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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 de graça. 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 alegria e gratidão que apresentamos o Volume IV da Série True Life Book. Voltamos a traduzi-

la do espanhol para o alemão com cuidado e sensibilidade. Como sempre, recomendamos ler apenas 

pequenas seções com coleta interior e refletir sobre o que é lido em cada caso, para que o significado 

espiritual das palavras de Cristo possa ser plenamente revelado. 

Se, através do presente Volume IV, um leitor está entrando em contato pela primeira vez com os 

Manifestantes Divinos do México, gostaríamos de lhe dizer: Para estudar os ensinamentos de Cristo nos 

volumes do "Livro da Verdadeira Vida", não é absolutamente necessário ler os volumes em ordem, ou 

seja, começar pelo Volume I, porque não só cada volume individual, mas já cada ensinamento contém um 

discurso doutrinário auto-contido e compreensível de Cristo. 

As manifestações no México foram sabiamente preparadas pela mão de Deus. Primeiro, em 1866, o 

Espírito do Profeta Elias manifestou-se através da mente de Roque Rojas, dizendo: "Eu sou o Profeta 

Elias, o da Transfiguração no Monte Tabor". Ele abriu aos que estavam reunidos que a "Terceira Era", a 

era do Espírito Santo, estava começando. Alguns anos depois, depois de a comunidade ter crescido e 

Cristo ter preparado instrumentos, Ele revelou-se pela primeira vez em 1884 através da mente humana do 

seu instrumento escolhido, Damiana Oviedo. Deixemos que o próprio Cristo nos fale sobre esses 

acontecimentos extraordinários: 

U 236, 50: "Sabeis daquela nuvem em que Me viram subir os Meus discípulos quando Me mostrei a 

eles pela última vez? ─ Está escrito então, com razão, que eu viria de novo sobre a nuvem, e o cumpri. Em 

1º de setembro de 1866, Meu Espírito veio na nuvem simbólica para prepará-lo para receber os novos 

ensinamentos. Mais tarde, em 1884, comecei a dar-lhe os meus ensinamentos. Eu não vim como homem, 

mas espiritualmente, limitado em um raio de luz, para deixar o mesmo descansar sobre a mente humana. 

Este é o meio escolhido pela Minha Vontade para falar-vos neste tempo, e eu vos creditarei pela fé que 

tendes nesta Palavra, pois não será Moisés que vos conduzirá pelo deserto até à Terra Prometida, nem 

Cristo como homem que vos fará ouvir a Sua Palavra de Vida como um caminho de salvação e liberdade. 

Agora é a voz humana destas criaturas que chega aos vossos ouvidos, e é necessário espiritualizar-se para 

encontrar o sentido divino em que estou presente; por isso vos digo que a vossa fé nesta Palavra é 

reconhecida por Mim, porque é dada através de seres imperfeitos". 

De acordo com a vontade de Deus, as manifestações no México duraram até o final de 1950. Durante 

os últimos anos do período de manifestação, os ensinamentos do Divino Mestre foram retirados; as 

transcrições foram coletadas mais tarde, e em 1956 o primeiro volume começou a ser publicado a partir do 

grande número deles. Ao todo, os ensinamentos selecionados compreendem 12 volumes, escritos na língua 

espanhola em que foram ministrados. Destes, 4 volumes foram até agora traduzidos para o alemão e 

publicados; o último volume que tem em suas mãos. 

Os tradutores 
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Introdução  
As palavras introdutórias a este Volume IV da série True Life Book foram escritas em março de 1995. 

De acordo com as previsões feitas por Cristo em Seus ensinamentos no México entre os anos de 1866 e 

1950, este ano os desastres naturais e visitas continuarão em todo o mundo até culminarem nos anos 

vindouros. 

Já no início de 1995, a sucessão em série de desastres naturais dos anos anteriores continuou, pois nas 

primeiras semanas ocorreu no Japão um violento terremoto nas regiões das cidades de Kobe e Osaka, 

extinguindo a vida terrena de mais de 5000 pessoas e causando grandes danos. ─ No noroeste da Europa, 

os riachos abandonaram os seus leitos constritivos, campos de inundação, aldeias e vilas, causando várias 

mortes e danos materiais significativos. ─ Espalhado por toda a terra, numerosas guerras, localizadas e às 

vezes pouco conhecidas, afetando a população civil de forma ainda mais cruel. ─ As doenças incuráveis 

ceifam muitas vidas, especialmente em países em desenvolvimento. ─ O desemprego está se espalhando 

cada vez mais nas ricas nações industrializadas, para as quais ainda não foi encontrada nenhuma cura. E 

em geral, há uma grande agitação entre o povo. 

Estas condições e acontecimentos nunca existiram em tão grande variedade e veemência antes, e não é 

surpreendente quando cada vez mais pessoas se perguntam: O que aconteceu na nossa terra? Pois os 

eventos não são mais normais. 

Já há cerca de 50 anos, Cristo respondeu profeticamente à pergunta anterior em Suas revelações no 

México, e do presente Volume IV será citada uma declaração de Cristo a esse respeito: 

U 100, 5-7: "Humanidade, eu procuro a tua reconciliação. Você não vive na Minha Lei. A harmonia 

entre você e seu Deus e todas as coisas criadas é destruída. Vocês não se amam como irmãos e irmãs, e 

este é o segredo da felicidade que Jesus lhes revelou. Mas se vocês perderam a harmonia entre vocês ─, 

vocês acham que podem preservá-la com os reinos naturais da criação? (6) A mão do homem trouxe o 

julgamento sobre si mesmo. Uma tempestade está a assolar o seu cérebro, uma tempestade está a assolar o 

seu coração, e tudo isso é revelado na natureza também. Seus elementos são liberados, as estações se 

tornam indignas, as pragas surgem e se multiplicam, e isto porque seus pecados aumentam e causam 

doenças, e porque a ciência tola e presunçosa não reconhece a ordem ordenada pelo Criador. (7) Se eu te 

dissesse isto, não irias acreditar. É necessário, portanto, que você seja capaz de agarrar com as mãos o 

resultado de seus trabalhos, para que você possa ficar decepcionado com eles. Agora mesmo chegaste 

àquele momento da tua vida em que estás a experimentar o resultado de tudo o que semeaste". 

A Terra está passando por um período de justiça divina, no qual a humanidade deve colher suas 

sementes malignas. Através disso, está experimentando sua purificação, pois deve mudar e encontrar seu 

caminho de volta a Deus. A superfície da Terra sofrerá mudanças, com muitas pessoas perdendo suas 

vidas, mas o planeta não perecerá. 

Depois da poderosa tempestade de limpeza, o arco-íris da paz irá reaparecer. Aqui está outra 

declaração de Cristo do presente Volume IV: 

U 87, 9: "Povo, permanecei constantes em Minha Doutrina, e em verdade vos digo, três gerações 

depois da vossa, o espírito dos vossos descendentes terá alcançado grande espiritualização. Procurai a 

verdadeira elevação, e depois toda a humanidade o fará, pois o vosso mundo não está condenado a ser 

eternamente um vale de lágrimas, uma terra de pecado, um inferno de fornicação e de guerra. O 'Dia do 

Senhor' já está convosco, a Minha Espada da Justiça irá atacar a corrupção. O que vai acontecer quando eu 

destruir a semente maligna, o vício e o orgulho? ─ E, em vez disso, oferecer proteção à semente da paz, 

que é 

Concordância, renovação e verdadeira fé em Mim? O mundo terá de mudar; o homem mudará quando a 

sua devoção espiritual a Deus e a sua vida forem melhores". 

Os tradutores  
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Instrução 83  
1 Este é o tempo em que, como vos anunciaram os profetas, cada olho me verá; agora acrescento: 

Este é o tempo em que também cada ouvido me ouvirá e cada cérebro compreenderá os meus anúncios. 

2 O espírito é agora capaz de interpretar muitos ensinamentos e penetrar muitos mistérios; já não é o 

filho dos primeiros tempos, de quem tive de manter muitos ensinamentos em segredo para que não caísse 

em confusão, e a quem tive de revelar todos os mistérios que lhe foram revelados por meio de imagens 

simbólicas, para que se pudesse pôr a caminho no caminho espiritual. 

3 Cada época é uma luz, uma nova lição, e se prolonguei o presente período de evolução, é pela 

razão de dar às grandes multidões de espíritos a oportunidade de percorrer o caminho da Terra para sondar 

os Meus ensinamentos e seguir as Minhas instruções; assim eles avançarão um passo no caminho da 

verdadeira vida. 

4 Minha nova palavra fará você entender muito do seu passado, e essa compreensão será a lâmpada 

que ilumina seu caminho espiritual. É por isso que já vos disse muitas vezes: "Levantai os vossos rostos e 

tomai consciência do tempo em que viveis"; só assim podereis aproveitar o período de vida que vos 

confiei na Terra. 

5 Os bens espirituais, as faculdades e as possibilidades permaneceram despertos em muitos homens, 

e em outros apenas se desenvolveram vagamente, mas agora Minha Luz Divina veio e despertou os 

espíritos em seu sono para levá-los a uma vida mais elevada, através da qual Me podem compreender de 

uma maneira mais perfeita. 

Examinai os Meus ensinamentos e dizei-me se esta Doutrina poderia ser incluída em uma das vossas 

religiões; revelei-vos as suas características abrangentes e o seu significado universal, que não se limita a 

partes da humanidade ou a (certos) povos, mas transcende a órbita planetária do vosso mundo para incluir 

o infinito com todos os seus mundos de vida onde, como neste mundo, habitam também os filhos de Deus. 

6 Discípulos: Despertai, abri os vossos olhos espirituais, escutai a Minha palavra, penetrai o seu 

significado e depois levai a boa nova aos vossos irmãos. Mas cuide para que a sua mensagem seja sempre 

marcada pela verdade e pela sinceridade com que eu vim até você. Então você despertará gentilmente de 

seu sono todos aqueles que dormem, como eu os despertei. 

7 Vinde a Mim, ó povo amado, vinde descansar da labuta terrestre. Seu coração se abre para receber 

Meu amor e força, e eu o aceito e o abençôo. 

8 Quero que vivais com um espírito alerta nesta era do materialismo, em que toda manifestação 

espiritual é desprezada sem vos lembrardes de que a parte essencial do homem é o espírito, e que nesta 

vida ele deve tornar-se forte e ascender pelos seus próprios méritos. 

9 É da Minha vontade que vós, a quem envolvi no Meu amor, ensinai e reavivai a fé e a confiança 

em Mim nos vossos irmãos. Não vou considerar a sua indiferença e falta de amor para com o Meu 

Espírito. Ninguém será capaz de romper os laços sagrados que unem o homem a Mim, nem ninguém será 

capaz de Me impedir de Te amar. Porque é que os homens não me procuraram apesar da dor? Suas 

palavras e ações ofendem Minha sensibilidade paterna, não apreciam Meu amor, nem sentem Minhas 

bênçãos. 

10 A solução para todos os problemas que atormentam os seus irmãos está dentro de si. Eu vos dei a 

chave da paz para que possa haver ajuda e amor entre vós. Todos vocês podem atrair Meu Espírito e sentir 

Minha divina influência quando Me invocam com amor. 

11 Quero ver-te sorrir com satisfação depois da tua luta. Quero que sintas que tenho estado muito 

perto de ti. Não te queixes para Mim se os tempos atuais são indelicados; se tivesses permanecido 

virtuoso, a dor não teria ferido o teu coração, nem terias tropeçado. Eu te enviei para cumprir um destino 

de amor que você ainda não entendeu. 

12 Aproxima-se o momento em que você deve começar a trabalhar em outros países. Orem e vigiem 

por todas as nações mesmo agora, pois vocês estão ligados a elas por deveres que devem cumprir. A vossa 

oração iluminará e salvará almas. 

13 Como você pode observar calmamente o retorno de seus irmãos ao vale espiritual com o 

materialismo e a dor que eles acumularam na terra profundamente impressa neles? Muitos deles 
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reencarnarão, e então vos deixarão ver as conseqüências do sofrimento causado pela sua desobediência. 

Então você aprenderá que a luta da alma não terminará até que ela se tenha aperfeiçoado. 

14 Confie no seu amável Mestre para guiá-lo no caminho da verdade, onde quer que esteja. Alguns no 

início do caminho, outros no final dele, todos vocês são guiados por Mim. 

15 Minhas novas revelações Divinas surpreenderão o espírito dos homens neste momento, embora, na 

verdade, eu vos diga que sua surpresa será injustificada, porque é o mais natural para o espírito receber, 

pouco a pouco, o fruto de sua evolução ao longo de seu caminho. 

16 Fui eu que tive de te seguir pelos caminhos que tomaste, para te libertar do perigo e impedir-te de 

pereceres. Quando me seguirão, encorajados por aquela voz que disse a Simon, Andrew e John: "Deixem 

os vossos barcos e as vossas redes e sigam-me"? 

17 A luta se estabeleceu no teu coração, ouves a Minha voz tocando o teu espírito, dizendo-te através 

da tua consciência: segue-Me, enquanto a carne e o mundo exercem grande influência sobre a alma. 

18 É justo para Mim que esta luta interior exista, porque significa que apesar das tentações a que se 

sentem submetidos na Terra ainda mantêm amor por Mim, e sabem como ouvir a voz do espírito, que 

exige seus direitos do mundo e da carne. Mas ai daqueles que não sentem essa oposição dentro de si, pois 

seu coração estará frio como uma sepultura que segura um homem morto! 

19 Tudo o que está acontecendo no presente foi dito e escrito pelos Meus profetas. Pesquise essas 

Escrituras, e você encontrará a história antecipada de tudo o que você está experimentando no mundo 

neste momento. No entanto, eu vos digo que ainda estão por vir eventos que não foram preditos naqueles 

tempos, pois o Senhor reservou essas profecias para serem tornadas conhecidas neste tempo através do 

órgão humano do entendimento. 

20 Você talvez acredite que tudo já foi predito e que não haveria mais profetas na Terra? 

21 Compreendei que vim revelar-vos muitas profecias que se cumprirão amanhã, e que o fiz através 

de criaturas cujas mentes são pouco educadas e cujas palavras não são escolhidas para vos dar provas do 

Meu poder. Algumas dessas profecias, vindas de lábios tão simples, já viram acontecer, e a humanidade 

futura verá todas as outras acontecerem, exceto a última. 

22 Queridos discípulos, refrescai-vos com esta atmosfera de espiritualização, que vos rodeia nos 

curtos períodos da Minha proclamação. Desfrutai deste pão e fortalecei-vos com ele, porque em breve 

deixareis de ouvir a Minha palavra. Vou deixá-los cheios da Minha graça e do Meu amor, para que se 

apressem a espalhar a boa nova que lhes trouxe nesta Terceira Era. 

23 Cuide para que haja sempre pureza em seu coração, neste vaso, que você deve manter tão puro por 

dentro quanto por fora, porque exatamente ali o meu amor se estabelece como água de vida eterna. 

24 Guarde estas suas reuniões e faça delas a Sagrada Comunhão. Não penseis que o Meu Espírito está 

longe dos Meus discípulos, porque Me vedes a retirar a Minha palavra entre vós. Deixai sempre um lugar 

à mesa para o Mestre, pois eu sempre presidirei às vossas reuniões e distribuirei o pão espiritual a cada um 

de vós; mas eu vos digo que esse lugar estará no vosso coração. 

25 Que o testemunho que deres do Meu regresso seja mais alto, e então verás as massas de pessoas 

levantarem-se de todos os pontos da bússola e ouvi-las dizer: "O Senhor voltou, como nos anunciou, 'sobre 

a nuvem'; enviou-nos o Seu povo, e nós nos unimos a Ele". 

26 Ó vós, muitos que Me ouvis nestes momentos, não sabeis quais de vós serão os Meus mensageiros 

de amanhã! Os homens devem ouvi-los, mas os mensageiros não devem esperar nem recompensa nem 

lisonja deles; eles devem vagar pelo mundo espalhando a minha semente, com seus olhos fixos no Senhor. 

27 Meus mensageiros não terão de contar apenas com suas próprias forças, caso contrário, logo 

seriam derrotados na luta; eles estarão equipados com uma autoridade superior e um poder maior, que não 

os deixará cansados e os tornará invencíveis. 

28 Um enviado por Mim nunca esteve sozinho em batalha, legiões de seres de luz o têm 

acompanhado e protegido. Que ninguém duvide ou tema quando se aproximar a hora da pregação e da 

semeadura, pois o Meu amor estará convosco para vos dar coragem, fé e força. 

29 O Sexto Selo foi desatado, e sua luz foi vista pelo povo simples, o humilde, por aquele que é puro 

de coração. O candelabro está aceso, mas a humanidade ainda dorme, e este povo aqui ainda não entendeu 

o significado da manifestação que recebeu; daí seu medo de comunicá-la ao mundo. Pelo menos que a 
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água desta fonte não fique turva, para que os fatigados e sedentos vadios, quando vierem até vós, possam 

saciar a sua sede com ela, e confessar que é pura. 

30 Acostumaram-se à sombra desta árvore e temem percorrer os caminhos que os levam a outros 

povos e regiões. Mas digo-vos que não esperem pelo anoitecer para partilhar as boas novas, pois assim 

todos estarão a dormir. Vai de dia para que não haja segredos nas tuas obras. Não seja precipitado, mas dê 

um passo à frente cada vez que se preparar, pois a hora da sua batalha está se aproximando. Quem se julga 

preparado e se pôs a caminho prematuramente, eu o deterei com provas que colocarei no seu caminho, 

para que perceba que ainda não sente no seu coração a Minha Obra, que não a estudou o suficiente para 

proclamá-la, que nem o sentimento de caridade brota do seu coração, nem o seu espírito é suficientemente 

firme para resistir às tempestades. Em abundância entre vós há exemplos daqueles que partiram por sua 

própria vontade e desobedeceram às Minhas ordens. Eles caíram no seu caminho, e o seu regresso foi 

doloroso. Por que então você se torna ingrato ao Meu amor carinhoso? 

31 Quando alguns de vocês estavam cansados da vida, outros estavam perdidos em caminhos incertos, 

e outros ainda estavam afundados na lama - Quem vos deu ajuda? Foi o homem, talvez? Não, discípulos, o 

que vos elevou foi esta Palavra, que dá vida e esperança. O que você era antes de receber Minha Luz, eu 

não lhe dei crédito. Mas pelo que estás a fazer agora, tenho de te responsabilizar. Você sabe que o Meu 

olhar descobriu aquele que escondeu a mão manchada de sangue fraternal, aquele que escondeu as "pétalas 

de rosas desfolhadas", e aquele que procurou esconder no seu coração o roubo ou adultério: Vi todas as 

coisas, e sobre o manto com que procuravas esconder as tuas infâmias, estendi o véu da Minha 

misericórdia, para que ninguém senão eu te julgue, e com perdão e amor te transformei e purifiquei. 

32 Diante dessa voz tinhas de acordar, e diante da presença invisível daquele que fala contigo, tinhas 

de acreditar. Mais uma vez vos digo: Abençoados sejam aqueles que acreditaram sem ver. 

33 Os corações das mulheres estavam profundamente comovidos pela voz de sua Mãe Divina, e cada 

palavra de Maria era uma gota de orvalho sobre aqueles corações murchos pelo sofrimento. Mas as jovens, 

as esposas, as mães, as viúvas e até mesmo as flores desfolhadas foram levadas ao adorável jardim da 

Virgem, e um novo perfume emanou de todas elas. 

34 Quando você estará preparado para levar os ensinamentos que você recebeu a outros povos? 

Perceba que a semente do amor e da espiritualização ainda não está germinando no coração desta 

humanidade. O fanatismo domina a vida dos homens - fanatismo religioso, fanatismo racial, fanatismo 

pela glória e poder do mundo, e fanatismo pelo seu próprio bem. 

35 É necessário que melhorem as vossas vidas todos os dias, para que possam tornar-se um exemplo e 

um incentivo na vida dos vossos vizinhos: cumpram a missão que o vosso Pai vos confiou, pois eu vos 

concedo que vejais realizadas as vossas mais elevadas aspirações. 

36 Mas você deve estudar e entender o Meu ensinamento; pois se eu lhe perguntasse sobre a lição 

anterior - poderia repeti-la? Em verdade, eu digo-te: Não. Mas não se preocupe, pois eu lhe trago outro 

dia, que lhe lembrará o anterior e o ajudará a entender. Tal é o teu Mestre, revestido de paciência e amor. 

37 Na Segunda Era o Verbo Divino se fez homem para que Sua Ensinança fosse ouvida na Terra; 

nesta Era o Verbo é luz descendo sobre o órgão humano de compreensão e desabrochando na Palavra de 

Vida. 

38 O profeta João anunciou a Minha vinda naquele tempo; agora Elias prepara o Meu anúncio 

espiritual neste tempo, fazendo-se conhecer espiritualmente aos homens; mas em verdade vos digo que um 

e o outro prenúncio são um e o mesmo espírito. 

39 Cada nova era tinha sido associada a revelações para você, explicando eventos passados que você 

ainda não tinha entendido. A colheita final vai dar-lhe a verdadeira sabedoria. 

40 Enquanto a Minha manifestação através destes portadores de vozes continuar, não serei 

reconhecido em todo o mundo; um certo tempo deve passar, o coração dos Meus mensageiros deve 

purificar-se, então esta mensagem será capaz de alcançar a humanidade, livre de influências materiais. 

41 Este ensinamento é o caminho para a vida eterna; todos aqueles que descobrirem um poder 

edificante e a perfeição neste ensinamento saberão uni-lo ao que eu vos ensinei quando eu estava na Terra, 

porque a sua essência é a mesma. 

42 Aqueles que não sabem como encontrar a verdade contida nos Meus ensinamentos serão capazes 

até mesmo de assegurar que esses ensinamentos não conduzam ao mesmo objetivo que os ensinamentos 
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de Jesus; as almas cegas por más interpretações ou confundidas pelo fanatismo religioso não serão capazes 

de compreender imediatamente a verdade dessas revelações. Eles devem passar por um caminho de 

provações para renunciar à forma material de pensar que os impede de compreender e cumprir o Meu 

mandamento que vos ensina a amar-vos uns aos outros. 

43 Eu, o Mestre, sou o único que vos posso revelar que, nestes mesmos momentos, milhões e milhões 

de seres estão passando por esse doloroso caminho de provações, experiências e despertares, para que seus 

olhos se abram e busquem horizontes além do que seus corações e mentes foram capazes de criar. 

44 "Tenho sede", digo-vos de novo, "sede da vossa elevação e do vosso amor"; mas ninguém dá as 

mãos aos meus lábios a água que poderia saciá-la; pelo contrário, sou obrigado a manter a ferida do meu 

lado aberta e fresca, para que não deixe de derramar a água da vida sobre o mundo. 

45 Este é o tempo da grande batalha descrita pelos profetas em seus sonhos e visões espirituais; o 

tempo em que os homens se oporão à sua violência à Minha Lei, quando todo ser material ou espiritual 

que abrigar egoísmo em seu coração se levantará para lutar contra a Minha justiça. Minha espada está 

pronta, não é uma arma que castigue ou mate - é a espada que, em sua luta para salvar aquele que perece 

como vítima de si mesmo, o levantará com tamanha violência que às vezes até seu corpo perecerá, para 

fazer-lhe obter a vida eterna do espírito. 

46 Tomai estes ensinamentos corretamente e não estareis em confusão, mas compreendereis a razão 

de muitas das terríveis provações pelas quais a humanidade está passando, as quais não sois capazes de 

explicar. 

47 O propósito da Minha manifestação é levar o vosso espírito para longe do caminho do sofrimento. 

Chamei com urgência até que abriste a porta do teu coração; então pude fazer-te sentir a ternura da Minha 

bênção e da Minha paz, e tu exclamaste: Quão perto de mim estava o Senhor! 

48 Amanhã trareis esta boa nova à humanidade, que pensava estar longe do seu Senhor; pois quando 

fala de Deus, fá-lo como de algo inacessível, incompreensível e inacessível. 

49 A concepção que a humanidade tem de Mim é infantil, porque não tem sido capaz de sondar as 

revelações que lhe tenho dado incessantemente. Para aquele que sabe se preparar, eu sou visível e 

palpável, e estou presente em toda parte; mas para aquele que não tem sensibilidade, porque o 

materialismo o endureceu, é difícil compreender que eu existo, e ele sente que eu estou imensamente 

distante, que é impossível para mim ser sentido ou visto de qualquer maneira. 

50 O homem deve saber que Me carrega dentro de si, que em seu espírito e na luz de sua consciência 

possui a presença pura do Divino. 

51 Quando a Minha nova mensagem for recebida pela humanidade, ela sentirá uma emoção de alegria 

que a fará voltar à espiritualização, através da qual se sentirá mais próxima do seu Senhor. 

52 Uma das razões pelas quais eu me fiz ouvir materialmente para me manifestar neste momento foi 

para que você sentisse que eu não posso estar longe de nenhum dos meus filhos, e que a vida espiritual 

também não está longe da sua. Para mostrar-vos isto, eu permiti a manifestação e a presença do mundo 

espiritual entre vós. 

53 Estas são obras que só eu posso e posso fazer, sem consideração pelo julgamento que os homens 

fazem sobre elas. Eu sei que no final as minhas obras serão reconhecidas como perfeitas por todos. 

54 A totalidade das manifestações que vocês tiveram neste tempo será estudada com o maior 

interesse, e nelas a humanidade encontrará as grandes verdades e as grandes revelações, porque nada em 

Minha Obra é pequeno. 

55 Confiem que esta palavra vos colocará num caminho seguro, pois se uma vez Jesus passou e 

muitos não O sentiram, agora preparareis os vossos corações para receber a essência da vida que eu trouxe 

à humanidade. A promessa de retorno que dei aos Meus apóstolos cumpri, mas ainda tenho muitos 

ensinamentos para compartilhar com vocês. 

56 Por que me faço conhecer entre os incultos, os desajeitados e os pecadores? Na verdade, eu 

anunciei a vocês naquele tempo que a Minha vinda aconteceria quando houvesse grande corrupção no 

mundo.  

57 Também vos foi anunciada uma grande confusão, e ela está a chegar; é necessário que depois haja 

um farol luminoso para orientar os náufragos, para que possam encontrar o caminho certo. Mas em 



U  83  

12 

verdade vos digo que este farol já acendeu sua luz e ilumina o mundo: sou eu quem se aproxima do 

coração do homem para fazê-lo ouvir Minha voz. 

58 Mais uma vez vos digo que aquele que guarda a Minha Palavra e segue os Meus ensinamentos será 

salvo. 

59 Não venho para despertar o fanatismo religioso entre os homens; Minha Doutrina está muito longe 

de ensinar coisas falsas; eu quero melhoria, fé, caridade, espiritualização. O fanatismo é uma atadura 

escura diante dos olhos, é paixão insalubre, é escuridão. Vê para que esta má semente não entre no teu 

coração. Lembre-se que o fanatismo às vezes tem a aparência de amor. 

60 Entenda que esta escuridão tem afligido a humanidade neste tempo. Compreendei que embora os 

povos pagãos tenham desaparecido da terra e a maioria da humanidade professe adorar o verdadeiro Deus, 

os homens não Me conhecem nem Me amam; pois suas guerras, seu ódio e sua falta de harmonia são 

prova de que ainda não Me deixam viver em seus corações. 

61 Acima das trevas deste fanatismo e idolatria religiosa, aproximam-se grandes redemoinhos que 

irão purificar o culto espiritual desta humanidade. Quando este trabalho for realizado, o arco-íris da paz 

resplandecerá no infinito. 

62 Somente a minha voz na sua justiça divina pode dizer-te que não cumpriste a tua missão na Terra 

nem no espaço espiritual, quando passaste por ela. 

63 Não há obstáculos para Mim comunicar com os homens e para lhes fazer conhecer a Minha 

vontade. Eis que para as Minhas manifestações não havia necessidade de homens justos, pois Eu vos dei a 

Minha Palavra através dos pecadores, e nela podeis encontrar mais provas do Meu poder e da Minha 

misericórdia. 

64 Quero que todos aqueles a quem esta mensagem chega se purifiquem aqui na Terra, praticando 

este ensinamento celestial, para que, quando retornar ao outro mundo, o faça já com a sua alma pura. 

