão, mas sim zombarão das vossas palavras. Quem vai pensar que o Novo Israel é Israel 

segundo o Espírito? 

62 Guardem em seus corações este conhecimento revelado através de seu Pai. Mas quando os 

batedores e os ignorantes vierem até vós e vos perguntarem: Sois vós o povo de Israel? respondei-lhes 

como eu respondi aos fariseus e aos ignorantes quando me perguntaram se eu era o Filho de Deus: "Tu o 

disseste". 

63 Dito isto, quero que vocês saibam que este povo, que ainda mal começa a se reunir, convidará 

outras comunidades para se juntarem a eles em seu caminho - convidando-os não tanto pela palavra, mas 

pelo exemplo - e que eles limparão o caminho espiritual dos espinhos para que aqueles que os seguirem 

encontrem o caminho cultivado; pois estou fazendo o chamado a todos os povos e nações do mundo, uma 

vez que o Novo Povo de Israel será formado por povos de todas as raças, classes e credos. 

64 Aqueles que acreditam que o verdadeiro povo de Israel era o da Primeira Era estão em erro; essa 

era apenas a imagem do povo que, no decorrer do tempo, será o verdadeiro povo de Deus, no qual todos os 

homens devem se fundir, amando seu Pai em seus irmãos humanos. Assim dizia a lei na Primeira Era: 

"Amarás a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma". Amarás o teu próximo como a ti mesmo." 

Assim disse Cristo na Segunda Era, quando ensinou à humanidade um novo mandamento: "Amai-vos uns 

aos outros". Para aqueles que cumprem esses mandamentos supremos, Elias proclamou nesta era que eles 

iriam contemplar o Pai em toda a Sua glória. 
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65 A cada um será confiada uma tarefa, e a cada um será revelado os seus dons espirituais, para que 

todos possam ter dentro de si os meios para semear o bem e espalhar a luz. Naqueles dias também, cada 

tribo foi encarregada de uma tarefa e teve seus dons espirituais revelados a ela, para que todos unidos 

oferecessem ao Pai um fruto de rendição, harmonia e fé. 

66 Amados, eu vos forneço tudo o que precisam para as andanças. A tua bolsa de viagem estará 

transbordando com as Minhas bênçãos, e não temerás que elas se esgotem. No entanto, se a falta surgir 

para testar a vossa fé, não vos esquecereis que Israel aprendeu com Moisés nos Primeiros Dias, que aquele 

que confia no Senhor jamais perecerá. 

67 Observa e reza, ó Israel! Ó povo destinado a levar a bandeira da espiritualização pelo mundo, 

aprendei a levar no vosso coração o tabernáculo, no vosso espírito a arca do pacto e na vossa consciência a 

lei. 

68 Ide e proclamai aos vossos irmãos que a hora da liberdade chegou, e que a voz ouvida na quietude 

da noite é a voz de Elias, que se apressa de um extremo ao outro do mundo e desperta as almas que 

adormeceram. Não tenhais medo do escárnio e do desprezo dos vossos irmãos; mas se o mundo vos odeia, 

sabei que Me odeia antes de vos odiar. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 79  
1 Alguns ouviram Minha Palavra no início deste tempo, outros chegaram tarde, mas em verdade vos 

digo, não é o tempo longo ou curto que me escutastes que vos dará avanço espiritual e progresso, mas o 

fervor e o amor com que abraçais Minha Doutrina, e a misericórdia presente em vossas obras. 

2 Vinde a Mim, vós que estais cansados, tristes e famintos de amor, aqueles que a humanidade tem 

tratado mal. Vem ter comigo, tu que estás doente. Vou fazer-te sentir o doce amor da Minha Misericórdia. 

Eu removerei a vossa tristeza e vos farei filhos da paz, da luz e da fé. - Você me pergunta porque vim até 

você: Porque vejo que te esqueceste do caminho de regresso ao útero de onde saíste, e eu mostro-to de 

novo. 

3 O caminho é Minha lei e, seguindo-a, a alma alcançará a imortalidade. Eu lhe mostro o portão, que 

é tão estreito quanto o caminho, que eu lhe mostrei naquela época com minhas instruções. 

4 Estou atualmente reconstruindo o templo ao qual me referi quando disse aos Meus discípulos, que 

estavam admirando o templo de Salomão: "Em verdade vos digo que não ficará uma pedra sobre outra, 

mas eu o reconstruirei em três dias". Eu queria dizer que todo culto exterior, por mais esplêndido que 

possa parecer aos homens, desaparecerá do coração dos homens, e eu levantarei em seu lugar o verdadeiro 

templo espiritual da Minha Divindade. Agora é a terceira vez, ou seja, o terceiro dia, quando eu terminarei 

a reconstrução do Meu Templo. 

5 Discípulos, Minha Palavra derrama sobre suas mentes para que quando chegar a hora de não mais 

ouvi-la, não haja mais fome ou sede em seus corações para Me ouvir. 

6 Amem-se uns aos outros já aqui na Terra, lembrando que todos vocês estão unidos por laços 

espirituais indissolúveis, e que inevitavelmente chegará o tempo em que todos vocês estarão unidos no 

mundo espiritual. Não só cause auto-acusações por essa vida, e não espere até ter de se envergonhar na 

presença daqueles que ofendeu. 

7 Aqueles que desenvolveram o dom da visão podem testemunhar a Minha Presença; mas aqueles 

que não foram capazes de desenvolvê-la, e que carecem de fé, dizem: Eu quero ver para crer. 

8 Você quer que Eu lhe mostre Minha ferida para que você possa contemplá-la e afundar seus dedos 

nela. Mas eu vos digo: Tomé pediu esta prova e ela lhe foi concedida, mas depois chorou pela sua falta de 

fé e deu a sua vida para testemunhar a Minha Doutrina. Se eu te concedesse esta graça, farias como aquele 

discípulo fez? 

9 O dia em que vos dou a Minha instrução é um dia de graça, porque a paz do Meu Espírito se 

derrama sobre todo o universo. Como Senhor ilimitado de todas as coisas criadas, faço sentir a Minha 

presença em todos, e exijo de cada ser e criatura que Me mostre o cumprimento da sua tarefa. Finalmente, 

procuro o Meu templo no coração do homem para habitar dentro dele. 

10 As pessoas que ouvem a Minha palavra não sabem se as suas obras, quando as trouxerem perante 

Mim, se mostrarão agradáveis para Mim. Ah, se pelo menos em vez de medo você sentisse prazer sempre 

que o Meu Raio Divino descesse. Mas a vossa fé é pequena, e o vosso sentido de presságio ainda não vos 

falou da batalha que está para vir, por isso é necessário que eu vos diga que sob a luz que o Sexto Selo se 

espalha, todas as fés, religiões e seitas da terra se unirão para oferecer um tipo de culto ao único Deus que 

todos procuram. 

11 Sobre estes campos secos caiu a chuva frutífera de dor, e logo estarão receptivos para receber a 

semente espiritual. Estou a formar um povo que vai crescer de dia para dia. Eu a formarei de homens de 

todas as raças, e sua primeira tarefa será fazer sulcos na terra com suas obras de amor, para depois semear 

as sementes da Minha verdade. 

12 Quanto mais você deve meditar em Minha Doutrina e preparar seu coração para oferecer um 

verdadeiro testemunho e exemplo aos seus irmãos através do amor e da misericórdia de suas obras! 

13 Aproveitai estes ensinamentos, pois este é o momento em que Minha luz, quando chega ao órgão 

mental do portador da voz, torna-se palavras em seus lábios e vos fala do reino espiritual que todos vós 

sois convidados a habitar. 

14 Falo ao homem cuja essência brotou da fonte criadora de Deus, e que, tendo recebido o Sopro 

Divino em seu espírito, é capaz de compreender e manter a comunhão espiritual com seu Pai. 
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15 Eu sou o vosso Pai, do Meu Espírito veio a ideia de vos trazer à vida, e esta inspiração foi 

realizada. Em Meu Espírito estava a vontade de vos criar, e o homem foi feito. Eu queria que você tivesse 

semelhança comigo, como deve ser entre um pai e seus filhos, e eu lhe dei espírito, e através desse espírito 

você será o mais próximo de Mim entre todas as criaturas. 

16 Eu confiei ao espírito uma tarefa no mundo material para que ele possa encontrar nele um amplo 

campo para o seu desenvolvimento, um mundo de experiências e pequenas e grandes provas que seriam 

escada, pedra de toque e vale de expiação. 

17 O corpo humano foi confiado ao Espírito, para que nele pudesse encontrar o meio mais eficaz e 

perfeito de se desenvolver - um corpo equipado com um cérebro, para que o Espírito pudesse manifestar a 

sua inteligência através dele; um portador de nervos sensíveis, para que pudesse perceber cada sensação 

corporal. O coração também foi plantado no corpo, para que o amor e todos os bons sentimentos que dele 

emanam tenham um mediador humano. Mas eu queria que essa criatura, dotada pelo Pai de tanta graça, 

que devia servir de apoio à alma que encarnava nela, fosse fraca, para que a alma pudesse lutar nela e 

nunca se abandonasse às inclinações da carne. 

18 A carne na sua fraqueza é obstinada e sensual, ama o inferior e, portanto, deve ser governada. 

Quem melhor para realizar esta tarefa do que a alma, que é dotada de força, luz, inteligência e vontade? - 

A fim de que o progresso e o desenvolvimento da alma sejam meritórios diante de Deus e diante de si 

mesma, foi-lhe concedido o livre arbítrio para escolher o caminho do bem ou do mal, e assim erguer-se ou 

cair por si mesma. 

19 Assim surgiu a batalha dentro do homem, uma batalha da alma com a matéria. Quem você acha 

que vai sair vitorioso da batalha? - A alma não tinha armas porque estava apenas começando seu caminho 

de desenvolvimento; o mundo e a matéria, por outro lado, tinha muitas armas para derrotá-la, muitas 

tentações para derrubá-la, e muitas armadilhas para arruiná-la. 

20 O Pai - previdente e misericordioso, e com intenção de vitória e salvação da alma - acendeu nela 

uma luz que deveria servir de farol em todo o caminho, guiando-a nas trevas - um juiz interior em cada 

obra realizada, um conselheiro que deveria sempre instigar o homem a fazer o bem e assim impedi-lo de 

cometer erros. Esta luz, que atinge a parte material do ser humano através da alma, é a consciência, é a 

centelha divina que nunca se apaga, o juiz que nunca pode ser subornado, o farol que nunca muda de 

posição, o guia que nunca falha o caminho. 

21 Estas são as três partes das quais o homem é composto, isto é, suas três naturezas - a divino-

espiritual, a espiritual e a material, em perfeita união, para que a alma triunfe sobre as provas, sobre as 

paixões e as tempestades do mundo, e finalmente tome posse do Reino Espiritual. 

22 Quando você considera que o pecado, os erros, as paixões e o mal em todas as suas formas sempre 

prevaleceram entre os homens, você acha que pode ser dito que o espírito perdeu a batalha, ou que a 

consciência não foi ouvida? - Por ora podeis assumir isso; pois não foi uma pequena provação a que os 

homens foram submetidos, e por isso muitos não a passaram, e foi necessário que, na sua queda, 

esvaziassem o cálice do sofrimento, para que pudessem despertar e ouvir aquela voz que há tanto tempo 

tem sido ouvida. 

23 Agora é o tempo da consciência, do julgamento e do cômputo final, assim como a Segunda vez foi 

a da aurora da espiritualização e a Primeira vez foi a da lei natural. 

24 Eu me revelei à humanidade em três formas diferentes, mas estas três formas representam uma 

única essência; portanto, alguns vêem três divindades onde existe apenas uma. 

25 Eu sou Um e só vos permito atribuir-Me uma Trindade quando compreendeis que na Primeira vez 

Eu me manifestei em Justiça, que na Segunda vez Eu manifestei Meu Amor para vós e que nesta última 

vez Eu guardei Sabedoria para vós; Eu sou Um e não vos permito atribuir-Me uma Trindade a menos que 

compreendais que na Primeira vez Eu me manifestei em Justiça, que na Segunda vez Eu manifestei Meu 

Amor para vós e que guardei Sabedoria para vós 

26 Sabedoria é o livro que hoje se abre perante vós e vos mostra o seu conteúdo de luz infinita, de 

revelações inimagináveis e que nunca alcançou o conhecimento. Só lá saberão o que existe além de vocês, 

e então serão capazes de explicar a vocês mesmos a razão de muitos dos Meus ensinamentos do presente e 

de tempos passados. 
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27 O que você sabe sobre o futuro? O que sabe o homem do que vem depois desta vida? O que você 

sabe sobre o porquê do seu nascimento e da sua morte? 

28 Tudo o que vocês chamam de injustiças de Deus ou ironias do destino, que vocês devem chamar 

de justiça, vocês explicarão a si mesmos enquanto aprendem as lições reveladas a vocês pelo Livro da 

Sabedoria na Terceira Era através da sua consciência. 

29 Não foi profetizado que todos os olhos me veriam naquele tempo? Com isto eu queria dizer-vos 

que todos vocês saberiam a verdade que eu sou. 

30 Como você pode supor - embora você tenha estado na luz do Espírito Santo - que você poderia 

permanecer na escuridão para sempre? 

31 Eis que os homens se destroem e se odeiam uns aos outros, roubando o poder uns dos outros sem 

se encolherem do crime, do engano ou da traição. Há homens que morrem aos milhões como vítimas de 

seus semelhantes, e outros que perecem sob o efeito do vício. Há luz neles? Será que o espírito que vive 

neles fala? O que existe é escuridão e dor, o resultado do mau uso do dom do livre arbítrio e de não escutar 

a voz interior, e de não focalizar a atenção deles na luz daquela centelha de Deus que todos vocês 

carregam dentro do seu ser, que é o raio de luz Divino que vocês chamam de consciência. 

32 O homem afundou-se no abismo, e até lá a sua consciência o acompanhou, esperando o momento 

certo para ser ouvido. Em breve esta voz será ouvida no mundo com tanta violência como você ainda não 

pode imaginar. Mas isso levará a humanidade a levantar-se do seu abismo de orgulho, materialismo e 

pecado, a lavar-se nos rios de lágrimas do seu arrependimento, e a começar a evoluir para cima no 

caminho da espiritualização. Eu ajudarei todos os Meus filhos, pois eu sou a Ressurreição e a Vida que 

ressuscita os "mortos" da sua sepultura. Nesta vida que hoje ofereço à humanidade, os homens farão a 

Minha vontade e renunciarão ao livre arbítrio por amor, convencidos de que quem faz a vontade do Pai 

não é um servo nem um escravo, mas um verdadeiro filho de Deus. Então você conhecerá a verdadeira 

felicidade e a paz perfeita, que são o fruto do amor e da sabedoria. 

33 Povo, vós Me pedis perdão por todos os erros que cometestes, porque a Minha Palavra moveu 

profundamente as vossas almas. Mas eu pergunto-lhe: Por que você não sente o mesmo remorso quando 

sua consciência desaprova qualquer uma de suas obras? Esta voz interior e aquela que se manifesta através 

destas vozes portadoras são diferentes umas das outras? Pense e entenda que você nem sempre Me ouve 

nesta forma para fazer você se arrepender. É necessário que pouco a pouco vocês se espiritualizem, e que 

dia após dia ouçam com maior clareza a voz de sua consciência, que existe dentro de vocês como um livro 

de sabedoria e amor. 

34 Entenda que embora a criação esteja aparentemente completa, tudo está evoluindo, se 

transformando e se aperfeiçoando. A tua alma pode escapar desta Lei Divina? Não, meus filhos. Ninguém 

pode dizer a última palavra sobre o espiritual, sobre a ciência ou sobre a vida, pois são as Minhas Obras 

que não têm fim. 