65 Cada palavra que sai de Mim é de vida eterna. Hoje você o recebe através do portador de voz 

humano. 

66 Eu vos digo que é um bom sinal que neste momento tenhais feito contato com o Pai através do 

vosso órgão de entendimento; mas deveis saber também que esta forma não é o objetivo nem o cume da 

perfeição; que antes e em todos os momentos o Senhor falou ao mundo através da boca dos homens. Mas 

esta manifestação aqui, no meio de uma humanidade materialista e de um mundo insensível ao espiritual, é 

um milagre que amanhã os homens atribuirão apenas ao amor que Deus sente por vós; mas é também a 

prova de que o espírito humano sente o impulso para se elevar espiritualmente. 

67 Esta é a aurora de uma nova era; os primeiros raios estão começando a despertar os homens. 

Quando a vossa fé e elevação espiritual Me compreenderem com uma compreensão mais profunda do que 

aquilo que ainda consideram justo, eterno e perfeito, então Me contemplareis no infinito, enquanto envio a 

Minha luz a todos os seres. 

68 A minha Divindade será para o vosso espírito como a luz ao meio-dia. Como uma estrela que 

ilumina o universo e lhe dá vida, ela brilhará no seu zênite. E os corações, em comunhão com seu Pai, 

receberão seus raios Divinos diretamente através da perfeita comunhão de espírito com espírito, que é a 

meta e o ideal para a harmonia entre o Pai e os filhos, e também entre os irmãos e irmãs. 

69 Devo perguntar-vos, povo: O que fizeram com a semente que vos confiei? O que você semeou em 

seus campos? Já limpaste os caminhos para que os teus irmãos possam vir até Mim? Grande é a multidão 

que Me ouve neste tempo, mas pequena é a porção que Me segue na realidade. Eu olho para o íntimo do 

vosso coração e vos digo: não Me busqueis como Juiz, buscai-me sempre como Pai e como Mestre, então 

eu vos abrirei o meu tesouro secreto e vos sentireis seguros. 

70 Na Minha nova vinda, como em tempos passados, deixei Meu tesouro aberto para revelar muitos 

ensinamentos a vocês, pois traz alegria ao Pai quando Ele revela novos ensinamentos aos Seus filhos. Mas 

ai de vós se também receberdes os Meus Mandamentos Divinos e os esquecerdes ou não os cumprirdes 

por falta de amor, pois então transformaríeis o vosso Pai em juiz! 

71 Como Maria chorou pela sua miséria! Quanto você deve à sua ternura e ao seu amor! Tanto os que 

a invocam como os que não a reconhecem, ela faz com que todos sintam o seu calor materno e as infinitas 
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delícias da sua carícia. Em verdade vos digo que, antes que as almas me alcancem, devem encontrar 

Maria, a Divina Mãe, em seu caminho. 

72 Neste tempo você também tem um pastor. Como Moisés, que vos conduziu para fora do Egito e 

vos trouxe unidos pelo deserto ao pé do Monte Sinai, para que ouvísseis a voz do Pai e recebêsseis a Sua 

Lei, assim Elias vos escolheu neste tempo, de vários pontos da terra, para vos trazer pelo caminho da 

preparação espiritual ao pé da nova montanha, da qual ouvis a Minha voz Divina e recebeis a Minha 

revelação. 

73 Eis aqui Elias, aquele que os discípulos, juntamente com Moisés e Jesus, viram em uma visão 

espiritual no Monte Tabor. Esta é a hora dele. Fortalece o teu espírito no calor da sua presença e desperta 

para a esperança. 

74 Em verdade vos digo, este tempo de decisão na Terra também é crucial para todo o universo e, 

enquanto falo convosco nesta forma, também me faço sentir em outros mundos e outras esferas. O meu 

Espírito é omnipresente. 

75 Rezai, povo, com espírito e pensamentos de paz, para que possais vencer as tentações. Não se 

contente com a paz da sua casa ou da sua nação. Trabalha para a paz de todos os teus irmãos. "Amem-se 

uns aos outros." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 84  
1 Não vos tenho considerado grandes ou pequenos, neste tempo tenho falado a todos vós como a 

crianças que amo da mesma forma. Procurai o conteúdo espiritual do Meu ensinamento e difundi-o, e 

quanto mais derdes aos vossos irmãos, mais vos será dado. 

2 A minha misericórdia ajuda-te a suportar a dor da tua expiação, através da qual purificas a tua 

alma. Mantenham o estado de elevação espiritual o melhor que puderem, para que na Minha presença não 

voltem a soluçar de novo. 

3 De vários lugares as multidões vieram em busca da Minha palavra; trazem diante de Mim suas 

tristezas e necessidades diárias. Vejo as tribulações e os sofrimentos que as nações estão passando, e peço-

vos que lhes envieis uma mensagem de paz com a vossa oração, profundamente sentida e cheia de 

misericórdia. Intercede pelos teus irmãos e irmãs; "pede e ser-te-á dado". 

4 Se você tiver fé em Mim e confiar na Minha palavra, a guerra não entrará nesta nação, e este será 

mais um testemunho de que o Meu Espírito Divino desceu sobre você. Os méritos que deve adquirir para 

que os milagres ocorram em seu caminho são: renovação (moral), oração, misericórdia, boa vontade e 

amor aos seus irmãos. 

5 Vós que formais uma comunidade destinada a dar testemunho e testemunho da Minha 

manifestação neste tempo, não vacileis, não permitais que a vossa nação, os vossos mercados e os vossos 

campos vejam fluir o sangue dos vossos irmãos, nem testemunheis tristeza ou fome nos vossos filhos. Eu 

dou-vos armas de luz para que se possam defender contra todas as armadilhas. Também vos mostrei como 

manter a saúde da alma e a do corpo para que sejais fortes. Sim, pessoas, não continuem a desafiar 

doenças, não esqueçam que é sempre a desobediência que lhes abre as portas. Rezai por vós próprios e por 

toda a humanidade. Àqueles que derramam lágrimas por causa das nações que estão passando por uma 

dura prova, eu digo que a paz voltará para eles. Daqueles que hoje se matam uns aos outros e fazem guerra 

entre irmãos, trarei à luz aqueles que amanhã irão pregar e praticar o amor entre si. O meu poder é grande, 

não duvide disso. Vocês viverão para ver como eu construirei sobre as ruínas desta humanidade um novo 

mundo onde nenhum vestígio do que foi pecado será encontrado. 

6 Se eu tenho chamado muitas nações e povos surdos, é porque a Minha voz chamou às portas de 

todos os corações, e eles não entenderam a Minha chamada. Aqueles que caíram no abismo das paixões 

podem muito bem blasfemar contra Mim aqui no mundo, mas uma vez na Minha presença, eles terão que 

confessar que Eu estava com cada homem e cada povo a tempo de admoestá-los e avisá-los. Não vos estou 

a prejudicar contra ninguém; estou sempre a dizer-vos que deixeis os vossos pensamentos vaguear pelo 

mundo como um espírito de paz, embora vos esteja a avisar para não serdes enganados por ensinamentos 

estrangeiros nem por falsas promessas, de modo a não permitirdes que as ervas daninhas, a discórdia, o 

egoísmo sejam semeados nos vossos corações. Cumpre a tua tarefa e deixa o resto para mim. 

7 Em verdade vos digo que as forças da natureza estão prontas para se soltarem em obediência à 

justiça Divina. Eles vão realizar um trabalho de purificação. Mas também vos digo: Mesmo que a 

humanidade desapareça da Terra, o Meu nome e a Minha presença nunca poderão ser apagados do 

espírito. 

8 Discípulos, resisti ao escárnio e ao ridículo até que o mundo perceba que não estais em erro. Dar-

lhe-ei sinais e provas em abundância que a farão despertar e abrir os olhos para a Luz. Mas você deve 

fazer um esforço, já que eu não o enviei ao mundo para dormir. Hoje, tendo despertado para o chamado do 

vosso Mestre, deveis aproveitar ao máximo o tempo para que, no final, Me possais mostrar uma rica 

colheita da vossa semente. 

9 Venham à Minha palavra de ensino e encham as vossas mentes de sabedoria. No meio do caos que 

reina no teu mundo, encontraste este oásis de paz onde podes ouvir a voz dos anjos a dizer-te: "Paz na 

terra para os homens de boa vontade". 

10 Se alguns dos seus companheiros adquirirem conhecimento destes ensinamentos, que o façam. 

Meus novos discípulos estão dispersos entre a humanidade, e se os incrédulos zombarem de vós e vos 

caluniarem, perdoai-lhes, eu vos justificarei. Muitos daqueles que vos julgam mal hoje, amanhã vos 
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abençoarão. no teu caminho, tens sempre diante de ti o exemplo que te dei na Segunda Era; ajudar-te-á a 

carregar a tua cruz com paciência; lembra-te que fui eu que te dei o exemplo da Cruz; fui eu que te dei o 

exemplo da Cruz Lembre-se que eu não fui reconhecido enquanto vivi na Terra e só fui reconhecido entre 

os homens muito tempo depois da Minha mudança. 

11 Tende paciência e compreensão, pois não sois vós que a humanidade deve reconhecer, mas o Meu 

Trabalho, a Minha Doutrina, e ele é eterno. Sua tarefa é entregar com suas palavras e ações a mensagem 

que revela aos homens a maneira de dar um passo em direção à perfeição. 

12 Na verdade, tenho fome e sede do vosso amor e compreensão. Todos vocês têm o conhecimento 

intuitivo de que eu existo, mas quem me conhece? Na realidade, a idéia que vocês têm de Minha 

Divindade está embaçada, pois através de seus ritos e imagens vocês Me limitaram e Me distorceram. Para 

libertá-lo desse erro, Minha Palavra continuará descendo sobre seu espírito como uma corrente inesgotável 

até o tempo estabelecido por Minha Vontade. Enquanto Meus ensinamentos e Minhas revelações vos dirão 

quem sois, qual é a vossa origem e qual é o vosso objetivo final, em conhecendo-vos a vós mesmos, 

também chegareis a conhecer melhor o vosso Pai. Eu vos digo que o que vos revelei nesta palavra, e o que 

ainda vos revelarei, nenhum mestre do mundo vos poderia ter ensinado, por mais sábio que fosse, pois só 

eu posso revelar o insondável quando é necessário que o saibais. 

13 Assim, minha manifestação na Terceira Era foi algo que a humanidade não previu, porque 

esqueceu as profecias, mas hoje eu vim em cumprimento delas. A linguagem dos portadores da voz 

através da qual me fiz conhecido pelos homens tem sido simples, mas na essência desta palavra está 

contida o Meu amor e a Minha sabedoria. 

14 Quem penetrar na Minha Doutrina Espiritual da Terceira Era e der testemunho dela com as suas 

obras, englobará com o seu espírito, coração e mente tudo o que foi revelado pela Minha Divindade em 

tempos passados, e a sua interpretação desses ensinamentos será correta. Minha Lei se levantará de novo 

entre os homens para destruir todas as falsidades que eles criaram para cobrir e proteger a sua maldade. O 

Livro da Vida e da Verdade será aberto diante de todos os povos da Terra, e ninguém poderá enganá-los. 

15 Do rosto dos fariseus cairá a máscara da hipocrisia, e sua boca, que sempre mentiu ao oferecer a 

salvação à humanidade, ficará em silêncio para sempre; mas vós não deveis apontar para eles ou expô-los. 

16 Quando os escribas trouxeram a adúltera diante de Mim na Segunda Era, eu toquei o espírito de 

cada um deles sem expô-los publicamente, depois de tê-los confundido com o Meu julgamento. O meu 

indicador escreveu no pó da terra as transgressões de todos aqueles que se aproximaram para ver o que 

Jesus escreveu. Àqueles de vós que ouvem sem acreditar, digo hoje: calai-vos e pensai enquanto ouvis esta 

palavra, para que mais tarde possais julgar, então compreendereis que neste tempo vos dei o Meu amor 

para que, gota a gota, possais beber esta força que não conseguistes encontrar entre vós. Poucos são 

aqueles que Me seguem, e eu farei uso deles para espalhar a Minha semente. 

17 Eu sou o Deus de todos os homens, de todas as comunidades religiosas e de todas as seitas, o 

único, e quando eu abro Meu tesouro secreto e distribuo os tesouros abundantemente a todos, por que eles 

não deveriam me reconhecer? Ninguém pode viver sem a idéia de Deus, mesmo que a forma como Ele O 

compreende seja imperfeita, e da mesma forma a sua adoração a Deus. Eu aceito a oferta de todos os Meus 

filhos, mas o Pai agora quer receber a justa homenagem digna d'Ele. 

18 A minha Doutrina não escraviza ninguém, apenas eleva a sua vida em termos humanos e 

espirituais. Aquele que deseja ser um verdadeiro filho de Deus por causa de suas obras não poderá guardar 

para si tudo o que recebeu de Mim. Quantos há que, na posse de muito conhecimento, parecem ser fontes 

de sabedoria, e que, através do seu egoísmo, são na realidade, mas poços de escuridão! 

19 Sede discípulos de Jesus, e sereis irmãos dos homens. Sinta o que você faz e o que fala. Aquele 

que não sente o Meu amor em seu coração, deixa de falar de amor, pois estaria agindo de forma inverídica. 

Para falar de amor, deixa-o esperar até que a minha semente germine no seu coração. Dar-lhe-ei tempo 

suficiente para conseguir o seu equipamento, a sua transformação, e a sua transformação total. Lembrem-

se que muitos de vocês eram incrédulos quando vieram aqui para ouvir esta Palavra. Na Minha 

manifestação, alguns até zombaram dela, e outros gozaram dos porta-vozes através dos quais eu falei com 

vocês naqueles momentos. Mas esperei por ti, falei-te pela tua consciência, e depois, com lágrimas de 

arrependimento, pediste-me que te perdoasse a tua dúvida. Agora você Me segue com fé inabalável, apesar 



U 84 

16 

das provações e obstáculos que são freqüentes na jornada de sua vida. Eu sou o semeador, o lutador que 

nunca descansa. 

20 A fim de vos dar provas tangíveis da Minha veracidade, eu vos predisse muitos acontecimentos 

cuja chegada estava iminente. Assim, vocês viram a guerra começar depois de eu lhes ter anunciado uma 

guerra iminente, quando a paz ainda estava em todo o lado. Quando vos disse que as forças da natureza 

seriam libertadas e que seriam como amigos para uns, mas inimigos para outros, quão cedo experimentais 

o cumprimento disso. Mas eu também cumpri uma promessa a cada um de vós no retiro da sua vida. E se 

você não vê muitas das minhas profecias se realizarem, é porque elas são dadas para um tempo que é 

muitas gerações depois de você. Mas agora você sabe o que vai acontecer com este mundo, com o homem 

e sua alma nos tempos vindouros. Já em tempos passados eu vos anunciei os sinais que anunciariam a era 

presente e a Minha nova Revelação; os portentos também se mostraram significativos e claros para 

confirmar a Minha verdade. Já vos estou anunciando aqueles que precederão a batalha espiritual, e depois 

disso, o tempo de paz. A luz da profecia está mais uma vez entre os homens. Minha Palavra está cheia de 

profecias; os homens vêem o futuro através de sonhos, visões, ou premonições. Os profetas antigos 

predisseram os profetas desta época. Eles não são miragens que você vê, mas você deve dirigir seus dons 

espirituais de boas maneiras para que a luz do Espírito Santo possa ser refletida em você. Você deve dar às 

pessoas provas reais, e então muitos acreditarão por causa dessas provas. Homens e mulheres virão a este 

povo em grandes multidões, pessoas de outras raças e que falam outras línguas; recebê-los-eis a todos. Em 

verdade vos digo: Como não há estrangeiros nem estranhos na casa do Senhor em Sua mesa, mesmo vós 

que sois filhos do Senhor não vos deveis afastar daqueles que são vossos irmãos e irmãs. 

21 Eu mostro-te a tua tarefa. Aceita a vida como eu a dou a ti. Vá calmamente, passo a passo. Desta 

forma, você terá colhido uma rica colheita no mundo, mesmo que você viva pouco tempo sobre ela. Então 

você não será como aqueles que, embora tenham vivido na Terra por muito tempo, entram em Minha 

presença tão pobres e nus como estavam quando começaram o caminho da vida. 

22 Faça boas obras na sua vida que tenham conteúdo ou propósito espiritual. Faça muitas das obras 

que não são conhecidas ou vistas, porque elas são feitas com o coração. 

23 Guardai perante vós o Livro da Minha Instrução, não deixeis que os seus ensinamentos vos passem 

despercebidos. Em verdade vos digo que chegará o momento em que vos pedirei o resumo e a explicação 

de tudo o que vos foi revelado. A vida também exigirá de você esta lição através das provas que ela 

colocará em seu caminho; mas quem é a vida senão eu, que dei luz à sua mente, sensibilidade ao seu 

coração e dons e habilidades a todo seu ser, para que você possa entender a linguagem profunda e eterna 

de sua existência? 

24 Em Meus Ensinamentos vos mostro que vivais de tal maneira que, mesmo nas situações mais 

amargas da vida, deveis sentir-vos felizes por estar ali, sabendo que sois filhos de Deus; e também vos 

ensino a apreciar tudo o que vos rodeia para que os vossos prazeres sejam saudáveis e genuínos. 

25 O mundo é um grande jardim no qual eu nutro corações, mas neste tempo eu encontrei todas as 

suas flores murchas. Venho para vos dar água de novo, e não vou parar no meu esforço de cultivá-los com 

devoção, até que eu respire a fragrância deste jardim espiritual. Uma vez abertos os cálices, haverá sinais e 

revelações maravilhosas entre os homens. 

26 Estes porta-vozes aqui, de quem a Minha Palavra irrompe neste momento, eram plantas murchas 

pelo sol escaldante da dor; contudo, a chuva Divina caiu sobre elas, e elas floresceram. A beleza e o néctar 

das frases que vêm dos seus lábios são como flores. 

27 Este povo, que conseguiu respirar essa fragrância e preservar a semente, também floresceu e deu 

frutos. É um pequeno jardim do qual o Meu amor carinhoso selecciona as plantas mais frutíferas para 

sustentar a fé da grande multidão, pois digo-vos verdadeiramente: Eu sou a Semente da Eternidade. Maria 

é a Chuva Divina. Veja como no Divino o Criador e a Mãe velam pelo seu trabalho. 

28 Minhas palavras da Segunda Era têm sido o caminho de salvação para aqueles que se apegaram a 

elas. Abençoados sejam aqueles que depositaram a sua confiança no Meu ensinamento. Mas não pensem 

que todos os que afirmam acreditar em Mim confiam na Minha Palavra ou praticam a Minha Doutrina. Eu 

vejo homens vacilando no momento do julgamento no perdão, como Jesus ensinou, ou uma defesa, como 

o seu instinto aconselha. Em seus corações eles sentem que é difícil colocar em prática os ensinamentos do 

Mestre. A eles eu digo: Enquanto não tiverem fé e amor pelo próximo, não será possível a Minha Doutrina 
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guiar o seu coração. Mas enviarei aos povos da Terra homens virtuosos que lhes provarão o poder da fé, e 

também os milagres que o perdão, a misericórdia e o amor operam. 

29 Sem fé e sem cumprir a Lei, Minha Palavra só é como uma semente adormecida que não brota 

após a semeadura, pois o que torna essa semente frutífera é a virtude. Uma vez que esta Palavra alcançar 

todos os corações, haverá muitos que consideram o julgamento do Senhor muito severo. Portanto, eu lhes 

digo que vocês são um mundo que precisa da fé para poder Me sentir e Me compreender. 

30 Eu digo a todos vocês que se dizem parte do mundo cristão que o Meu julgamento é benevolente 

quando vocês levam em conta que vinte séculos se passaram desde que eu lhes trouxe uma mensagem 

Divina para que com ela pudessem vencer o mundo, a carne, as paixões e a morte, e mesmo assim eu vejo 

vocês ainda confiando em tudo às suas próprias forças, à sua maneira de sentir e pensar. Mas, se os 

instintos da carne ainda prevalecem sobre as virtudes do espírito, é apenas porque ainda sois mais matéria 

do que espírito. 

31 A batalha se aproxima; a fé de uns lutará contra a dúvida de outros, a moralidade de uns contra a 

maldade de outros. Mas, como em tempos passados, o Meu amor terno estará com as crianças que confiam 

em Mim, e Eu as ajudarei a realizar obras maravilhosas, como só pode acontecer quando se tem verdadeira 

fé na Minha Divindade. 

32 Tendes de compreender que não estou apenas em busca daqueles que acreditam em Mim, mas 

venho por causa daqueles que duvidam da Minha existência. Na Segunda Era, quando vim como o 

Messias prometido, apareci entre o povo que acreditava no Deus invisível; mas a Minha mensagem não 

era apenas para Israel, mas para todas as nações gentílicas que não Me conheciam. Eu não vim para salvar 

alguns e deixar outros perecerem. 

33 Uma árvore poderosa estende seus ramos para dar abrigo a todos, e oferece seus frutos sem favor. 

Você se lembra que eu já chamei vocês de povos aos quais vocês não devem levar a Minha Palavra? Eu 

nunca te ensinei a procurar razões para negar a minha luz a ninguém. Você era justo quando eu o fiz digno 

de ouvir Minha Palavra e receber Meus dons? ...digo-te..: Não. 

34 Eu te encontrei pecando, e assim (como você era) eu te escolhi para te levar à fonte da renovação, 

para que amanhã você faça o mesmo com seus irmãos. Este é o tempo em que os pecadores salvarão os 

pecadores, e quando os "mortos" ressuscitarão para ressuscitar seus "mortos". Os corações endurecidos, 

aqueles que viram viúvas, órfãos, famintos e doentes passar sem que as cordas de seus corações fossem 

movidas por isso, agora despertam para o amor, tremem diante da dor alienígena e destroem seu egoísmo. 

Eles até se esquecem de si mesmos para partilhar a dor dos seus irmãos. 

35 Aqueles que não conhecem a dor não conseguem entender aqueles que sofrem. Esta é a razão pela 

qual faço uso daqueles que muitas vezes beberam da taça do sofrimento, para que possam compreender a 

miséria dos homens e trazer-lhes o verdadeiro consolo. 

36 Aquele que pecou e depois voltou ao bom caminho nunca pode ficar indignado com as 

transgressões de seus vizinhos. Em vez disso, ele será clemente e compreensivo. 

37 Todos os que despertam afetados pela clareza desta luz compreenderão que este é o tempo em que 

ele deve trabalhar para a humanidade, poupando alguns momentos do tempo que ele dedica ao mundo para 

dedicá-los ao exercício espiritual da caridade. Desta forma amarás o teu Senhor e servirás o teu irmão. 

38 Não sejam daqueles que, quando virem tudo o que está acontecendo no mundo, exclamem: "Este é 

o momento do julgamento e da morte, depois do qual o inferno pode estar esperando por nós! 

39 Eu vos digo que é o tempo da reconciliação e da ressurreição, e que depois a paz do Meu Céu 

aguarda todos os que crêem e se propõem a seguir a Minha Palavra. 

40 A alegria está em Meu espírito quando me vejo cercado por aqueles a quem chamei de Meus 

discípulos neste tempo. Vocês são aqueles predestinados a cumprir uma missão espiritual nesta Terceira 

Era. 

41 O caminho que teve de percorrer para finalmente receber esta revelação foi longo. No entanto, 

você não sente cansaço, porque o espírito que é capaz de se elevar acima da matéria e acima das paixões 

do mundo nunca se cansa de Me procurar ou de Me seguir. Neste tempo derramei o Meu Espírito de Amor 

sobre cada espírito e cada mente, para que possais abrir os vossos olhos espirituais e contemplar a 

verdadeira vida em toda a sua plenitude. "Todo olho Me verá", eu disse a respeito deste tempo, e na 

verdade todo olho está agora começando a Me ver. 
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42 Os homens estão agora a acordar e a suspeitar da verdade. Muitos ensinamentos serão revelados 

diretamente ao seu espírito, pois não serão os homens que os ensinarão. Quando o povo de hoje ouvir a 

Minha voz no fundo do coração, não se afastará mais de Mim, pois terão sentido o Meu amor e visto a luz 

da Minha verdade. Vós sois os filhos da luz, os Espiritualistas Trinitários-Marianos, porque sois vós que 

experimentastes a vinda do Espírito Santo e ouvistes a Sua revelação. Seria correto que os filhos da Luz 

criassem escuridão entre os homens? Não, meus filhos. 

43 O teu coração está perturbado e diz-me: "Mestre, porque não tens confiança em nós?" A isto eu 

respondo-te: Dou-vos estas indicações porque este tempo de luz é também o tempo de mentiras, de 

enganos e de perigos; pois à vossa volta as forças do mal estão a jogar o seu jogo, que faz cair os homens, 

e que pode escurecer a vossa luz se não observardes. Não é, portanto, a hora da luz, porque o homem a 

acendeu, mas porque eu vos trouxe as Minhas revelações em cumprimento das promessas. É a hora da 

mentira - mas não por causa da minha vinda aos homens, mas por causa da maldade deles, que chegou ao 

seu clímax. 

44 A batalha final está se aproximando, mas não falo de suas guerras fratricidas, mas da batalha da 

Luz contra tudo o que é falso, impuro e imperfeito. Reconheçam o tempo em que vivem, para que se 

apressem a acumular um estoque de armas de amor e força espiritual. Entendam já que nesta batalha vocês 

não estão apenas lutando por sua própria fé e salvação, mas que, esquecendo-se de vocês mesmos, vocês 

devem se voltar para aqueles que estão em perigo de perecer. 

45 Este tempo é um tempo de luz, porque o espírito humano acumulou luz devido à sua evolução e 

experiência na sua vida. Não chore mais sobre seu passado, mas ainda use todos os seus ensinamentos 

para que você possa ver seu caminho cada vez mais iluminado, e para que você não tropece mais ou fique 

incerto na encruzilhada. 

46 O seu passado espiritual não é conhecido pela sua carne. Eu permito que seja impresso em seu 

espírito, para que seja como um livro aberto e seja revelado a você através da consciência e da intuição. 

Esta é a Minha justiça, que - em vez de vos condenar - vos dá a oportunidade de reparar a transgressão ou 

de corrigir um erro. Se o passado fosse apagado das vossas mentes, teríeis de passar de novo pelas provas 

que já passaram; mas se ouvirdes a voz da vossa experiência e deixardes essa luz iluminar-vos, vereis o 

vosso caminho com mais clareza e o horizonte com mais luminosidade. 

47 O mundo lhe dá muitas alegrias, algumas das quais são concedidas por Mim e outras criadas pelo 

homem. Agora você experimentou que não conseguiu obtê-los, o que causou rebeldia em alguns e tristeza 

em outros. Devo dizer-vos que muitos neste tempo não são concedidos a adormecer ou perecer nos 

prazeres e satisfações da carne, porque a sua missão é completamente diferente. Na verdade, eu vos digo 

que não existe um só espírito na humanidade que não tenha conhecido todas as delícias e comido todos os 

frutos. Hoje o teu espírito veio (à terra) para gozar a liberdade de Me amar, e não para ser um novo 

escravo do mundo, do ouro, da luxúria, ou da idolatria. 

48 A escada do sonho de Jacó é apresentada diante dos seus olhos para que você possa escalá-la no 

desejo de seu maior valor e de sua perfeição. A minha lei espiritual não o isenta dos seus deveres terrenos. 

Você deve procurar o caminho para harmonizar ambas as leis para que o seu cumprimento seja perfeito 

diante da Minha Divindade e diante do mundo. 
* Isto refere-se à representação simbólica da escada de Jacob nesta e noutras salas de assembleia. 

49 O bom soldado não deve fugir da batalha, não deve perder a coragem por causa dos rumores de 

guerra. Nesta batalha mundial que se avizinha, vocês devem ser soldados. A vossa causa deve ser a justiça, 

e as vossas armas o amor, a boa vontade e a misericórdia activa. Sem estar plenamente consciente disso, 

você vem lutando há muito tempo contra o inimigo, que é o mal que inspira a guerra e o ódio. Suas armas 

lutam não só contra elementos visíveis, mas também contra seres invisíveis. Para vos ajudar nesta luta, 

dei-vos os dons da visão espiritual e da revelação, para que possais detectar o lobo quando ele vos espera. 