35 Eu vos ensino a tomar o lugar que tenho destinado a cada um de maneira digna, e a seguir com 

docilidade e ao mesmo tempo com firmeza o caminho que o amor de Meu Pai tem traçado para vós. 

Minha Palavra Celestial ilumina tanto aquele que ocupa a posição de mestre como aquele que cumpre a 

tarefa de um subordinado; é como a luz do sol que ilumina a todos. 

36 Os homens na Terra ainda não realizaram as suas maiores obras, aquelas que dão ao coração do 

meu Pai uma satisfação divina. Ainda suas obras, que são maravilhosas do ponto de vista humano, provam 

ser pequenas quando seus autores as julgam com Minhas leis de amor. Esta é a razão pela qual muitos 

cientistas não querem se preocupar com o espiritual, porque sabem que há a presença d'Aquele que sabe 

tudo - Aquele que vê tudo e julga tudo. Eles preferem negar a Minha existência, pensando que ao fazer 

isso eles silenciarão a voz da sua consciência. 

37 Não pensem que julgo mal os meus filhos por quererem saber os segredos da natureza. Não, a 

minha sabedoria é a herança divina que tenho para os meus filhos. Mas eu julgo muito bem o propósito ou 

intenção dos cientistas, se essa intenção não estiver de acordo com os fins para os quais os segredos da 

natureza foram revelados a eles. 

38 Quando te digo que a Minha sabedoria será tua, acreditas que uma única vida na Terra pode ser 

suficiente para saber tudo o que tenho para te revelar? Se vos digo que não podeis adquirir a ciência 
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humana sem percorrer o longo caminho do desenvolvimento, podeis ainda menos adquirir o conhecimento 

do espiritual sem um desenvolvimento completo do vosso espírito. 

39 Não coloco a espiritualidade em oposição à ciência, pois este erro foi o dos homens, nunca o meu. 

Pelo contrário, eu vos ensino a harmonizar o espiritual com o material, o humano com o Divino, o 

transitório com o eterno. No entanto, explico-vos que, para caminhar nos caminhos da vida, é necessário 

conhecer de antemão o caminho que a vossa consciência vos está a pavimentar, cuja lei espiritual brota do 

Espírito Divino. 

40 O homem acredita agir de acordo com sua vontade, ele acredita estar livre de toda influência 

superior sobre ele e finalmente pensa em si mesmo como independente e como o modelador de seu 

próprio destino, sem suspeitar que chegará a hora em que todos entenderão que foi a minha vontade que 

foi executada sobre eles. 

41 Muitas obras de justiça divina serão vistas na Terra; entre elas podereis testemunhar a dos 

cientistas que procuram pessoas simples, sem instrução, que trazem em seus corações a semente da 

espiritualização, ou que desenvolveram o dom da comunhão espírito-espírito, a fim de ouvir através delas 

as revelações que suas mentes não descobriram. 

42 a vós, pessoas que Me escutam, digo-vos mais uma vez que escutem os Meus ensinamentos, pois 

aproxima-se o tempo em que esta manifestação terminará, e então aquele que alimentou, aprendeu e 

manteve o bem espiritual será forte; mas aquele que não o compreendeu ou interpretou de acordo com o 

seu gosto será fraco. 

43 Você vê quantas multidões Me cercam neste tempo de manifestação através do órgão humano de 

entendimento? A verdade é que, depois de 1950, serão poucos os que me seguirão. 

44 Hoje você não entende o que eu lhe digo, mas então você vai entender. 

45 Contemplai com o vosso espírito a escada que se eleva perante vós até ao infinito. É como um 

caminho luminoso que vos convida a vir ao seio do Pai, que é um seio de paz e de alegria inexprimível. 

46 Encontrei-vos perdidos como náufragos sem bússola, como vagabundos perdidos no deserto; mas 

enviei-vos uma luz que vos ajudou a encontrar um caminho cheio de esperança, fé e consolo que 

encorajou e infundiu o vosso espírito com vitalidade e energia para ir em direcção ao objectivo prometido. 

47 No final da escada, lá no cume, há uma casa à qual todos vocês estão destinados, mas que devem 

alcançar por mérito, por fé, por grande amor e misericórdia sem limites, derrubando obstáculos, vencendo 

adversidades e conquistando inimigos, até finalmente chegarem à Nova Terra Prometida, que não é deste 

mundo. 

48 Esta escada é um caminho reto onde não há armadilhas ou labirintos, pelo qual quero que vocês 

entendam que não encontrarão dificuldades no cumprimento da Minha Lei. 

49 Caminha firmemente por este caminho, luta pela tua ascensão, eu vou-te tornar forte. Entendido: 

Se não for com o Meu poder e a Minha luz - com que armas vocês lutarão e se defenderão? Se eu não te 

concedesse a Minha espada de luz - com o que superarias as tuas tentações? Se eu não vos cobrisse com o 

Meu manto - como poderiam libertar-se dos vossos inimigos? Mas em verdade vos digo, até a Minha 

proteção e a luz da Minha espada tendes de ganhar com os vossos méritos! 

50 Que as suas pegadas permaneçam visíveis no caminho espiritual que se abre diante de si. Que 

sejam exemplos de boas obras, renúncias, atos nobres, amor elevado e misericórdia sem limites. 

51 O destino de cada um é marcado pela sua tarefa espiritual e pela sua tarefa humana. Ambos devem 

estar em harmonia um com o outro e direcionados para o mesmo objetivo. Mas em verdade vos digo que 

não levarei em conta apenas as vossas obras espirituais, mas também as materiais, pois também através 

delas o espírito pode adquirir mérito, se nelas houver amor e misericórdia para com os vossos irmãos. 

52 Vocês não estarão sozinhos em suas andanças; diante de vocês, há muitos seres - alguns muito 

próximos e outros mais distantes - que também avançam passo a passo, observando e orando por aqueles 

que vagueiam atrás deles. Eles não desejam chegar sozinhos ou ser os primeiros, mas preparar o caminho 

para seus irmãos, para que um dia a alegria dos primeiros possa ser a alegria de todos. 

53 Quão glorioso é este caminho aos Meus olhos! Que refrescante é o Meu espírito quando vê o 

progresso dos Meus filhos e o seu esforço para ascender, para alcançar novos graus de perfeição! 
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54 Há seres de todos os mundos e outras esferas do mundo, alguns em espírito e outros encarnados, e 

todos executam tarefas diferentes. É no infinito (mundos alheios) que você faz o seu lar, para desfrutar da 

paz do espírito amanhã. 

55 Enquanto você ainda está se aproximando do objetivo, acalme sua mente, que às vezes se 

assemelha a uma tempestade, e ouça a Minha Palavra, preste atenção a ela, e a penetre, pois ela é a luz do 

farol para sua salvação. Muitos vieram até Mim como náufragos; mas Eu lhes dei a Minha paz, que tem 

sido como um bote salva-vidas, e os enviei de novo ao mar para buscar seus irmãos que se desviaram. 

56 Aquele que tinha a certeza de perecer, e de repente sentiu que uma mão gentil o salvavava do 

abismo, compreende naturalmente os seus semelhantes quando os vê na mesma situação e estende a mão 

para eles. 

57 Quem não conhece o meu amor não será capaz de fazê-lo sentir pelos seus irmãos; mas quem é 

capaz de senti-lo durante toda a sua vida, ele me testemunha e encontra profunda felicidade em fazer aos 

seus irmãos o que o pai lhe fez. 

58 Ó povo amado, o Mestre quer que você entenda seus ensinamentos e que aja de acordo com suas 

instruções. Já vos disse que Minha Doutrina é um caminho estreito, pois se vos desviardes dele de um 

lado, afastar-vos-eis de Minhas Leis do Amor, e do outro correis o risco de cair no fanatismo, o que 

significa cegueira e estagnação. As tentações estão em ambos os lados do caminho, mas a Luz Divina está 

sempre a brilhar no horizonte, convidando o vosso espírito a ascender e a alcançar a perfeição no caminho 

recto e estreito do bem. 

59 Alguém me pergunta em seu coração: "É imperativo amar para encontrar a salvação?" Mas o 

Mestre responde: Não, não é "imperativo" amar para encontrar a salvação, porque o amor não é dado sob 

compulsão, ele deve surgir de forma natural e espontânea. Aquele que fez essa pergunta só o fez porque 

esse sentimento ainda não nasceu nele; mas eventualmente germinará e florescerá nele, e então ele 

entenderá que o amor na alma é algo que nasce com ele como os frutos da terra; que é a coisa mais natural 

que ele deve levar em seu coração a semente que é um germe de vida. Assim, o amor na alma é a semente 

para a eternidade. 

60 Compreenderam, discípulos, mas imediatamente vos chegam dúvidas sobre se esta humanidade 

pode salvar-se através do amor, pois é precisamente isso que lhe falta. Em resposta, eu lhes digo que o 

amor é como uma semente divina que nunca pode morrer, que permanece escondida no canto mais secreto 

do coração humano, e se ainda não brotou, é apenas porque não foi regada com a água da verdade; pois a 

água que recebeu foi apenas amor aparente. Egoísmo, falsidade, hipocrisia, palavras vazias de (fingido) 

"luz", é isto que o coração da humanidade recebe dia após dia. Mas será possível que o coração se 

alimente de algo que não contém a essência da vida da eternidade? 

61 Eu, o Semeador Divino que lavra os campos com amor para dar-lhes vida, vim irrigá-los com o 

Meu Próprio Sangue, e agora, nesta Terceira Era, dar-vos-ei outra prova do poder e da vida que a semente 

do amor tem. 

62 Quando vos chamei "operários nos Meus campos", não foi porque já o sejais, mas porque quero 

que trabalheis comigo nesta tarefa divina de salvar os vossos irmãos por amor. 

63 Vagueaste longe, e eu digo-te neste tempo: Pára e descansa! Através de todas as vicissitudes da 

vida, você permaneceu fiel ao Meu caminho. Deixa para trás toda essa amargura que experimentaste ao 

longo do caminho da vida. À medida que começam a absorver esta semente (de Minha Palavra) em seus 

corações, vocês percebem que eu estou entregando mais e mais a vocês e não pedindo nenhum relato de 

vocês. Mas saibam que têm o dever de cultivar esta semente na vossa vida, pois chegará o dia em que eu 

irei aparecer como mordomo das Minhas terras e exigir um relato do vosso trabalho. Trabalhar com amor 

e zelo, mas também com simplicidade e naturalidade. Não quero que vos chamem fanáticos, não quero 

que o Meu Trabalho se torne uma obsessão nas vossas mentes. Transmita a Minha verdade através da 

verdadeira caridade e não peça nada em troca, pois Eu lhe darei justiça. 

64 Alegra-te sabendo que tens uma bela tarefa que te foi confiada pelo teu Pai, e lembra-te sempre 

que quando a tua cruz estiver pesada, tens o Todo-Poderoso para te ajudar. Sobe a encosta íngreme, pois 

não é necessariamente o Gólgota que te espera, mas o amor de Meu Pai. 

65 Cuidado para que esta revelação não seja falsificada por ninguém. Purifique suas devoções tanto 

quanto puder, e aumente sua compreensão e espiritualização. Meu Trabalho é perfeito em todos os 
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sentidos; mas se alguma vez descobrirdes algo que considerais imperfeito, sabei que essa imperfeição não 

é divina, mas humana. - Orem por todas as nações do mundo, reconhecendo como elas estão sendo 

purificadas dia após dia pela dor, e como estão sempre manchadas pelo pecado. Orem para que se torne 

leve neles, e que - quando reconhecerem o tempo em que são puros - saibam como preservar essa pureza. 

Pois então eles serão dignos de me ter com eles e sensíveis o suficiente para sentir a minha presença. 

66 Abençoo todos os povos - aqueles que Me amam e aqueles que Me rejeitam - tanto os que Me 

seguem como os que se distanciaram de Mim. Todos são chamados a entrar na Minha presença, e mais 

cedo ou mais tarde encontrarão o caminho que os conduzirá à casa do Pai que os espera com amor. 

67 Todos vocês chegarão à mesa onde "os primeiros" se refrescaram, e experimentarão que há lugares 

e alimentos suficientes que também esperam por vocês. Apliquem esta parábola tanto à vida material 

como à vida espiritual, e compreenderão que para aqueles que cumprem as leis da vida humana e as do 

espírito, não há necessidade de sentir dor. Reflita sobre este ensinamento e, concentrando-se na parte mais 

íntima do seu coração, ouça a voz da sua consciência. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 80  
1 Pessoal, eu vos banhei com os Meus favores para conter-vos e fazer-vos ouvir a Minha Palavra. 

Celebrei uma festa neste tempo de lembrança, para que, uma vez que não ouvis mais a Minha palavra, 

estejais preparados e as vossas reuniões sejam como uma festa de fraternidade, para a qual se apressam 

aqueles que não ouviram esta voz e que vêm em desejo por vós. Mas quando a Minha Palavra alcançar as 

massas em toda a sua pureza e essência espiritual, elas exclamarão: "O Espírito Santo de facto derramou 

luz sobre nós"! E eles compreenderão o Meu ensinamento, no qual vos disse: "O homem não vive só de 

pão, mas de cada palavra que vem de 

Deus está a chegar." 

2 Eles não mais se ajoelharão para rezar, pois terão aprendido a enviar seus pensamentos em desejo 

de comunhão espiritual com seu Mestre. Seu espírito se fortalecerá, em tempo de luta será incansável na 

difusão da Palavra Divina através de obras, palavras e pensamentos. Ele procurará os necessitados para lhe 

trazer uma mensagem espiritual. Outras vezes ele cumprirá sua missão no isolamento de seu quarto de 

dormir, rezando por seus irmãos. 

3 Chegam tempos de dor quando muitas pessoas que pensam estar preparadas para ajudar 

espiritualmente as pessoas são incapazes de fazer nada, ou muito pouco, porque se ocuparam apenas em 

encher a mente com a aprendizagem e a ciência do mundo, e deixaram seus corações vazios. 

4 Vocês que Me ouvem devem preparar o caminho para aqueles que Me receberão em espírito. Não 

foi o acaso que trouxe para a Minha Presença aqueles que receberam a Minha instrução, assim como não 

será o acaso que desenvolverá os dons do Espírito naqueles que sentirão a Minha Presença sem a 

necessidade de um portador de voz humana. 

5 Sensibilidade, presságio, revelação, profecia, inspiração, espírito, dom de cura, palavra interior - 

todos estes e outros dons surgirão do espírito, e através deles os homens confirmarão que um novo tempo 

amanheceu para os homens. 

6 Hoje você duvida que esses dons espirituais existam porque alguns os escondem do mundo, 

temendo a sua opinião; amanhã será a coisa mais natural e bela possuí-los. Eu venho até você nesta 

Terceira Era porque você está doente de corpo e alma. Os saudáveis não precisam de um médico, nem os 

justos da purificação. 

7 O amor do meu Pai esqueceu todos os insultos que a humanidade lançou sobre Mim, e o Meu amor 

correu inexaurível para lhe dar vida. Séculos passaram por muitas gerações de pecadores, de fratricidas, e 

enquanto o homem perde cada vez mais a esperança de encontrar a salvação, eu venho e continuo a 

depositar a Minha confiança em Ti, porque sei que Tu eventualmente Me amarás. O teu amor vai salvar-te 

neste tempo. 

8 Hoje, o Pai não pergunta: Quem pode e quer salvar a raça humana com o seu sangue? Nem Jesus 

responderá: Senhor, eu sou o Cordeiro que está pronto a preparar o caminho para a expiação da 

humanidade com o seu sangue e o seu amor. 