50 Quero que Meus discípulos aprendam a viver em harmonia com toda a criação, a viver de acordo 

com o tempo, para que cheguem ao seu destino na hora certa, na hora indicada por Mim, para que vocês já 

estejam presentes e possam responder-Me quando Eu os chamar a Mim. 

51 Nesse momento seu espírito se levantará até Mim para pedir Minha ajuda. Ele sabe que eu lhe dei 

habilidades que são eternas e inatas. Mas a carne, como uma criatura fraca, também levanta os olhos ao 
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Criador para Lhe pedir, e o que ele pede são apenas satisfações em relação ao mundo, e muitas delas são 

bagatelas. 

52 Deixe o recém-chegado fazer pedidos de Mim; mas você - o que você pode pedir de Mim que você 

não possui? Queres perguntar-me o que já tens no teu ser? Quando você faz a oração do Pai Nosso que eu 

lhe ensinei, sente e compreende seu conteúdo espiritual, e então termina com a rendição de que a vontade 

do Pai seja feita na Terra como no Céu. Penetrem em Minha Doutrina, e descobrirão dentro de vocês 

mesmos tesouros e habilidades que hoje não acreditam possuir. 

53 É necessário que você aprenda a pedir, a esperar e a receber, e que nunca se esqueça de transmitir 

o que eu lhe concedo, que é o maior mérito. Reze por aqueles que morrem dia após dia na guerra. 

Concederei àqueles que rezam com o coração puro que, antes de 1950, todos os que caíram na guerra 

subam espiritualmente à luz. 

54 Já o espírito de Elias vem e conduz a ovelha perdida para a paz do redil. Quando fores forte em 

espírito, já não temerás o lobo que te ameaça com as suas mandíbulas sedentas de sangue. Você será capaz 

de descer aos abismos para salvar os perdidos sem medo de permanecer lá. Vocês serão capazes de 

vasculhar lagos de lama sem se manchar, e serão capazes de atravessar mares tempestuosos, mesmo em 

um barco aparentemente frágil, sem medo de virar de quilha. A tua fé e virtude dar-te-ão esta força. Vocês 

não se acham capazes de grandes feitos no futuro? Você não acha que as novas gerações darão a Minha 

Doutrina uma melhor interpretação e realização? Entendido: Se não fosse assim, eu não falaria contigo, 

não te aconselharia e não te instruiria. 

55 Contemplem os povos, os povos, as nações, enquanto dão a sua vida por um ideal. Eles são 

consumidos na pira funerária de suas lutas, sonhando com as glórias do mundo, das posses, do poder. Eles 

morrem pelas glórias fugazes da terra. Mas tu, que começas a acender no teu espírito um ideal divino que 

tem por objectivo alcançar uma glória que será eterna, não darás, se não a tua vida, pelo menos uma parte 

dela para cumprir os teus deveres de irmãos? 

56 Uma batalha invisível se desenrola acima de você, da qual só os preparados podem se dar conta. 

Todo o mal que emana dos homens em pensamentos, palavras e obras, todo o pecado dos séculos, todos os 

homens e almas do além que estão confusos, todas as aberrações, injustiças, o fanatismo religioso e a 

idolatria dos homens, as aspirações tolas e ambiciosas e a falsidade se uniram numa força que derruba, 

captura e penetra em tudo para virá-lo contra Mim. Este é o poder que se opõe a Cristo. Grandes são os 

seus anfitriões, fortes as suas armas, mas não são fortes contra Mim, mas contra os homens. Darei batalha 

a estas hostes com a espada da Minha justiça, e eu estarei na batalha com os Meus exércitos, dos quais 

fareis parte segundo a Minha vontade. Enquanto esta batalha é preocupante para os homens que 

perseguem os prazeres, vós, a quem confiei o dom de sentir o que se passa no além, deveis vigiar e rezar 

pelos vossos irmãos, pois assim vigiareis por vós mesmos. 

57 Cristo, o Principado Lutador, já desembainhou a Sua espada; é necessário que o mesmo arranque o 

mal como uma foice com a raiz e crie luz no universo com os seus raios. Ai do mundo e de ti se os teus 

lábios permanecerem em silêncio! Você é a semente espiritual de Jacó, e a ele prometi que através de você 

as nações da terra seriam salvas e abençoadas. Vou unir-vos como uma família, para que possam ser 

fortes. 

58 Que belo exemplo de harmonia que o Cosmos lhe oferece! Corpos celestes radiantes, cheios de 

vida, vibrando no espaço, em torno dos quais giram outros corpos celestes. Eu sou o corpo celeste radiante 

e divino que dá vida e calor às almas; contudo, quão poucos se movem em suas órbitas marcadas, e quão 

numerosos são aqueles que circulam longe de suas órbitas! - Você poderia me dizer que os corpos celestes 

materiais não têm liberdade de vontade, e que, por outro lado, essa mesma liberdade fez com que os 

homens se desviassem do caminho. Por isso vos digo: Quão meritória será a luta por cada espírito, pois, 

apesar do dom do livre arbítrio, soube subordinar-se à lei da harmonia com o seu Criador. 

59 a batalha que vos anuncio não durará muito, a paz virá em breve, porque a luz da Minha justiça 

irradiará todos os Meus filhos. 

60 Juntamente com o povo que estou levantando, a quem estou arrebatando das trevas e da 

ignorância, cumprirei as profecias dadas em tempos passados, e diante das Minhas provas e milagres o 

mundo tremerá, e os teólogos e intérpretes das profecias queimarão seus livros e se prepararão 
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interiormente para estudar esta revelação. Homens de título, homens de ciência, homens de cetro e coroa 

farão uma pausa para ouvir o Meu ensinamento, e muitos dirão: Cristo, o Salvador, voltou! 

61 Discípulos, façam um esforço na vossa preparação, pois ainda não vos disse o quanto tenho para 

vos dizer, e já se aproxima o ano de 1950. 

62 Orem com verdadeira sinceridade e unam os vossos pensamentos com os dos anjos para oferecer o 

vosso sacrifício perante a Minha Divindade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 85  
1 Bem-aventurados os que praticam a oração espiritual, pois sentem a Minha presença; mas em 

verdade, em verdade vos digo, recebo todas as orações, qualquer que seja a forma sob a qual as envieis a 

Mim. Eu presto atenção a cada chamada e a cada pedido, sem julgar o formulário, e só presto atenção à 

necessidade com que Me procurais. 

2 Por que eu não deveria ouvir aqueles que rezam de uma forma mais imperfeita, já que sei que, 

eventualmente, todos irão praticar a verdadeira oração? Por enquanto, ouço-vos nas várias formas em que 

me apresentais as vossas petições, pois o essencial é que Me procureis. Mas na verdade, digo-vos, não há 

oração que não seja ouvida por Mim. Para mim, só a boa vontade dos meus filhos conta. 

3 Eu mostro-te a verdade através de um ensinamento perfeito. Tente praticá-lo e você sentirá, ao 

rezar, que vê Minha luz e ouve Meu gentil conselho. 

4 Ainda estás longe de ter alcançado a perfeição; mas esforça-te por ela sem parar, sonha com a 

sublimidade da tua missão, e faz da verdade o teu ideal. 

5 Povo, a vossa missão é fazer uma brecha na Luz e conduzir a ela as multidões de pessoas que se 

aproximam hoje, assim como as gerações vindouras. 

6 Deixa que a tua consciência te guie neste caminho, para que nunca permitas que o teu coração seja 

usado como trono da vaidade, pois assim trabalharias em vão. 

7 Não deixe seus olhos se desviarem do objetivo radiante para o qual você está se esforçando. Não se 

preocupem com as dificuldades, obstáculos ou espinhos do caminho; essas adversidades farão com que 

desejem mais fervorosamente a felicidade de alcançar o Reino da Paz. - Tu me perguntas: Mestre, é 

indispensável beber o cálice da amargura nesta vida para poder desejar e merecer as delícias que a Tua 

Misericórdia nos promete para a Vida Espiritual? Não, meu 

Crianças. Uma vez que esta humanidade, em sua constante evolução espiritual, compreenderá o real valor 

dos bens humanos, uma vez que entenderá que os prazeres e bens da Terra são apenas um pálido reflexo 

do que é felicidade na Vida Espiritual, não precisará mais sofrer neste planeta para obter as delícias e 

alegrias espirituais; Pois então os homens aprenderão a viver com suas fortunas e vitórias, sem se 

apegarem ao transitório, e lutarão para alcançar, por méritos espirituais, a vida superior que os espera 

inexoravelmente, a verdadeira vida. 

8 Povo, nesta era vocês devem reunir a grande riqueza da fé e esperança que vocês expulsaram de 

seus corações, para que vocês possam subir a montanha com ela, como se carregassem dentro de vocês 

uma tocha ardente para iluminar seu caminho. 

9 Aquele que vive desta maneira e caminha neste caminho será filho do povo de Deus; o lugar na 

terra que ele habita, o sangue que corre dentro dele, ou a língua que ele fala não é importante. Ele será 

Meu discípulo, porque dará testemunho da Minha verdade. 

10 Você não deve mais acreditar que o povo israelita é o povo de Deus. Eu fiz com que essa raça se 

espalhasse pelo mundo, pois verdadeiramente Israel não é uma raça, é um povo espiritual ao qual todos 

vocês são chamados a pertencer. 

11 Se Meu povo Israel fosse deste mundo, você acredita que eu teria permitido sua expulsão da 

Judéia, que eu teria permitido que suas tribos se espalhassem entre as nações? Você acredita que se isso 

fosse verdade, eu teria permitido que o Templo de Salomão fosse destruído e profanado, e que a cidade de 

Jerusalém fosse destruída e incendiada, não deixando uma pedra sobre a outra? 

12 Pensai em tudo isso para que possais compreender que o reino espiritual não pode ter os seus 

fundamentos neste mundo. Por isso eu vos disse através de Jesus: "O meu Reino não é deste mundo". 

13 Os filhos do povo de Deus, os verdadeiros filhos de Israel são aqueles que amam a verdade, que 

cumprem a lei, que amam a Deus no seu próximo. 

14 Examine a minha palavra, teste-a se quiser. Retirar o grão das espigas e considerar a semente. 

15 Você acha que por causa das minhas primeiras palavras neste ensinamento, quando eu lhe disse 

que há muitos que rezam de uma forma imperfeita, os seus semelhantes podem se sentir ofendidos? 

16 Em verdade, eu vos digo, é necessário que todos conheçam a verdade, e essa verdade é que os atos 

cultos do homem para com Deus tiveram uma longa evolução e passaram por incessantes mudanças. A 
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oração, que é o cerne dos actos cultuais, também sofreu transformações. Eu sempre te fiz sentir Minha 

presença, Minha misericórdia e Minha luz durante todo o teu tempo evolutivo. 

17 Quando te ajoelhaste diante do ídolo para lhe pedir o pão de cada dia, ele não te deu nada porque 

não havia vida nele; mas eu te ouvi e te dei o pão. Depois disto, a existência do verdadeiro Deus tornou-se 

conhecida para vós, e esta fé fortaleceu-se através da Palavra que Cristo deixou à humanidade; mas apesar 

da crença na existência de Deus como Espírito, a vossa inclinação tradicional para representar 

materialmente o Divino, a fim de o poder sentir e ver de perto, levou-vos a formar a imagem de Deus com 

as vossas próprias mãos, representada na forma corporal do Cristo crucificado. Antes dessa figura feita por 

mãos humanas, ajoelhou-se para rezar, e fixou os olhos na imagem sangrenta para que o seu coração se 

comovesse com ela e sentisse que Me adorava. 

18 Tendes agora diante de vós um tempo de espiritualização que podeis chamar "O Tempo da Oração 

Perfeita"; pois eu vim para ensinar-vos a comunicar-vos comigo de espírito para espírito. Para que o vosso 

espírito aprenda a falar com a sua própria língua, uma "língua" ainda hoje desconhecida dos homens, mas 

que Deus e os espíritos conhecem e compreendem bem, quero que compreendais que tendes de abandonar 

toda a acção culta exterior e todo o sacrifício material. Vós sois suficientemente maduros para isto neste 

momento, porque sabeis ouvir-Me com humildade e já não sois como quando aqui chegastes e 

condenastes esta palavra como blasfémia, embora vos considereis cristãos. 

19 Hoje compreendeis e afirmais os Meus ensinamentos, convencidos de que só agora estais 

aprendendo a ser verdadeiros cristãos, pois estais no processo de discernimento da forma de aplicar esses 

ensinamentos na vossa vida, e também estais experimentando um novo tempo que vos traz uma faísca da 

mesma luz, uma mensagem de espiritualização. 

20 Naquela época, eu vos ensinei a maior virtude, que é a caridade; inspirei o vosso coração e tornei 

os vossos sentimentos sensíveis. Agora eu vos revelo os dons com os quais o vosso espírito é dotado, para 

que possais desenvolvê-los e usá-los para fazer o bem entre os vossos vizinhos. 

21 O conhecimento da vida espiritual permitir-vos-á realizar obras semelhantes àquelas que o vosso 

Mestre realizou. Lembre-se que eu lhe disse que se você desenvolver suas habilidades, você fará 

verdadeiros milagres. 

22 Tudo o que você ouviu será gravado por escrito, para que possa ser sondado nos tempos vindouros. 

Vou deixar-vos um livro que vai conter a essência de todos os Meus ensinamentos. Este livro será 

compilado a partir das folhas escritas de acordo com o Meu ditado pelos Meus escolhidos, a quem chamo 

"penas de ouro". 

23 Esta caneta é a de consciência e verdade, é a que coloquei na mão direita de Moisés para escrever 

os livros do Primeiro Tempo - a mesma que coloquei nas mãos de Marcos, Lucas, Mateus e João para 

escrever a vida e a palavra do Mestre Divino, o livro que vocês chamaram de Novo Testamento. 

24 A vós, novos discípulos que ouvistes a Minha Palavra neste tempo, eu vos digo: Não precisais de 

lutar para que este Testamento ou Livro (em fase de elaboração) se una aos anteriores, pois fui eu que uni 

neste Livro as revelações e ensinamentos dos Três Tempos, extraindo a essência daqueles para formar uma 

única mensagem. 

25 Eu vejo como aqueles que querem se salvar dos sofrimentos anunciados do futuro próximo 

começam a se preparar. Eu digo àquele que quer ser salvo: Toma-me como modelo, e se queres 

verdadeiramente ser Minha imagem, pega na tua cruz e segue-Me. 

26 Se não sabeis o que é esta cruz, eu vos digo: é a virtude da humildade, da obediência, da caridade; 

aquele que abraça a sua cruz sabe que o seu Pai o ensinou assim e que, portanto, ele vive dentro do seu 

destino. 

27 Levantem o vosso espírito, melhorem as vossas vidas, e poderão pregar a Minha Doutrina com 

obras. Não pense apenas na sua própria salvação, é melhor se você considerar como você pode trazer 

salvação aos seus irmãos. Observai e orai, e lançai as vossas redes no mar que é esta humanidade, e em 

verdade, vos digo, a vossa captura será grande. 

28 Não te preocupes demasiado se as minhas frases não ficarem na tua memória, porque aquele que 

sente amor ao próximo será o possuidor de uma linguagem inesgotável: a do amor que será inteligível para 

todos os seus irmãos. 
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29 Às vezes, quando falo assim aos ouvintes, há um coração que me diz silenciosamente: "Pai, se 

estes dons que nos confiaste são verdadeiras jóias do teu Reino - por que os colocaste em mãos pecadoras, 

sabendo que os podemos contaminar? A isto vos respondo que os dons Divinos que dei aos homens não 

serão transformados na sua essência; a luz será sempre luz, a verdade nunca deixará de ser verdadeira, o 

que é eterno não poderá morrer. Eu sei, pessoas amadas, que Me compreendem, é por isso que vos falo 

assim. 

30 Um abismo se abriu diante da humanidade, e a partir dele eu quero salvá-lo neste tempo; para isso 

foi necessário que você me sentisse perto do seu coração. 

31 Eu li todos os seus pensamentos e sei que um de vocês está pensando agora: Se você é realmente 

Deus - o que está fazendo aqui entre os pecadores, você que deveria estar sempre entre os anjos e os 

justos? 

32 Ó coração insensível ao amor divino! Se você soubesse que sinto mais alegria quando ouço as 

palavras de arrependimento de um pecador do que quando ouço a oração dos justos. 

33 Conhece-me agora que me aproximei de ti. Compreendei-me quando vos digo: benditos sois vós 

que viestes em desejo da Minha Palavra, porque ela fechará as feridas do vosso coração e saciará a vossa 

sede de justiça, verdade e conhecimento. Você chega ao poço cheio de água inesgotável de amor e 

sabedoria. Bebe e leva água contigo para a tua viagem, para que possas saciar a sede dos teus irmãos. 

34 Estes são tempos tempestuosos; não permita que o pecado polua a água que você tirou desta fonte. 

Reza, e encontrarás a salvação. 

35 amanhã saireis para as províncias e aldeias e lá encontrareis muitos sedentos; então 

compreendereis que foi a Minha Misericórdia que vos guiou a trazer-lhes a Minha Mensagem Celestial; 

sou eu que vos tenho dado a mensagem da Minha Mensagem Celestial 

36 Meu caminho não é visível como os caminhos terrenos, ele é marcado pelo Meu amor em seus 

corações. Se souberes entrar no teu santuário, encontrarás aí a luz que te guiará eternamente. 

37 Embora até hoje os homens tenham representado o Divino através de objetos materiais, amanhã 

buscarão Minha Presença no Infinito, em seu espírito. 

38 A humanidade está sujeita à preparação e purificação; não há um dia em que não ocorra um evento 

que dê prova disso. É necessário que todas as trevas desapareçam da vida dos homens para que eles 

possam contemplar a luz do Espírito Santo. 

39 Do cume da montanha convido-te a subir, para que possas alcançar o Meu peito. Este povo, que há 

muito tempo ouve a voz do Senhor soando do alto, aproxima-se com andar instável e tropeçante, mas com 

fé proposital. Alguns foram surpreendidos pela hora da morte quando mal tinham feito os primeiros 

preparativos para iniciar a subida, outros quando tinham acabado de subir alguns degraus na encosta da 

montanha. Eu digo àqueles que ainda Me ouvem na Terra que aumentem o seu zelo, que redobrem o seu 

esforço, para que este momento de julgamento os surpreenda o mais próximo possível do cume. 

40 Lembre-se que o seu exemplo é ser como um caminho no qual as gerações futuras devem caminhar 

com um passo seguro e rápido em direção à perfeição. 

41 Em verdade vos digo que, nos tempos vindouros, os homens caminharão espiritualmente muito 

perto do cume da montanha, mesmo na Terra. 

42 Nada há em Minha Criação que, como a morte corporal, seja adequado para mostrar a cada espírito 

o apogeu de seu desenvolvimento que alcançou durante a vida, e nada de tão útil como Minha Palavra para 

ascender à perfeição. Esta é a razão pela qual Minha Lei e Minha Doutrina procuram sempre e 

inabalavelmente penetrar nos corações, e por que a dor e o sofrimento aconselham os homens a abandonar 

aqueles caminhos que, em vez de elevarem a alma, a conduzem ao abismo. 

43 Sede bem-vindos a Mim, vós que viestes sem medo dos julgamentos dos homens que desejam a 

Minha palavra. Abençoados sejam os primeiros, pois eles preparam o caminho com lágrimas e sangue 

para aqueles que se erguerão espiritualmente no futuro. 

44 O som do sino Divino fez o seu som chegar a todos os corações e a todos os espíritos. Mas também 

vos digo que apenas alguns sabiam de onde vinha esse som. 

45 Quando o Pai viu que os filhos não podiam compreender o chamado do Seu Espírito, Ele procurou 

uma forma mais adequada ao homem para se fazer conhecer, e Ele o fez através do próprio homem. 

Quando a dúvida começou a se espalhar nos corações sobre se era ou não o Mestre que estava se 
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manifestando nesta forma, inundei o caminho do povo com milagres para reavivar sua fé e testemunhar 

que estou entre vós, pelas provas que vos dou, só eu posso dar. 

46 Desta forma, farei com que muitos que antes não podiam ouvir Jesus tenham agora a oportunidade 

de refrescar o seu espírito ao ouvir o Espírito da Verdade. 

47 Eu vos fiz saber que nem todos Me ouvirão nesta forma, pois não é a mais perfeita; mas aproxima-

se o dia em que a Minha voz será ouvida por todos os homens através da Minha manifestação espiritual; 

será o tempo anunciado pelos profetas, em que todos os olhos Me verão e todos os ouvidos Me ouvirão. 

48 Se a tua oração, que é a voz de um pecador, chega até Mim, por que não deveria a voz pura e todo-

poderosa do teu Pai chegar ao fundo dos corações humanos? 

49 Não esqueça que eu sou um Pastor que procurará a ovelha perdida mesmo nos abismos mais 

profundos. Ó povo amado! Sigam-Me sempre com a mesma coragem e fé com que Me seguem hoje, para 

que o vosso exemplo possa encorajar aquelas multidões que ainda virão até vós para aumentar o povo do 

Senhor. 

50 Nos primeiros dias, Israel precisava dessa coragem e fé para suportar a dura passagem pelo 

deserto. Os homens que sentiam em seus corações o chamado que Jeová estava fazendo para eles 

perderam o medo do Faraó e, juntamente com suas famílias, empreenderam a marcha para a libertação 

material e espiritual. 

51 Refletir sobre a história desse povo. Eu não lhe disse que a sua vida é um livro de revelações 

divinas e experiências e exemplos humanos? 

52 no seio dessas multidões que agora se reúnem para ouvir os Meus novos ensinamentos são também 

aqueles espíritos que Me seguiram através do deserto; eles foram enviados por Mim para vos ensinar a 

serdes fortes nas vicissitudes da vida e a serdes fiéis a vosso Pai; eles foram enviados por Mim para vos 

ensinar a serdes fortes nas vicissitudes da vida e a serdes fiéis a vosso Pai; eles foram enviados por Mim 

para vos ensinar a serdes fortes nas vicissitudes da vida e a serdes fiéis a vosso Pai 

53 Escreva sua história também; quero que seja indelével pelos bons exemplos que você deixa para as 

gerações futuras. 

54 Interprete bem a Minha Doutrina, para que você possa saber como colocá-la em prática da maneira 

correta. Não quero que aqueles que, pouco a pouco, vão compreendendo a Minha Doutrina se tornem 

vaidosos e se sintam superiores àquele que é demasiado lento para compreender o essencial. Não quero 

que aqueles que entenderam mal a Minha Palavra liderem a grande palavra porque pensam tê-la entendido. 

Não é um mestre humano que vos fala, nem um juiz na terra que vos julga, nem um médico deste mundo 

que vos curou. 

55 Entendam que a Minha Palavra não enche a vossa mente de filosofias vãs, ela é a essência da vida. 

Eu não sou um homem rico a oferecer-te riqueza mundana. Eu sou o Deus Único que vos promete o reino 

da verdadeira vida. Eu sou o humilde Deus que se aproxima de Seus filhos sem ostentação para criá-los no 

caminho da expiação com Sua carícia e Sua Palavra milagrosa. 

56 Enquanto no mundo alguns correm atrás de falsa grandeza, outros dizem que o homem é uma 

criatura insignificante diante de Deus, e há mesmo aqueles que se comparam ao verme da terra. 

Certamente, o vosso corpo material pode parecer-vos pequeno no meio da Minha criação, mas para Mim 

não é, por causa da sabedoria e do poder com que o criei. Mas, como podes julgar a grandeza do teu ser 

pelas dimensões do teu corpo? Não sente nela a presença da alma? É maior do que o seu corpo, sua 

existência é eterna, seu caminho é infinito, você não é capaz de conhecer o fim de sua evolução, tão pouco 

quanto sua origem. Eu não quero ver-te pequeno, eu criei-te para alcançar a grandeza. Sabe quando eu 

considero o homem pequeno? Quando ele se perdeu no pecado, pois então perdeu a sua nobreza e a sua 

dignidade. 

57 Por muito tempo você não aderiu mais a Mim, você não sabe mais o que você é na realidade, 

porque você permitiu muitas qualidades, habilidades e dons que o seu Criador colocou dentro de você para 

ficar ocioso em seu ser. Estais adormecidos quanto ao espírito e à consciência, e é precisamente nas suas 

qualidades espirituais que reside a verdadeira grandeza do homem. Vocês vivem como os seres que são 

deste mundo, porque eles vêm à existência e morrem nele. 
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58 Fiz-te percorrer todos os caminhos, para que pudesses provar as várias frutas. Mas no final eu 

chamei-te, e por isso te digo: Ninguém é novo no estilo de vida, ninguém foi emboscado com as minhas 

revelações desprevenido. 

59 Vós já comestes o pão espiritual, oferecido pelas várias comunidades religiosas; já experimentais o 

que é a ciência; já ouvistes suficientes teorias humanas, agora escutai-me: Se, depois de ouvir a Minha 

última palavra, a Minha Doutrina não vos satisfaz, então ide e procurai a verdade de outro modo. Aqui a 

luz, o amor e o poder edificante do Meu ensinamento vos convencerá, pois eu não quero escravos do 

espírito! 

60 Neste tempo é Cristo no Espírito que vos dá a Sua Doutrina, não é Elias; como prenúncio ele 

preparou a Minha vinda neste tempo, ele vos ajuda a entender a Minha Palavra que Eu vos dou. 

61 Tu Me perguntas como poderias agir de acordo com a Minha Vontade, e Eu te digo: Primeiro 

alcança a tua harmonia interior, e depois vive em harmonia com todo o Meu Trabalho. Digo-vos isto 

porque, se vos julgásseis honestamente, descobriríeis que o vosso coração não está em harmonia com a 

vossa mente, que o vosso corpo não está em harmonia com a vossa alma e que mesmo a alma nem sempre 

está em harmonia com a consciência. Mas se vocês estão divididos dentro de si mesmos, estão 

necessariamente divididos com os outros, e não em harmonia com as leis naturais e as leis divinas. É 

precisamente esta semente de desunião que se multiplicou na Terra, e é por isso que a humanidade vive 

actualmente num caos. Mas a Minha Misericórdia está a ajudar-vos a purificarem-se, e pede-vos: Quando 

se reconhecerão todos em Mim? 

62 Estuda tudo o que te ensino para que não sintas a necessidade de procurar a Minha verdade nos 

livros, pois isso te beneficiará mais confiar na tua consciência do que confiar em livros escritos por 

homens. Minha luz está sempre na consciência, mas para compreender suas instruções é preciso viver 

como homens de boa vontade. 

63 Como seu espírito se sentirá feliz no além, quando sua consciência lhe disser que semeou a 

semente do amor na terra! Todo o passado aparecerá diante de seus olhos, e cada visão do que suas obras 

foram lhe dará infinito deleite. 

64 Os mandamentos das Minhas Leis, que a vossa memória nem sempre foi capaz de preservar, 

passarão igualmente pelo vosso espírito cheio de clareza e de luz. Adquira méritos que lhe permitirão 

penetrar o desconhecido com os olhos abertos para a verdade. 

65 Há muitos mistérios que o homem tentou em vão desvendar; nem a intuição humana nem a ciência 

conseguiram responder às muitas perguntas que os homens se fizeram, e isto porque há realizações que só 

são para o espírito quando ele entrou no vale espiritual. Estas surpresas que o esperam, estes milagres, 

estas revelações, serão parte da sua recompensa. Mas em verdade vos digo, se um espírito entra no mundo 

espiritual com uma ligadura sobre os olhos, não verá nada, mas continuará a ver apenas mistérios à sua 

volta, onde tudo deve ser claro. 

66 Esta Doutrina Celestial que hoje vos trago, revela-vos muitas belezas e prepara-vos para que, 

quando um dia vierem perante a justiça do Eterno em espírito, sejam capazes de resistir à maravilhosa 

realidade que vos rodeará a partir daquele momento. 

67 Sede verdadeiros discípulos deste trabalho, e não tropeçareis e tereis pleno conhecimento da 

verdade nos momentos mais exaltados da vossa vida. 