9 Nem vou enviar a Minha "Palavra" para me tornar homem neste tempo. Essa era acabou para você, 

e deixou seu ensinamento e avanço em seu espírito. Agora inaugurei uma nova época de progresso 

espiritual, na qual vós sereis os que ganharão mérito. 

10 A "Palavra" de Deus, que é Espírito, Luz e Vida, desceu voluntariamente do Seu Reino para falar 

diretamente aos Seus filhos. Cristo foi um exemplo de humildade entre os homens quanto à Sua natureza 

física; quanto ao Seu espírito, Ele foi a perfeição. 

11 Quando chegou o último momento na terra para "O Cordeiro", Ele falou ao Pai com a mesma 

mansidão com que aceitou a sua missão: "Tudo está cumprido". Esse Sacrifício é a maior lição de amor e 

misericórdia que eu dei à humanidade. Esse Trabalho era como uma semente que caiu sobre cada alma. 

12 Por que alguns esperam o Espírito da Verdade como homem, para fazer de novo esse sacrifício? 

Neste tempo eu vim em espírito, como ofereci, para derramar Minha luz na forma de inspiração entre os 

homens, para que eles, iluminados por essa luz, possam encontrar a salvação através de seus próprios 

méritos. Parece-te difícil amar e ajudar-te na vida? 

13 Não vos peço que deixeis tudo para trás, como pedi àqueles que Me seguiram na Segunda Era. 

Entre eles, alguns deixaram seus pais, outros seus companheiros; deixaram suas casas, suas praias, seus 
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barcos de pesca e suas redes - tudo isso eles deixaram para trás para seguir Jesus. Nem eu lhe digo que é 

necessário que derrame o seu sangue neste momento. 

14 Já vos disse que onde cada um de vós habita, ele pode fazer muito, dia após dia. Buscai no íntimo 

do vosso ser o bom núcleo que coloquei em cada um dos filhos da Minha Divindade; esse núcleo não 

pertence ao coração, mas ao espírito. 

15 Não te esqueças que a tua origem está no Meu amor. Hoje seu coração está endurecido pelo 

egoísmo, mas uma vez que se torne receptivo novamente a cada inspiração espiritual, sentirá amor pelo 

próximo e simpatizará com a dor dos outros como se fosse a sua própria dor. Então vocês poderão cumprir 

o mandamento que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". 

16 Esta é a Minha arma: a do amor, que nunca escondi de ti, que sempre mostro claramente na batalha 

contra as trevas do pecado. Quem quiser ser meu soldado, agarre a espada do amor. Assim, só posso falar 

com um povo forjado em dor ao longo de séculos e idades. 

17 O seu espírito chegou para ser composto, e ele só espera e confia na minha vontade. 

18 Neste tempo Elias veio como precursor para preparar o espírito do homem para a união com Mim. 

A palavra de Elias te desperta, te agita e te faz alerta, pois sua luz é como a de um raio de relâmpago. 

19 O teu espírito neste tempo presente é capaz de compreender quem é Elias. Por muito tempo você 

deixou a infância espiritual para trás de si. Foi a fé e o presságio que vos fizeram tomar consciência da 

Minha presença e de cada uma das Minhas revelações neste tempo em que a Minha Doutrina dará aos 

homens a verdadeira grandeza, não a falsa que o mundo dá, mas a que brota da humildade e da virtude. 

20 Uma tarefa difícil espera todos os que se põem a caminho e me seguem. Sem uma cruz ninguém 

Me pode ter como exemplo; mas na verdade vos digo que a cruz que coloco sobre os vossos ombros não 

tem o propósito de vos empurrar para baixo, mas de vos sustentar no caminho doloroso da vossa vida. 

Aquele que lança dele a sua cruz terá de cair, aquele que a ama alcançará a meta, aquele que a carrega na 

terra até ao momento em que respira o seu último suspiro, experimentará nesse momento como a sua cruz 

o eleva, o carrega e o conduz a Mim. Quem se surpreende com a morte enquanto carrega sua cruz sobre os 

ombros, não precisa ter medo de cair no desconhecido. Lá muitos mistérios serão desvendados que o 

homem não conseguirá decifrar. Você acha que o Pai prefere que você seja ignorante na Terra? Não, 

pessoal, eu sou uma constante revelação de mistérios aos homens. Mas estes insistem em ser cegos para o 

que é revelado, e surdos para a Minha voz. 

21 Aqueles que acreditam em Mim sabem que sou puro e justo; mas como o homem ama o mal, a 

impureza o atrai e o pecado o tenta. Ele prefere o desmedido de suas paixões ao esclarecimento da alma. A 

atração que o pecado tem pelo homem é semelhante àquela que se sente diante do vazio e da profundidade 

de um abismo. Como parece difícil para aquele que caiu e não Me conhece salvar-se, e como parece fácil 

para os outros salvarem-se, pois pensam que se confessarem suas transgressões no último momento de 

suas vidas, será suficiente para eles obterem o perdão dos pecados e ocuparem um lugar no Reino do 

Senhor! 

22 Sabei que só a água do arrependimento é que lava a mancha, não o medo do julgamento; que o que 

vos aproxima do Senhor é a restituição de uma alma arrependida por todas as suas transgressões. 

23 Todos acreditam em Mim, mesmo que nem todos o confessem, nem todos Me amam. Não acredito 

no ateu, não vejo ateus, nem eles podem existir. A carne pode Me negar, mas não o espírito. Qualquer 

homem pode negar o seu pai físico, mesmo que ele não o tenha conhecido? Nem pode o espírito negar seu 

Pai espiritual, mesmo que ele não O tenha conhecido. Pode haver um fruto de uma árvore que não tenha 

estado na árvore antes? 

24 Desde o início dos tempos, eu te ensino e te julgo com amor. Se você chamar indevidamente a 

Minha justiça de castigo ou condenação, eu lhe digo que eu o castigo e o julgo com amor. - Falo-vos desta 

maneira porque viveis numa época em que já não é o medo da Minha justiça que vos deve levar a 

obedecer aos Meus mandamentos, mas a volta ao Meu amor, à Minha Lei, porque nela está o amor do 

vosso Pai. Mas se você quer que Minhas leis não o julguem, aprenda-as através de Minhas instruções e 

viva de acordo com elas. Como você vai viver fora do caminho de acordo com a sua própria vontade, sem 

que a dor o atinja inesperadamente? Quem violar as leis, será instantaneamente afligido por elas. 

Queres maiores provas de amor? 
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25 Esta natureza que eu vos confiei é uma verdadeira fonte de vida e de saúde. Bebe água, e viverás 

sem tribulações; terás força, luz e alegria no teu caminho de vida, e o teu espírito cumprirá melhor o seu 

destino. Como você pode afirmar ser saudável de corpo e alma se você não busca esses benefícios onde 

eles estão? Vós procurais a saúde do corpo na terra do médico cujo coração nem sempre tem misericórdia, 

e procurais a saúde da alma despojando-vos de algo material para entregá-lo diante da voz da vossa 

consciência. 

26 Em verdade vos digo que a natureza possui um seio semelhante ao de uma mãe amorosa; refrescai-

vos nela enquanto nela viverdes; pois a alma também participa das delícias do corpo, por cuja mediação o 

Senhor lhe dá tantos e tão belos ensinamentos de amor. 

27 Hoje a humanidade vive longe de qualquer fonte de vida, daí a sua tribulação. Consequentemente, 

o mundo acredita que eu devo acabar com a Minha justiça entre os homens para que a paz e o bem-estar 

possam voltar para eles, enquanto a única coisa que vocês devem fazer é voltar ao caminho da Lei. O 

homem diz que se esforça por um ideal, mas eu digo-lhe: é possível alcançar esse ideal caminhando por 

um caminho sem luz? 

28 Os homens criaram um mundo de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua vontade. Eu 

os deixei tê-lo, para não os privar do seu livre arbítrio; mas este mundo eles se destruirão, como prova de 

que eles construíram sobre areia movediça. "Como deveria ser possível", dizem os poderosos, "que tanto 

poder deveria ser extinto?" E no entanto, impérios, tronos, cetros, ciência e riquezas perecerão. Um pouco 

de fôlego, e só a história ainda vai recolher os restos de tanta falsa grandeza! 

29 Falso eu chamo seu mundo; pois enquanto seu rosto ri, seu coração está - se não cheio de 

amargura, mas cheio de má vontade. E se você já fez isso da vida humana, o que pode dizer de tudo o que 

fez e omitiu em relação à vida e às leis que dizem respeito ao seu espírito? Vós permitiste que ele 

estivesse tão distante da fonte da vida eterna, da verdade, da justiça e do amor que estão no vosso Criador, 

que, embora deva ser o mestre no mundo e acima do material, tornou-se um escravo maltratado e 

degradado. O espírito está tão sujeito às fraquezas e inclinações do corpo. Finalmente cedeu por causa do 

amor que sente pela carne à qual está ligada. Apesar do amor que a alma sente pelo mundo, apesar do 

materialismo excessivo que alcançou, não há quem não tenha sentido, nem por um momento, o desejo de 

ir além desta vida para o Mundo Espiritual. Não há aqui ninguém que ainda não tenha tido um momento 

de elevação interior, que não tenha sentido a existência e a paz daquela vida. As minhas revelações 

espirituais neste mundo são um convite ao Meu Reino. 

30 Chegará o dia em que toda a humanidade conhecerá os Meus ensinamentos. Muitos os negarão, e 

até dizem que foi o tentador que deu esses ensinamentos. No entanto, se estes forem acreditados e 

praticados por um dos Meus filhos, ele verá como mesmo aqueles que Me negaram darão bons frutos 

como um testemunho desta verdade. 

31 Sê saudável de corpo e alma, e toma como modelo os bons patriarcas, aqueles que souberam 

oferecer seu sacrifício ao Pai e tiveram prazer em cumprir seus deveres na Terra. Eu falo com vocês, 

pessoal, e falo com a humanidade. A vós, povo de Israel, falo porque, embora Me escuteis, não andais 

completamente no caminho certo, mas tentai caminhar com o vosso pé direito no Meu caminho, enquanto 

andais com o outro ao lado dele. 

32 Eu digo-vos a todos: Eu sou a saúde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

33 O espírito de Elias leva-te à Minha presença e ajuda-te a tornar-te digno de Mim que vem até ti. 

Não rejeites Elias neste tempo, como rejeitaste Cristo na Segunda Vez, e Moisés na Primeira. 

34 Considerai que Elias tirou o véu com que cobristes muitos segredos, para que pudésseis 

contemplar a glória do Pai. 

35 Seja manso e obediente, para que você possa dar ao seu espírito a oportunidade de cumprir a sua 

tarefa. É o dono da luz da experiência, do desenvolvimento e do conhecimento. 

36 O espírito nasce em Mim, tem sua infância, seu desenvolvimento e sua plenitude; ao contrário da 

"carne" que envelhece e morre, está sempre aumentando em conhecimento e em amor, isto é, em 

perfeição. Você sabe que veio de Mim, mas não sabe como. Também sabeis que deveis voltar para o Pai, 

mas não sabeis de que maneira. Estes são os Meus altos conselhos, são o segredo que você deve respeitar. 
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37 Eu coloquei grandeza no homem, mas não aquilo pelo qual ele se esforça na terra. A grandeza da 

qual falo é sacrifício, amor, humildade e misericórdia. O homem foge constantemente dessas virtudes, 

afastando-se da sua verdadeira grandeza e da dignidade que o Pai lhe deu como seu filho. 

38 Você foge da humildade porque acredita que isso significa pobreza. Você foge das provações 

porque a miséria o aterroriza, sem perceber que eles libertam sua alma. Você também foge do espiritual 

porque pensa que é uma perda de tempo mergulhar nesse conhecimento, não percebendo que despreza 

uma luz mais elevada do que qualquer ciência humana. 

39 É por isso que eu vos disse que há muitos que, apesar de professarem amar-Me, não Me amam, e 

embora afirmem acreditar em Mim, eles não têm fé. Eles chegaram ao ponto de me dizer que estão prontos 

para Me seguir, mas querem Me seguir sem uma cruz. No entanto, eu lhes disse que quem quiser Me 

seguir deve pegar sua cruz e Me seguir. Quem abraçar sua cruz com amor chegará ao topo da montanha 

onde respirará seu último suspiro nesta terra, a fim de subir à vida eterna. 

40 A Vida Espiritual, desejada por alguns, é temida, negada e até ridicularizada por outros; mas, 

inevitavelmente, espera-vos a todos. É o ventre que acolhe a todos, o braço que chega até vós, a pátria do 

Espírito - um mistério insondável até mesmo para os sábios. Mas os meus mistérios podem ser penetrados 

sempre que a chave que se usa para abrir aquela porta é a do amor. 

41 Entenda que desde o início da existência do homem, o Pai tem sido uma constante revelação de 

mistérios para o filho. Alegrai-vos em pensar que, se o homem não alcançou os limites da sua ciência em 

tantas eras da vossa vida (na Terra), também ele descobrirá eternamente novas belezas, novos milagres, 

novos seres, outros mundos, assim que entrar nos caminhos da espiritualização. Estas novas experiências 

farão com que a criança ame o seu Criador com uma perfeição cada vez maior, com um amor semelhante 

ao que eu tenho por vocês. Por causa deste grande e alto sentimento que tenho pela humanidade, tornei-me 

homem, para que Me possas ter perto de ti. Mas depois desse sacrifício, vejo que os homens deste tempo 

são surdos, cegos e ingratos a esse amor, que criaram para si mesmos um mundo no qual não precisam 

obedecer aos Meus mandamentos, Minhas leis justas, Minha Doutrina de amor. 

42 O abismo atrai os homens, o proibido os tenta, eles fazem uso de sua liberdade de vontade à sua 

própria maneira. Para uma humanidade tão viciada nas paixões, na busca do lucro e dos prazeres da terra, 

sua queda parece inevitável. Parece muito difícil para a alma encontrar a salvação, e ela não compreende 

que na Justiça Divina, no amor de seu Pai, ela pode encontrar o caminho pelo qual pode purificar-se, 

evoluir para cima, e encontrar a salvação. 

43 Todos os homens acreditam na Minha existência porque têm espírito e retiveram o profundo 

conhecimento de que Eu existo. Até aquele que Me nega acredita em Mim, pois a Minha presença está 

nele e em tudo o que o cerca. Mas o homem sucumbiu a incentivos e tentações materiais. E a escuridão 

que ele criou desta maneira é aquela que não permite que a humanidade veja o esplendor com que o 

Espírito Santo se aproxima dela neste momento. Mas não haverá nenhum poder humano ou espírito que 

derrote Meu Poder, Minha Luz, ou Meu Amor. Mas quando as crianças choram diante do Pai, algumas 

pedirão perdão e serão perdoadas por sua humildade; outras Me perguntarão: "Pai, por que Me 

castigaste?". A eles eu direi: "Eu nunca castigo; você só colheu no seu caminho o que semeou nele". Não 

conseguiu preservar a saúde do corpo e da alma; mas aquele que desafia as Minhas leis ou as viola, julga-

se a si mesmo em virtude delas. 

44 Viva em harmonia com as leis da natureza e as leis espirituais, e você sempre será saudável de 

corpo e alma. 

45 A humanidade possui hoje muita ciência, mas com ela criou um mundo estranho que a separa do 

que é natural, da fonte da vida, dos elementos da natureza que lhe confiei para a sua preservação e 

refrescamento. Como pode o homem que vive desta forma ser saudável de corpo e alma? 