68 Consegues imaginar a confusão daqueles que se desprendem da matéria sem saber para onde se 

virar? Você consegue imaginar a dor e o desespero daqueles que vêm ao mundo espiritual carregados de 

pecados, sangue e erros? Poderão eles abrir a porta do Mistério e cair em arrebatamento enquanto 

contemplam a glória das Minhas obras? Aqueles que vêm a Mim desta forma, vêm a conhecer apenas a 

Minha justiça que reina na sua consciência, que é como o fogo que queima, consome e purifica. 

69 Aproveitem as Minhas lições, compreendam que Eu vos falo, discípulos, que escuto a Minha 

Palavra através dos lábios humanos dos portadores da Minha voz, enquanto escuto a vossa voz que fala a 

Mim da parte mais escondida do vosso coração. 

70 Quando você também será capaz de ouvir Minha voz espiritual nas profundezas do seu ser...? 

Quando há um diálogo perfeito entre o Pai e seus filhos - a verdadeira comunhão de espírito com o 

espírito. 
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71 Reconheçam que a instrução Divina não pára; de vez em quando dou-lhes novas lições que 

explicam e ampliam as anteriores. Quando Me ouvirdes neste tempo, não vos comporteis como os fariseus 

que se indignaram com as obras de amor de Jesus quando Ele curou os possuídos, e exclamaram 

publicamente que aquele homem que se chamava o Filho de Deus era um falso profeta que pregava 

doutrinas contrárias à Lei de Moisés. - Não diga que o ensinamento agora dado é contrário ao que Jesus 

lhe deixou em Seu tempo. 

72 Se você quiser fazer um julgamento correto sobre este ensinamento, primeiro limpe seu coração de 

preconceitos, de paixões básicas, de fanatismo, e depois tome um dos Meus ensinamentos, seja ele qual 

for, examine-o, e você verá a luz que ele contém, e o quanto ele o ajuda a vir até Mim. 

73 Os escolhidos para os Meus anúncios mexo com a consciência deles para que não esqueçam nem 

por um momento a responsabilidade da missão que lhes confiei. Depende da preparação deles qual 

radiação meu anúncio recebe, e também a impressão que o homem recebe em seu coração depende disso. 

74 Uma vez, quando fui crucificado, as multidões gritaram-Me: "Se Tu és verdadeiramente o Filho de 

Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em Ti". Hoje dirão a você que entrega Minha Palavra: Se sua 

boca fala verdadeiramente a Palavra de Deus, dê-nos as provas que exigimos. 

75 Perdoa aqueles que te testam e aqueles que duvidam da tua missão ou fazem troça de ti. Tirarei do 

teu ombro esta pesada cruz, que Me entregarás com toda a mansidão; depois pedirás ao Pai do fundo do 

teu coração: "Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem". 

76 Minha misericórdia vos diz: Espíritos que aqui vieram unidos a um corpo humano e que muito 

lutaram e experimentaram, descansai aqui com o Mestre. Para alguns a vida tem sido um fardo, para 

outros um jugo. Quão poucos são os que sabem que a vida é uma lição profunda! 

77 Não desesperes, penetra na Minha Palavra, e a paz e a tranqüilidade seguirão as tuas tempestades. 

Chamas-me o melhor médico, e de facto derramo o meu bálsamo sobre as tuas dores. Mas não só quero 

trazer-vos isto, mas também quero dizer-vos que vos escolhi para Me ajudar na missão divina de consolar 

e curar todos os doentes que encontrardes no vosso caminho. 

78 Consideram-se incapazes de fazer estes trabalhos? Tomemos o exemplo dos Meus apóstolos da 

Segunda Era; também os achei tristes e doentes, mas sua tristeza estava em seu espírito, eles estavam 

doentes de saudade porque eles e seu povo esperavam há muito tempo pela chegada do Messias prometido 

que traria o Seu Reino de amor, e cujo pão satisfaria a fome de justiça tão grande. 

79 Quando viram o Mestre pela primeira vez e ouviram Sua voz, sentiram que não eram mais deste 

mundo, mas daquele que os chamava com sua palavra divina; armaram-se com poder sobrenatural e O 

seguiram até o fim. 

80 A vocês que se sentaram à Minha mesa durante este tempo, eu digo: não hesitem mais em cumprir 

a tarefa de falar ao mundo sobre este banquete celestial. Fazei um esforço, mesmo agora, para receber os 

dons do Espírito, que será a única coisa que levareis convosco deste mundo. Não vos digo que 

negligencieis os vossos deveres materiais, mas não vos preocupeis com a forma como obtereis o que 

necessitais para viver e sobreviver. Eu lhe disse em outro momento que as aves não semeiam nem ceifam 

e, no entanto, não lhes falta comida nem abrigo. É impossível que vós, que tendes no vosso ser uma 

partícula de Deus e que, além disso, zelosamente se esforçais por aquilo que as vossas necessidades 

exigem, vos seja negado aquilo por que trabalhais com o vosso esforço, a vossa ciência e, por vezes, com a 

vossa dor. 

81 Só vos falta a fé na vida, mas naquela vida superior que o vosso Pai Celestial vos oferece com esta 

palavra. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 86  
1 Vocês me amam de verdade, pessoal? Você acredita que está realmente na Minha presença? Então 

mostre-me o seu arrependimento através da resolução sincera de emendar. Eu quero viver em vossos 

corações para que mais tarde possais comungar comigo de espírito em espírito. 

2 Quando encontras dificuldades a um grau crescente no teu caminho de vida, toma-las como um 

obstáculo ao teu progresso espiritual, e dizes-Me isso, sem perceberes que um caminho sem provas seria 

um caminho no qual não terias oportunidade de adquirir mérito para obteres a reparação das tuas falhas. 

3 Quando os raios do sol te tiverem queimado, vem descansar sob a sombra desta árvore divina para 

que recuperes as tuas forças e tenhas coragem. Aqui vos revelarei o poder do amor que redime, purifica e 

dá paz. O amor aproxima-vos e aproxima-vos do Criador, para que vos possais tornar um com harmonia 

universal. 

4 Pense na felicidade que o seu espírito experimentará quando ouvir dentro de si a voz do seu Pai, 

em qualquer lugar que ele esteja. Com isto vos provo que só espero mostrar as Minhas glórias a quem, 

com a humildade nascida do amor, se aproxima para Me questionar ou Me perguntar. Esse viverá em 

Mim, e eu viverei nele. 

5 Às vezes você se pergunta se é possível que o Espírito de Deus habite dentro de você. A isto vos 

digo que basta observar como o vosso corpo não falta por um momento o ar que ele respira para poder 

viver. Do mesmo modo, do mesmo modo, o Meu Espírito penetra no vosso ser para que possais possuir a 

luz e o poder do Pai, que são a vida eterna. 

6 Estou aqui a dar-me a conhecer e a falar através das vossas bocas. Esta é mais uma prova de que 

estou em vós, e é também uma lição para aqueles que duvidam que é o Meu Espírito que se dá a conhecer 

desta forma. 

7 Na Segunda Era eu disse aos fariseus, que estavam indignados por eu ter curado os doentes no 

Sábado: "O Senhor é soberano sobre o tempo, e não sobre Ele; portanto Ele pode usar o tempo como Lhe 

apraz". Assim, no tempo presente, digo àqueles que não acreditam na Minha manifestação por meio do 

órgão humano do entendimento: "Eu sou o Senhor do homem, e não ele o Senhor do Senhor; por isso eu o 

uso como é Minha vontade". 

8 Às vezes, é necessário que você perca o que possui para que possa reconhecer o seu valor. Digo-

vos isto porque muitos duvidarão enquanto eu vos dou a minha proclamação pela boca dos homens. Mas 

quando essa voz for silenciada, e os corações começarem a sentir fome por essa essência Divina, eles 

perceberão que esses ensinamentos não vieram de fato dos homens, mas que a luz do Pai vos iluminou. 

9 Já agora vos previno para que estejais preparados; por causa destes ensinamentos, muitos 

cometerão fraudes, chamando-se portadores da Minha voz, enquanto eu já terei deixado de me fazer 

conhecer a vós através do órgão humano do entendimento. 

10 No tempo da Minha manifestação, ninguém se calou, nem calará a Minha voz; mas se, depois 

desse tempo, alguém afirmar receber o Raio Divino da Minha Luz, sabendo que não está sendo obediente 

ao Pai com ele e está enganando seu irmão, terá sempre de temer que a Minha Justiça o alcance, ou terá de 

estar sempre consciente de que a justiça humana o agarrará. 

11 Quero a obediência de vocês, quero que formem um povo forte por sua fé e espiritualidade; pois 

assim como fiz com que as gerações descendentes de Jacó se multiplicassem, apesar das grandes 

dificuldades que afligiram esse povo, também eu farei com que vocês, que carregam essa semente dentro 

de vocês em espírito, perseverem em suas lutas para que seu povo se multiplique mais uma vez como as 

estrelas no céu e como a areia no mar. 

12 Eu vos fiz saber que espiritualmente fazeis parte desse povo de Israel, para que possais ter um 

conhecimento mais completo do vosso destino. Mas, ao mesmo tempo, recomendei que não proclameis 

publicamente as profecias a este respeito até que a humanidade as descubra por sua própria vontade. 

Porque, como o povo israelita ainda existe na terra, o judeu segundo a carne, eles te negarão esse nome e 

não te concederão, embora isso não seja razão válida para uma disputa. Eles ainda não sabem nada de ti, 

enquanto tu sabes muito sobre eles. Eu vos revelei que este povo, vagando na terra e sem paz de espírito, 

passo a passo e sem o saber, se dirige ao Crucificado, a quem reconhecerão como seu Senhor e a quem 

pedirão perdão pela sua tão grande ingratidão e dureza de coração diante do Seu amor. 
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13 O meu Corpo foi retirado da Cruz, mas para aqueles que Me negaram durante séculos, eu continuo 

pregado e continuo à espera do momento do seu despertar e arrependimento para lhes dar tudo o que lhes 

ofereci e eles não quiseram receber. 

14 É hora de julgar, a hora de pagar as dívidas. Eu não procurei os justos no mundo, pois essa busca 

seria em vão. Eu procuro aqueles que se desviaram e iluminam o seu caminho para que possam voltar ao 

caminho do bem. 

15 Falo longamente ao teu espírito, mas o povo diz-me: "Senhor, não só o nosso espírito precisa de 

Ti; vês, a nossa vida é uma cruz pesada". No entanto, eu vos digo, ficai felizes por viverdes neste pedaço 

de terra onde a destruição, a guerra, a fome e a morte não vieram. Vocês não apreciam a Minha 

misericórdia e, em vez de agradecer-Me diariamente pelos Meus benefícios, vocês se consideram 

necessitados e estão sempre reclamando para Mim. 

16 Compreende a tua tarefa na terra e compreende a maravilha de teres sido testemunha da fonte de 

espiritualização que brota no seio deste povo. 

17 Eu, Cristo, sou a Palavra do Pai e a Luz da vossa consciência, pois a Luz de Deus, transbordante de 

amor em Jesus, está nos vossos corações. 

18 Venha sob as asas da Luz Divina, onde há o calor que dá vida eterna àqueles que se sentem 

morrendo de frio. Em verdade vos digo que há frieza no coração dos homens, porque o amor se afastou 

deles. É como naqueles lares onde se extingue a chama sagrada do afeto, seja entre cônjuges, entre pais e 

filhos, seja entre irmãos e irmãs. Seus corpos estão próximos uns dos outros, mas suas almas estão longe 

umas das outras. Como é grande o seu vazio, como é profunda a sua solidão, e que frieza dentro dessas 

casas! 

19 Se às vezes te digo que te vejo chegar até Mim tremendo de frio, é porque vejo que tu viveste do 

mundo apenas indiferença à tua dor, porque viveste apenas egoísmo e ingratidão. 

20 Como é solitário na terra aquele que sofre, como abandonou os doentes! Quão zangados estão os 

homens com aquele que cai, e quão amargo é o pão deixado para os pobres! Sintam como o calor do brilho 

que eu dirijo para vocês penetra até o mais escondido dos vossos corações. Traga-o ao povo, aos aflitos e 

aos doentes. Os pobres então elevarão seus pensamentos ao Criador da vida para dizer-lhe: "Senhor, não 

estamos mais abandonados neste vale; há muitos que derramam lágrimas por nossa causa, que nos 

procuram, nos consolam e estendem sua mão para nós". 

21 Também neste momento eu vos digo: "Pedi e vos será dado"; mas agora eu acrescento: "Aprendei 

a dar, porque vos será pedido". 

22 No íntimo de cada criatura há um acorde de amor que, quando tocado, vibra. Deve ser alcançado 

no caminho da ternura e da caridade, para que desperte e faça o coração sentir algo do que Deus sente por 

cada um dos Seus filhos: o amor. 

23 Quais serão os mestres que saberão descobrir em cada pessoa o caminho que leva a esse acorde 

que as pessoas hoje em dia escondem tão profundamente? 

24 Aprendam de Mim, discípulos, discernam como a Minha simples e simples Palavra moveu o vosso 

ser. A razão é que sua essência contém o amor Divino, que é calor e vida para o coração e para o espírito. 

25 Hoje, como o Mestre está convosco, eis n'Ele o Pai de todos os seres. Não me chamem mais Jesus 

de Nazaré, nem Rabino da Galiléia, nem Rei dos Judeus; pois não sou de nenhuma nação ou lugar na terra, 

não venho como homem, venho em espírito, e a minha natureza é divina. 

26 Quanto tem sido falado e escrito sobre a Minha existência na Terra, mas como raramente os 

homens foram além do material. Os homens ajoelharam-se apenas para venerar os lugares e objetos que 

indicam Meus passos no mundo, em vez de buscar a essência Divina de Minhas palavras ou Minhas obras. 

Mas, como um amanhecer brilhante, um novo tempo amanheceu para a humanidade, no qual o vosso 

espírito reconhecerá no brilho do meio-dia aquilo que antes era para ele um mistério envolto em escuridão 

impenetrável. 

27 Neste dia, os homens acalmam suas mentes por alguns momentos e elevam seu espírito para Mim 

em memória da noite abençoada em que o Salvador veio ao mundo. Alguns sentem a paz do Meu Espírito 

porque há paz nos seus corações, outros sentem tristeza porque pensam na sua infância e nos seres amados 

que desapareceram deste mundo. Alguns mergulham na contemplação espiritual e na oração, assim como 

há outros que profanam a verdadeira alegria do espírito através dos prazeres e celebrações mundanas. 
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28 Mas eu pergunto aos pobres, aos necessitados da terra: Por que choram? Não vos lembrais que os 

simples pastores de Belém foram os primeiros a contemplar o rosto do seu Senhor no rosto daquela 

criança? 

29 Secai as vossas lágrimas, levantai os vossos rostos e contemplai a luz da Minha Presença nesta 

palavra abençoada, que também foi ouvida pelo povo comum quando foi ouvida pela primeira vez neste 

tempo. Celebre esta noite com prazer e lembre-se de que eu vim até você para lhe trazer a Minha luz para 

toda a eternidade. 

30 Eu abençoo a tua casa e o teu pão e digo-te: Eu estarei à vossa mesa, e ao meu lado Maria, vossa 

terna Mãe Espiritual. 

31 Cuide para que sua alma se vista com o manto branco da virtude, mesmo que você cubra seu corpo 

de uma forma modesta. O que é verdadeiramente importante no homem, e que foi relegado por ele para 

um lugar mais baixo, será ressuscitado nesta era, que os homens chamarão de "o tempo do espírito". 

32 Veja como as ovelhas desgarradas se reúnem ao chamado do Pastor para viver no recinto da paz. 

33 As tribos daquele povo que ouviram os mandamentos de Jeová na Primeira Era aparentemente 

desapareceram da face da terra. Quem, entre esses espíritos agora espalhados pelo mundo e reencarnados 

em homens e mulheres de várias raças, seria capaz de reconhecer ou descobrir aqueles que em encarnações 

anteriores estavam ligados a ele por laços de sangue? Só o meu olho previdente, penetrante e amante da 

justiça é capaz de descobrir o que hoje é negado aos homens. 

34 Aqui estou eu, falando através do órgão da mente de homens que nem sequer conhecem o seu 

destino, muito menos o dos outros. Sei que muitos troçam destas palavras, atribuindo-as à imaginação ou à 

fantasia dos portadores da Minha voz através dos quais eu falo. Mas, na verdade, digo-vos, esta 

humanidade materializada fará justiça a esta simples palavra dita pela boca dos homens. 

35 Os primeiros sulcos foram feitos antes, a semente caiu no ventre deles. Hoje são poucos os que 

sabem que estive convosco; mas amanhã o mundo saberá, e quando compreender o que aconteceu durante 

a Minha vinda, a Minha presença aqui, e a Minha partida neste tempo, confessará que não vim em 

segredo, nem em silêncio, e que do Oriente para o Ocidente dei ao mundo provas e sinais pelos quais 

testemunhei a Minha nova revelação, cumprindo assim uma promessa feita à humanidade em tempos 

antigos. 

36 Neste dia de graça, o vosso coração está cheio de alegria porque a Minha presença está de novo 

entre vós. Quando você começa a ouvir a Minha Divina palavra de ensino, você se sente manchado e 

indigno de ouvir a Minha palavra; mas quando o ensino termina, você se sente puro. Isto porque a Minha 

Palavra, que é um rio de graça, limpa e purifica cada um que mergulha nas suas águas. 

37 Vocês são as pessoas que - ouvindo-Me uma e outra vez - devem alcançar a renovação e depois a 

espiritualização. É este o momento, e nenhum outro, em que vocês vão conseguir esta purificação, pois 

sem ela não poderiam ser dignos portadores da Minha Lei ou mensageiros desta Palavra. 

38 Compreendei que não basta dizer: "Pertenço àqueles marcados pelo Senhor", mas que é necessário 

pôr em prática os dons espirituais que vos foram confiados, testemunhando com as vossas obras de amor a 

verdade da Minha Doutrina. 

39 Entre este povo estão aqueles que reconhecem que a Minha presença entre vós tem sido uma graça 

celestial, outra prova do amor Divino por aqueles que pecam e sofrem. Do fundo do coração daqueles que 

sentem esta graça de tal maneira, brotam de forma espiritual os salmos que se elevam ao infinito para Me 

dar graças por ter vindo até vós. 

40 O povo de Deus está disperso entre diferentes povos e nações. Procurei uni-los, mas encontrei-os 

abandonando-se aos prazeres do mundo, surdos à Minha voz, sem sensibilidade à Minha presença, sem me 

lembrar da Minha promessa de voltar. Encontrei uma parte daquele povo neste canto da terra aqui, e vendo 

que o seu espírito me aguardava, que o seu coração estava endurecido em sofrimento e capaz de sentir a 

Minha Presença, enviei-lhes Elias para os preparar para se tornarem os Meus novos discípulos. 

41 Quando este povo crescer em número e for grande e forte através da sua espiritualização, entrará 

na Nova Jerusalém, a deslumbrante Cidade Espiritual branca, invisível aos olhos materiais, cujas portas de 

amor serão abertas para admitir as longas peregrinações que a desejarão. 
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42 O deslumbrante esplendor branco deste lar brota da harmonia espiritual daqueles que cumprem a 

Minha Lei, e todos os que entram no seio desta fraternidade desta forma serão assim filhos do povo de 

Deus. 

43 Nem todos estão me ouvindo aqui, que receberam dons espirituais neste tempo. Veja quantos 

assentos vazios há na mesa, porque muitos de Meus filhinhos, depois de receberem uma bênção, foram 

embora e se afastaram das responsabilidades e atribuições. Oh, se eles ainda soubessem aqui na Terra os 

votos que cada espírito me deu antes de vir à Terra! 

44 Antes que o sofrimento os faça ruir novamente e a miséria os faça novamente marginalizados - 

procure-os, diga-lhes que o Meu amor ainda os espera, mas que, para não sofrerem, devem voltar para o 

Pai antes que desperdicem o último do que lhes resta da sua herança. 

45 Vem, vem, diz o Mestre para você, no meu caminho é a verdadeira paz, eu sou a salvação e a vida. 

46 Amai e glorificai o Pai que desce para vos surpreender na vossa vida terrena e que sabe penetrar no 

vosso coração. 

47 Tendo ouvido a Minha palavra como Pai e como Mestre, tereis também a do Juiz neste dia. 

Exigirei de vós um relato de tudo o que vos dei para o cumprimento da vossa tarefa. 

48 Você tem a luz para guiá-lo, as virtudes e as habilidades. Eu tenho-te vigiado e coloquei-te no 

caminho pelo qual me podes alcançar. Agora, depois de um tempo em que te testei, pergunto-te: Qual é a 

sua homenagem e qual é a sua realização? Já percebeste o que significas para mim? Então preparem-se, 

ouçam a voz da vossa consciência e respondam às Minhas perguntas. 

49 Queres que Eu carregue a cruz das imperfeições do mundo sobre os Meus ombros, e que assuma 

os teus deveres para cumprir o que só a ti compete fazer? Estou legando a vocês neste momento o Terceiro 

Testamento, e vocês ainda nem entenderam os dois primeiros. Se você tivesse sido preparado naquele 

momento, não teria sido necessário que a Minha palavra fosse ouvida materialmente, pois então eu falaria 

espiritualmente e você me responderia com o seu amor. 

50 Quando a Minha voz de julgamento se faz sentir dentro de vós, procurais refúgio e consolação com 

a vossa Mãe. Então a voz amável e amorosa de Maria intercede e fica ao teu lado no julgamento. Ela, com 

quem as vossas obras, orações e petições não passam despercebidas, aconselha-vos e pede ao Pai uma 

nova oportunidade para que o filho possa voltar ao bom caminho, ser renovado e ser inteiro. A sua 

bondade cobre-te como um manto. 

51 Elias também aparece diante de Mim, como um farol cuja luz guia a humanidade. A sua voz, cheia 

de justiça, treme os corações e fá-los sentir remorsos. Ele me promete zelar pela pureza da fonte que é a 

Minha obra, para que todos os que se aproximam dela possam saciar ali a sua sede de justiça e amor. O 

bastão que eu providenciei para o homem se apoiar é Elias, o incansável Pastor, que vos conduz e guia até 

Mim e vos fará chegar ao Meu seio quando vos tiverdes aperfeiçoado. 

52 Cada período de tempo que vos dou, cada reencarnação, é outra etapa que o espírito alcança, 

adquirindo cada vez mais luz. 

53 Considerai com que amor eu vos banhei de dons, e com que sabedoria eu vos dei instruções e vos 

inspirei, para que possais criar uma existência elevada e digna na Terra, para que, quando terminardes o 

vosso trabalho, possais colher a semente e o Pai a leve para o Seu celeiro. 

54 Amado povo, poderias ignorar as Minhas instruções e recuar depois de eu ter falado contigo neste 

tempo e te ter feito conhecer a Minha vontade? Não deixe que a Minha palavra se torne banal para você, e 

só porque Eu lhe perdoo, não volte a pecar ou deixe de observar e orar. 

55 Estou agora a puxar as ervas daninhas pelas raízes. Se, no meio desta purificação mundial, vocês 

querem ter paz de espírito para si mesmos e para aqueles ao seu redor, trabalhem pela paz, amando seus 

semelhantes. 

56 As pragas e as forças desatadas da natureza continuarão a purificar a humanidade, e todos terão 

grandes provas e testemunhos da Minha nova manifestação neste tempo. Aqueles que dão seus primeiros 

passos com zelo e amor alcançarão grandes milagres e serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros 

hoje e se tornam espiritualmente preguiçosos serão os últimos. 

57 Não culpe o tempo pela sua desgraça ou pela sua dor; lembre-se que quando a humanidade não se 

deixou guiar pela Minha Lei, nem elaborou a sua paz, é natural que ela colha o fruto amargo que 

acarinhou. 
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58 Dou-te uma nova força, pois vejo-te cansado. Todos os que pisarem sob a sombra desta árvore da 

vida serão fortalecidos. 

59 O Pai vos ajuda, pois Ele quer encontrar discípulos entre vós, não crianças fracas que permanecem 

infantis ao longo dos tempos. Trabalhai em vós mesmos e renovai-vos para que possais merecer a Minha 

misericórdia. Naquele tempo, a Minha justiça exterminará os novos Sodomas e Gomorrhas, para que o seu 

pecado não infecte outras nações. Em verdade vos digo, pela consciência fiz chegar a minha voz a todos os 

homens, e por isso podeis compreender que se o mundo está envolto em trevas, a razão não é que eu tenha 

negado a minha luz. 

60 Quando os vossos olhos virem a destruição das nações e conhecerdes as suas desgraças, o vosso 

coração se sentirá pesado de dor e tristeza; mas quando aqueles que duvidaram da Minha palavra hoje 

virem cumpridas as Minhas profecias, também eles chorarão porque não acreditaram. Você verá então 

como o "último" lhe dará um exemplo de fé, confiança e obediência. 

61 Preparai-vos para este ano que trará visitas e acontecimentos milagrosos em todo o mundo - 

milagres dos quais farei muitos entre vós. 

62 Leva boa instrução aos lares, juntamente com o exemplo da tua renovação, da tua virtude e da tua 

paz, para que, quando a multidão de estrangeiros procurar a tua nação, possam ver um povo preparado de 

coração e espírito. Lembre-se, se isso não acontecer, você terá que lamentar que eles o tenham 

surpreendido durante o seu sono. 

63 Não tenha medo de bater às portas do seu irmão quando estiver tentando resgatá-lo de um perigo, 

para confortá-lo em uma tribulação, ou para aconselhá-lo em uma situação difícil. Aja como Jesus, o 

peregrino, que bate uma, duas e três vezes às portas dos corações. Eu coloquei luz em seu olhar e prometi 

colocar palavras de verdade em seus lábios quando você precisasse falar. Esforcem-se por manter a paz e a 

luz, tanto dentro de vós como nas vossas casas, para que não dêem acesso às más influências que emanam 

das almas das trevas que rodeiam a humanidade. Caminha sempre nos caminhos da Minha Lei, para que 

possas ver o teu caminho iluminado e para que possas vencer as dificuldades e doenças que encontras no 

teu caminho, como tropeços que te impedem na tua jornada pela vida. 

64 Melhorem as vossas vidas, elevem os vossos espíritos, não esperem até que chegue o último e, 

compreendendo a grandeza da Minha Doutrina e da Minha Revelação, diz-vos: "O que fizestes em todos 

estes anos de Instrução Divina"? A sério, mesmo que duvides, foste escolhido por mim no Três Vezes. 

Entre vocês estão aqueles a quem eu posso chamar de primogénitos na verdade. 

65 Hoje, ao ver-te triste, pergunto-te: Porque não vejo alegria nos vossos corações? Estás cansado das 

provações e vicissitudes da vida? Você já se cansou do tumulto causado pela guerra entre as nações? Você 

também já se cansou de assistir e rezar? Pessoal, vocês não estão condenados a morrer. Eu lhe disse que 

você vai viver, eu lhe dei dons espirituais e lhe concedi o tempo para cumprir a sua missão. Vistes que o 

livro em que a vossa consciência regista todas as vossas acções não é puro, e isto entristece-vos porque 

vos considerais ingratos. Você reviva em sua memória os dias e meses que se passaram, lembrando-se dos 

Meus benefícios um a um. Vocês temem o futuro, temem perder a fé em vocês mesmos, temem continuar 

a Me desobedecer e não ser capazes de cumprir sua missão. Mas quero preencher o teu caminho com luz 

para animar a tua fé e esperança, para que possas dar um passo decisivo no caminho do progresso 

espiritual. Unam os vossos corações num só, amado povo. 

66 Farei com que as bandeiras das nações destruídas na guerra sejam todas unidas até que formem 

uma bandeira de paz. Eu falo assim porque sou o Deus da paz, um Pai que quer alegria no coração dos 

seus filhos. 

67 Quero ver-vos como Meus discípulos a quem posso revelar a Minha sabedoria, deixando-vos 

conhecer o futuro; mas vejo-vos penosos neste dia, pois experimentais a verdade da Minha palavra e o 

cumprimento das Minhas profecias dadas por estes portadores de vozes. Hoje vocês ouviram o Meu 

Divino ensinamento e estão abalados porque sabem que cada um dos Meus ensinamentos é uma profecia e 

uma lei. Digo-vos tudo isto porque deveis estar muito mais cheios de prazer, pois não há comunidade 

religiosa ou seita que possa dizer, como vós, que tenha a Minha Palavra Divina, viva e imediata, ou que 

possa dizer que o Senhor se faz conhecido por eles. Vós, que sois os únicos que podem assegurar que 

Cristo se faz conhecido e se manifesta a este povo, contudo, mostrai-me os vossos corações curvados pela 

dor e remorso por não cumprir os Meus Mandamentos. Isso te impede de levantar a voz para testemunhar 
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a Minha presença entre a humanidade, e isso porque a tua consciência te faz sentir o Meu julgamento, 

aquele julgamento que abrange todo o universo e atinge todas as criaturas neste momento. 