46 A terra é como uma mãe que estende seus braços para abraçar-te desde o momento do teu 

nascimento; o ar que respiras nela tem semelhança com o Meu Sopro Divino; a majestosa estrela real, em 

seu esplendor como uma tocha de fogo, é uma imagem do Todo-Poderoso, pois é luz, calor e vida. Tens 

também nesta tua natureza água, que é como a verdade, porque é cristalina, transparente e pura; sacia a 

sede atormentadora, purifica e limpa; sob a sua acção os campos tornam-se férteis e as sementes 

germinam. Estes quatro elementos, unidos por leis de Sabedoria Divina, em sua unidade e harmonia, 

formam a sua propriedade. Para viver sobre ela, para desfrutá-la conscientemente e para viver em 



U 80 

152 

completa harmonia com suas leis, eu dotei o homem abundantemente com todas as qualidades, poderes e 

sentidos necessários para a vida. 

47 Por que então, se estás certo de que te amo, me chamas injusto quando sofres por tua própria culpa, 

e dizes que o Pai te castiga? 

48 O meu amor é imutável, não pode ser maior porque é perfeito, nem nunca pode tornar-se menor. 

Eu te dei prova disso quando te concedi esta vida que é o teu abrigo e que é sempre pródiga e maternal 

para contigo. Você perdeu a luz do sol por um único dia? O ar em algum momento falhou em te animar? 

Os mares secaram, ou os rios deixaram de correr, cujas águas lavam toda a terra? E o planeta em suas 

revoluções, ele escapou a qualquer momento de debaixo de seus pés para atirar você para o vazio? 

49 Não errei no que criei, mas o homem perdeu o caminho e a vida postos diante dele; mas logo 

voltará para Mim como o Filho Pródigo que desperdiçou toda a sua herança. Com a sua ciência ele criou 

um novo mundo, um falso reino. Ele fez leis, estabeleceu um trono para si mesmo e se dotou de um cetro e 

uma coroa. Mas como é fugaz e enganosa a sua glória: basta um pouco de Minha justiça para que seus 

fundamentos se abalem e todo o seu reino se desmorone. Mas o reino da paz, da justiça e do amor está 

longe do coração do homem, que não foi capaz de vencê-lo. 

50 Os prazeres e satisfações que o trabalho dos homens lhes traz são apenas imaginários. Em seus 

corações roem a dor, a inquietação e a decepção que se escondem atrás da máscara dos sorrisos. Isto é o 

que foi feito da vida humana, e quanto à vida do espírito e das leis que a regem, estas foram pervertidas 

porque se esqueceu que também há forças e elementos que animam o espírito e com os quais o homem 

deve permanecer em contato para resistir às provas e tentações e para enfrentar todos os obstáculos e 

adversidades em seu caminho de ascensão à perfeição. 

51 Esta luz que vem do infinito a cada espírito não é da Estrela Real; o poder que o espírito recebe do 

além não é uma saída da terra; a fonte do amor, da verdade e da saúde que sacia a sede de conhecimento 

do espírito não são as águas dos vossos mares ou das vossas nascentes; A atmosfera que o rodeia não é 

apenas material, é efluente, respiração e inspiração que o espírito humano recebe diretamente do Criador 

de todas as coisas, d'Aquele que criou a vida e a governa com Suas leis perfeitas e imutáveis. 

52 Se o homem colocasse um pouco de boa vontade em voltar ao caminho da verdade, ele sentiria 

instantaneamente a carícia da paz como um incentivo. Mas sempre que a alma se materializa sob a 

influência da matéria, sucumbe às suas garras e, em vez de ser o mestre desta vida, o timoneiro que dirige 

o seu navio, torna-se escravo das fraquezas e inclinações humanas, e sofre um naufrágio nas tempestades. 

53 Eu já vos disse que a alma vem antes do corpo, tal como o corpo vem antes da roupa. Este assunto 

que você possui é apenas uma roupa temporária para a alma. 

54 Ninguém nasceu por acaso e por mais insignificante, incompetente e miserável que uma pessoa 

possa pensar que é, foi criado pela graça do Ser Supremo, que o ama tanto quanto os seres que considera 

superiores, e tem um destino que o conduzirá, como todos, ao seio de Deus. 

55 Você vê aquelas pessoas que vagam pelas ruas como proscritos, arrastando vício e miséria com 

eles, sem saber quem são e para onde vão? Você conhece as pessoas que ainda vivem nas florestas, 

emboscadas por predadores? Ninguém é esquecido pelo amor de Meu Pai, todos têm uma tarefa a cumprir, 

todos possuem o germe da evolução e estão no caminho onde o mérito, o esforço e a luta trarão o espírito 

até Mim, etapa por etapa. 

56 Onde está alguém que, nem que seja só por um momento, não desejou a Minha paz e desejou ser 

libertado da vida terrena? Todo espírito tem saudades do mundo em que habitava antes, do lar em que 

nasceu. Esse mundo espera todos os Meus filhos e os convida a gozar a vida eterna, que alguns anseiam, 

enquanto outros só esperam que a morte deixe de ser porque têm a alma confusa e vivem sem esperança e 

sem fé. O que poderia mover estes seres a lutar pela sua renovação? O que poderia despertar neles o anseio 

pela eternidade? Eles aguardam apenas a inexistência, o silêncio e o fim. 

57 mas a "Luz do Mundo" voltou, "o Caminho e a Verdade", para ressuscitar-vos para a vida através 

do Seu perdão, para acariciar o vosso rosto cansado, para confortar o vosso coração e para fazer com que 

aquele que não se julgava digno de existir ouça a Minha Voz a dizer-lhe: Amo-te, vem a Mim! 

58 Mas assim como desperto em vós um desejo de eternidade e perfeição, também vos digo: não 

penseis, portanto, que eu quero que ignoreis a vida material. Não interpretes mal os meus ensinamentos. 

Tudo o que foi criado e colocado na Terra serve a sua felicidade. 
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59 Os patriarcas e os justos lhe mostraram com seu exemplo como viver feliz na Terra, desfrutando 

dos bens naturais enquanto cumpriam a Lei Espiritual. 

Tome-os como exemplo, e você será saudável e forte. Quero um povo forte entre vós, que lute e defenda a 

verdade. Se eu vos ensinasse a separar-vos da natureza, voltar-se-ia contra vós. 

60 Com Deus não há contradições, mesmo que os homens às vezes acreditem que as encontram em 

Meus ensinamentos. Para vos ajudar a compreendê-los, abri os olhos à luz e vos disse: Se desejais a saúde 

do vosso corpo, voltai aos braços da vossa Mãe, a Natureza, de quem saiu a vossa concha física, em cujo 

ventre vos embalastes, com a qual vos fundireis quando o seu interior vos acolher de novo. Eu também vos 

disse: Se quereis possuir uma alma forte e saudável, e a esperança de obter a recompensa que vos prometi, 

vivei a Minha Lei, cumprindo os mandamentos que vos dizem: "Amar-vos-eis o vosso Deus de todo o 

coração e alma", e "Amai-vos uns aos outros". 

61 Para cumprir a Minha Lei, não basta falar de Mim, nem basta que sejam grandes investigadores da 

Minha Obra para acreditarem que são Meus apóstolos; pois maior será diante de Mim aquela mente 

simples que não sabe expressar a Minha Palavra, mas que, em vez disso, sabe exercer amor e misericórdia 

entre seus irmãos. 

62 Na Segunda Era, três anos de ensino e doze pessoas foram suficientes para que Eu transformasse a 

humanidade. Hoje, muitos anos de preparação e um grande número de discípulos não têm sido suficientes. 

63 A razão é que você está muito apegado ao material. Apenas cinco minutos você pensa em Mim, e o 

resto do tempo que você dedica a perseguições mundanas. 

64 Eu incuto-te nova coragem para que não pares no teu caminho de desenvolvimento. Observe, pois 

em breve você verá o fim dos senhores do mundo, e quando eles se demitirem, não haverá mais escravos. 

Então a humanidade se considerará como uma só família. Uma centelha de boa vontade mútua brotará do 

coração dos homens, e a paz virá até eles. 

65 Almas perdidas, almas sem paz e sem lei, saiam! Não é a escuridão ou o nada que vos espera, é o 

amor de Meu Pai, é a harmonia de todos os mundos e seres. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 81  
1 Vens neste dia para comemorar o novo pacto que fizeste com o teu Pai. Neste tempo de 

julgamento, o Meu Espírito está presente entre vós para exigir os primeiros relatos do vosso trabalho, das 

vossas obras, e para vos perguntar o que tendes feito desde o momento em que Me prometestes cumprir a 

Minha Lei: amar-vos uns aos outros. 

2 Entre esta multidão aqui estão os "primeiros" a quem confiei a responsabilidade dos "campos" e 

dos "trabalhadores", a quem dei a água cristalina da fraternidade, para que regassem as "árvores" com ela. 

3 A tua consciência repreende-te sem nada? A sua boca só se abriu para aconselhar, ensinar e 

orientar? Ou já se pronunciou, como uma espada de dois gumes que ferida à direita e à esquerda? Você já 

caminhou no caminho espiritual e deixou vestígios de unidade, paz e boa vontade, ou você o impressionou 

com maus exemplos? 

4 Se a Minha palavra ocasionalmente se torna severa, é porque eu não quero que haja falsidade, vício 

ou engano no seio do Meu povo. Se aquele que dirige uma igreja dá maus exemplos, aqueles que o 

seguem vão encontrar obstáculos. Neste tempo de julgamento, colocarei diante de vós, a cada momento, o 

fruto da vossa semeadura. Não desafies a Minha justiça, lembra-te de antemão que eu sou acima de tudo 

uma fonte inesgotável de bondade. 

5 Não posso olhar para vós como criancinhas, para quem se olham todas as imperfeições; pois o 

vosso espírito, quando fez um pacto com a Minha Divindade neste tempo, já tinha percorrido grande parte 

do caminho antes. Aquele que foi discípulo da Minha Lei na Primeira Vez, e discípulo da Palavra 

Ensinante de Jesus na Segunda, deve tornar-se como o Mestre no presente estágio de evolução. 

6 Confio aos vossos cuidados o fruto bom, agradável e doce que dá vida, para que possa fazer-vos 

sentir o contraste com o sabor amargo e a devastação que o fruto da árvore do mal tem causado entre os 

homens. 

7 Eu vejo a terra e as águas manchadas com o sangue dos homens, eu vejo os homens desprezando 

uns aos outros como se fossem seres de espécies diferentes, e matando uns aos outros sem compaixão ou 

piedade. Esta árvore de ambição de poder e ódio foi criada pelos homens, e os seus frutos envenenaram os 

povos da terra. Não permita que esta semente entre no seu meio. 

8 Hoje a voz de Jesus não podia levantar-se e dizer: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem", pois o teu espírito traz consigo o conhecimento da Minha Doutrina de Amor. 

9 Elias abriu o portão para uma nova era, ele preparou os caminhos do Senhor. Ele preparou-vos 

para receber as primícias da Minha revelação e da Minha instrução. Entende os meus ensinamentos e dá 

testemunho deles através das tuas obras. 

10 Neste momento o Sexto Selo está solto, sua luz se espalha pelo globo, para que os homens e 

mulheres que ouvem Minha voz despertem no tempo e se levantem para a batalha. 

11 O caminho é um só, já o conheces. Devias segui-lo para que nunca te desvies dele. É esse mesmo 

caminho que tenho marcado para ti desde que vieste de Mim. No tempo presente, concedi que se 

reunissem em lugares de encontro para ouvir os Meus ensinamentos de amor, e que neles recebam a 

multidão dos necessitados que dia após dia baterão à vossa porta, que é a Minha. 

12 Como vocês devem se colocar interiormente em cada novo dia para receber os necessitados? Com 

absoluta humildade, não com a coroa e o ceptro da vaidade. 

13 Uma vez que este povo se tenha unido espiritualmente, vou anunciá-lo ao mundo inteiro. 

14 Eu vos confio uma parte do Meu Trabalho que é mais branca que o floco de neve e mais pura que a 

água das vossas fontes. Quero que o mantenhas assim até ao fim do caminho da evolução. 

15 Como se um sino tivesse tocado dentro do seu coração, hoje você se lembrou que é um dia de 

graça, um dia em que o Mestre desce para falar com seus discípulos. O meu Espírito aparece entre vós e 

abre-se como um livro de sabedoria. Seu espírito se mostra diante de Mim como uma página em branco, e 

sobre ela eu escrevo Minha instrução. 

16 A Luz do Meu Espírito, derramada sobre toda matéria e espírito em cumprimento de uma 

promessa dos primeiros tempos, desce sobre a mente destes escolhidos, chamados Portadores da Voz, para 

vos tornar audível a Instrução Divina. 
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17 Alguns recebem a Minha proclamação com fé, outros, enquanto Me escutam, sentem que a dúvida 

tomou posse de seus corações. Mas eu não os repreendo, pois a dúvida os levará a aprofundar o estudo do 

Meu ensinamento, e com isso eles também acabarão encontrando fé. 

18 Uma nova vida aguarda a humanidade. Não é que a natureza se transforme; a razão é que a 

humanidade, ao espiritualizar-se por meio desse ensinamento, olhará tudo com os olhos do amor, da fé e 

da misericórdia, ou seja, o homem verá a vida por meio do espírito. Hoje, quando você vê o que o cerca, 

você sente e julga com uma mente focada no material e um coração egoísta. Esta vida deve parecer-lhe um 

vale de lágrimas, um mundo de pecados e, às vezes, até um lugar de castigo. Seus olhos não descobrem 

belezas, o espírito não encontra lugar para si mesmo, nem alimento ou estimulação. Mas, se permitis que o 

espírito suba e ele contempla do alto aquilo que vos rodeia e vos envolve, tereis de vos curvar diante do 

vosso Pai e confessar que fostes surdos, cegos e insensíveis à sua Divina Presença, que se revela em tudo o 

que existe espiritual ou materialmente. 

19 Então a amargura cairá de você, e você conhecerá a bondade que flui de todas as coisas criadas, 

pois tudo é fruto da Árvore Divina. 

20 O sofrimento que a humanidade suporta hoje vem do mau uso do seu livre arbítrio e através da sua 

desobediência à Minha Lei. Seus últimos frutos serão tão amargos que os lançará para longe de si, e isso 

abrirá os olhos para a luz e o coração para o arrependimento. 

21 Torna o corpo dócil e obediente, para que não seja um obstáculo ao teu espírito. Subjeite-o até que 

você tenha feito dele a melhor ferramenta e o melhor colaborador na sua tarefa espiritual. Deixai que a luz 

que o sexto selo irradia seja contemplada tanto pelo espírito como pela carne, pois sabeis que essa luz 

derrama sobre todo o ser. 

22 Compreendei os Meus ensinamentos e sereis Meus bons discípulos que, quando chegar a hora, 

procurarão os seus irmãos e apresentarão a revelação dos Sete Selos. Não pareis de pensar que não sois 

dignos da Minha graça por causa das obras da vossa carne. Já vos disse para parardes com o curso 

frenético desta criatura rebelde e fraca que vos foi confiada na Terra, e que nesta luta ganhais mérito para 

obterdes a Minha graça. 

23 Agora não é o momento para você se sentir triste ou envergonhado pelo seu passado. Lembra-te 

apenas que tens de purificar a tua alma. Agora é o momento de sentir que você é o mais afortunado da 

Terra, porque está ouvindo o Concerto Divino da Minha Palavra. Sim, pessoal, Meu raio de luz se torna 

inspiração e palavras humanas para que vocês possam ter Minha Presença nesta forma. Pára de pensar no 

teu passado e pensa no teu futuro em vez de pensares no teu futuro. 