68 Com a Minha palavra de amor, eu te provo o valor que o teu espírito tem para Mim. Nada há na 

criação material que seja maior do que o vosso espírito, nem o astro rei com sua luz, nem a terra com todas 

as suas maravilhas, nem qualquer outra criatura é maior do que o espírito que vos dei, porque é uma 

centelha divina, é uma chama que saiu do Espírito Divino. Além de Deus, somente os espíritos possuem 

inteligência espiritual, consciência, vontade e liberdade de vontade. Acima do instinto e das inclinações da 

carne sobe uma luz, que é a vossa alma, e acima desta luz um guia, um livro, e um juiz, que é a 

consciência. 

69 Todas as criaturas Me prestam homenagem, mas não por fé ou por amor, mas por causa da Lei; o 

vosso espírito, por outro lado, oferece-me tributo por amor. Quando ele se ajoelha e me adora, é pela fé e 

pela luz da sua consciência. O tempo, os espaços, as forças da natureza, as estrelas, os seres da natureza, as 

plantas, todos seguem fielmente o destino estabelecido por Mim. Mas se eu vos perguntasse o que haveis 

feito com as Minhas leis espirituais e materiais - vós, homens que governais os povos da Terra, e vós, 

homens que dirigis a humanidade no caminho do espírito - teríeis de me mostrar, na sua maioria, o sangue 

dos vossos sacrifícios e de muitas obras obscuras. 

70 Vocês, governantes: O que você fez com as nações? Eu só vejo dor e miséria. Tu que és rico: 

Como pode o seu pão saber-lhe bem e como pode desfrutar da sua riqueza quando sabe que muitos estão 

esfomeados? Vocês se tornarão escravos de seu poder, seu pão será amargo e não terão paz. Este é o seu 

trabalho, esta é a semente que você semeou. 

71 Para que este mundo volte à razão, é necessário que a dor seja muito grande. Eu vos envio Minha 

luz para que possais reconhecer-vos uns aos outros e terdes respeito pela vida do vosso semelhante. Deixa 

as armas fratricidas para trás e volta para o Pai do teu espírito, a quem não visitaste no Seu Santuário por 

muito tempo. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 87  
1 Agrada-me surpreender-te das formas mais inesperadas, para testar a tua fé de coração. Eu gosto 

de testar a tua força de alma para que possas dar um exemplo aos teus irmãos. Em vosso espírito vive a 

semente de Jacó, a quem chamei Israel, que significa "forte". Esse patriarca foi submetido por Mim a 

severas provas para dar grandes exemplos de força de alma. Enviei-lhe um anjo para lutar com ele, mas o 

braço forte daquele homem não se permitiu ser derrotado. Desde esse tempo o chamei Israel, e por esse 

nome ele ficou conhecido da posteridade. Mas se eu te perguntasse: Que fizestes vós com aquela semente 

espiritual que Jacó vos entregou? Você entenderia minha pergunta, e saberia como respondê-la? Meus 

anjos apareceram em seu caminho para lutar contra seus erros, mas você não os recebeu. Os seres das 

trevas encontraram-vos despreparados, e vós tendes sido fracos perante eles. 

2 Mais uma vez pergunto-vos, onde está a espada de Jacob, o seu zelo e a sua força? 

3 Eu vos concedi a presença dos Seres de Luz na vossa vida terrena para que eles vos protejam, vos 

ajudem e vos inspirem. Eles, que são mais evoluídos que você, descem para cumprir uma missão de amor, 

a missão de semear benefícios e curar o bálsamo entre seus irmãos. Os seres das trevas, ou as almas 

perdidas, cumprem involuntariamente a tarefa de testar os homens por sua fé, sua virtude e sua 

perseverança no bem. E quando finalmente são derrotados pela força da alma e pela perseverança no bem 

daquele que tentaram, recebem a iluminação e renascem para a vida e o amor. 

4 Discípulos, eu lhes dei sensibilidade para que percebam a presença de seus irmãos espirituais. 

Aquele que não tem o dom da visão espiritual tem o da revelação, ou o seu cérebro é capaz de receber o 

mundo espiritual, ou pelo menos tem o dom da premonição; mas falta-lhe o amor para desenvolver os seus 

dons. Portanto, aconselho-vos a viver com vigilância, para que possais ouvir a voz do Pastor e dos 

guardiães que vos protegem, o lamento das ovelhas, ou o rastejar do lobo que se esconde no matagal. 

5 Não durma neste tempo de emboscadas e perigos, de abismos e tentações. Entenda que qualquer 

pessoa que possua um dom espiritual ou tenha a missão de dar luz espiritual será continuamente sitiada e 

perseguida. Eu não venho para despertar preconceitos ou superstições entre o Meu povo. Venho para 

fortalecer a vossa fé na existência do espiritual e para abrir os vossos olhos para o eterno. Então você será 

capaz de ver muito além das coisas materiais e entender que nem tudo que existe no além está envolto em 

luz; pois mesmo no invisível há trevas que devem ser dissolvidas e imperfeições que devem ser 

transformadas em espiritualidade sublime. 

6 O ensinamento que vos dei para que na vossa vida consigam atrair para vós próprios a luz que 

transforma as trevas em resplendor, ensina-vos a orar e a vigiar com fé e perseverança em fazer o bem. 

7 Um homem que caiu numa vida pecaminosa é capaz de arrastar atrás de si uma legião de seres de 

trevas que o levarão a deixar um rastro de influências nocivas em seu caminho. 

8 O mundo, com a sua ciência, perdeu o seu caminho de tal maneira que hoje não pode voltar por si 

mesmo ao início do seu caminho evolutivo, porque não seria capaz de distinguir a verdade da falsidade por 

falta de fé, de amor, e porque não conhece o sentido da sua existência; é por isso que vim novamente ao 

mundo. Bem-aventurados os que Me ouvem, porque Me compreenderão, Me seguirão e encontrarão a 

salvação. Vou dar-lhes a força para restaurarem tudo o que profanaram ou destruíram. 

9 Povo, permanecei constantes em Minha Doutrina, e em verdade vos digo, três gerações depois da 

vossa, a alma de vossos descendentes terá alcançado grande espiritualização. Procurai a verdadeira 

elevação, e depois toda a humanidade o fará, porque o vosso mundo não está condenado a ser eternamente 

um vale de lágrimas, uma terra de pecado, um inferno de fornicação e de guerra. O "Dia do Senhor" já está 

convosco, a Minha Espada da Justiça irá atacar a corrupção. O que acontecerá quando eu destruir a 

semente maligna, o vício e o orgulho, e abrigar em vez disso a semente da paz, concórdia, renovação e 

verdadeira fé em Mim? O mundo terá que mudar, o homem mudará, uma vez que sua devoção espiritual a 

Deus e sua vida sejam melhores. 

10 Virá o tempo em que aparecerão homens que amam verdadeiramente a Minha Lei, que saberão 

unir a lei espiritual com a do mundo, ou seja, o poder eterno com o poder temporal. Não se trata de 

escravizar os espíritos como em tempos passados, mas de mostrar-lhes o caminho para a Luz, que é a 

verdadeira liberdade do espírito. Então a moralidade voltará ao seio das famílias, haverá verdadeiros 

lugares de educação e espiritualidade em seus costumes. Será o tempo em que a consciência fará ouvir a 
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sua voz, e em que os Meus filhos se comunicarão com a Minha Divindade de espírito em espírito, quando 

as raças se fundirão. Tudo isso determinará o desaparecimento de muitas diferenças e disputas; pois até 

agora, embora o vosso mundo seja tão pequeno, não souberam viver juntos como uma só família, não 

foram capazes de Me oferecer uma forma unificada de adoração. A antiga Babel condenou-vos a essa 

separação de povos e raças, mas a ereção do Meu templo espiritual no coração dos homens vos libertará 

dessa expiação e vos fará amar verdadeiramente uns aos outros. 

11 Não pensem que eu escolhi esta nação apenas na última hora para a Minha nova manifestação. 

Tudo já estava previsto desde a eternidade. Este solo, esta raça, vossas almas foram preparadas por Mim, 

assim como o tempo de Minha presença também foi predeterminado pela Minha vontade. 

12 Decidi começar minhas manifestações entre os mais pobres, entre aqueles que mantiveram a mente 

e o espírito puros. Então permiti que todos viessem até Mim, pois na Minha mesa não há distinção nem 

favoritismo. Minha Palavra enviada a este povo era simples e humilde em sua forma, acessível a vocês, 

mas seu significado, cheio de clareza, era profundo para seu espírito, porque embora eu seja o repositório 

de todo conhecimento, eu sempre me expresso e manifesto de forma simples e clara. Eu não sou um 

mistério para ninguém, o mistério e o segredo são filhos da vossa ignorância. 

13 Há também neste tempo o Tomás com dúvidas no coração? O que mais você espera ver e ouvir 

para acreditar? Queres que Cristo se torne novamente homem para viver entre vós? Devolve-me o corpo 

sacrificado na cruz que me tiraste e prometo-te que voltas como homem. Você pode fazer isso? Não. Eu, 

por outro lado, encontrei-te morto para a luz e para a fé, e ergui-te espiritualmente. Tinhas perdido o teu 

corpo dentro da terra, e eu dei-te um novo. Só eu posso realizar estes milagres, mas em verdade vos digo 

que a vida que arrancastes de Jesus no Calvário se espalhou como um orvalho de vida eterna sobre toda a 

humanidade. 

14 Portanto, eu vos digo que sois o Meu templo, aquele santuário que existe no vosso espírito e onde 

busco a vossa adoração, onde quero que a Minha voz encontre o seu eco, onde o Meu altar se erguerá e eu 

poderei habitar para sempre. 

15 Toda a Minha Doutrina e Minha Lei não são mais que uma preparação para entrar na vida 

espiritual. Quantos daqueles que me ouviram neste tempo já estão vivendo no Além, cheios de alegria em 

seu espírito porque não tiveram dificuldade em sua passagem para aquele mundo infinito, enquanto muitas 

pessoas, céticas em seu materialismo, sorriem ironicamente quando lhes é falado sobre a vida espiritual. 

Mas a hora da morte chegará, quando não haverá coração que não tema, nem espírito que não trema diante 

da presença iminente da eternidade. 

16 Observa e reza sempre, para que esta vida que vibra sobre ti e se agita nas profundezas do teu ser, 

te encontre preparada. 

17 Ninguém além de Mim pode preservar sua alma, porque eu sou o Maná Divino da Vida. 

18 Humanidade, despertai do sono profundo em que estais e olhai a verdade no rosto, Quantos sonhos 

humanos serão quebrados neste tempo sob a influência da Minha justiça. Mas depois disso, a aurora de um 

novo tempo brilhará para os homens, no qual lhes revelarei novas luzes que os levarão ao conhecimento da 

verdade suprema. 

19 Novas gerações e novos espíritos virão à Terra para cumprir uma alta missão, e quando 

descobrirem no seu caminho a bondade e o exemplo que os seus antecessores lhes deixaram, conseguirão 

brotar do seu coração uma semente pura que será uma bênção para os Meus discípulos do tempo da 

espiritualização e da luz. 

20 As nações foram atingidas pela Minha justiça, a vossa também; mas em verdade vos digo que, se 

os Meus discípulos permanecerem firmes na fé e no bem, não perecerão, porque através das suas orações e 

das suas obras de amor alcançarão o perdão para a humanidade. 

21 O mundo não era capaz nem disposto a sentir-me enquanto estivesse em paz, por isso tem de me 

perceber através da dor; porque só nas provações o homem se volta para o criador com os seus pedidos, 

lembra-se do seu pai e sabe apreciar os seus benefícios e reconhecer os seus milagres. 

22 Entendido: Quando a Minha justiça te atinge, o Meu amor protege-te ao mesmo tempo. 

23 Era necessário que um caos espiritual se abateu sobre a humanidade, para que nesta luta vocês 

vissem aparecer os dons que eu legei ao seu espírito, e para que vocês pudessem sondar e compreender os 

Meus ensinamentos Divinos. 



U 87 

35 

24 A vocês que ouviram a Minha voz neste tempo, eu lhes cobro que sejam como protetores, que 

estejam vigilantes para que a pureza desta inspiração Divina não seja profanada por alguém que deseje 

distorcê-la. Não formeis ritos ou cultos idólatras em torno dessas revelações, pois assim não Me 

oferecereis a veneração espiritual que espero de vós. 

25 Amai-me no vosso próximo e orai com o espírito, só isto vos exijo, e se seguirdes estas instruções, 

ireis oferecer-me a adoração perfeita através das vossas obras. 

26 Que ninguém que se chame discípulo deste ensinamento espiritual se queixe ao Pai de ser pobre 

em sua vida material e sem muitos dos confortos que outros têm em abundância, ou de sofrer de carências 

e privações. Estas queixas nascem da natureza material, que, como você sabe, tem apenas uma existência. 

O vosso espírito não tem o direito de falar assim ao seu Pai, nem de se mostrar insatisfeito, nem de 

lamentar o seu próprio destino, pois todas as almas, na sua longa jornada de evolução sobre a Terra, 

passaram por toda a escada das experiências, dos prazeres e das satisfações humanas. 

27 A espiritualização das almas já começou há muito tempo, e esta dor e pobreza, que os vossos 

corações se recusam a suportar ou a sofrer, irá ajudar-vos a alcançá-la. Todo bem espiritual e material tem 

um significado que você deve reconhecer, para que você não negue o valor de um ou outro. 

28 O bom espiritualista será aquele que, por toda a sua pobreza de bens materiais, se sente rico e feliz 

como Senhor, porque sabe que seu Pai o ama, que tem irmãos para amar e que os tesouros do mundo são 

secundários em relação às riquezas do espírito. Ele também será um bom espiritualista que, como 

proprietário de bens materiais, sabe usá-los para bons propósitos, usando-os como meios dados por Deus 

para cumprir uma importante missão na Terra. 

29 Não é necessário ser pobre, desprezado ou miserável para se contar entre aqueles que Me seguem, 

assim como não é necessário estar entre aqueles que sofrem para serem amados por Mim. Na verdade, 

digo-vos que, segundo a Minha Vontade, deveis ser sempre fortes, saudáveis e donos de tudo o que criei 

para vós. 

30 Quando você vai saber como ser dono de sua herança, para apreciar cada graça e dar a tudo o seu 

lugar certo na vida? 

31 Veja até onde os homens se desviaram do caminho da verdade; contudo, em Minha Onipotência, 

todos os meios estão à Minha disposição para fazê-los retornar a ela. Realizarei este trabalho em um dia, 

mas não em um dia como aquele que o sol determina pelo curso de sua luz sobre a terra, mas em um dia 

espiritual, que será ofuscado pela luz do Meu Divino Espírito, e no qual eu, o Bom Pastor, continuarei 

guardando seus passos na longa peregrinação. não pensais que dói ao Meu Espírito como Pai quando vos 

afastais do caminho que vos marquei com sangue como prova do Meu infinito amor? Voltai, voltai ao 

caminho, ó ovelhas queridas, porque nele alcançareis o obstáculo da paz. 

32 Vinde a mim, multidões de homens, mas vinde unidos! Não haverá divisões nem cismas entre o 

Meu povo, pois vós deveis dar ao mundo um exemplo de fraternidade e unidade. 

33 "Tenho mais para vos dar do que aquilo que Me pedis", tenho-vos dito muitas vezes, e pergunto-

vos: acreditais que aqueles espíritos que habitaram a Terra pela primeira vez poderiam ter imaginado todas 

as maravilhas naturais que os rodeavam na sua existência terrena? Esses seres estavam ansiosos para 

saber, para criar, para reconhecer, para possuir o livre arbítrio, mas nunca imaginaram que esta vida 

tivesse tal glória. 

34 Agora que viveste (durante muito tempo) neste mundo, que transformaste de um paraíso em um 

vale de lágrimas, desejas voltar à Vida Espiritual, e me pedes que não falte luz e paz para o teu espírito 

neste futuro, sem considerar que não só te darei isto, mas te revelarei muitos mistérios e te mostrarei a 

fonte da vida, de onde verás, compreenderás e amarás espiritualmente a obra do teu Pai. Então você 

entenderá que a criação material, com todas as suas perfeições, é apenas um reflexo ou um símbolo da 

gloriosa e eterna Vida Espiritual. 

35 Hoje me pedis apenas um pouco de paz e uma centelha de luz; mas quando um dia vos virdes 

rodeados pelo esplendor da vida espiritual, depois de deixardes o vosso corpo no seio da terra, recordareis 

que vos disse na Terra: "O Pai tem mais para dar aos Seus filhos do que aquilo que Lhe pedem. Mas não 

esqueçais que deveis subir a escada do céu que conduz o espírito ao plano da perfeição, e que será o vosso 

esforço e o vosso amor que vos conduzirão ao cume, onde os vossos méritos vos farão dignos da alta 

recompensa que vos prometo. 
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36 A minha luz brilha no órgão da mente do portador da voz e torna-se a palavra humana. Incrível é o 

pescoço desses órgãos de entendimento pelos quais falo aos homens, duro são os seus corações e 

desajeitados os seus lábios; contudo, quando a Minha luz os toca, quando o Meu raio de luz chega às suas 

mentes, as sentenças que falam são alimento celestial para aqueles que têm fome de amor e verdade, são 

bálsamo e consolo para aqueles que vêm a eles imersos em sofrimento, e são um livro de luz divina para 

aqueles que amam a sabedoria. 

37 Comei e bebei, digo ao vosso espírito; neste momento o pão e o vinho estão sobre a mesa: o pão é 

a Minha Palavra e o vinho é o seu conteúdo espiritual. 

38 Coma e beba, pois a partir do final do ano 1950 você não ouvirá mais esta palavra. Aproveitai estes 

anos em que ainda recebeis a Minha manifestação, pois quando chegar a hora, não Me ouvereis mais desta 

maneira, e chorareis amargamente ao tentardes persuadir-Me a conceder-vos outro período de instrução; 

mas Eu vos digo com antecedência: Se a palavra de um rei não for retirada - imagine quanto mais isso é 

verdade sobre a palavra de um Deus! 

39 A minha vontade será feita, pois mais cedo deixaria de brilhar o corpo celestial real, ou o céu e a 

terra passariam, do que a minha vontade deixaria de ser feita. 

40 Terás muito que fazer depois de eu receber a minha palavra de ti. Tudo o que você não fez agora, 

ou não foi capaz de fazer, você terá que fazer naqueles dias. 

41 Os vossos irmãos em necessidade vos procurarão e não vos escondereis. O teu coração será uma 

fonte de caridade e compaixão para com os necessitados, e Me buscarás no mais alto reino do teu 

pensamento, onde receberás inspirações divinas. 

42 Não estarás livre de provações, mas estas servirão para fortalecer o teu espírito e mostrar aos 

homens de pouca fé a tua rendição (à vontade de Deus) e a tua elevação espiritual. 

43 Bem-aventurados aqueles que seguem com mansidão e submissão a Minha Vontade, pois neles 

haverá dons de paz, sabedoria e espiritualização. 

44 Hoje procuro aqueles que não compreenderam o sentido da vida, aqueles que não sabem o que é a 

verdade, os fracos que falham em cada empreendimento, em cada projeto, em cada passo. E eu digo a eles: 

Venha ouvir esta Palavra, e você se sentirá fortalecido como nunca se sentiu. A fé lhe dará força 

invencível, e o conhecimento da Minha Doutrina lhe dará uma luz que nunca se apagará. 

45 Nenhum dos que acordarem desta forma voltará a afundar-se na letargia ou a parar no caminho do 

desenvolvimento. Quem quer que veja essa luz poderá dizer que Minha voz sempre o chamou e que Minha 

presença se revelou a ele a cada passo do caminho da vida, para que ele nunca mais, nem mesmo em um 

momento crítico, possa afirmar que lhe faltou a luz. 

46 Bem-aventurados aqueles que, sem medo do mundo, se esforçam por levar esta luz aos seus 

irmãos, difundindo assim a verdade e semeando a paz. Eles saberão o caminho que leva ao Reino dos 

Céus. 

47 A liberdade de vontade, da qual muitas vezes fizestes uso para tomar um caminho errado, será 

afligida pela minha justiça; mas chegará o momento em que desfrutareis plenamente desse dom e ele vos 

servirá para fazer apenas obras dignas do vosso pai. 

48 Multidões, tenham fé em Mim, e não haverá tempestade que vos espalhe. Pois a virtude protege 

aqueles que elevam os seus pensamentos às alturas do céu. 

49 No além tenho um lar; morar ali será como ler um livro cheio de maravilhas inesgotáveis para o 

espírito. Enquanto vocês forem hóspedes na Terra, vivam o melhor que puderem e obedeçam sempre aos 

mandamentos da Minha Lei. Seja puro e esforce-se pela perfeição, pela beleza, pela bondade; seja útil aos 

seus vizinhos. Deste modo, reunireis os valores que, quando vos desligardes da matéria, acompanharão a 

vossa alma na passagem para a eternidade. 

50 Tornem-se conscientes dos vossos dons, descubram os vossos poderes, compreendam a vossa 

missão, e depois venham sem pressa pelo caminho até chegarem onde o meu amor como pai vos espera 

para vos dar a vossa recompensa. 

51 Agora que as multidões de homens desejam a Minha palavra, como fizeram na Segunda Era, há 

algumas almas entre eles que ouviram a Minha palavra em ambas as épocas. Pode parecer-lhes diferente 

na sua forma, na sua formulação, quando a comparam com a que eu dei através da boca de Jesus; mas em 

verdade vos digo que o seu significado é o mesmo e nunca mudará. Minha Palavra vos mostra o caminho 
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que sempre vos ofereci - um caminho que eu quero que vosso espírito brilhe através da luz que vosso 

Mestre envia. 

52 O curso habitual de sua vida será repentinamente chicoteado por fortes tempestades, mas depois 

brilhará no infinito a luz de uma estrela, cujos raios darão a paz, a luz e o resto que o espírito encarnado 

necessita para a contemplação da eternidade. 

53 Sinta a minha presença, estou perto, muito perto, do coração desta humanidade. Falo-lhe para que 

desperte do seu sono profundo e, persistentemente, ilumino o caminho de cada ser, para que se estabeleça 

em desejo da Minha misericórdia. 

54 Minhas manifestações e Minhas provas entre os homens serão tão claras e radiantes naquele tempo 

que eles exclamarão: "É o Senhor"! Como naquele tempo, quando eu andava pela terra como homem, os 

homens exclamavam maravilhados com as Minhas grandes obras: "Ele é o Filho de Deus"! 

55 Mais uma vez, o mudo falará, o cego verá, o coxo andará, e os mortos ressuscitarão. Estes milagres 

acontecerão para uns no espiritual e para outros também no material, surpreenderei os cientistas, e quando 

perguntarem àqueles que vivenciaram milagres tão grandes como conseguiram isso, responder-lhes-ão 

cada vez que foi através da oração e da fé. 

56 Os rumores sobre todos esses milagres, e os testemunhos tangíveis de sua verdade, serão 

conhecidos de todas as partes do mundo, tanto nas grandes cidades como nas pequenas vilas. Então os 

corações endurecidos daqueles que são insensíveis às manifestações espirituais começarão a sentir a 

Minha presença, até chegar o momento em que um grito de fé e júbilo irrompe dos seus corações, porque 

compreendem que Cristo voltou aos homens, e que Ele está presente em cada coração. 

57 Eu me fiz conhecido através do vosso órgão de compreensão para vos legar o livro das Minhas 

mensagens e das Minhas revelações Divinas, que enviareis à humanidade no momento próprio. Pois nesta 

Mensagem Celestial, que envio ao mundo através da vossa mediação, os homens poderão encontrar a 

explicação de muitos mistérios que não foram capazes de compreender. 

58 Não se apresentem como embaixadores de Minha Doutrina, se não a compreenderam claramente, e 

se não puderem testemunhar o amor aos vossos semelhantes através das vossas obras, pois então não ireis 

criar bons frutos. Sereis como aqueles discípulos que rezam pela paz das nações, mas que são incapazes de 

criar a paz em suas próprias casas. 

59 Difícil é a missão das multidões que ouviram a Palavra do Senhor na Terceira Era, pois devem 

levar esta mensagem em seus corações com a pureza com que eu a dei, pois sua luz deve ser para a 

humanidade como aquela estrela do Oriente que conduziu os observadores de estrelas e os pastores à 

presença de seu Senhor. 

60 Sacia a tua sede com a água cristalina desta fonte inesgotável; o seu frescor ajudar-te-á a suportar a 

tua cruz com paciência e compreensão. 

61 Eu sou a vida que se revela constantemente ao teu espírito; mas lembra-te: assim como tu carregas 

a vida dentro de ti, assim também a morte, que põe um fim aos caminhos dos homens na Terra, caminha 

ao lado de cada criatura humana. 

62 Isto é o que o Mestre lhe diz para que não deixe passar as horas, dias e anos sem criar algo que o 

seu espírito possa colher amanhã, quando chegar a hora de entregar a sua colheita. 

63 Grande fé, coragem e presença de mente são necessárias aos homens neste tempo de julgamento, 

para não sucumbir nas grandes provas. É isto que quero espalhar na Terra com a Minha Doutrina, para 

alimentar a esperança da humanidade. O tempo do julgamento é aqui, no qual, se soubesses observar, 

verias a luz subir no meio da dor e do pecado. 

64 As forças materiais e espirituais movem a humanidade; todas elas falam de julgamento, e fazem 

tremer o homem pesado e inculto, tanto quanto causam consternação ao cientista. 

65 As legiões de almas que vagam sem rumo pelo mundo, batendo de várias maneiras nas portas dos 

corações dos homens, são muitas vezes vozes que querem dizer-vos para acordardes, para abrirdes os 

olhos à realidade, para vos arrependerdes das vossas faltas e vos renovardes, para que mais tarde, quando 

deixardes o vosso corpo no seio da Terra, não tenhais de chorar, como eles fizeram, pela vossa solidão, 

pela vossa ignorância e pelo vosso materialismo. Reconheça nisto como a luz brota mesmo das trevas, pois 

nenhuma folha da árvore se move sem a Minha vontade; do mesmo modo, aquelas manifestações 
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espirituais que aumentam dia após dia inundarão os homens de tal forma que, no final, eles acabarão por 

derrotar o ceticismo da humanidade. 

66 Cristo, que fez com que as almas terrestres deixassem os possuídos, e que manifestou Seu poder 

Divino através de sua obediência a Ele, sempre esteve no Pai, e dali Ele comanda e opera Sua vontade em 

cada um desses seres. Ele usa a luz de uns e às vezes a confusão de outros para realizar Seus sábios 

conselhos no destino de Seus filhos amados. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 88  
1 Que agradável para Mim é o canto dos pássaros e o perfume das flores; mas em verdade, eu vos 

digo, mais doce ao Meu Espírito é a vossa oração quando se trata de Mim envolto em pensamentos mais 

altos e com firmes resoluções de melhoria. 

2 Duvidais de alcançar a inocência de um pássaro ou a beleza de uma flor, porque só vos julgais a 

vós mesmos pelas vossas pobres roupas ou por alguma falha física da vossa concha corporal; mas não 

vedes o espírito, aquele ser dotado de beleza e graça celestial. O espírito é luz, inteligência, amor, 

sabedoria, harmonia, eternidade, e tudo isso está faltando nos pássaros e nas flores. Procurai a beleza do 

espírito, ela estará em vós como um espelho que reflecte fielmente o rosto do Criador. Não se esforce tanto 

pela sua beleza externa, embora eu lhe diga para não negligenciar nada do seu ser. 

3 A pureza do corpo não contradiz a espiritualização, mas não se esqueça de que o espírito vem antes 

do corpo. Lembra-te que já te disse antes: Mantenha o recipiente puro por fora e por dentro. 