24 Prepare suas armas de amor para lutar com idéias e teorias humanas. Fortalece o teu coração na fé 

para que não te sintas pequeno, ignorante e fraco diante daqueles a quem chamas educados e aprendizes, 

pois eles podem conhecer algo da ciência e da religião, mas das Minhas novas revelações eles não sabem 

nada. 

25 Quando eu chamei pela vossa renovação, foi para que a mente e o coração, uma vez puros, 

pudessem refletir a Minha Luz Divina. 

26 Vi quantos de vós procuraram e julgaram a Minha Palavra, mas não vos repreendi por isso, porque 

sei que amanhã, entre aqueles que Me julgam, surgirão os discípulos fervorosos. Mais tarde você vai 

ensinar no seu caminho e será ridicularizado. Lembrai-vos, então, da instrução do Mestre e, em vez de 

ressentirdes os vossos irmãos pela dúvida e zombaria deles, perdoai-os, sabendo que entre eles estão 

aqueles que se arrependerão do seu julgamento e chegarão à fé. 

27 Ninguém se sente obrigado a ser o Meu Soldado. 

Segue-me assim que a tua vontade for firme e o teu amor te impulsionar a pôr em prática os Meus 

ensinamentos. O tempo passará, e então vocês entenderão e apreciarão tudo o que o Senhor lhes concedeu 

nesta Terceira Era, e então vocês sentirão dor por não terem sido compreensivos e obedientes enquanto eu 

lhes dei Minha Palavra. Mas concedo-lhe mais alguns curtos períodos de tempo, para que possa reparar os 

seus erros e recuperar o tempo perdido. 

28 Enquanto o mundo o atrai por meio do seu corpo, Minha voz o chama para as esferas espirituais, 

que você deve entrar puro de cada mancha e cheio de luz. Ali a Minha voz soará na tua consciência e te 

dirá se cumpriste a tua tarefa na Terra e se já podes subir mais um degrau na escada para a perfeição 

espiritual. 
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29 No dia em que se dedica a descansar hoje, desço para me deleitar contigo. É o momento em que 

você percebe melhor que não pode viver só de pão, mas que precisa da Minha palavra, que é o seu 

alimento espiritual. Muitos de vós vêm para Me ouvir, mas nem todos acreditam na Minha Presença. 

Alguns preferem Me ver do que Me ouvir através desses órgãos de entendimento, ou pelo menos ouvir 

Minha voz no Infinito, no Espaço Espiritual. Mas como Me verás e ouvirás espiritualmente se estás 

inteiramente ligado aos sentidos do corpo? É por isso que vocês devem trabalhar em si mesmos, para que 

alcancem essa alta vibração espiritual, da qual eu lhes dou conhecimento através do órgão intelecto do 

homem. Depois deste tempo da Minha manifestação nesta forma, podereis receber a Minha inspiração de 

espírito em espírito. Esta será a ligação espiritual perfeita. 

30 Você está espantado com o progresso da ciência. Compreendei que há alguns séculos atrás não 

teríeis acreditado no que o homem realizou hoje através do desenvolvimento do espírito e da perseverança 

da sua natureza material. 

31 Por que você não deveria se desenvolver espiritualmente se você perseverar? Por que você alega 

que novos ensinamentos são revelados a você quando ainda não entendeu os passados? 

32 Aqueles que acreditam na Minha existência e os não-crentes de todos os tempos teriam preferido 

ver-Me hoje visível aos olhos humanos, materializado de alguma forma. Mas por que você deve me 

atribuir uma forma, quando eu não tenho tal forma como um espírito? Sou visível e palpável tanto aos 

olhos do vosso corpo como aos do vosso espírito, mas é necessário que saibais ver. É injusto para vós 

dizerdes que Deus se esconde do vosso olhar - quando dizeis que sou egoísta, porque não me deixo ouvir 

ou ver por aqueles a quem chamo filhos da Minha Divindade. Estou sempre pronto a deixar-me ver, mas 

como se consideram cegos para o espiritual, embora tudo esteja ao vosso alcance, não são capazes de vê-lo 

e não se dão conta da Minha presença, embora Me toquem. 

33 Em cada época, um enviado de Deus tinha que vir para ensinar as pessoas a buscar seu Senhor, 

orar, oferecer adoração a Ele, senti-lo, vê-lo, ouvi-lo e interpretá-lo. Nesta época, Elias veio para preparar 

o caminho para que o espírito humano pudesse receber a presença e a revelação do Espírito Santo. 

34 Para que a voz e os passos de Elias fossem ouvidos e sentidos num mundo surdo a toda a revelação 

espiritual por causa do seu materialismo, preparei um homem que, ao atingir a maturidade na vida, 

deixaria brilhar através dele a luz daquele grande Espírito, que o inspirou, que realizou obras maravilhosas 

através da sua mediação, e que preparou a humanidade através da sua luz para a vinda de um novo tempo. 

Elias teve que pavimentar o caminho, onde havia muitos espinhos, muitas ervas daninhas, e também 

pedras. Era o fanatismo religioso, a ignorância, a perseguição de toda inspiração que era considerada 

novidade. Contudo, Elias inspirou leis, preparou corações e semeou uma semente que fomentou o 

desenvolvimento de uma revelação divina e a realização espiritual de um povo que, no canto mais 

escondido do mundo, esperava o tempo indicado para iniciar a realização da sua tarefa. 

35 Aquele homem que foi escolhido por Mim para ser o porta-voz de Elias chamava-se Roque Rojas. 

Ele anunciou ao mundo em 1866 que uma nova era estava nascendo para a humanidade, que seria 

governada pela mesma Lei que o Senhor revelou nas Três Idades em que eu sempre vos disse: Amai-vos 

uns aos outros! 

36 Poucos foram capazes de sentir verdadeiramente a presença do mensageiro de Deus. Mais uma vez 

ele era a voz que chorava no deserto, e mais uma vez ele preparou o coração dos homens para a vinda do 

Senhor. Assim, o Sexto Selo foi desatado, que o seu conteúdo seja visto e derramado sobre a humanidade 

como um rio de justiça e luz. Assim, muitas promessas e profecias foram cumpridas. 

37 Elias, como Jesus e Moisés, iluminou os olhos do vosso espírito para que contemplásseis o Pai. 

Moisés ensinou-te: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Jesus disse-vos: "Amai-vos uns aos outros." 

Elias ordenou que tivésseis cada vez mais misericórdia de vossos irmãos, e imediatamente acrescentou: "e 

contemplareis Meu Pai em toda a Sua glória". 

38 É "A Palavra" que fala com você neste momento. Eu não me tornei homem, mas você pode 

descobrir semelhanças entre a minha manifestação anterior e esta: assim como a 

Se o berço de Jesus era pobre e Sua morte ocorreu na cruz do pecado do mundo, também o lugar onde hoje 

nasceu a Luz da Terceira Era não pode ser mais pobre e humilde, e a cruz da qual Eu vos darei Minha 

última palavra será o próprio homem por quem Eu me faço conhecido. 
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39 Através deste mediador, por quem vos falo, também eu recebi escárnio, flagelação, dúvida, ferida. 

Esta era a Minha vontade, pois agora a Minha cruz és tu. 

40 Hoje eu digo-vos: Desde que seus olhos se abriram para a luz, reconheça como seu mundo, sua 

ciência, sua moralidade e suas comunidades religiosas estão se aproximando do fim de sua existência. De 

tudo isso, somente a alma que se erguerá sobre as ruínas de sua vida passada para uma nova era espiritual 

sobreviverá. 

41 Todos os sinais preditos como anúncios da Minha nova revelação entre vós já se realizaram. O 

mundo vai esperar por mais manifestações e, portanto, continuar à espera da Minha vinda? Fará como fez 

o povo judeu, que possuía as profecias da vinda do Messias, testemunhou o cumprimento das mesmas, 

recebeu em seu meio o Salvador, e não O reconheceu e ainda O espera? Esta experiência é demasiado 

pesada e dolorosa para que esta humanidade ainda endureça o seu materialismo. Desde que os portentos e 

as visitas se cumpriram, e eu não apareci na sinagoga nem em nenhuma igreja, o mundo não suspeita que 

eu devo me manifestar em algum lugar, já que não posso ir contra a Minha palavra? 

42 Discípulos, agarrem-se ao Meu ensinamento, para que amanhã possam dar testemunho de Mim. 

43 Não temais a miséria, ela é apenas temporária, e nela rezareis e tomareis como exemplo a 

paciência de Jó. Abundância voltará, e então você não terá palavras suficientes para Me dar graças. 

44 Se uma vez a doença vos deprime, ó benditos doentes, não desespereis; o vosso espírito não está 

doente. Ergue-te a Mim em oração, e a tua fé e espiritualidade restaurar-te-ão a saúde no corpo. Reza na 

forma que te ensinei: espiritualmente. 

45 Entenda que você tem a luz do seu Mestre. Jesus continua a ser o exemplo perfeito para que você 

emule. Nem antes nem depois d'Ele se pode encontrar um exemplo semelhante no mundo. 

46 Jesus, o Cristo, tem sido o exemplo de ensino mais claro que vos dei na Terra para vos mostrar 

como é grande o amor e a sabedoria do Pai. Jesus foi a mensagem viva que o Criador enviou à Terra, para 

que você pudesse reconhecer os altos atributos d'Aquele que o criou. Os homens viram em Jeová um Deus 

irado e imperdoável, um juiz terrível e vingativo, mas por meio de Jesus eu o libertei do seu erro. 

47 Veja no Mestre o Amor Divino feito homem. Ele julgou todas as tuas obras através da Sua vida de 

humildade, sacrifício e misericórdia, mas em vez de te castigar com a morte, Ele ofereceu-te o Seu sangue 

para te fazer conhecer a verdadeira vida, a do amor. Essa mensagem divina iluminou a vida da 

humanidade, e a palavra que o Divino Mestre deu aos homens tornou-se a origem das comunidades e 

seitas religiosas por meio das quais os homens Me procuraram e continuam a Me procurar. Mas, na 

verdade, digo-vos, eles ainda não compreenderam o conteúdo desta mensagem. É verdade que a 

humanidade passou a acreditar que o amor de Deus pelos Seus filhos é infinito, já que em Jesus Ele 

morreu por amor aos homens. É mesmo movido interiormente pelos sofrimentos de Jesus perante os Seus 

juízes e verdugos, reconhecendo gradualmente no Filho também o Pai, mas o conteúdo espiritual, o 

alcance de tudo o que o Senhor quis dizer aos homens através daquela revelação que começou numa 

virgem e terminou na "nuvem" de Betânia, não foi até agora devidamente interpretado. 

48 Eu tive que voltar na mesma "nuvem" em que "A Palavra" se elevou ao Pai para dar-te a 

explicação e mostrar-te o verdadeiro conteúdo de tudo o que te foi revelado com o nascimento, a vida, as 

obras e a morte de Jesus. 

49 O Espírito da Verdade, aquele prometido pelo Cristo naquela época, é aquela manifestação divina 

que iluminou as trevas e explicou os mistérios que a mente ou o coração dos homens não conseguiram 

penetrar. 

50 Minha Lei é sempre a mesma; não é menos profunda uma vez do que outra. É o seu espírito que às 

vezes reflete a luz do Senhor melhor do que em outros momentos. Isto depende do desenvolvimento que o 

seu espírito alcançou. 

51 Hoje eu digo-vos: O banquete espiritual espera-vos, sentai-vos à mesa e comei da comida. 

Também vos concedi a multiplicação do pão neste tempo, pois milhares e milhares estão a ouvir a Minha 

palavra em muitas províncias. 

52 Eu te deixo uma herança sem que o teu pecado seja motivo para te considerar indigno. Os portões 

do Meu Reino permanecem abertos em antecipação àqueles que chegarão no futuro. Aí tendes diante de 

vós a Minha misericórdia, que não esperáveis chegar ao ponto de comunicar convosco. 
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53 Agora que há falta de amor no mundo - sinta o puro amor do seu Mestre, para que você possa se 

refrescar de todas as suas feridas. 

54 Se o teu coração vem a Mim cheio de sementes vãs, ervas daninhas e cardos, eu o perdoarei, o 

purificarei, e o farei florescer. Eu só espero que você se esforce para cima, então eu lhe revelarei tudo o 

que eu ainda tenho em prontidão para o seu espírito. Mas então, quando fordes possuidores do que vos 

prometo, não procurareis catacumbas para vos esconderdes do olhar dos homens; pelo contrário, saireis 

para a luz do dia e, nesse resplendor, revelareis essa verdade. Abre o teu coração, a tua mente e a tua 

audição, para que possas deixar os Meus ensinamentos penetrar na tua alma. 

55 A que horas estás à espera de saber de Mim? Você está esperando até o ano 1950 para acordar do 

seu sono? Não, meu povo, porque assim já não ouvirão a Minha palavra. É necessário que você chegue à 

absoluta convicção de que veio ao mundo para servir seus irmãos. 

56 Olham uns para os outros e percebem que eu formei uma comunidade de pecadores, de ignorantes, 

e temem que não serão capazes de suportar as provações. No entanto, sei o que estou fazendo; só o seu 

negócio é acreditar, confiar e ser obediente. Chegará o dia em que me oferecerás a semente que te pedi. 

57 Preparem-se, preparem-se, permitam que novas multidões venham até vós. Entre eles virão aqueles 

que o Meu Amor escolherá, para que, através da sua mediação, eu possa proclamar a Minha Palavra; pois 

sabeis bem que não é o vosso intelecto que os pode escolher. Só eu conheço o destino e os dons de cada 

um. 

58 Purificai os vossos pensamentos, dirigi-os para cima, para que neste momento vos possais unir 

com os espíritos puros que vivem perto de Mim. Envia uma oração inspirada pelo amor a Deus, mesmo 

pela tua dor ou remorso pelas transgressões que cometeste, assim como pela gratidão pelos bens que 

recebeste. Isto aproximará o vosso espírito do Pai. 

59 Tudo o que o rodeia tem como objectivo purificá-lo, mas nem todos o tomaram dessa forma. Não 

deixe a dor que você bebe do seu copo de amargura ser estéril. A partir da dor você pode ganhar luz, que é 

sabedoria, gentileza, força e sensibilidade. 

60 Não temam que quando chegarem ao mundo espiritual tenham de pensar no que pecaram na Terra. 

Se vos deixardes lavar da dor, e o arrependimento brotar do vosso coração enquanto lutais para reparar as 

vossas transgressões, entrareis na Minha presença digna e pura, e ninguém, nem mesmo a vossa 

consciência, ousará mencionar as vossas imperfeições passadas. 

61 Na casa perfeita há um lugar para cada espírito, que aguarda a chegada do seu dono no tempo ou 

na eternidade. Na escada do amor, da misericórdia, da fé e do mérito, você entrará no Meu Reino um a 

um. 

62 Mostre diante de seus filhos bons exemplos que servirão como uma equipe no caminho deles para 

continuar sua ascensão até Mim. Não os considere insignificantes espiritualmente, porque os vê como 

crianças em corpo. Observe-os, e verá que as capacidades deles estão mais desenvolvidas do que as suas. 

Eles aprenderão os Meus ensinamentos através de ti, mas depois ensinar-te-ão a compreendê-los. 

63 Vocês que são jovens hoje, quando chegarem à velhice, terão experimentado muitos milagres 

através das novas gerações de espiritualistas. 

64 Eu digo aos pais de família que, assim como eles estão preocupados com o futuro material de seus 

filhos, eles também deveriam estar preocupados com o futuro espiritual, por causa da missão que eles 

trouxeram ao mundo a este respeito. 

65 Lembrai-vos que antes de virdes à carne, estes seres já rezaram por vós; eles protegeram-vos e 

estiveram ao vosso lado na vossa luta pela vida. Cabe agora a você apoiá-los nos primeiros passos que eles 

estão dando gradualmente na terra por meio da carne fraca. 