4 Se alguém deve pensar que a Minha palavra é demasiado simples para vir de Deus, digo-lhe que 

ele deve ter em mente que são as pessoas simples e incultas que vieram para Me ouvir, e eu devo falar-lhes 

de tal forma que eles Me entendam. Mas se quiserem idéias e explicações mais profundas, eu digo a todos 

aqueles que julgaram a Minha manifestação como pobre, que se preparem interiormente e se conectem 

com a Minha Divindade de espírito para espírito, que é o que eu espero dos homens. Então uma inspiração 

tão profunda chegará às suas mentes que terão que me dizer para não falar com eles em termos que só 

Deus pode entender. Mais uma vez vos digo, como na Segunda Era: "Dei-vos ensinamentos terrenos e não 

acreditais". Como acreditaria se eu lhe desse os celestiais?" 

5 Quando o coração tem boa fé e a mente está livre de preconceitos e ideias pouco claras, aprecia-se 

melhor a vida e a verdade é vista com maior clareza. Por outro lado, quando se tem dúvida ou vaidade no 

coração e erro na mente, tudo parece pouco claro e até a luz aparece como escuridão. 

6 Buscai a verdade, é vida, mas buscai-a com amor, com humildade, com perseverança e com fé. 

7 Não pense que me sinto magoado se alguém não acredita na Minha presença nesta manifestação, 

pois por nada a Minha verdade será afetada. Quantas pessoas têm duvidado da existência de um Ser 

Divino que criou todas as maravilhas do universo e, no entanto, por causa disso, o Sol não deixou de lhes 

dar a sua luz. 

8 Quantos caminhos duvidosos e quantas riquezas supérfluas você teve que deixar para trás a fim de 

seguir este caminho! Mas quão cedo você sentiu paz e força como compensações pelas suas renúncias. A 

razão é que vocês não poderiam estar entre os Meus embaixadores se não tivessem mudado as vossas 

vidas antes. 

9 São as lâmpadas da fé que iluminam o mundo, e eu quero que vocês sejam os portadores dessa luz. 

Oh, se você entendesse que com fé e boas obras você poderia realizar todas as coisas! 

10 Estoquem-se de "armas" porque os maus momentos estão a aproximar-se. Veja como o mal tem 

dado frutos no mundo. Acima de tanta desordem e confusão, a luz do Meu Espírito brilha brilhantemente e 

permeia todos os povos da Terra. Nada poderá obscurecer a Minha luz. Observe como afligi o espírito dos 

homens em cada curva, e mostre-lhes a verdade como um caminho seguro. 

11 É necessário que saibais que esta vida vos foi dada, para que o vosso espírito consiga dar um passo 

em frente na escada da perfeição e do progresso. Mas não basta que o espírito conheça esses 

ensinamentos, se, ao tentar revelá-los à carne, não encontrar um ouvido. 

12 Neste momento, os corações são campos áridos onde o Espírito não foi capaz de germinar sua 

semente e, portanto, porque eu sabia há muito tempo que a humanidade chegaria a este nível de 

materialismo, eu lhes dei a promessa de retornar - uma promessa que eu estou cumprindo atualmente entre 

os homens. 

13 Eu vim como Semeador Divino para buscar a tua alma que se desviou sob as sombras do pecado, 

para colocar nela de novo a semente do amor e dizer-lhe para semeá-la e alimentá-la no coração que lhe 

foi confiado. 

14 Veja como você está horrorizado com as notícias que recebe das nações em guerra, o que o levou a 

rezar. E eu vos digo que é bom que oreis, mas, além disso, deveis esforçar-vos para que a paz também 
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possa entrar no vosso coração, para que dele possam fluir amor e misericórdia, se quiserdes compartilhar 

esses dons com alguém. 

15 Hoje tendes a tarefa de fazer a paz entre os homens, de os levar à reconciliação, de os encorajar a 

amarem-se uns aos outros; pois no fundo desta sublime missão está uma antiga dívida que tendes para com 

o vosso Senhor e para com os vossos irmãos dos diferentes povos da terra. Quem sabe o que ele semeou 

em épocas passadas? Quem conhece os seus trabalhos em vidas passadas? 

16 O conhecimento intuitivo que o teu espírito deixou fluir na tua carne não foi suficiente para te 

deixar desconfiar e assim aceitar a tua tarefa de restauração. Tive que me humanizar e tornar Minha voz 

audível para você através dos homens, a fim de deixá-lo reconhecer claramente tudo o que você 

absolutamente queria considerar um mistério e que é tão natural como é para o corpo nascer, crescer e 

morrer. 

17 Se a sua ciência lhe revela gradualmente os mistérios profundos da vida humana - por que então 

uma ciência superior, como é a Minha Divina Sabedoria, não deveria tê-lo iluminado com o conhecimento 

da Vida Espiritual e Eterna? 

18 Eu fiz um começo deixando-o saber quem você tem sido e quem você é, para lhe dar uma idéia de 

quem você será depois. 

19 "Cresce e multiplica-te" disse ao homem quando o fiz aparecer na Terra. Eu disse palavras 

semelhantes ao seu espírito quando o fiz subir à luz da vida. 

20 Como isto é sabido por você, quem pode saber até onde a alma pode chegar na sua evolução 

ascendente? Quem de vocês pode imaginar até que ponto aqueles que chegaram muito perto de Mim 

alcançaram em sua perfeição? 

21 A alma é como uma semente que eu coloquei em cada pessoa. Amai-o, deixai-o crescer, guardai-o; 

ele se desenvolverá em vós e aumentará nas virtudes e aperfeiçoamentos que servirão à vossa felicidade e 

à glorificação d'Aquele que vos deu a existência. 

22 Eu recebo a tua homenagem de amor e abençoa-te. Também vêm aqueles que Me pedem uma 

solução para os seus problemas na Terra, aqueles que, cansados pelas necessidades materiais, perderam a 

paz da alma. Todos eles vêm carregando em seus corações um monte de problemas. Mas quando sentem a 

Minha Presença, esquecem a sua tristeza, porque percebem que o melhor bálsamo curativo está contido na 

Palavra Divina. Aceito a oferenda de cada um, que para uns é fé e para outros é amor. 

23 Aqui me tens a mim como Pai e como Mestre. Eu venho em espírito, mas não duvide da Minha 

presença, pois seus olhos humanos não Me vêem. 

24 Da perfeição desço na escada do desenvolvimento espiritual, que foi mostrada a Jacó numa 

revelação, para que a Minha voz fosse ouvida em todos os planos da existência. 

25 Para que a humanidade pudesse ter a certeza de que eu lhes falo espiritualmente e que é a Minha 

Voz Celestial que derrama os seus ensinamentos sobre o vosso espírito, eu me fiz conhecido através do 

órgão da mente de homens ignorantes e simples, a fim de anunciar-vos desta forma o Meu discurso de 

espírito para espírito. 

26 Esta mensagem é destinada a toda a humanidade, mas agora eu a confio a este povo, para que ele a 

leve às nações, povos e províncias como mensageiros do seu Mestre. É a luz que fará com que os homens 

não se aproximem cegamente dos tempos de luta. 

27 O mundo não deve esperar um novo Messias. Quando prometi voltar, também vos dei a entender 

que a Minha vinda seria espiritual; mas os homens nunca souberam como se preparar para Me receber. 

28 Naqueles dias os homens duvidavam que Deus pudesse estar escondido em Jesus, que eles 

pensavam ser um homem como os outros e tão miserável como qualquer outro. Entretanto, em vista das 

poderosas obras de Cristo, as pessoas mais tarde passaram a acreditar que naquele homem que nasceu, 

cresceu e morreu no mundo, estava a palavra de Deus. Contudo, no tempo presente, muitas pessoas só 

aceitariam a Minha vinda se eu fosse um homem como na Segunda Era. As provas de que eu venho em 

Espírito e assim me faço conhecer à humanidade não serão reconhecidas por todos, apesar dos 

testemunhos, pois o materialismo será como uma atadura escura diante dos olhos de alguns. 

29 Quantos gostariam de ver Cristo sofrer mais uma vez na Terra e receber um milagre dEle, de 

acreditar na Sua presença ou na Sua existência. Mas em verdade vos digo que não haverá mais manjedoura 

nesta terra para Me ver nascer como homem, nem outro Calvário para Me ver morrer. Agora todos os que 
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são ressuscitados para a verdadeira vida Me sentirão nascer em seus corações, assim como todos os que 

teimosamente persistem em pecado Me sentirão morrer em seus corações. 

30 Transfira tudo o que Jesus fez naquele tempo do material para o espiritual e do humano para o 

divino, e você terá a Sua Paixão presente em sua vida. 

31 Alguns dos que Me esperavam ardentemente não sentiam a Minha presença no momento em que 

me aproximei deles, porque tinham uma ideia preconcebida da natureza da Minha vinda, e esta ideia não 

coincidia com a realidade. Quando me apresentei a este povo aqui, eles me esperavam com uma 

premonição que era a sensação intuitiva do seu espírito; mas nunca tinham se decidido sobre uma forma 

definida da Minha vinda. Assim, quando Elias, o precursor, lhes anunciou Minha Palavra, manifestando-se 

através da mente daquele que foi escolhido entre os primeiros chamados daquele tempo, e inspirou aquelas 

testemunhas das primeiras manifestações a se prepararem interiormente, eles ficaram cheios de alegria e 

fé, porque sentiram que o Senhor estava vindo ao povo, e que a forma de Sua manifestação estava de 

acordo com o que os profetas dos primeiros tempos proclamaram e o que o Mestre mais tarde prometeu. 

32 Amados discípulos, vós que ouvistes a Minha voz muitas vezes durante o tempo da Minha 

manifestação através do órgão humano do entendimento, refrescai-vos com a instrução que vos dou, pois 

amanhã deveis explicá-la aos vossos semelhantes. 

33 Quando eu ocasionalmente repito a mesma lição para você, note que eu sempre a dou de uma 

forma diferente para que você possa entendê-la melhor. 

34 É verdade que todos vós sois filhos da luz, desde que nascestes de Mim; mas enquanto alguns de 

vós permaneceram firmes no bem e tiveram o cuidado de não escurecer a vossa luz, outros se desviaram 

por caminhos falsos que conduzem a alma para as trevas. As paixões inferiores, o egoísmo, a arrogância, o 

materialismo, a ignorância e todo vício são as forças escuras que turvam a razão, sufocam os sentidos e 

afastam os homens do caminho indicado pela voz da sua consciência. 

35 Quantas almas se desviaram dos Meus caminhos e viram a sua luz interior extinguir-se. Mas 

chegará a hora em que eles mesmos partirão em busca da clareza da Minha luz, pois estão cansados de 

vaguear na escuridão. 

36 Do Meu Espírito brotam centelhas de luz em número infinito, centelhas que se instalam em cada 

um dos Meus filhos, como o maná que alimentava o povo no deserto. 

37 Tudo o que você vê acontecer neste momento, tanto no espiritual como no material, já foi 

anunciado. 

38 Havia homens em tempos passados que prediziam tudo o que a humanidade estava 

experimentando naquela época. Estes homens foram Meus profetas, filhos da luz, que admoestaram os 

povos para que orientassem os seus passos em direção aos caminhos do bem. Aqueles profetas 

predisseram as trevas da tribulação e destruição devido à indiferença da humanidade aos chamados do seu 

Senhor. 

39 Agora vós, que vos sentis indignos da Minha graça, podeis perguntar-vos: "Como é que houve 

homens a quem Deus mostrou a Sua luz e a quem Ele fez ouvir a Sua voz quando lhes deu a conhecer as 

Suas mensagens e, por outro lado, Ele se escondeu do olhar da maioria dos Seus filhos? A isto vos 

respondo que aquelas pessoas que foram capazes de se unirem ao Meu Espírito não gozaram de qualquer 

privilégio. Eles só tiveram o cuidado de manter pura a luz do seu espírito, a fim de permitir que o 

pensamento e a inspiração de Deus fosse refletido em suas mentes. 

40 Não vos disse eu pela boca de um desses iluminados que viria um tempo em que todos os olhos 

Me contemplariam? Agora digo-vos que esse será o momento em que os homens prepararão as suas 

mentes para sentir a Minha presença. Onde está a prerrogativa de alguns, quando estes são presentes que 

pertencem a todos os espíritos? 

41 Assim como vocês experimentaram que sua ciência humana foi capaz de transformar a vida dos 

homens, assim também experimentarão como Minha Doutrina transformará sua existência em um curto 

espaço de tempo. 

42 A razão, a justiça e o amor tomarão o seu lugar no coração daqueles que procuraram viver sem 

virtude, ainda que seja o conteúdo mais essencial e a razão de ser, tanto do espírito como do corpo. 
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43 Mas quando os homens viverem na verdade, vereis emergir do coração dos homens uma nova 

adoração a Deus, cheia de simplicidade e espiritualidade. O fanatismo religioso, o preconceito e a idolatria 

cairão, aniquilados diante da luz da verdade que irradiará de toda consciência. 

44 Os homens serão grandes em virtude e humildes diante da minha vontade e da minha lei, e aqueles 

que se julgavam deuses na Terra, porque apenas se esforçaram pelo poder terreno e desprezaram os 

tesouros do espírito, terão de passar por severas provações. 

45 Trabalhem comigo porque vou deixar que todos participem do meu trabalho, e assim finalmente 

verão tudo se tornar realidade o que vos anunciei. 

46 Dá-me morada no teu espírito. Entenda que eu procuro o templo incorruptível que você está para 

construir para mim aqui. Quero viver no teu coração e fazer sentir a Minha presença em cada uma das tuas 

obras, e desejo que dentro deste santuário queime a lâmpada inextinguível da tua fé. 

47 discípulos da Terceira Era: uni-vos todos em Minha Palavra para que no momento da partida para 

difundir Minha Doutrina possais encontrar-vos equipados. 

48 A vossa responsabilidade para comigo e para com o vosso vizinho é imensurável. Faz brilhar a 

verdade, vive por ela, e, se necessário, morre por ela. 

49 Lembre-se que o amor de seu Pai se tornou homem em Jesus, e que essa vida foi dedicada à 

proclamação e defesa da verdade. Toma o teu Mestre como exemplo, mas se te sentes demasiado fraco 

para seguir os Meus passos, deixa-me entrar no teu coração e viver nele, e eu asseguro-te que a Minha 

presença te fortalecerá na luta. 

50 Por que você tem medo de não ser útil? Voltem seus olhos para o passado e considerem que na 

Segunda Era, embora houvesse homens na Judéia que eram considerados sábios, e outros que se gabavam 

de serem puros de coração, eu não escolhi nem um nem outro para formar Minha banda apostólica. Eram 

doze homens pobres, incultos, simples e humildes que ouviram o Meu chamado quando lhes disse: 

"Venham e sigam-Me". 

51 Agora eu vos digo que eu não uso os cultos ou os justos, mas os humildes, aqueles que têm fome 

de paz, amor e luz. Ide, pois, pelos caminhos da terra, sem medo de que os homens vos coroem de 

espinhos pela sua ingratidão, pela sua zombaria e pela sua dureza, confiantes de que chegará o momento 

em que compreenderão a mensagem que lhes trouxestes. 

52 Perdoai os insultos que os homens vos possam fazer, dizendo com minhas palavras na cruz: "Pai, 

perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem", e lembrai-vos de que os homens carregam uma cruz tão 

pesada e uma coroa tão dolorosa que nenhum de vós pode imaginar. 

53 Leva em tua palavra, assim como em teu olhar e em teu coração, a aurora que anuncia a aurora de 

um tempo de justiça para aqueles que sofrem. 

54 No passado, seu coração era um túmulo no qual você guardava meu nome como algo sem vida. 

Hoje essa tumba foi transformada em um altar sobre o qual se acende a tocha da fé. Por que não deveria 

esse altar ser transformado amanhã em uma escada espiritual na qual você ascende, fazendo com que todos 

aqueles que você salvou venham até Mim? 

55 O tempo da vossa pregação está se aproximando, e quando entrardes nela preparada como é minha 

vontade, ficareis surpresos ao ouvir-vos falar de acontecimentos que nunca experimentastes, pensastes ou 

ouvistes. 

56 Tudo isso acontecerá quando seus passos no caminho da verdadeira vida começarem a se tornar 

certos, e por momentos você sentirá que está no Reino de Deus. 

57 Vejo que muitos dos meus discípulos são animados pela esperança e acreditam firmemente que o 

poder do Meu amor e a persuasão da verdade devem transformar esta humanidade. 

58 Outros, porém, são cépticos porque não compreendem aquele mundo que vos anuncio neste 

momento - com homens e povos que se amam e com uma humanidade que sabe oferecer um culto 

espiritual ao seu Senhor, livre de toda a auto-ilusão. 

59 Se você crer em Mim, você pode confiar que Meu poder é infinitamente maior do que o do pecado 

do homem, e que, portanto, o homem e sua vida devem mudar assim que o pecado ceder diante da luz da 

verdade e da justiça. 

60 Consegues imaginar a vida neste mundo quando as pessoas fazem a vontade de Deus? 
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61 Pensem, pensem em tudo isso, para que em seus corações o desejo possa gradualmente tomar 

forma para que este tempo possa chegar, mesmo que aqueles que o experimentam não sejam vocês, mas os 

filhos das gerações futuras. 

62 Digo-vos de novo que não devem fugir do confronto. Portanto, dizei aos vossos semelhantes com a 

maior naturalidade que o Senhor veio até vós. 

63 Diga-lhes que Aquele que morreu na Cruz foi Jesus, o Corpo em que Cristo se escondeu, o Templo 

Vivo em que a Palavra de Deus habitava; mas que Cristo, Amor Divino, vive e vem em Espírito aos Seus 

filhos para ensinar-lhes o caminho que os conduzirá ao Seu Reino Espiritual. 

64 Se vos perguntarem onde estive até chegar a Hora da Minha Vinda, dizei-lhes que estive em cada 

espírito, esperando que os corações dos homens Me desejassem e que a sua voz Me chamasse. 

65 Sim, povo, vós falareis; falareis para que os surdos possam ouvir, e direis a todos que eu não vim 

hoje como homem, e é por isso que a amável Maria não veio à terra neste momento para Me servir como 

Mãe. Se vos perguntarem por ela, dizei que o seu Espírito habita no Santuário do Eterno, de onde ela envia 

sobre todos os seus filhos as irradiações do seu infinito amor materno. 

66 Eu leio dentro do teu coração, e enquanto alguns dizem que não Me é possível vir até ti, 

considerando que os teus pecados te tornam indigno de uma graça tão grande, outros pensam que estas 

mesmas transgressões são a razão da Minha presença entre vós. Agrada-me que contempleis e que não 

deixeis passar descuidadamente a Minha palavra, pois o vosso progresso dependerá da vossa 

contemplação e estudo. 

67 Vêem como eu tenho lido nos vossos corações? Por isso vos digo que as pestanas estão mais longe 

dos vossos olhos do que a Minha presença está de vós. Portanto, que aquele que se envergonha de seus 

pecados saiba que eu sou o perdão, e se purifique da Minha Palavra. 

68 Aprecie o valor de cada um dos Meus ensinamentos, escute-Me com atenção, desperte. Fiquem 

cientes de que indiquei o ano 1950 como o da Minha despedida. Mas queres que eu acabe com a minha 

palavra antes desse tempo devido à tua falta de amor e interesse por ela? Este ano já está se aproximando, 

e o que você vai me oferecer então? Vai me negar de novo e me crucificar? Observai e rezai, e quando 

essa hora chegar, sereis fortes. 

69 Se eu retirasse a Minha Palavra antes do tempo que eu designei, você teria motivos para se sentir 

órfão. Mas se eu terminar em 1950, você não poderá justificar qualquer insatisfação, já que recebeu tudo 

durante o tempo da Minha manifestação. 

70 Ai daqueles que se esquecem da Minha Palavra, ainda que a tenham ouvido, porque derramarão 

lágrimas de desejo pelo seu Senhor, e no seu caminho encontrarão apenas falsos Cristos que aparecerão 

para lhes falar da mesma maneira que Eu me fiz conhecido, mas com uma palavra sem essência de vida e 

sem verdade, o que os levará à confusão. Não considerarias doloroso se uma falsa luz te fizesse perder o 

caminho que a Minha Palavra preparou para ti com tanto amor? É por isso que eu falo com vocês com 

freqüência, para que vocês possam permanecer cheios da Minha Palavra e reconhecer a sua essência. 

71 Todos vós sois pecadores, mas eu vos recebi como discípulos. Pois tudo foi instrução Minha, e 

tudo o que ouvi, as queixas dos homens chegam até Mim. Com o mesmo amor que recebo e atento às suas 

necessidades, o rico avarento, o poderoso, o monarca, o governante, assim como o fratricida ou o 

malfeitor, o humilde e o faminto de justiça. Respondi às preces de todos eles, sem nunca parar para julgar 

sua religião ou seu credo, pois isso também pertence à liberdade de vontade com a qual todo espírito foi 

dotado. 

72 É por isso que mando a minha luz a todos, porque todos os que amam a sua religião ou que 

apreciam um ideal espiritual estão em busca da verdade e da eternidade. 

A minha paz esteja contigo! 



U 89 

44 

Instrução 89  
1 Tu carregaste a tua cruz nas costas; os problemas da vida têm sido como um fardo para a tua alma, 

mas a cruz espiritual que existe no teu destino tu ainda não te levantaste para Me seguir. 

2 Chegou a hora dos homens se levantarem para viverem cada vez mais a sua paixão espiritual e 

abraçarem a sua cruz. 

3 Aquele ditado que vos ensinei e que selei com o Meu Sangue no Calvário: "Amai-vos uns aos 

outros", desabrochará finalmente no coração da humanidade. 

4 O meu amor por ti não podia permitir que te perdesses, e por isso, em Jesus, dei-te uma Palavra 

com valor eterno, que era para te dar a sua ajuda em todos os momentos, para que pudesses alcançar a 

salvação. O Verbo Divino tornou-se homem para te salvar. Você sabe se o seu espírito não encarnou 

naquela época para salvar os seus irmãos e irmãs? 

5 Jesus foi "A Palavra" de Deus nesta terra; tudo sobre Ele falou - não apenas Suas palavras, mas 

também Suas obras, Seus olhares, Seus pensamentos. Seu Mestre lhe diz isso, porque você pode imitar 

esse exemplo. Não vos faltam habilidades para isto; é suficiente que amem e que o vosso coração esteja 

cheio de boa vontade, para que estas habilidades adormeçam no vosso ser despertem e se expressem. 

6 Pegue na sua cruz e siga-me com humildade. Confie que enquanto você fala consolo a alguém, paz 

a um coração, ou luz a um espírito, eu cuidarei de tudo relacionado à sua vida material, e não vou 

descuidar de nada. 

7 Acredita que quando falo com o teu espírito, também olho para o teu coração para descobrir nele 

as suas preocupações, as suas necessidades e os seus desejos. 

8 O novo amanhecer ilumina os homens, sua luz acenderá a fé no coração dos homens. 

9 Amados discípulos, não se acostumem à Minha Palavra, para que cada vez que a ouvirem, o vosso 

coração sinta que esta semente divina caiu na sua sensibilidade mais profunda. 

10 Vocês, almas que procuram a luz, venham até Mim e ouçam esta palavra. Seus corações tristes, 

deixai que a Minha voz vos traga esperança. Vós, corpos dobrados por um caminho difícil da vida, 

procurai força em Mim e endireitai-vos. 

11 Ó almas que Me ouvem, não permitam que os problemas da vida terrena deixem a sua marca em 

vós, muito menos que vos dobrem. Procure a luz que contém todas as provas, que pode ajudá-lo a tornar-

se forte e moderado. 

12 Se a alma não conseguir subjugar o corpo, este último o dobrará e o dominará; por isso, as almas 

se tornam fracas e crêem que morrem com a carne. 

13 O que procuro agora são espíritos, assim como em tempos procurei corações, para que se amem 

uns aos outros. 

14 Hoje venho lhes ensinar um amor que está além do humano, um amor que unirá todos os mundos. 

15 Minha Palavra lhe revela que seu destino não está limitado à vida terrena, mas que você deve 

continuar sua missão no espiritual. 

16 Estou formando um povo para se erguer como um grande exército, liderado pelos cento e quarenta 

e quatro mil marcados pela Minha luz, como por tochas que iluminam o caminho. 

17 Soldados da paz formarão este povo, profetas e videntes anunciarão o que está por vir; médicos 

sem ciência humana curarão os doentes com o bálsamo da misericórdia e do amor; conselheiros inspirados 

por Minha luz falarão dos ensinamentos divinos, e sua marca no mundo testemunhará da restauração, da 

renovação e da espiritualidade. 

18 Este povo não será constituído apenas por homens; grandes exércitos de espíritos de luz também 

farão parte dele, cujas armas invisíveis ajudarão aqueles que lutam na Terra. 

19 Queres fazer parte desta gente? Ouve a Minha voz, reza, afasta a fraqueza do corpo, e começa a 

aplicar os Meus ensinamentos entre os teus semelhantes. 

20 Como é que aqueles que se sentem cansados podem passar forças? Como poderiam os doentes 

curar os seus semelhantes que perderam a saúde? Fortalecei-vos e alimentai-vos de Mim, para que possais 

carregar a vossa cruz com alegria. 

21 Amado povo, eu espalho o meu manto de amor por todos os corações. 
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22 Estou atualmente brilhando Minha luz do infinito e preparando-vos para que amanhã possais 

compreender Minha palavra; pois vossa fé ainda não é genuína. Quantas vezes vocês já se perguntaram se 

a radiação de Jesus para este mundo e para este tempo é uma realidade. Vocês despertam dentro de si uma 

luta na qual, enquanto o Espírito lhes diz que Minha revelação é real, a carne recalcitrante, com seu 

coração e seu pequeno cérebro, duvida, vacila, e muitas vezes nega Minha presença nesta forma. 

23 Não temais, pois eu vos abençôo a ambos quando acreditais e Me amais, e quando duvidais de 

Mim e vos afastais do caminho. Não favoreço ninguém, nem distingo ninguém, venho apenas para dar à 

humanidade a luz para que todos tenham a verdade. 

24 Esta mensagem que vos enviei quando a Terceira Era amanheceu vos trará clareza e certeza sobre 

o que o Meu Amor Divino sustenta e sobre o que tendes de esperar da Minha justiça perfeita. 

25 Eu sou o Semeador de Luz e sei exatamente o melhor momento para semear e colher. Depois que 

os ventos sacudiram as árvores e secaram a terra, chegou a hora de semear, e este tempo presente é o 

próprio tempo em que os ventos chicoteiam o mundo e desfolham as árvores. Este é um momento de dor 

quando você começa a beber o seu copo de sofrimento. A batalha entre matéria e espírito está próxima, a 

batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da verdade contra a mentira. 

26 Tem sido escrito por muito tempo que quando a humanidade estaria no auge da depravação, 

quando o mundo estaria caído em pecado, o seu Deus viria para lhe dar a Sua luz. 

27 Enquanto os homens triunfarem matando neste tempo, eu triunfarei, dando-lhes vida. Minha 

missão divina é salvar almas, vocês ainda não foram capazes de compreender o que significa "Salvador do 

mundo". 

28 A vida bate em seus corações sem que vocês Me sintam lá, e ainda assim vocês se perguntam que 

Meu Espírito irradia luz sobre suas mentes. O que é estranho para você sobre o Salvador ir em busca de 

almas perdidas? Já se perguntou quando é que um pastor vai em busca de uma ovelha que perdeu? 

29 Mesmo antes da tua criação, eu sabia que me ias desobedecer e que te salvaria através do amor. Eu 

sabia que teria de encarnar em Jesus o Meu amor Divino, a quem os homens dariam uma cruz ao trono. 

30 Eu estava em Jesus para ensinar-vos o poder do amor, que não tem limites, e que derramo 

constantemente em palavras, curas, com o Meu Sangue e o Meu perdão. Este amor criou Lázaro e perdoou 

a Madalena. No entanto, você pensa que é impossível que eu tenha voltado ao mundo, porque nele você 

me deu a morte. Mesmo assim voltei ao seio do Pai e vocês não entenderam que não devem mais Me 

sentir e Me imaginar como um homem, mas apenas como amor. 

31 É verdade que naquele tempo o amor divino falava através dos lábios puros, como os de Jesus, e 

que agora se manifesta através dos lábios dos pecadores, através dos quais eu proclamo a Minha palavra 

para vos transmitir a Minha Doutrina. Mas devo também dizer-vos que a essência é a mesma em ambos os 

casos, e que neste tempo o Meu amor se manifesta de uma forma mais perfeita, pois Eu mesmo vos faço 

Meus bocais, dando-vos provas de que as vossas imperfeições não Me podem fazer desprezar-vos. 

32 Enquanto alguns afirmam que as pessoas através das quais eu me manifesto são blasfemos, eu lhes 

digo: são cotovias que anunciam com seu canto a chegada de um novo dia. 

33 Já em muitas lições vos esclareci sobre a Minha irradiação espiritual sobre os homens, e ainda 

assim a vossa dúvida continua. Você gostaria que Eu lhe desse provas materiais como aquelas que Eu lhe 

dei na Segunda Era, que eram exigidas por pessoas de pouca fé para que pudessem acreditar em Mim. 

34 Se o sol irradia luz vital sobre toda a natureza e sobre todos os seres, e se as estrelas também 

irradiam luz sobre a terra, - por que o Espírito Divino não deveria irradiar luz sobre o espírito do homem? 

35 Agora eu vos digo: Ide dentro de vós mesmos, deixai que a luz da justiça, que tem a sua origem no 

amor, se espalhe pelo mundo. Que a Minha verdade vos convença de que sem o verdadeiro amor não 

obtereis a salvação para as vossas almas. 

36 Sabes o que eu vim fazer de novo. Portanto, adere à Minha Doutrina, que te faz lembrar o caminho 

certo. Até que o mundo tenha alcançado a verdadeira espiritualidade, não deixarei de me aproximar dos 

homens, usando todos os meios materiais e humanos para me comunicar com eles. Aguardo a vossa 

inspiração e a vossa evolução ascendente, assim como a vossa chegada na eternidade. 

37 Já aqui neste mundo, que vos parece tão hostil e que na realidade é um lugar adequado e favorável 

para aquele que sabe fazer uso da virtude e do amor, podeis alcançar a ascensão espiritual. 
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38 Há muitas almas que sofrem, muitas mães que choram e muitos corações cheios de tristeza. O 

mundo está cheio de sangue, doença e tristeza. Ajude a humanidade, enobreça os seus sentimentos, 

pratique mais misericórdia. Estende a tua mão para ajudar o teu próximo como se fossem teus filhos, 

ouve-os como se fossem teus irmãos e irmãs, então darás amor ao mundo, e no fundo do teu coração 

sentirás o reflexo do amor do teu Pai como uma carícia que vem sobre ti para te encorajar a continuar a 

luta. 

39 Passo a passo, momento a momento, aproxima-se o momento em que virei habitar no Meu 

santuário, que até agora tem estado fechado no coração dos homens. 

40 Quem pensa que, para se aproximar de Mim, deve dedicar sua vida apenas a dar, sem esperar 

receber nada em troca, ou que deve sacrificar-se sem recompensa imediata, está em erro; pois, porque sois 

como sois - imperfeitos e pecadores - aquele que vos procura para vos pedir algo será aquele que vos faz 

um favor. Porque, ao precisar de vós, ele vos dá a oportunidade de vos aproximardes do Pai no caminho da 

misericórdia. 

41 Então, discípulos, saiam ao mundo para dizer aos vossos semelhantes que, neste tempo, se 

estiverem à espera da Minha vinda, não Me verão como um homem. Se na Terra esperam a vinda do 

Mestre para levar até Ele, como na Segunda Era, os cegos, os paralíticos, os incuráveis e os possuídos, não 

Me verão como um homem, pois a Minha presença entre os homens é puramente espiritual. No entanto, 

eles podem confiar-me os seus doentes, e contar-me as suas dores e sofrimentos, pois estou perto e 

presente a todos os Meus filhos. 

42 Esta luz, esta Palavra, através da qual vos dei Minha Doutrina neste tempo, vos mostrará a maneira 

espiritual e simples pela qual podeis curar-vos uns aos outros, confortar-vos uns aos outros e ajudar-vos 

uns aos outros no caminho da vida. Isto será quando os doentes alcançarem a sua cura através do amor uns 

pelos outros. 

43 Sim, humanidade, tu acendeste o fogo das paixões, e depois clamaste ao Céu para pedir que Ele 

não te castigue, sem poder compreender, devido à tua cegueira, que o Pai não te castiga. Sois vós que não 

compreendestes como encontrar a maneira de extinguir o fogo do vosso ódio e das vossas guerras com as 

águas cristalinas da reparação e da virtude. Porque não tiveste essa virtude dentro de ti, e agora deves 

começar a extinguir o fogo com as tuas lágrimas e até mesmo com sangue. 

44 Eu sou Aquele que queria impedir-te de chorar, de sentir dor. Eu sou Aquele que quer que vocês se 

levantem e triunfem sobre vocês mesmos. 

45 Faça da humildade um dos seus melhores aliados para alcançar a ascensão espiritual. Pois as portas 

do céu, que é o reino do espírito, estão completamente fechadas para os arrogantes. Ele nunca passou por 

eles, nem jamais conseguirá fazê-lo, mas se ele se tornar humilde eu serei o primeiro a louvá-lo, e será a 

Minha misericórdia que lhe abrirá as portas da eternidade. 

46 Ao falar-vos desta forma através de órgãos do intelecto incapazes de se inspirar, dou-vos a melhor 

prova da Minha presença e da verdade da Minha irradiação. Por que então você exige de Mim provas com 

intenções desonestas? Vês, eu acabei de te dizer que só os humildes entrarão no Meu Reino. Sê humilde e 

compreenderás o amor e a misericórdia que a Minha Palavra sustenta. 

47 Não Me desafies, pois então te perguntarei que direito tinhas quando te vi negar misericórdia a 

alguém que te havia pedido isso. 

48 Que a Minha Palavra floresça em seus corações; vocês ainda não sabem quantos de vocês se 

tornarão os Meus semeadores. Ponde de lado o medo que sentis dos preconceitos dos homens, pois aqueles 

que deveriam sentir tal medo não Me servirão para semear esta semente no coração de seus irmãos. O 

medo é apenas uma fraqueza da natureza material, ao passo que a confiança e a fé são qualidades do 

espírito. 

49 Considerai que tendes sido muito frio para com o amor de Cristo, vosso Mestre e Senhor, mas eu 

vos peço: Qual tem sido a causa desta frieza de sentimentos? 

50 Eu vos disse na Segunda Era: "As raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho de Deus 

não tem onde reclinar a cabeça"; e hoje, ao bater às portas de vossos corações, não quereis abri-los para 

Mim. Mas farei de vós todos Meus discípulos, porque o Meu amor nunca será derrotado. 

51 Este planeta, que foi preparado pelo Pai como uma imagem da vida espiritual para que os seres 

humanos pudessem viver no meio das suas maravilhas, adorando e glorificando o seu Criador, foi mais 
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tarde transformado pelos homens em um vale de lágrimas e sangue. Desde então, este mundo tem 

permanecido um vale de expiação para aqueles seres que tiveram de passar por uma provação ardente de 

provações e purificações. E mesmo assim, quantas pessoas ainda vêem nesta terra o Reino do Céu e da 

eternidade! 

52 Aqui a vaidade humana ergueu seus palácios e seus tronos, aqui o homem se coroou rei e na sua 

cegueira se permitiu ser adorado pensando que é Deus. Eu não frustrei os seus desejos, nem nunca o privei 

do dom do livre arbítrio. Eu queria que ele descobrisse de si mesmo a luz da verdade e que conhecesse a 

essência da vida. 

53 Meu poder nunca criou um mundo, um lar, ou um lugar de expiação para punir as crianças que 

pecam. Se a terra é um cadinho de dor e amargura, tem sido um trabalho de homens. 

54 Digo-vos novamente que este mundo, com a sua paz, as suas maravilhas e as suas revelações, 

manteve no início uma semelhança com o reino espiritual. 

55 Sabeis o que vos queria dizer quando vos falei de reparação?: Restabelecer a pureza da alma e 

deste mundo, para que seja para os Meus filhos o que vos destinei desde a eternidade: Um mundo de 

fraternidade entre os homens, onde se pratica um culto de harmonia com todas as coisas criadas e um culto 

espiritual para o Senhor. 

56 Sou seu juiz ou não? Sim, humanidade, Meu julgamento é impiedoso e severo com você, mas 

nasce do amor d'Aquele que é o Autor da vida. Eu poderia ter destruído todos aqueles que profanaram as 

Minhas Leis, pecado contra eles, ou desobediência; mas que valor teria isso para derrotar-vos através da 

morte? Será que a verdade e o amor não têm poder? 

57 Não quero mortos, não vou ouvir para sempre as lamentações daqueles que choram por uma 

expiação. 

58 Nos que estão presentes recebo os que estão ausentes; amanhã, quando esta palavra não for mais 

ouvida, será comunicada através dos lábios das Minhas testemunhas aos que não a ouviram. Amai-vos uns 

aos outros, discípulos, para que o vosso coração seja como um barco salva-vidas para os vossos irmãos. 

59 A Boa Nova deste tempo chegará a cada coração e a cada canto da terra. A mensagem que vos dei 

na Segunda Era através de Jesus já se tornou o corpo de conhecimento da humanidade. Sobre essa semente 

abençoada cairá a chuva frutífera do Espiritismo para iluminar e explicar a mensagem de tempos passados. 

60 Não procure somente aqueles que vivem felizes, que conhecem pouco do pecado ou da dor; venha 

ao leproso, ao homicida, ao blasfemador e àquele que está em confusão em sua vida. Não vos encolhais da 

miséria que aquele ser vos apresenta exteriormente, lembrai-vos imediatamente que naquele homem habita 

um espírito, que naquele ser habita um filho do Senhor, um dos vossos irmãos e irmãs, unido a vós por 

laços eternos e divinos. Mantenha Minha palavra sempre viva dentro de você, para que você não deixe a 

dor passar por você sem senti-la ou amolecê-la. 

61 A quem sentir a dor do próximo, a quem experimentar interiormente as provações do irmão, será 

concedido que através da sua oração e das suas palavras seja levantada a pesada expiação que recai sobre 

aqueles por quem ele se usa ou com quem sofre. 

62 Cuida para que os necessitados não te encontrem despreparado quando baterem à tua porta, pois 

assim o teu espírito não poderá dar testemunho d'Aquele que o enviou à Terra para cumprir esta tão difícil 

missão. 

63 Seu espírito deve criar uma nova humanidade, e para isso, deve lutar contra o mal que abraça o 

mundo. Cuidado com as crianças, fortaleçam o bem na juventude, pois serão as novas gerações a continuar 

suas obras generosas. 

64 Você acha que o Meu olhar não descobre os abismos em que caem aqueles que começam a viver, e 

os perigos que espreitam aqueles que não têm armas para se defenderem? 

65 As pessoas, não se acostumam mais à depravação, não a combatem sem se vangloriarem da 

pureza, nem se indignam com as transgressões de seus semelhantes. Seja prudente, preciso e benevolente 

em seu discurso e em suas ações, e o mundo o ouvirá e também prestará atenção às suas palavras de 

ensino. É necessário que eu lhe diga mais uma vez que antes de transmitir este ensinamento, você deve 

vivê-lo? 

66 Estudem Minha Palavra, discípulos, para que possam descobrir a sua essência. Estou fazendo de 

vocês os primeiros guardiões desta revelação, que amanhã vocês darão a conhecer ao mundo. 
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67 Parece não haver nada de grande nesta revelação, mas vocês verão no futuro que significado ela 

terá entre a humanidade. 

68 Entre este povo há discípulos de todos os tipos; alguns têm um indício da grandeza desta Obra e já 

sentem o tremor que o seu aparecimento causará no mundo; outros contentes por acreditarem que este é 

um bom caminho, e há também aqueles que não podem descobrir a grandeza desta Doutrina e que 

duvidam da sua vitória e da sua entrada no coração dos homens. Digo-vos que é uma jóia que vos confiei, 

cujos raios de luz Divinos não quisestes reconhecer porque não sondastes os Meus ensinamentos. 

69 Não se esqueça que mesmo em Seu tempo havia dúvidas sobre a palavra de Cristo, pois as pessoas 

julgavam Jesus com base em Sua origem e Suas roupas, e quando souberam que Ele era filho de um 

carpinteiro de Nazaré e de uma mulher pobre - que mais tarde partiria na companhia de pobres pescadores 

galileus, para pregar uma doutrina que lhes parecia estranha - não podiam acreditar que esse pregador 

itinerante, que ia de aldeia em aldeia, mostrando a magreza de suas roupas, era o Rei que o Senhor havia 

prometido ao povo de Israel. 

70 Dou-vos estas indicações porque os homens procuram o esplendor exterior que cega os sentidos 

para poderem acreditar na grandeza daquilo que se vê e se sente apenas com o espírito. 

71 Eu tive que derramar Meu sangue, dar Minha vida, e ressuscitar, para que os homens pudessem 

abrir os olhos. Que copo beberá agora o Meu Espírito, para que possais acreditar em Mim? Humanidade: 

O que eu não faria para te ver salvo? 

72 Resta um curto período de tempo para falar consigo. Sei que aqueles que ainda não tomaram nota 

da Minha manifestação virão mais tarde a compreendê-la, e depois abraçarão a sua missão com fé sólida 

como rocha. 

73 Venho armado de paciência; sou Mestre para aquele que vem por causa da Minha Doutrina; sou 

Médico para aquele que procura apenas a saúde em Mim; sou Juiz indulgente para aquele que pecou 

muito, e depois vem diante da Minha Face com a cabeça humildemente curvada para pedir o Meu perdão. 

Amanhã, quando virem seu desejo realizado, seus próprios lábios falarão para ensinar os ignorantes. Eles 

virão ao Médico Divino, mas apenas para pedir bálsamo e consolo pelos sofrimentos de seus vizinhos, e 

também recorrerão à Minha justiça para interceder por aquele que os ofendeu. 

74 Eu vos disse que para se tornarem mestres, vocês devem primeiro ser aprendizes e discípulos. 

75 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 90  
1 Eu sou o vagabundo que bate à porta dos vossos corações. Eu bato, e você não sabe quem é; você 

abre, e não me reconhece. Sou como o vagabundo que vem a uma aldeia e não tem ninguém que o 

conheça, como o estrangeiro que entra numa terra estranha e não é compreendido na sua língua. É assim 

que eu me sinto entre vocês! Quando vai sentir a Minha presença? Ó povo, quando Me conhecereis, como 

no seu tempo José foi conhecido pelos seus irmãos no Egipto? 

2 José, filho de Jacó, tinha sido vendido por seus próprios irmãos a alguns mercadores que estavam a 

caminho do Egito. José ainda era pequeno e, no entanto, já tinha dado provas de um grande dom de 

profecia. A inveja tomou posse de seus irmãos, que se desfizeram dele, pensando que não o veriam mais. 

Mas o Senhor, que vigiava o seu servo, o protegeu e o fez grande com o Faraó do Egito. Muitos anos 

depois, quando o mundo foi atormentado pela seca e pela fome, o Egito, guiado pelos conselhos e 

inspirações de José, havia colocado provisões suficientes para resistir à visitação. Então aconteceu que os 

filhos de Jacó vieram ao Egito em busca de alimento. Grande foi o susto deles quando perceberam que seu 

irmão José havia se tornado um ministro e conselheiro do Faraó. Quando o viram, caíram de joelhos a seus 

pés com remorso por sua transgressão, e perceberam que as profecias de seu irmão tinham se tornado 

realidade. Aquele que eles pensavam morto estava aqui diante deles, cheio de poder, virtude e sabedoria. 

O profeta que eles tinham vendido provou-lhes a verdade da profecia que o Senhor tinha colocado em seus 

lábios quando ele era criança. O irmão que eles tinham atormentado e vendido os perdoou. Vocês 

entendem, pessoal? Agora sabes porque te contei este dia: Quando me vais conhecer, como José conhecia 

os seus irmãos? 

3 Também uma vez vos dei profecias, também fui vendido e entregue à morte. Mas lembre-se que eu 

lhe disse que voltaria. Então porque não me recebem agora que estou a bater à vossa porta? Será 

necessário que a seca e a fome apareçam na terra como apareceram naquela ocasião, para que finalmente 

Me procurem? 

4 Quanto vos falei e vos dei desde o início dos tempos para vos salvar do mal e vos levar à perfeição. 

Mas você ainda precisa de tempo para poder alcançar o cume da montanha onde eu te espero para te 

guardar como jóias que brotaram do Meu amor e que voltam para Mim. 

5 Todos os homens sabem que eu sou o Pai de todas as coisas criadas e que o destino dos seres está 

em Mim. No entanto, não recebi nem a sua atenção nem o seu respeito. Eles também criam, eles também 

são mestres, e acreditam que têm poder sobre o destino dos seus vizinhos - então por que se curvar diante 

de Mim? 

6 Desta forma, o homem pôs à prova a minha paciência e desafiou a minha justiça. Dei-lhe tempo 

para encontrar a verdade, mas ele não quis aceitar nada de Mim. Vim como Pai e não fui amado; depois 

disso vim como Mestre e não fui compreendido; mas como é necessário para salvar a humanidade, agora 

venho como Juiz. Eu sei que o homem se rebelará contra a Minha justiça, pois não Me entenderá nem 

como Juiz, e dirá que Deus se vingou. 

7 Eu queria que todos entendessem que Deus não pode abrigar sentimentos de vingança porque o 

Seu amor é perfeito. Nem eu posso enviar dor; são vocês mesmos que a atraem através de seus pecados. A 

minha Justiça Divina está acima do vosso sofrimento e até da vossa morte. A dor, os obstáculos, os 

fracassos são as provas que o homem constantemente impõe a si mesmo, e os frutos de sua semeadura são 

o que ele colhe pouco a pouco. Basta que Eu deixe a Minha luz alcançar o vosso espírito em cada uma 

destas crises da vida, para que ela possa alcançar a sua salvação. 

8 Muitas pessoas dizem que não compreendem os ensinamentos de Cristo, que não sabem do que se 

desviar e para onde dirigir os seus passos. Mas eu pergunto-lhes: Esses ensinamentos parecem-te 

demasiado elevados? Então ouça-me agora, e você deve entendê-los. 

9 Eu sabia que teria de voltar para lhe explicar todos esses ensinamentos. Por isso eu lhe disse que o 

Espírito da Verdade viria e lhe explicaria todos os mistérios, para que você entendesse o que você não 

tinha entendido. Este é o tempo em que o Espírito da Verdade paira sobre toda a carne e sobre todo o 

espírito. Basta que se concentre no mais íntimo da sua consciência para ouvir a Minha voz. Mas eu quis 

dar-vos, como primeiros frutos deste tempo, a Minha manifestação através do órgão humano de 
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compreensão, para que esta mensagem seja a semente que vos dá firmeza e fé no caminho da vossa 

evolução. 

10 Neste tempo eu lhes dou amor, paz e instrução espiritual, e seu coração - pobre e necessitado de 

tudo isso - se purifica para receber o dom Divino. 

11 O que os homens poderosos e de grande conhecimento desdenharam, os humildes recebem, e o 

que foi desprezado nos esplêndidos palácios, chega às pobres cabanas e é recebido com alegria. 

12 Vocês que se cansaram da longa espera e de tanto sofrimento, venham até Mim. Eu preparei tudo e 

tudo está pronto para este momento. Eu dei ao vento fragrâncias para que você possa respirar Minha 

respiração revigorante, pois eu quero me aproximar de você com infinito amor. 

13 As crianças dos poderosos me dizem quando ouvem o Meu chamado à sua porta: "Volta amanhã, 

porque hoje não há lugar para ti", enquanto as pessoas de mente simples me dizem: "Vem a nós, Mestre, 

vem e agracia a nossa cabana com a Tua presença. Não olhes para as nossas manchas de vergonha. Tu que 

visitaste a casa da pecadora Madalena, concede-nos a felicidade de Te contemplar". 

14 Quando este urgente mas humilde chamado me chega, eu me aproximo e entro nestes corações que 

estão preparados para esta hora, como se fossem um santuário. 

15 Descubro entre vós aqueles ungidos com lágrimas de dor, aqueles que sofreram perseguição, que 

sofreram humilhação. 

16 Venho porque Me chamaste no silêncio das tuas lutas e desilusões, mas compreenderás que vim 

sem demora ao teu chamado, como um pastor se apressa quando ouve o sangramento das ovelhas que se 

desviaram ou estão em perigo. 

17 Chamaste-Me com grande fé, procuraste-Me incansavelmente, e em verdade te digo que a tua fé 

não te podia enganar. 

18 Esteja ciente de que eu derramo minhas bênçãos como uma inundação de amor sobre todos aqueles 

que souberam como acreditar e esperar. Ouve a Minha voz que vem a ti como se fosse uma canção de 

amor que te faz esquecer os sofrimentos e te perdoa por tudo o que tem sido tão amargo e que o teu 

coração tem colhido pouco a pouco ao longo do caminho da vida. 

19 Vocês estão aprendendo a sentir Minha presença espiritual em seus corações, e este conhecimento 

tem sido como um descanso para alguns, e como um oásis para outros. Estou em busca de todos, mas 

primeiro vim apressado para me fazer conhecer entre aqueles que, quando Me ouviram, não Me negaram, 

que souberam suportar o escárnio de seus irmãos e irmãs porque estão comigo. 

20 Sede pacientes nas provações e dareis testemunho da Minha Obra através delas; mas também darei 

testemunho aos Meus discípulos fiéis, para que a humanidade compreenda que eles estão na Verdade. 

21 Não só sereis testemunhas da Minha Obra, não só os homens e mulheres do Meu povo darão 

testemunho da Minha vinda, mas tudo falará da Minha vinda e dará testemunho da Minha Verdade, como 

aconteceu naquela Segunda Era, em que na hora da morte na própria cruz o sol estava escondido, a terra 

tremeu e toda Jerusalém estava desolada e triste. 

22 Amados discípulos, não choreis mais por Mim, vossas lágrimas se transformarão em êxtase, pois 

ainda chorareis com infinita alegria quando experimentardes a vitória da Minha Doutrina na Terra, e 

ninguém poderá tirar-vos esse êxtase. Por enquanto, continue a tomar seu lugar neste banquete espiritual e 

coma o pão doce da vida. 

23 Desfrute desta festa que reflete em seu espírito, para que no momento em que você chegar à 

comunhão comigo, você possa esquecer as suas tribulações. As tuas feridas sararão, e descansarás do teu 

trabalho. O teu coração, quando esses momentos tiverem chegado, brilhará como uma casa quando for 

adornada para uma festa, e nem mesmo os palácios mais reais da terra terão o esplendor que brilha no teu 

espírito naquela hora. 

24 Felizes os mansos de coração, pois deles é o Reino dos Céus. 

25 Bem-aventurados aqueles que sofrem profundamente quando o Pastor é ofendido. Mas não temais 

por Mim, temei por vós mesmos, a quem de fato a dor pode deprimir e tentar derrotar. 

26 Vocês se refrescam escutando-Me, e Me perguntam: "Mestre, por que nos escolheu, embora 

sejamos tão pequenos e tão fracos? Mas eu respondo-te: O teu Senhor nunca está errado. 
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27 Reconhece: Mesmo antes de vires a Me ouvir pela primeira vez, quando nada sabias da Minha 

vinda, o teu coração já te apontava que o Mestre estava prestes a enviar a Sua luz ao mundo como um farol 

que guiava os náufragos no meio da tempestade. 

28 Chamei-vos para vos fazer Meus trabalhadores e para vos enviar para as estradas a fim de 

proclamar esta Boa Nova. Mas primeiro espero que aprendas a perdoar os teus inimigos, todos aqueles que 

te puseram coroas de espinhos, todos aqueles que te deram fel e vinagre para beber, para que possas dizer 

que agora és suficientemente forte para saíres e espalhares a semente da espiritualização. 

29 Uma vez que isto seja verdade, partireis para semear, e embora encontrareis sofrimentos e 

amarguras no vosso estreito caminho de missionários espirituais, tereis também grandes alegrias que vos 

compensarão. Quando partires para semear a minha semente de amor, reza e tem fé. Às vezes você vai 

chorar, mas por outro lado, haverá muitas coisas que lhe trarão alegria se você cumprir a Minha Lei. 

30 Você encontrará lágrimas e alegrias no seu dia de trabalho até chegar ao fim da sua expiação e 

chegar à Terra Prometida, onde tudo é paz, harmonia e felicidade perfeita. 

31 Às vezes o teu cálice estará cheio de mel, outras vezes cheio de amargura, mas eu te digo 

novamente que aquele que reza, observa e confia em Mim não sucumbirá à fraqueza, porque o seu coração 

estará cheio de fé e nunca poderá Me negar, porque os seus lábios proclamarão inabalavelmente a Minha 

Verdade na terra. 

32 Triste e distante é o caminho, mas o Meu amor saciará a sede do vosso coração. Lembre-se que eu 

sempre vim aos homens quando vi que eles estão perto de morrer de fome ou sede. 

33 Ele vos fala neste momento que sempre veio para vossa salvação: Cristo, a Divina Promessa, feito 

homem em Jesus na Segunda Era, o Verbo Divino feito homem; o Espírito de Amor, de Luz, de 

Sabedoria, confinado num raio que toca o espírito e a mente do homem através da consciência para ensiná-

lo a transmitir Meus pensamentos. 

34 Alguns me dizem em seus corações: "Senhor, como pudeste descer aos nossos corações desta 

maneira?" - Ah, meus filhos! Você não viu por vezes uma mãe entrar numa parte imunda da cidade, onde 

um dos seus filhos suspira e suplica com ela, degenerar em imundície ou miséria? 

35 Só estas mães podiam dizer-lhe como sentiam as batidas do coração da criança perdida, clamando 

por sua presença e amor materno, confiando para obter seu perdão. 

36 E eu, quem sou aquele que é o epítome de todo amor, em quem está o amor de todos os pais e de 

todas as mães, deveria ser capaz de permanecer insensível ao chamado do vosso espírito? Devo abster-me 

de correr para o lugar - seja ele qual for - onde um dos Meus filhos está à mercê da destruição e chama por 

Mim? Como pouco sabeis de Mim, embora eu tenha manifestado o Meu amor por vós de tantas e tão 

infinitas formas! 

37 Não te lembras quantas vezes mostrei o Meu amor, não só àqueles que acreditaram em Mim, mas 

também àquele que Me traiu, e àqueles que Me perseguiram e Me julgaram? Agora você pode me 

perguntar qual foi a razão que me levou a permitir todos aqueles gozos. Mas eu vos respondo: era 

necessário que eu os deixasse com total liberdade de pensamento e de ação, para que houvesse 

oportunidades adequadas para revelar-Me e para que todos experimentassem a misericórdia e o amor que 

eu ensinei ao mundo. 

38 Eu não movi o coração de Judas para me trair; ele foi o instrumento de um pensamento maligno 

quando o seu coração estava cheio de trevas. No entanto, diante da infidelidade daquele discípulo, eu 

revelei o Meu perdão. 

39 Não teria sido necessário que um dos meus me traísse para lhe dar esse exemplo de humildade. O 

Mestre teria demonstrado isso em qualquer ocasião que os homens Lhe oferecessem. Coube a esse 

discípulo ser o instrumento através do qual o Mestre mostrou ao mundo a sua divina humildade e, mesmo 

que pensasses que foi a fraqueza daquele homem que provocou a morte de Jesus, eu te digo que estás em 

erro, pois eu vim para me entregar completamente a ti, e se não tivesse sido assim, podes ter a certeza de 

que teria sido de outro modo. Portanto, não tens o direito de amaldiçoar ou julgar aquele que é teu irmão, a 

quem num momento de escuridão lhe faltou o amor e a fidelidade que devia ao seu Mestre. Se o culpas 

pela Minha morte, por que não o abençoas, sabendo que o Meu Sangue foi derramado para a salvação de 

todos os homens? Seria melhor para vós rezar e pedir que nenhum de vós caia em tentação; pois a 

hipocrisia dos escribas e fariseus ainda existe neste mundo. 
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40 Vem a você rezar e vigiar para ser sempre instrumentos da luz e nunca para servir às trevas. Terei 

sempre a oportunidade de mostrar a esta humanidade incrédula e materialista a verdade de tudo o que lhe 

tenho revelado. 