66 Venham até mim, discípulos. Aqui está a paz, não a pretensão que o mundo vos dá, mas a que flui 

do Meu Espírito. Enchei os vossos corações com isso, para que Me ouçam e Me compreendam, e depois 

ponham em prática o Meu ensinamento. 

67 Um certo número de corações é atribuído a cada um dos Meus trabalhadores. É a terra que cada 

um deles tem de trabalhar, para que dê frutos e me possa mostrar uma rica colheita no final. 

68 Ninguém seria capaz de construir um templo como aquele que estou a construir no teu espírito. O 

amor do Criador Universal está construindo este santuário com infinita paciência. Este templo será 

indestrutível, e enquanto os templos feitos por mãos humanas se desfazem pedra por pedra sob a 
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influência do tempo e das tempestades, este perdurará inabalavelmente, pois seus fundamentos estarão 

ancorados em seu espírito, e suas torres tocarão o reino dos céus. 

A minha paz esteja contigo! 



 

160 

Instrução 82  
1 Porque é que alguns dos Meus filhos se sentem indignos de Me chamar Pai? Venham a mim, 

pecadores, deixem o vosso fardo de dor para trás. Levanta a tua cara e olha para Mim, o Meu amor faz-te 

digno. Se eu não te perdoar, quem te vai perdoar? 

2 Tinhas fome de paz, porque a tua consciência te censurava pelos teus defeitos, até que chegaste à 

manifestação da Minha palavra e o teu pranto te lavou. Só eu sei a quem e com quem falo desta maneira, e 

só eles sabem a quem estas palavras são dirigidas. 

3 Durante muito tempo não abençoaste o Meu nome; os teus tormentos e sofrimentos fizeram-te 

acreditar que estavas num inferno sem fim. A razão é que seus olhos se fecharam para a verdade, aquela 

luz que lhe mostra minha presença em todos os lugares. A glória da natureza que te rodeia não era 

suficiente para ti, nem a forma maravilhosa como o pão de cada dia chegava aos teus lábios, para 

acreditares nas Minhas bênçãos. Você viu apenas escuridão em seu ambiente, e apenas o fogo de seus 

sofrimentos foi o que você sentiu. 

Mas quando você estava perto de desabar, o Ajudante Divino veio para levantá-lo, para ajudá-lo a carregar 

sua cruz. 

4 Seus olhos estão se abrindo cada vez mais para uma vida de luz e fé. Com todo o teu coração me 

dizes: Senhor, quão cego eu era, quão perturbado estava o meu coração! Hoje, em cada curva e em cada 

lugar, eu vejo a tua presença e sinto as tuas bênçãos. 

5 Em verdade vos digo que são precisamente aqueles que muito sofreram e muitas vezes Me feriram 

que Me amarão mais fervorosamente, uma oferenda à Minha Divindade fluirá constantemente do seu 

coração. Não serão presentes materiais, nem salmos, nem altares terrestres. Eles sabem que a oferta mais 

agradável e a veneração por Mim são as obras de amor que eles fazem pelos seus irmãos. 

6 Queridos filhos, que vieram a Mim como o Filho Pródigo, não esqueçais o amor com que vos 

recebi e a humildade com que viestes aqui; seria triste se vos tornásseis vaidosos para com os vossos 

irmãos assim que vos sentisseis novamente em paz na vida, ou egoístas para com aqueles que vos 

procurarão para vos pedir um pouco do que possuís hoje, pois então seríeis filhos ingratos aos Meus olhos. 

Observe e ore sempre, para que não caia em tentação. 

7 Entendam, amados discípulos, que esta existência de que hoje desfrutam é uma boa oportunidade 

para fazer evoluir a vossa alma para cima. Para alguns esta será a última encarnação, outros terão de 

regressar à Terra. - Este é o momento certo para falar com você desta maneira; não deixe ninguém se 

ofender ou se maravilhar. 

8 Jesus revelou-vos naquela época muitos ensinamentos desconhecidos e realizou muitas obras que a 

princípio causaram confusão, mas que mais tarde foram reconhecidas como verdadeiras revelações 

Divinas. Preste atenção ao que acabou de ser dito, para que neste momento você não faça julgamentos 

imprudentes sem antes ter estudado a fundo os Meus ensinamentos. 

9 Se a humanidade tivesse sido capaz de sondar as profecias da Primeira e Segunda Era, não teria 

sido confundida diante da realização das mesmas. O mesmo aconteceu na Segunda Era, quando o Messias 

nasceu entre os homens, assim como está acontecendo agora que eu vim em Espírito. 

10 O significado do Meu ensinamento é o mesmo em ambos os tempos. Prepara-vos para fazer desta 

vida um lar amoroso, embora transitório, onde os homens se olharão e tratarão uns aos outros como 

irmãos, e mostrarão uns aos outros o calor da verdadeira fraternidade. - Prepare também a alma para 

entrar, depois desta vida, esses mundos ou lares que o Senhor tem reservado para seus filhos. O meu 

desejo é que quando os alcançarem, não se sintam alienados, mas a vossa espiritualização e conhecimento 

interior os farão contemplar tudo o que encontrarem, como se já lá tivessem estado antes. Haverá muita 

verdade nisto se você já estiver em contato com o espiritual aqui por meio da oração. 

11 Abram seus olhos espirituais até que vejam o brilho da luz que a Minha verdade irradia para que 

não se sintam envoltos na escuridão quando cruzarem para a outra casa. 

12 Entre tantas moradas que a casa do Pai possui, não há um só mundo de trevas, em todas elas está a 

Sua luz; mas se as almas entram nelas com uma venda sobre os olhos por causa da sua ignorância, como 

podem elas ver essa glória? 
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13 Se você perguntar a um cego aqui neste mundo o que ele vê, ele lhe responderá: só escuridão. Não 

porque a luz do sol não está lá, mas porque ele não pode vê-la. 

14 Perceba que o amor com o qual eu lhe dou Meu ensinamento é muito grande, mesmo que o 

número daqueles que se reúnem para Me ouvir seja pequeno. 

15 Entre vocês estão aqueles que darão testemunho de que esta é a terceira vez quando o Espírito 

Santo fala a todos os homens através da consciência. 

16 Entre essas multidões estão os espíritos que em outros tempos pertenceram às tribos de Israel, 

chamados "o povo de Deus", porque lhes foi confiada a Lei e as Revelações para espalhá-los pelo mundo. 

Alguns destes seres estão vindo à Terra pela última vez para completar uma missão e terminar uma 

reparação espiritual. Em sua ascensão formarão os degraus nos quais seus irmãos podem ascender, os 

quais (por enquanto) ainda permanecem no Vale da Terra. 

17 A luz e o amor que a Minha Palavra possui fez o milagre de fazer brotar flores puras e belas do 

lodo; fazei com que a vossa alma se desprenda do vosso corpo cheio de pureza e luz quando se tornar pó 

da terra. 

18 Ó espíritos que acabais de receber a Minha Doutrina, sede humildes e obedientes quando uma vez 

vierdes à Minha presença, e deixai que apenas a Minha Vontade seja feita por vós! Muitas vezes 

encarnastes na Terra porque a pedistes fervorosamente ao Pai. Agora eu digo-te para não me pedires mais 

isso. Permita que a minha vontade seja feita por si. 

19 Sempre que vieste ao mundo porque eu o encomendei, exigi de ti um relato inexorável das tuas 

obras no teu regresso. O que acontecerá quando você voltar depois de ter vindo (à Terra), porque você 

pediu isso ao Senhor? Como vai terminar o seu julgamento, e como vai responder? 

20 Ficais espantados quando ouvis os Meus ensinamentos e dizeis em vossos corações: Quão 

perfeitos são os ensinamentos do Mestre. Eu vos digo que eles ainda são pequenos, pois todos eles têm o 

propósito de corrigir e formar seres imperfeitos. Quando você tiver alcançado a perfeição espiritual, então 

você ouvirá a Palavra de Deus em sua plenitude. 

21 Agora, através do órgão humano da mente, o vosso espírito experimentou o tempo da Minha nova 

revelação, e através dela sente a Minha presença Divina. Minha manifestação mais uma vez foi a do 

Mestre, sou eu que vos dou a instrução, mas também tenho servos que vos explicam depois a instrução que 

recebestes. Eles não são seres humanos, porque na Terra não há ninguém que possa interpretar 

corretamente as minhas novas revelações. É o mundo espiritual de luz, que vem em vosso auxílio, para 

que não caiais em erro, nem formeis novos segredos fora dos ensinamentos, que são tão claros como a luz 

do dia. 

22 Tudo foi preparado para a realização deste trabalho espiritual. Não só o teu espírito foi preparado 

para entrar neste caminho, mas também a tua carne, a terra em que andas, o ambiente à tua volta, tudo foi 

preparado para que a Minha luz brilhasse nas profundezas do teu ser. 

23 A alma purificou-se no Além das manchas que tinha recebido em encarnações anteriores, o corpo 

lavou-se em dores e lágrimas, a terra recuperou dos homens a sua pureza original, e o ambiente ficou 

saturado de petições e orações. Na escada da perfeição, o Senhor desceu ao Seu povo e alcançou o degrau 

onde você estava, e dali Ele fez você ouvir a Sua voz através dos Seus mensageiros e portadores da voz. 

24 Quantos ensinamentos, quantas instruções te dei desde o momento em que te dei a minha primeira 

manifestação. Através deles, segundo a Minha Vontade, chegareis ao entendimento de que eu não divido 

os homens, mas os unirei. A vocês que professam uma comunidade religiosa, eu digo: Leiam Meu Livro 

do Amor e Sabedoria Divina para que possam aprender a estar unidos em espírito com todos os seus 

irmãos, independentemente de credos, religiões ou ideologias. 

25 Isto será difícil para vós no início, mas uma vez que tenhais compreendido este ensinamento, 

identificareis verdadeiramente com todos os seres humanos, porque sentireis um espírito vibrando no 

íntimo de cada um dos vossos vizinhos, que, sendo um filho de Deus, deve ser vosso irmão. 

26 Aprendei, amados, para que vos torneis discípulos da Terceira Era, que se distingue pela sua 

espiritualização. 

27 Pense, e você deve entender que vive na hora certa para estudar Minha Doutrina. Vinde discípulos, 

vinde a mim, porque eu aliviarei o peso da vossa cruz. Ajudar-vos-ei a ganhar o lugar reservado para cada 

um de vós na Terra Prometida. 
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28 Sintam o meu amor no vosso ser para que possam compreender que eu existo, e sintam o desejo 

Divino de vos salvar. Minha luz é derramada sobre toda a humanidade, pois nenhuma criatura poderia 

escapar do Meu olhar. 

29 O que seria dos homens se eu lhes negasse Minha luz espiritual nos tempos atuais de provação e 

dor? As trevas turvariam a sua razão, o seu pensamento cairia em confusão e - uma vez sem esperança - a 

humanidade correria para a morte e pereceria no abismo. Mas se os homens, apesar do caos em que 

labutam, alimentam secretamente uma esperança de salvação, é porque a Minha luz divina lhes infunde 

confiança através do seu espírito e os ensina a esperar tudo do poder infinito de Deus Todo-Poderoso. 

30 Em verdade vos digo que a minha palavra transformará o carácter do vosso mundo actual e de toda 

a vossa vida. Para as pessoas deste tempo presente, o mundo e os seus prazeres são o sentido das suas 

vidas. Mas logo valorizarão mais o espírito do que o corpo, e o corpo mais do que as roupas, e em vez de 

correr atrás das glórias mundanas, buscarão a imortalidade da alma. 

31 A princípio haverá fanatismo por causa do espiritual, a luta por ele será levada a extremos; mas 

depois os corações se acalmarão e a espiritualização florescerá cheia de verdade e pureza. 

32 Quando você olha para o mundo como ele é sacudido pelas guerras, atirando-se da fome, ou 

sacudido pela violência das forças da natureza, há sempre aqueles que dizem que é a Minha justiça que 

destrói a humanidade; mas, na verdade, eu lhe digo que não vim para destruí-lo, mas para salvá-lo. 

Aqueles que acreditam que sua vida está enraizada apenas em seu corpo material, e que não acreditam na 

sobrevivência da alma, vêem seu passo para o outro mundo como o fim de sua existência, e, portanto, 

consideram-Me inexorável e cruel. 

33 Se ao menos entendessem que muitas vezes é necessário morrer para o mundo a fim de poder viver 

no espiritual, e que às vezes apenas uma dor severa ou uma morte cruel é capaz de despertar e sacudir uma 

alma que se tornou frouxa no materialismo. 

34 O que você sabe sobre a vida e a morte? O que você sabe sobre o espírito? Muito pouco, e por isso 

mesmo vos ensino, para que saibais viver em harmonia com a glória da vida que vos rodeia. 

35 Neste tempo há fome no mundo, fome do corpo e da alma. Tu és mais atormentado pelo do corpo, 

e isso te faz dizer-me: "Senhor, em tempos passados Tu enviaste sobre o teu povo o maná do deserto, para 

que ele não perecesse. Depois lhes confiaste uma terra rica em bênçãos; da água do poço de Jacó beberam 

os seus filhos, os seus netos e muitas outras gerações; e quando vieste ao mundo para ensinar com a Tua 

palavra, e levaste as multidões ao deserto, tiveste pena do seu cansaço e da sua fome, e fizeste milagres 

para que tivessem pão e peixe para comer. Por que não te comove hoje a nossa fome e miséria, quando nos 

vês sofrer tanto para obter o pão de cada dia"? 

36 Se eu lhe dissesse que a resposta a todas estas perguntas está presente na sua consciência, você não 

acreditaria nisso. Por isso, devo falar-vos e dizer-vos que não vos privei de nada do que vos dei no mundo 

para o vosso sustento e manutenção. Tudo está lá, mas se não chega a tudo, é porque regaste essas 

sementes com egoísmo e depravação, em vez da chuva da irmandade. 

37 É por isso que é necessário que uma luz de justiça brilhe sobre as almas, e esta é a minha 

inspiração, que se derrama sobre cada ser humano neste tempo. 

38 Quando os homens se cansarem dos frutos amargos que produziram e voltarem seus olhos para 

Mim, descobrirão que a Vida Espiritual e a natureza material nunca negaram seus frutos aos filhos do 

Senhor. Eles estão presentes em cada criatura, e foi o homem que fechou os olhos da razão e do seu 

sentido de presságio para a vida eterna. Então aqueles que blasfemaram antes confessarão que no deserto 

desta vida nunca houve falta de maná, que o poço de Jacó ainda dá água cristalina, e que o Senhor faz um 

milagre dia após dia, para que a humanidade não pereça de fome ou sede. 

39 Quando o espírito do homem abrir os olhos para a luz, ele verá uma nova vida dentro da própria 

vida que até agora pensava conhecer intimamente e que, na realidade, nunca foi capaz de apreciar 

adequadamente. 

40 Eu venho a você como o Médico Divino que se volta para aqueles que estão doentes de corpo e 

alma para restaurá-los à sua saúde perdida. Levanto para uma nova vida aqueles que morreram pela 

verdade e pela vida verdadeira. A minha misericórdia está pronta para secar as lágrimas daqueles que 

choraram muito. Vou ungi-los a todos com um único bálsamo curativo, que é o do amor. 
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41 Bem-vindos sejam os pobres, os que choram e os que sofrem fome e sede de justiça na terra, e que 

suportam todas as coisas com paciência, pois eu os procuro para recompensar a sua rendição e fé. 

42 Este período de tempo é uma oportunidade para alcançar a evolução ascendente do espírito. Tudo, 

mesmo o sofrimento, está trabalhando para afastar a humanidade do materialismo que a tem escravizado. 

43 os homens subirão a Santa Montanha, no cume da qual Me encontrarão; mas antes deles já terei 

percorrido um novo Calvário no coração dos homens, e serei pregado mais uma vez na Cruz da Minha 

Missão; serei o primeiro a ser pregado na Cruz da Minha Missão, e serei o primeiro a ser pregado na Cruz 

da Minha Missão 

44 Sobre pecados, ódios e vícios não construirei um mundo novo, construirei sobre bases firmes de 

renovação, experiência e arrependimento, transformarei tudo em vós. Mesmo das trevas brotará a luz, e da 

morte eu criarei a vida. 

45 Ainda que os homens tenham profanado e profanado a terra - amanhã, com as suas boas obras, 

tornarão esta casa digna, que será reconhecida como a terra da promessa, à qual virão para cumprir tarefas 

nobres. Quem poderia então duvidar da transformação do mundo? 

46 Eu digo-te: Se esta humanidade, pela sua impiedade, pelo seu afastamento da justiça e da bondade, 

for ainda mais contra Mim, eu aparecerei no seu caminho cheio de glória, como fiz antes de Saul, e os 

farei ouvir a Minha voz. Então vereis quantos daqueles que, sem se darem conta, Me perseguiram, se 

puseram a caminho transformados e iluminados para Me seguir nos caminhos do bem, do amor e da 

justiça. A eles direi: Pare, viajante, e beba desta fonte de água cristalina. Descansa da difícil jornada da 

vida que te impus. Confia-Me as tuas dores e permite que o Meu olhar penetre profundamente na tua alma, 

pois quero encher-te de graça e consolar-te. 

47 Quem dentre vós poderia dizer ao seu Mestre que ele não sofre, que tem paz no coração, que 

triunfou nesta vida cheia de luta e de visitações? Vejo-vos a atravessar num mar de provações, e por isso 

quero encorajar-vos. Aprende a ler no livro da vida que eu te proponho para sempre, pois amanhã serás 

mestre. Cada um de vocês deve tomar-Me como exemplo e cumprir a lei para ser saudável na alma e no 

corpo. Encontrarás muitos ensinamentos no teu caminho que não te conduzirão até Mim; eu te mostrarei o 

caminho reto, o mais curto, o da espiritualização. 

48 Na Segunda Era eu vos dei Minha palavra por apenas três anos, e neles eu preparei Meus 

discípulos. Nesta Terceira Era, eu vos falei muitos anos mais, mas os Meus discípulos não progrediram, 

nem os Meus apóstolos deixaram o mundo para trás para Me seguir. 

49 Quem quiser seguir-Me, ponha sandálias claras nos pés e não leve consigo um segundo saco de 

viagem, pois no Meu caminho não lhe faltará. 

50 Desenvolva sua visão espiritual para que na Terceira Era você possa ver o que está acontecendo 

nas regiões espirituais. Então você pode proclamar ao mundo que eu desci para iluminar cada espírito. 

Preparem-se interiormente para que possam sentir-Me e compreender como receber o que Eu vos dou. 

Vou deixar um livro à humanidade, e cada uma de suas páginas será uma prova de amor. Unirás este livro 

com os escritos anteriores de Moisés e Meus apóstolos, e as obras dos Meus discípulos de todos os tempos 

também serão escritas neste livro, que conterá a Minha sabedoria. 

51 Se você ainda não pode me oferecer uma grande colheita, reze e me peça forças. Observe para que 

a sua lâmpada possa brilhar com maior brilho e iluminar o seu caminho. Já te vi chorar quando 

experimentas que os obstáculos não te permitem trabalhar. Disseste-me: "Mestre, limpe o nosso caminho 

de espinhos para que possamos avançar." - Tornai o vosso corpo, que eu vos dei, amorosamente dócil, e 

não vos mostreis fracos ou rejeitadores. Não me diga que você é fraco, pois eu o tornei forte. Não digas 

que o cumprimento da tua missão é um sacrifício. Trabalha com amor, e as tuas obras permanecerão 

escritas. Suba a montanha da perfeição até encontrar a Minha Presença. Apoie-se no pessoal que Elijah lhe 

oferece, olhe para o seu exemplo. Ele, epitomizado por um homem idoso apoiado num bastão, não 

descansa por um momento, está sempre atento às suas ovelhas perdidas para resgatá-las e conduzi-las à 

Minha Presença. Seu espírito não vacila diante da desobediência e da recalcitrance, seu zelo e 

perseverança não vacilam. E tu também deves estar. Parta para a sua viagem e não tema o mundo ou a 

tentação. Sê forte através do Espírito que eu te dei. 

52 Muitas áreas de terra já estão preparadas e esperando os trabalhadores, mas eles ainda não 

aprenderam a fazer o seu trabalho. Quando sentirem pela primeira vez o significado completo da vossa 
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missão, tomarão de bom grado o caminho sobre vós próprios e cumprirão o vosso destino. Não estabeleça 

limites à caridade ativa naquela época, mas também não vá tão longe quanto o auto-sacrifício; você pode 

se cansar e abandonar a cruz. 

53 Quando você tiver curado os doentes e removido seus pensamentos sombrios, seu espírito 

adormecido despertará e ressuscitará para uma nova vida. Sempre vos protegerei quando viverdes dentro 

das Minhas Leis, pois os cientistas se aproximarão de vós e vos chamarão à responsabilidade de curar os 

doentes sem terdes obtido o doutorado nas escolas do mundo, e os homens que dirigem os destinos da 

vossa nação também vos perguntarão qual é a vossa Lei, e então falareis da Minha manifestação neste 

tempo e das Minhas revelações. 

54 Para testemunhar o Meu ensinamento, glorifica o Meu nome pelas tuas obras, e a tua oferta virá a 

Mim. 

55 Os doentes, os leprosos, os aflitos virão a Mim, os que não têm paz no coração, e também os que 

pecaram ou blasfemaram; a todos eles curarei em corpo e alma. 

56 Em verdade vos digo que aquele doente que soubesse guardar, sondar e pôr em prática uma das 

Minhas Palavras da Vida, ficaria bem porque guardaria em seu coração uma gota do Meu Bálsamo Divino. 

57 Dei-vos provas do Meu poder e do Meu amor, para que possais trilhar o caminho com confiança. 

Receba esta mensagem de esperança para que você possa ser forte neste momento em que o pecado se 

espalhou como uma doença contagiosa. 

58 Uma lepra de natureza não-corpórea espalhou-se pela terra, corroendo os corações e destruindo a 

fé e a virtude. Cobertos de trapos espirituais, os homens vivem juntos, sabendo que ninguém pode expor 

esta miséria porque os homens não vêem além do que é importante. Mas a hora da consciência se 

aproxima, é a mesma como se você dissesse que o dia do Senhor, ou o seu julgamento, está à porta. Então 

a vergonha surgirá em alguns, e o arrependimento em outros. 

59 Aqueles que ouvem esta voz interior, ardente e implacável, sentirão dentro deles o fogo que 

consome, que destrói e purifica. Este fogo de julgamento não pode ser resistido pelo pecado, nem por nada 

que não seja ruim. Só a alma pode resistir porque é dotada de poder divino. Portanto, quando tiver passado 

pelo fogo da sua consciência, surgirá de novo, purificada das suas faltas. 

60 Muitas vezes, no passado, eu vos falei deste fogo, deste julgamento, desta expiação; mas as 

alegorias com as quais estes ensinamentos foram apresentados, vós tomastes em sentido material, e a 

vossa imaginação desvalorizou a realidade destas revelações. 

61 Quantas interpretações falsificadas os homens deram a estes ensinamentos Divinos. Eles fazem-me 

aparecer como um juiz de crueldade terrível. Quantos absurdos a mente do homem criou e depois impôs 

como a mais alta verdade. 

62 Hoje venho em espírito para vos fazer compreender e viver os Meus ensinamentos divinos. 

63 A oração dos pássaros é o seu canto, a oração dos homens são os seus pensamentos mais altos que 

ascendem a Mim. Tudo criado tem um dom para o seu Criador. O Pai também tem um dom para cada uma 

de Suas criaturas. No entanto, há angústia, miséria e dor na raça humana. É o resultado do uso do livre 

arbítrio sem ouvir a voz da consciência, é a falta de harmonia entre o Divino e o material na vida dos 

homens; mas toda essa dor que pesa sobre o mundo de hoje servirá para sacudi-lo desperto de seu sono 

profundo. Um dia, quando a humanidade perceber a verdade e alinhar sua vida com ela, descobrirá a 

harmonia do espiritual com a natureza material que a cerca. 

64 Minha nova palavra chegará à humanidade como uma mensagem de luz que dispersará as trevas da 

ignorância. 

65 Estou preparando neste tempo os novos pescadores de almas que resgatarão os náufragos das 

ondas conturbadas. Entre estes pescadores estarão aqueles que ouvem a Minha Palavra neste tempo, 

também haverá aqueles que, sem Me terem ouvido, despertaram dentro de si os dons da percepção interior 

e da inspiração para receberem as Minhas revelações. Eles aparecerão em diferentes pontos da Terra, e 

saberão como se unir e se unir para serem fortes na batalha. 

66 Muitos caminhos e meios terão os meus novos discípulos para a difusão desta semente abençoada; 

mas nunca esqueçam a humildade e a simplicidade, pois assim vim até vós, e da mesma forma vos 

aproximareis dos corações, dos lares e dos povos. Se vierem dessa forma, serão reconhecidos como 
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mensageiros de uma mensagem espiritual, e a vossa luta dará frutos de verdadeira espiritualização, 

renovação e fraternidade. 

67 Quando Jesus completou a sua missão divina na cruz, na Segunda Era, Ele voltou os olhos para o 

infinito e disse: "Tudo está acabado". 

68 Quando vos entregar a Minha última Palavra nesta Terceira Era através do órgão humano do 

entendimento, repetirei as mesmas palavras, assim como as proferirei pela última vez quando todos vós 

estiverdes uma vez em espírito na Terra da Promessa, onde Me vereis descer da Minha Cruz da Redenção 

para vos dizer de novo: "Tudo está consumado". 

A minha paz esteja contigo! 



 

166 

Informações de conteúdo  
Verso não. 

Instrução 56 

 Como é que se sente a presença de Deus?   2 

O retorno de Cristo no Espírito ─ como o 

 tempo previsto foi cumprido  2b-4 

 Boa ciência só por inspiração divina  9-10 

Esta terceira vontade e testamento é feita com o 

 primeiro e segundo estão unidos  13 

 Este ensinamento vai dar verdadeira liberdade à humanidade  13 

 A maneira de Deus julgar  28 

 Reencarnação - Lei do Amor e da Justiça  31-36 

Cristo é o caminho - e este caminho é o 

 Lei divina do amor  68-69 

A lei do Primeiro, Segundo e Presente 

 A terceira vez é a mesma  70 

 

Instrução 57 
 O efeito curativo da Palavra de Deus7-11 

 Israel Espiritual em todos os momentos  20-21+29 

 O verdadeiro apóstolo de Cristo  22 

O objectivo deve ser: A ligação directa do nosso 

 Espírito com o Espírito do nosso Criador32 

As revelações de Deus não devem ser usadas para complicar 

 ensinamentos teológicos servem  36 

 As forças da natureza vão falar  39 

 O verdadeiro templo de Deus  47 

 Ouça o som da voz divina  49-51 

A ciência sem amor pelo homem traz 

 nenhum progresso real  53-56 

 A Inundação neste momento  60-61 

 Harmonia entre alma e corpo  65 

Exortações e encorajamentos para a 

 Apóstolos da Terceira Era  66-81 

 Ai da Humanidade!   82-83 

 A ameaça à humanidade  86-87 

 

Instrução 58 
As crianças devem ouvir a Palavra de Deus ─ não desenvolvido 

 Mente, mas uma mente madura  5 

 Jesus morreu entre nós para viver para sempre em nossos corações  13 

Através de bons pensamentos e orações, estamos a 

 fazer as pazes mesmo à distância  14 

 Quando o corpo descansa, deixe a alma fazer boas acções  15 

 A forma errada de defender a doutrina de Deus18 

 A atitude certa em relação às previsões perigosas  20 

 O Poder da Oração Intercessora  21-22 

 Os instrumentos das revelações divinas ...  33-35 

 A Lei de Deus e o Fracasso do Homem  41 

 Selagem dos 144.000  44 

 A luz brilha na escuridão  49 

Isarael segundo o espírito - o herdeiro das promessas divinas. Promessas 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

167 

 para as Pessoas Escolhidas  50 

 A hierarquia certa: mente - alma - corpo  51 

 Dor - um sinal de aviso da justiça de Deus  52 

 O que um homem semeia, que deve colher para aprender com isso  68 

 

Instrução 59 
 Por que sofremos quando Deus nos ama?   4 

O Caminho de Desenvolvimento de Israel Espiritual 

 de um ponto de vista divino  6-15 

A razão para as diferentes crenças  16  

O significado simbólico da "montanha"  17-18  

O que Deus exige dos Seus filhos?   19  

Os novos discípulos da "Terceira Era"  25-28 

A palavra de Deus através de Jesus e hoje através do 

 "Portadores de voz" formam uma unidade  37-39 

Onde não há amor, não haverá verdade, nem... 

justiça, muito menos paz 46-49 

A tarefa do portador do voto na 

 revelações divinas  57-58 

Israel não deve ficar indiferente ao 

 Eventos na humanidade  84-87 

 

Instrução 60 
A unidade dos povos será alcançada 

 através da espiritualização  7-9 

A solução para o mistério: 

 O Pai ─ Cristo ─ A Palavra  12 

Não é uma adoração culta a Deus, mas... 

 Adoração no Espírito  13-15 

 Exortação aos operários da vinha do Senhor  17-38 

 Eventos dos últimos dias  39-41 

 A Santíssima Trindade de Deus não é mistério  43 

 O Israel espiritual no "Três Vezes"  48-56 

Elijah, o incansável guerreiro de Deus contra 

 Heresias e escuridão  71 

 Os oponentes das Revelações Divinas  84 

 A Segunda Vinda de Cristo no Espírito  85-88 

A unidade sonhada da Humanidade só é alcançada através 

 o amor de Deus seja realizado95 

 Falsos profetas e guerras de destruição - acordados!  98-99 

 

Instrução 61 
 A nossa responsabilidade para com o nosso vizinho...  4-5 

Além da caridade da escritura também a da 

 bons pensamentos e sentimentos nobres  6 

A comissão divina para os discípulos, a palavra de Deus... 

 para passar o  9 

O homem com centelha de espírito divino está mais alto 

 do que tudo o que o rodeia  17 

 Podemos voltar a ver os nossos entes queridos na vida após a morte?   31 

Entrega a César as coisas que são de César, e a Deus,  

o que é de Deus  

A batalha aproximou-se: Amor e luz 

 

35 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

168 

contra o ódio e a escuridão   

42-43 

As manifestações divinas através da mente humana no estado de arrebatamento (de 1866-1950) e 

através da inspiração divina 

Paralelos entre o tempo limitado de Jesus na Terra 48 

 

Instrução 62 

O fanatismo religioso impede o desenvolvimento espiritual   8 

Quem alcança a bem-aventurança do seu espírito?   13-14 

 A Segunda Vinda de Cristo  26-33+46+53 

 O Desembrulhamento dos Sete Selos e o Seu Segredo30 

O verdadeiro significado da palavra de Deus: antes um camelo 

através do olho de uma agulha do que para um homem rico ir para o 

 O Reino dos Céus entra nos  65-67 

 A Missão dos 144.000 selados  68 

 

Instrução 63 
 Pensamentos e explicações sobre o "Dia do Totem"  4-11 

Mandato divino para anotar as proclamações 

 e distribuir  25 

 Os Dons do Espírito  26-29 

O amor sozinho, inspirado por Deus, na caridade. 

 é a nossa salvação  49 

 O mistério da Trindade de Deus não é nenhum  50-51 

A voz divina da consciência é ouvida por todos 

pessoas e especialmente por todos 

 Exigindo responsabilidade de quem tem responsabilidade  60-62 

 O povo "Israel" - o seu destino e o seu fracasso  65-67 

 Israel segundo o Espírito - o verdadeiro povo de Deus69 

A reencarnação é uma lei do amor 

 Justiça de Deus  76 

Os Sinais e Evidências do Retorno Espiritual de Cristo 79-82 

 Cristo, a "Palavra do Pai" na Terceira Era  86-87 

 

Instrução 64 
 A passagem do espírito e da alma no além ....  2-5 

Deus perdoa os nossos erros, mas nós devemos 

 fazer reparações  14 

 A prática das virtudes cristãs é o caminho para a salvação  16 

 Dois tipos de testes  44 

 O segredo da paz espiritual  45-50 

 O povo espiritual de Israel  52-57 

 O tempo da justiça divina chegou  67-68 

 Ensinar as crianças  70+73 

 

Instrução 65 
Apenas um passo de arrependimento sincero separa o pecador 

 de Seu Pai Celestial  10 

A promessa do profeta Joel está agora cumprida (Joel 3:1) 13-14 

Por causa da proclamação da verdade e por causa da 

Cristo tem sido rejeitado como um exemplo de amor, 

 e Seus discípulos experimentarão os mesmos  24 

 A verdadeira oração do espírito ao espírito  30 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

169 

 O novo Dilúvio - causado pelo próprio homem  31-32 

A humanidade estilhaçada - sinais da 

 Próximo Caos  47 

 Como devemos comemorar a paixão de Jesus50-51 

 

Instrução 66 
Nem o fanatismo nem a idolatria dos símbolos religiosos  7 

Muitos dos ouvintes já testemunharam o ensino 

e milagres de Jesus em Seu tempo na terra  11-12 

A obra de Deus não pode ser compreendida com a mente, mas apenas com um coração iluminado pelo 

Espírito 27-28 

Desde a criação da humanidade, Deus tem falado com eles... 

e através deles falados até hoje 39 - 42   

Explicação da Santíssima Trindade 43+45  

A escada de Jacob, símbolo de ascensão espiritual 49 

A missão do Israel Espiritual dentro da  

nação mexicana  

Próximos tempos de visitação e 

 

53 

dor, mas também a maravilhosa ajuda... 

O cristianismo tem interpretado mal os ensinamentos 

de Cristo 

56 

e falsificados 63 – 65   

O Divino Destino do Homem e da Mulher 68 - 69 

 

Instrução 67 
Após a batalha espiritual final, um único 

 

 

 

 

permanecer no ensino   7 

 A mais perfeita conexão com o Divino Mestre  10 

A chave para o Reino dos Céus  

O ambiente social em que uma pessoa nasce,  

 

18-19 

não é por acaso   26 

A diversidade da comunicação divina  

Não com termos científicos, mas com 

 33 

simples palavras de amor o Senhor se faz conhecido 

Através da reencarnação o amor divino e a justiça dá uma 

oportunidade para o 

 44 

Maior desenvolvimento da mente e da alma  

A grande luta espiritual em comunhão com 

 

46+48 

os hospedeiros invisíveis  

 

Instrução 68 
Exortação a Israel Espiritual, para não cometer erros 

 

53-58 

do antigo povo de Israel  

As revelações do Espírito Santo irão 

 4 

sacudir as comunidades religiosas  

Todos possuem dons espirituais que precisam ser 

despertados e desenvolvidos. 

 6 

devem ser feitos através de obras de amor ao próximo.   23 

A transfiguração espiritual de Cristo em Suas 

manifestações de pão e vinho na Ceia do Senhor foi 

substituída pela 

 24 

recepção fiel do Verbo Divino dos Manifestantes Agora 

Cristo determina os que ainda faltam do 

 27 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

170 

144.000 eleitos por inspiração espiritual 30 - 31  

O Povo Espiritual de Israel será guiado pelo Senhor desde 

 formado por todas as nações da terra  38+44-45 

 A Parábola da Obra do Senhor e Seus Mensageiros  47-54 

 

Instrução 69 
 Exortação à ajuda misericordiosa ao nosso próximo  2-3+13 

Unindo os nossos pensamentos puros em oração 

 com os dos espíritos leves  6-7 

Muitos dos ouvintes de hoje já ouviram 

 então as palavras de Jesus  15-16 

A mulher fica ao lado do homem no 

 novo apostolado  17 

 A Segunda Vinda de Cristo no Espírito  18 

A Morte Sacrificial de Jesus e o Novo Pão na Palavra de Cristo Hoje 19-21  

Transcrição das manifestações de Cristo de acordo com a Sua ordem  26  

Combatendo as revelações de Cristo....  30-31  

A humanidade crucificou Jesus de novo34 

Exortações de Cristo aos Seus Novos Apóstolos 

 para uma sucessão digna  40-53 

 A justiça e o julgamento de Deus  54-59 

 As consequências do uso errado do nosso Free Will  60 

 

Instrução 70 
Preparação na terra para o regresso 

 na Vida Espiritual  10-18 

Sem compulsão, mas amor voluntário no espiritualismo  21-23  

A Grande Comissão de Cristo para a 

 Israel Espiritual  29-31,35-36,65-72 

Somente através de méritos e renúncias progresso espiritual 51-52 

 Justiça e Amor de Deus através da Reencarnação  62-64 

 

Instrução 71 
 A Justiça Divina e Nosso Dever de Expiar  6-10 

As múltiplas tarefas dos novos apóstolos da Terceira Era 15-21 

 Justiça divina no amor  22-26 

O mal aumenta para o insuportável e 

 está a ficar fora de controlo  30 

Um exército de proteção e ajuda aos seres espirituais. 

 de luz nos rodeia  37-39+41 

 Israel Espiritual, sua grandeza e responsabilidade  61-67 

 

Instrução 72 
 Os verdadeiros discípulos amam-me no seu próximo  4-6 

As manifestações da terceira vez acontecem no 

 Tempo do maior materialismo  17 

 O coração humano é insensível ao espiritual  18 

 A mensagem divina em poucas palavras  21-24 

 Hoje também nós devemos carregar uma cruz com a ajuda de Cristo  33 

 Todos atingirão a meta  34-37 

Todos os olhos Me contemplarão.  

 Como é que isto deve ser entendido?   38-39 

 Vitória sobre a Besta em Apocalipse João  43 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

171 

Um cristianismo que não conhece Cristo nem O segue 47 

 As tarefas dos novos discípulos de acordo com a vontade de Deus  54-58 

 Tarefa futura do México como uma nação  59-63 

Instrução 73 
 Grande transformação da humanidade em todos os níveis  3-7 

 Nós próprios devemos contribuir com algo para a nossa salvação  8-13 

 Seja fazedores da palavra  17-18 

 O inimigo mais poderoso está dentro de nós  19-20 

A sublimidade do espírito no homem e 

 sua escravidão  21-22 

 Nenhuma comunidade religiosa é perfeita diante de Deus  26-30 

 Uma grande autoestima de Deus  33-37 

 Explicação da Santíssima Trindade  39-42 

 Exortações Sérias do Senhor ao Auto-Exame  43-46 

Chamada à vigilância, porque é a 

 Hora do julgamento  51 

Os dons do Espírito já existiam antes 

 nós viemos à terra  54-56 

 

Instrução 74 
O tempo da linguagem figurativa está a chegar ao fim 

2 – 6 

 

A adoração de relíquias é idolatria 7 - 9  

Todos os homens receberão a nova revelação de 

Cristo. 

 

conhecer 18 - 19    

A Escravatura Faraônica de hoje 27   

Os ensinamentos de Jesus foram parcialmente falsificados e mal interpretados 28-31  

O orgulho humano atingiu o seu limite  32 

 O descolamento temporário da alma do corpo durante o sono  41 

A vida espiritual só pode ser vivida por um espírito amadurecido. 

são registados 44 - 48 

O Reino dos Céus não é um lugar, mas uma condição 

 

da pesquisa 49 - 50 

Somos apenas peregrinos na Terra a caminho do 

 

Lar espiritual 51 - 55  

 

Instrução 75 

  

A Glória do Lar Espiritual 1 - 3a  

Perseverando neste mundo, apesar do sofrimento e da dor.  

Temos de imaginar a presença de Cristo durante a 

refeição.  

 3b 

visualizar 8   

Caridade por motivos egoístas 22 - 24  

O exemplo perfeito de Jesus leva-nos ao 

 

Cidade Prometida 28 

Os grandes choques na natureza e 

  

a mudança no espiritual 41 - 44   

Uma palavra séria para o materialista  

Cientistas  

 

44-48 

Características e tarefas dos discípulos do  

Terceira vez  

A Ascensão e a Segunda Vinda de Cristo em 

 

50-51 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

172 

da nuvem de luz radiante 56 - 57 

 

 

Instrução 76 

A redenção de todos os homens 2 

O Sangue do Cordeiro no Êxodo do Egito 

 

e o sangue de Jesus 6 - 7   

O ministério dos discípulos à beira do leito dos doentes e 

dos moribundos  

 12 

Ouvir a palavra obriga a agir   20 

O caminho estreito e o portão estreito 27 + 30   

O poder do pensamento - para o bem e para o mal 32 - 35 

Cada nomeado é apenas para fazer o trabalho, 

 

adequado aos seus dons  

Nem todos os clérigos, professores ou governantes 

 36 

são chamados por Deus   37 

O que é o "fogo do inferno"?          38 - 40  

O que é "a ressurreição da carne"?  41 - 42  

Qual é o "Dia do Senhor" e "o fim"?  

do mundo"? 43 – 44 

 

As manifestações da Terceira Era são  

o Terceiro Testamento  

 

Instrução 77 

 

58-59 

Testemunha sem medo ou constrangimento 1 - 6   

O valor inestimável dos dons espirituais 7 - 8  

A Missão dos Marcados por Cristo 10 - 17   

Mente destreinada, mas espírito desenvolvido 18 

Seres sem luz, presos à terra, a vaguear no espaço...   20 

 O retorno espiritual de Cristo  19+24-28 

A nova palavra de Deus não deve ser confundida com outros ensinamentos. 

 são mistos  31 

O debate dentro do trabalho 

 traz um conhecimento mais profundo sobre os mesmos  32 

Exortação à caridade ativa e mais espiritualidade 34-37 

A purificação necessária dos actos rituais 

 e símbolos  38-44 

O significado e o espírito original do ensinamento de Jesus 

 foi perdido  52-53 

 

Instrução 78 
 A missão espiritual do México3-7 

A transmissão das revelações divinas requer  

 Empatia e paciência ...  8-11 

 A vida na matéria serve ao desenvolvimento da alma  12-13 

A materialização da alma como causa 

 estados mentais de confusão na vida após a morte  16-24 

 Explicações sobre a reencarnação  26-28 

 Não há perdição eterna  28-30 

 A voz da consciência é a voz de Deus...  31-33 

 Formas modernas de idolatria  44 

 O Livro da Sabedoria Divina  46-51 

 O Surgimento do Israel Espiritual  56-67 

 



Informações de conteúdo 

Verso não. 

173 

Instrução 79 
A explicação espiritual da profecia de Jesus sobre 

 o templo de Salomão  4 

 O Duvidoso Thomas  8 

O próximo conflito entre os  

As comunidades religiosas conduzem à unificação 

 do mesmo na obra do Senhor  10-11 

Uma visão sobre os motivos e intenções do criador 

 na criação e desenvolvimento do homem  14-21 

A "Trindade" como expressão da 

 Fases do Apocalipse de Deus  23-26 

 Livre arbítrio e consciência  31-33 

A criação e com ela cada alma se desenvolve 

 e está constantemente a aperfeiçoar-se a si próprio  34 

 O cientista infiel  36-37 

A "escada do céu" - símbolo da nossa 

 Caminho de desenvolvimento  45-54+58 

 A semente do amor como uma semente para a eternidade59-61 

 

Instrução 80 
 Dos dons espirituais  4-6 

 O homem deve ganhar para si mesmo o caminho da salvação  8-14 

 A cruz do sofrimento leva à luz  20 

 Só o arrependimento sincero pode lavar as manchas de vergonha  21-22 

 Não há ateístas para Deus23 

Quem violar as leis espirituais, por eles. 

 assombrado  24-27+43 

O mundo construído pelo homem torna-se 

 também serem destruídos por eles  28 

Toda a humanidade virá a conhecer a doutrina espiritual  30  

Uma vida em harmonia com os elementos da natureza 44-46+59-60 

 A fachada brilhante do mundo moderno é frágil  49-50 

 

Instrução 81 
 O fruto da árvore do mal  6-7 

A vida a partir da perspectiva da mente - e da 

 mente ligada à terra  18-19 

A cegueira espiritual do homem faz dele 

 Não reconhecendo a presença de Deus  29-32 

Elias, o precursor da Terceira Era, revelou 

 ele próprio através da Roque Rojas  33-37 

 A Vinda de Cristo - Uma Vez e Hoje  38-41 

Jesus, a mensagem viva e encarnação 

 do Amor Divino  45-48 

Dor aberta, remorso e reparação 

 nós as portas espirituais para o reino da luz.... 60-61 

 

Instrução 82 
 Verdadeira adoração a Deus e sacrifício mais agradável  5 

 Reencarnação  7-8+16-18 

O cumprimento das promessas foi e é 

 diferente do que as pessoas esperam  9 

Chamada para se preparar para os lares espirituais 10-12  



Informações de conteúdo 

Verso não. 

174 

As pessoas, independentemente das suas diferentes convicções religiosas, devem ver-se como filhos de 

Deus. 

sentir solidariedade uns com os outros  24-25  

Reavaliação da vida humana  30-31 

A salvação da alma pesa mais do que o sofrimento, 

 Dor e morte  32-34 

 Por que falta, necessidade e fome no mundo?  35-38 

A conversão da humanidade a Cristo ─.  

 mesmo por uma aparição celestial  44-46 

 Uma hanseníase espiritual espalha-se entre as pessoas  57-61 



 

 

Os Divinos Ensinamentos no México 1866-1950  
Literatura 

 Reichl Publishing,  

D-56329 St. Goar, Telefone: +49 (0) 6741 1720 
Livro da Vida Verdadeira, Volumes I, II, III, IV, V, VI 
O Terceiro Testamento (também em espanhol, inglês e francês) 
As Divinas Revelações do México (Breve Introdução) 
Revelações divinas sobre questões da vida 
Profecias pela Terceira Vez 

Serviço de reservas para toda a vida  

Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: 

manfredbaese@gmx.de  
O amor divino, origem, essência e objectivo da nossa vida e de todo o ser 
El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Livro da Vida Verdadeira, Volumes VII, VIII, IX, X, XI O Terceiro Testamento 

Fundação Unicon  

D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-stiftung.de Introdução ao "Livro 

da Verdadeira Vida" (gratuito) 

 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Coronel Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Sítios Web 
www.reichl-verlag.de  
www.das-dritte-testament.com (em espanhol, alemão, inglês, francês)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  
www.drittetestament.wordpress.com (multilingue)  

www.tercera-era.net (em espanhol)  

www.144000.net (multilingue)  

www.dritte-zeit.net 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
http://www.reichl-verlag.de/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.dritte-zeit.net/