41 Tal como em tempos anteriores, deixo hoje ao homem a liberdade da sua própria decisão de 

vontade para que ele faça uso do dom da sua vontade e venha até mim por sua própria vontade. 

42 Eu te criei livre - não para o mal, mas livre como o curso da água, como o crescimento das plantas, 

como o canto dos pássaros. 

43 Naquela época, eu não seduzia os homens a Me chamarem ou a Me buscarem, nem resistia quando 

eles Me rejeitavam. Permiti-lhes fazer a sua vontade, para que depois fizessem a Minha vontade sobre 

tudo o que tinha sido criado. Com isto quero dizer-vos que vos deixarei vir até Mim, fazendo uso da vossa 

vontade. Pois se você tentar forçar esse poder maravilhoso, que mantém a humanidade em movimento, em 

outra direção, você não alcançará a perfeição. Portanto, certifica-te de que a tua vontade é Minha, e 

chegarás ao destino final do caminho, que é o Coração de Meu Pai. 

44 Eu te chamarei como sempre te chamei sem nunca me cansar, e Minha voz repetirá amorosamente 

dia após dia: "Vem a Mim". Mas para você ouvir o Meu 

Quando ouvir esse chamado, você deve purificar seu coração para que as forças do mal que se opõem à 

virtude, pureza e bondade não encontrem parentesco em você e, embora eles o tentem, não o derrubem. 

45 As portas do Meu Reino estão abertas, através delas grandes enchentes de luz correm para fora, 

cujo brilho chega a este mundo em busca de corações, mentes e espíritos para assentar. 

46 Aviso-vos antecipadamente de tudo, pois já vos disse que haverá luta e que a Minha Doutrina será 

combatida de muitas maneiras. Muitos são aqueles que se esforçarão para fazê-la desaparecer da Terra; 

mas antes que a Minha Doutrina desapareça, a última das almas teria de desaparecer primeiro, isto é, o 

último homem neste mundo. 

47 Não temais, se vos chamam blasfemos, quando dizeis que Aquele que vos falou em espírito era o 

próprio Cristo. Mesmo quando Jesus disse na Segunda Era que Ele era o Filho de Deus, o povo ficou 

indignado. Perdoarei a sua descrença e permitirei que me chamem o que mais gostam. 

48 Muitos negarão que eu vos falei através da boca dos homens pecadores. Mas então eu lhes direi: 

Não concentrem a vossa atenção no vaso, avaliem o conteúdo, e então derramarei a pureza do Meu 

ensinamento sobre o coração dos Meus negadores. Eles Me reconhecerão, pois tenho uma marca para 

chamar minhas ovelhas, e eles reconhecem a voz de seu Pastor. 

49 Eles virão e Me colocarão à prova, porque eles querem provar que você está errado. Se eu não lhes 

disser Meu nome, eles dirão que não sou eu, e se eu responder com más intenções às suas perguntas, eles 

Me negarão com ainda maior zelo. 

50 Então eu lhes direi: Quem quiser entrar no reino da luz, deve buscá-lo com o coração. Mas aquele 

que deseja viver sem Me reconhecer terá ocultado o conhecimento divino de seu próprio espírito, e assim 

fará com que tudo o que é revelação clara e luminosa seja para ele mistério e segredo. 

51 Dou-vos a Minha paz, não aquilo que o mundo promete, pois isso não é verdade, mas apenas 

aquilo que vos faço sentir. Carrega a minha paz contigo, pois o caminho que percorres está cheio de 

espinhos, eu sei disso. A humanidade está navegando em um oceano de sofrimento. O pecado é libertado e 

você não tem força suficiente para lutar contra todas essas dificuldades. É por isso que eu vim para te dar 

forças e tirar-te deste caos. Sempre que vocês perderam seu caminho e sentem inquietação, em sua 

profunda confusão vocês se perguntam se este é o meu caminho; mas eu lhes respondo que eu sempre lhes 

mostro o caminho certo. 

52 Um coração incrédulo pergunta-me hoje: "És tu, Mestre, quem fala connosco?" E eu lhe respondo: 

Sou eu, em espírito e em verdade, mostrando-Me humildemente dentro dos limites da vossa compreensão, 

para que Me conheçais e sejais iluminados por essa luz, para que ela vos purifique e prepare o vosso 

coração, revivendo-o e mostrando-lhe a vida espiritual que o aguarda. 

53 Estou a abrir o Livro da Minha Instrução neste momento. Quero que ela permaneça aberta diante 

dos vossos corações, e que memorizem incansavelmente os seus ensinamentos. Eu vos dou instruções, por 

agora é a hora indicada pelo Meu amor, na qual vos farei possuidores da sabedoria que vem a vós. 

54 Pura vinda de Mim, mas com o passar do tempo manchaste a tua alma, e depois de purificações e 

dificuldades vens a Mim, e eu te devolvo o valor e a graça que perdeste. Marco-te com um selo de luz, 



U 90 

53 

para que sejas reconhecido pelos teus semelhantes. Chamei-vos discípulos e quero que emuleis os da 

Segunda Era. Não concorda que eu o escolhi? - você me diz em silêncio: "Seja feita a sua vontade". Ainda 

não posso deixar-te tomar o meu lugar, nem estás suficientemente equipado para ensinar. O que poderia 

um portador de voz passar, mesmo que tivesse o dom da palavra, se o Meu raio não o iluminasse? Eles 

ainda são desajeitados e apenas preparados para receber a Minha inspiração e transmiti-la; mas o seu 

coração ainda não é uma fonte de misericórdia e amor, porque são inexperientes. Bem-aventurados 

aqueles que, ouvindo a Minha Palavra, sentiram a fé e que, sem Mim lhes ter concedido grandes provas, 

Me oferecem a sua gratidão. 

55 Ninguém veio por acaso, eu trouxe-te aqui. Mas se você falou comigo, você me deve reconhecer e 

me amar. - Homens e mulheres que até hoje viveram em magníficas habitações, querem seguir-Me? Não 

sabem que estão marcados como Meus escolhidos e que é Minha Vontade que servem em Meu Trabalho? 

Mesmo tendo amado muito o mundo, hoje você deve amar a vida espiritual, servir aos seus irmãos e irmãs 

e basear a sua alegria de viver nela. Mas se seus parentes e amigos o julgarem mal por causa dessa 

realização espiritual, não sinta dor, seja forte e me tome como seu exemplo. 

56 Quando vivi entre vós na Segunda Era, achei os Meus filhos arrogantes por causa do seu 

conhecimento e poder. Eu queria que a Minha palavra entrasse em seus corações, e encontrei neles a 

indiferença aos dons do espírito. Mas por causa disso, eu não me afastei do caminho deles. Para ajudá-los 

a transformar seus corações duros, eu preparei provas que os iluminariam. 

57 Em uma ocasião, um daqueles homens que tinham ouvido a Minha palavra veio sem acreditar. Ele 

veio cheio de angústia, e o desespero se refletia em seu rosto porque não conseguia encontrar os meios 

para restaurar a saúde de sua esposa, que estava morrendo. Conquistado pela dor, ele se voltou para Mim, 

depois de ter consultado sua ciência em vão, sem descobrir um remédio para a doença que estava prestes a 

acabar com a vida de seu companheiro, e disse: "Você é Aquele que cura"? E eu respondi-lhe: "O que é 

que te é querido, bom homem?" Depois ele falou e pediu a recuperação para a sua mulher. Eu disse-lhe: 

"Talvez o meu conhecimento seja inútil, e o poder de que sou dotado seja ineficaz". Mas eu segui os seus 

passos e cheguei ao acampamento dos doentes terminais e toquei-lhe na testa. O marido parecia incrédulo, 

enquanto ela recuperava a saúde. A esposa levantou-se e estava bem, e em plena consciência chorou de 

alegria, atirou-se ao chão e disse-me: "Mestre, Tu és o Médico Divino, o nosso Deus". Por que eles não Te 

reconhecem e Te seguem, embora Tu faças tais milagres?" "Espera, mulher", respondi-lhe, "é necessário 

que eu vá de ti para ser compreendido; mas aqueles que já reconhecem a Minha verdade são os 

escolhidos". 

58 Será a mesma coisa na Terceira Era. Muitos que testemunharam diretamente as Minhas 

manifestações e milagres não acreditaram. Mas o tempo passa, e os acontecimentos que vão ocorrer vão 

falar e testemunhar todos esses milagres, e mesmo assim vão exigir novas provas. Outros me seguiram 

desde o primeiro momento e estão comigo. Estes são aqueles que vivem mais pelo espírito do que pelo 

corpo, e que não esperaram até que eu deixasse de falar para entender Quem os ensinou. 

59 Se vocês, meus discípulos, partirem com um pouco de fé e trabalharem para a humanidade, farão 

milagres, porque eu os usarei para dar provas, segundo a minha vontade, àqueles que as pedirem. 

60 Quando chegar a hora, não haverá livros nas mãos dos Meus escolhidos, pois sua fé e boas obras 

os conduzirão ao cumprimento de seu destino. 

61 Que ninguém que me queira seguir tenha medo do julgamento dos seus irmãos e irmãs. Muitos 

temerosos me dizem: "Como posso segui-lo? Se meus pais, meus parentes, meus amigos souberem que 

ouço esta palavra, eles não me conhecerão mais, eles me expulsarão do meio deles". O Mestre fala a estes 

corações e diz-lhes: Nem todos os que estão comigo estão em paz com os seus; a fim de me seguirem, eles 

passaram por um curso de sofrimento. Mas eu pergunto àqueles que os causaram o tormento: Que mal é 

que estas criaturas te fizeram? Porque é que os fizeste chorar? 

62 Chega agora um momento de maior justiça e severidade. Eu quero que você tenha semeado 

bondade e obras de verdade em seus vizinhos até lá, para que você possa colher seus frutos. Não esperes 

que o mundo pague pelas tuas obras de misericórdia. Deixa-me recompensar o teu amor pelos homens 

com as Minhas bênçãos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 91  
1 Vocês que vêm aqui em desejo de alimento espiritual, aproximem-se, e se estiverem cansados, 

fiquem sob a sombra desta árvore para que possam se fortalecer. Se estão tristes, ouçam o rouxinol 

cantando na árvore e, ao ouvi-lo, sentirão um doce consolo em seus corações. 

2 Se algum de vós for tomado pela incredulidade, eu não o censurarei por isso, nem condenarei a 

visão de mundo ou o credo que ele me oferece no fundo do seu coração. 

3 Minha voz chega ao vosso espírito para dizer-vos que avanceis e caminheis com fé pelo vasto 

deserto da vida, sempre inspirados pela promessa Divina de alcançar a verdadeira terra da promessa, que é 

o Reino Espiritual. 

4 Ouve e imprime a Minha palavra no teu coração, para que a memória dela seja indelével. Garanto-

vos que quando chegar a hora designada por Mim, em que a Minha voz já não pode ser ouvida nesta 

forma, terá chegado a última instrução, que vos darei através do portador da voz. É por isso que você deve 

guardá-lo como o tesouro mais precioso. Uma vez que essa hora se apresente - solenemente para o Mestre 

e para os discípulos - que o vosso espírito preparado permaneça calmo, absorto na contemplação e na 

oração, pois, nesses mesmos momentos, compreenderá a maneira pela qual, mais tarde, receberá as 

inspirações espirituais. 

5 Quero que, antes que esta proclamação termine na forma em que Eu me dei a conhecer neste 

tempo, vocês compreendam o seu profundo significado e a sua forma externa, para que amanhã possam 

explicá-la àqueles que não Me ouviram. Seu testemunho será considerado verdadeiro se você o confirmar 

com suas obras de amor aos seus irmãos. 

6 Preparai-vos para que, quando as Minhas manifestações forem explicadas, possais dizer que não 

foi necessário que o Meu Espírito descesse em toda a Sua plenitude sobre a mente do portador da voz, 

porque Ele é infinito. Um raio da Minha luz era suficiente para lhe transmitir inspirações à mente. 

Tampouco vos deveis esquecer de dizer que, durante o curto período da Minha manifestação, os meus 

portadores de vozes tiveram o dom do arrebatamento espiritual, um dom que lhes permitiu tornarem-se 

instrumentos e transmissores da Minha palavra. 

7 Esta tem sido - expressa em palavras curtas e simples - a forma como os meus porta-vozes 

entregaram a minha mensagem espiritual à humanidade neste tempo. 

8 Mas para que não caiam no fanatismo e sustentem obstinadamente a opinião de que falei ao povo 

deste tempo apenas através da mediação dos portadores da voz, quero que saibam que toda criatura 

humana que tem a tarefa de liderar multidões, povos ou nações é um meio que eu uso para falar à 

humanidade. 

9 O meu amor está acima das diferenças de religiões, ensinamentos, línguas e culturas, pois basta-me 

encontrar preparação espiritual com aquele que se prepara para dirigir uma mensagem aos seus 

semelhantes. Então o Meu amor carinhoso usa-o como mediador para tornar a Minha verdade conhecida 

através dele. 

10 Quando você ouve dos lábios de um orador palavras que têm um significado profundo ou que 

fazem tremer os fios escondidos do coração dos seus ouvintes, você tem aqui a prova de que, da parte 

daquele que ali falou, houve preparação espiritual e bom talento. Mas acima de tudo você tem a prova de 

que ele foi inspirado por Mim. Se, por outro lado, você ouvir oradores falando palavras que contenham 

inverdades, por mais brilhantes e eufoniosos que sejam em sua forma, tenha certeza de que não houve 

preparação espiritual, nem houve Minha inspiração. 

11 Em breve deixarei de dar-vos esta mensagem que, quando chegar a sua hora, trará o despertar 

espiritual das nações, ensinando os homens a distinguir o espiritual do meramente humano, e a separar o 

mais alto, o mais elevado, o puro e o luminoso de tudo o que contém apenas imperfeição, desonestidade 

ou falsidade. 

12 Em todos os momentos Meu amor como Mestre esteve atento aos ensinamentos que as pessoas 

precisavam, e eu sempre vim para falar com elas de acordo com sua maturidade espiritual e 

desenvolvimento intelectual. 

13 Eu vim até vós porque vi que a palavra dos homens e os ensinamentos que criastes não saciam a 

sede ardente do vosso espírito - sede de luz, sede de verdade, de eternidade e de amor. É por isso que eu 
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me coloquei a Mim mesmo com vocês e me sirvo a pessoas humildes, ignorantes e incultas, fazendo-as 

cair no arrebatamento da mente e do espírito, para que a mensagem da Terceira Era possa fluir de suas 

bocas. Para serem dignos de receber e transmitir Meus pensamentos Divinos, eles tiveram que lutar contra 

a materialização e as tentações do mundo. Desta forma, empurrando para trás sua própria personalidade e 

castigando sua vaidade, eles alcançaram uma completa rendição de seu ser nos curtos períodos de tempo 

em que ofereceram seu órgão de compreensão à inspiração Divina, tornando possível que de seus lábios 

viesse uma palavra cheia de sabedoria, ternura, justiça, bálsamo e paz. 

14 Haverá sempre aqueles que não serão capazes de compreender como é que os portadores da voz 

podem expressar tanto conhecimento em palavras, e derramar tanta essência de vida sobre o espírito das 

multidões de ouvintes, sem que o Meu Espírito desça a esses cérebros, e apenas um raio da Minha luz os 

ilumina. Sobre isto eu lhes digo que mesmo a estrela real - como vocês chamam o sol - não tem 

necessidade de vir à terra para iluminá-la, uma vez que a luz que ela envia ao seu planeta à distância é 

suficiente para banhá-lo de luz, calor e vida. 

15 Do mesmo modo, o Espírito do Pai, como um sol de infinito brilho, ilumina e anima todas as 

coisas pela luz que Ele envia sobre todas as criaturas, tanto espirituais quanto materiais. 

16 Entenda, então, que onde a Minha luz está, o Meu espírito também está presente. 

17 Guarde estas explicações em sua memória porque amanhã será você quem terá que usar estes 

exemplos para fazer seus semelhantes entenderem o caminho do meu anúncio através do órgão do 

intelecto do homem. 

18 Desta forma, eles compreenderão facilmente como o Meu Espírito, sem descer em abundância 

sobre nenhum desses órgãos de compreensão, faz sentir a Sua presença através da vibração espiritual que 

eu envio aos Meus portadores de voz. 

19 É o meu amor paternal que vem até vós neste tempo e se transforma em palavra humana quando 

toca a mente do portador da voz. 

20 Abri as portas do templo que possuís no mais íntimo do vosso ser, e vede o invisível. Alegre-se 

com o conhecimento que eu trouxe ao seu alcance o espiritual que você pensava estar tão distante. 

21 Ó povo, formado de multidões de discípulos deste ensinamento espiritual, quanto se refrescam nas 

páginas do Livro da Minha Sabedoria, sem nunca chegarem ao fim! 

22 A sabedoria, de todas as coisas, é o dom e a maior herança do Espírito, que constitui a sua glória 

eterna e bem-aventurança. 

23 Assim como formei para a tua mente humana um mundo de instrução inesgotável, criei para o teu 

espírito um céu de sabedoria eterna e infinita. 

24 Diante dos vossos olhos mostra-se uma nova parte do caminho, que tendes de cobrir, e deixo-vos 

as minhas instruções em abundância, para que entreis com passo firme neste caminho, que vos conduzirá à 

eternidade. 

25 Sei bem que nem todos os homens reconhecerão a verdade desta mensagem ao mesmo tempo; pois 

enquanto alguns acreditarão que é o momento certo para Me receberem, outros duvidarão da Minha 

mensagem quando souberem da maneira como foi recebida. Dirão que, para ser verdade, é demasiado 

surpreendente que o Espírito Divino pudesse ter-se dado a conhecer através da mente humana. Aí lhes 

perguntareis se não acham que também foi espantoso que a Palavra de Deus se tenha tornado homem em 

Jesus - um fato que eles sempre consideraram como sendo a verdade suprema. 

26 Verão que, assim que pensarem nisso, compreenderão que vos dei a maior prova do Meu amor por 

vós quando me tornei homem na Segunda Era, e que quando me manifestei agora através do órgão 

humano da mente, isso foi feito para vos conduzir ao diálogo espírito a espírito, que será a forma perfeita 

em que os filhos poderão comunicar com o seu Pai Celestial. 

27 A Palavra vos fala, a mesma que falou em Jesus na Segunda Era, porque a Palavra de Deus é 

eterna e onipotente. Eu vos falei tanto pelos lábios de Jesus, como pela boca dos profetas e apóstolos, 

como vos falo agora pelo arbítrio desses porta-vozes, e como falarei diretamente ao vosso espírito quando 

entrardes no tempo da elevação espiritual. 

28 Foi Cristo, A Palavra de Deus, que falou pela boca de Jesus, O Puro e Barulhento. 
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29 O homem Jesus nasceu, viveu e morreu; mas quanto a Cristo, Ele não nasceu, nem cresceu no 

mundo, nem morreu, pois Ele é a Voz do Amor, o Espírito de Amor, o Verbo Divino, a expressão da 

sabedoria do Criador que sempre esteve no Pai. 

30 Quando Cristo falou em Jesus, Sua voz foi ouvida em toda parte, pois foi a Palavra Eterna que 

falou, a voz de vosso Pai. Tudo isso você deve entender e refletir, para que sempre que você pensa em 

Cristo, ou mesmo mencionar Seu nome, você o faça com seu Pai Celestial em mente, mas nunca como se 

fosse um outro ser, diferente do Meu Espírito. 

31 A minha palavra revelada neste tempo destruirá como uma espada todo o mal com que os homens 

tentaram esconder a minha verdade; mas será também um salva-vidas para todos os náufragos que 

procuram, cheios de medo, a luz da espiritualização. 

32 Discípulos, Cristo é a manifestação suprema do Amor Divino, é a Luz que é a vida nas regiões do 

espírito, a Luz que penetra as trevas e revela a verdade diante de cada olhar espiritual, dissolve os 

mistérios, abre a porta e mostra o caminho para a sabedoria, a eternidade e a perfeição das almas. 

33 Na Segunda Era, Cristo - o mesmo que vos fala neste momento - tornou-se homem e habitou na 

terra. Mas agora Ele está convosco em espírito, cumprindo uma promessa que fez à humanidade: a 

promessa de voltar numa nova época para vos trazer o maior consolo e a luz da verdade, iluminando e 

explicando tudo o que foi revelado aos homens. 

34 Eis no Divino Espírito único que se mostrou a vós em várias fases de manifestação, mas que 

sempre manifestou a sua justiça, poder e perfeição. 

35 Nunca tenteis confinar dentro dos limites da vossa inteligência humana o conhecimento reservado 

apenas ao espírito, pois então vereis diante de vós um Deus diminuído e privado de perfeição. 

36 É bom que Me entendais como Amor Supremo, como o Absoluto, como Criador, como o Todo-

Poderoso. Mas entenda que você deve buscar inspiração espiritual para encontrar expressões mais 

profundas quando você fala do seu Senhor. Em verdade vos digo, Meu poder, sabedoria e amor 

transcendem tudo o que a mente humana pode imaginar, pois tudo isso está além do que vós sabeis e além 

do que conhecereis. 

37 Estou preparando o futuro da tua alma; portanto, o joio* está agora sendo queimado no fogo da 

Justiça Divina, pois só há dois caminhos para ti: um é o da espiritualização, o outro é o da purificação. 
* Por isso, os desejos e vícios ainda se agarram à alma. 

38 Neste momento, aquele que não estiver disposto a renovar-se terá de conhecer a maior amargura e 

será tirado da terra, perdendo assim a preciosa oportunidade de expiar as suas transgressões e de se 

reconciliar com a lei, a verdade e a vida. 

39 Aqueles, por outro lado, que passam desta vida material para o Lar Espiritual com a paz e 

satisfação que o dever cumprido lhes dá, sentir-se-ão iluminados pela Minha Luz, e se estiverem entre 

aqueles que devem reencarnar, eu os prepararei antes de retornarem à vida humana, para que possam 

elevar-se a ela pura, espiritualizada e com maior sabedoria. 

40 Você não será mais tão descuidado a ponto de esquecer os seus votos de permanecer no caminho 

do bem. Guardareis sempre a memória deste pacto espiritual que fizestes comigo, sem vos desviardes do 

caminho do bem, apesar das provações e tentações que encontrardes no vosso caminho. 

41 Quem me quiser seguir, pegue na sua cruz e siga a Minha pista. Estou na expectativa de homens de 

boa vontade que desejam a paz, a salvação e o bem-estar de seus vizinhos. Tomarei sob o Meu manto de 

amor aqueles que Me procuram com este nobre ideal, e os enviarei por todos os caminhos do mundo para 

transformar os Meus pensamentos em palavras e as Minhas palavras em obras, e desta forma tornar a 

Minha Doutrina conhecida através deles. Alguns usarão palavras simples, em outros a Palavra florescerá, e 

de seus lábios fluirá uma inundação de água espiritual para saciar a sede dos homens pela verdade. 

42 Não tenhais medo de falar quando estiverdes nas fileiras dos Meus mensageiros e apóstolos, e não 

tenhais medo de pensar que esta mensagem não é compreendida pelos homens. 

43 Venho para vos iluminar a mente, para vos libertar do materialismo, para vos mostrar o caminho 

para a verdadeira felicidade. Esta é a boa notícia que você deve levar para todos os lados. 

44 Preparai-vos para a batalha, todos vós que sois de boa vontade, para que possais vir aos vossos 

irmãos no momento certo. Daquela altura certa dou-te um exemplo, quando eu venho no momento exacto 
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em que precisas de Mim. Seria apenas para o Salvador vir tarde demais, apesar de Ele ver a humanidade 

cair no abismo? 

45 Ouçam-me, pessoal, e cheguem ao fundo desta palavra, reconhecendo que fizeram pouco uso dela, 

porque acreditaram pouco e a dúvida entrou muitas vezes no vosso coração. Mas chegará o tempo em que 

os de pouca fé verão amadurecer o fruto que semeei, e em todo o mundo aparecerão os iniciados na 

espiritualização. 

46 Então ouvireis a Minha voz dizendo-lhes: Amados discípulos, semeiemos amor por todo o mundo, 

farei entrar a Minha semente nos corações através das vossas obras. Semeia pelo exemplo, e em breve 

verás a Minha Doutrina dar frutos. 

47 Assim como João, o precursor da Minha vinda na Segunda Era, disse às multidões: "Jerusalém, 

Jerusalém, preparai-vos para reconhecer o vosso Rei", assim vós, Meus novos precursores, deveis dizer ao 

mundo: "Preparai-vos para receber em vosso espírito a presença do Espírito Divino que quer fazer-vos 

sentir a glória do Seu Reino". - Às vezes você diz: "Você teria que ser um teólogo para penetrar nas 

profundezas desta sabedoria que o Senhor nos revela". Deve-se ser um cientista para entender as 

maravilhas que a vida tem". A isto respondo que se estudassem estas ciências, não compreenderiam o Meu 

Apocalipse. 

48 Preparei a tua mente de tal forma que ela Me pode compreender dentro dos limites da sua humilde 

compreensão. Pois de tal forma, livre de qualquer influência estranha à Minha Doutrina, ela pode mais 

facilmente penetrar em Meus ensinamentos. Vou confiar-lhe um livro no qual o seu espírito aprende a ler 

e a conhecer a sabedoria espiritual. É em vão que procurais essa sabedoria nos livros da terra, pois a 

semente que os livros dos homens contêm já não germinaria em vós. Sua tarefa é diferente daquela 

daqueles que vêm à Terra para explorar os mistérios da natureza. Você é aquele povo cujo destino é trazer 

a luz do espírito para o mundo. 

49 Ainda não ouviu falar dos Sete Selos? Para que você possa entender, imagine um livro composto 

de sete capítulos, um livro que contém o conhecimento da vida e sabedoria espiritual, e que foi aberto 

diante da humanidade. Seis desses sete selos foram soltos, por isso agora você chegou ao sexto selo e 

recebe dele sua luz e suas revelações. 

50 Bendito aquele que com amor, humildade e respeito vem a entender este símbolo de Minha 

Sabedoria, pois em sua mente se tornará luz. O Livro dos Sete Selos é como um santuário no qual o vosso 

espírito encontrará a escada que conduz ao lar da paz e da perfeição. É o Livro da Minha Sabedoria, que é 

dado aos homens em sete etapas. 

51 A "linguagem" em que este livro é escrito é divina, pois foi o Espírito do vosso Pai Eterno que o 

escreveu para os Seus filhos. "Minha Palavra" traduziu-a para a linguagem humana, para que o homem a 

conheça e viva a partir das suas primeiras páginas. 

52 Estou a apresentá-lo ao estudo desta revelação. Amanhã, quando o portador da voz estiver em 

silêncio, o vosso espírito começará a preparar-se para receber a continuação dos ensinamentos Divinos 

diretamente do Pai. 

53 É minha vontade que, quando o sétimo selo for desatado, o discurso espírito a espírito seja 

exercido pela humanidade para que ela esteja em comunhão com o seu Senhor. 

54 Reflitam sobre estes ensinamentos, discípulos, e vocês sentirão a grandeza desta revelação. 

55 Bem-vindos sejam as pessoas que vêm para receber o seu Senhor. Bem-vindos sejam eles, porque 

compreenderam que vivem no tempo do cumprimento das profecias e promessas que eu dei à humanidade 

num outro tempo. 

56 A minha nova manifestação encontrou o mundo sem paz. Hoje, as nações se destroem sem querer 

entender que vocês são todos irmãos e irmãs. 

57 Quando os cristãos fervorosos dos primeiros tempos aprenderam que seu Senhor voltaria ao 

mundo em um tempo de guerras e ódio, eles não podiam conceber como os homens não poderiam vir a 

amar uns aos outros depois que aquele ensinamento sublime (de Jesus) tivesse passado de boca em boca e 

de coração em coração. 

58 Infelizmente, se eles soubessem que os povos que eram cristãos se levantariam uns contra os 

outros para se destruírem uns aos outros, e que o coração dos homens se transformaria num imenso 

túmulo, no qual seriam enterradas todas as virtudes que a Minha Doutrina lhes ensinou! A humanidade é 



U 91 

58 

como uma alma fechada na escuridão, podridão e solidão, como o homem morto em sua câmara funerária. 

Mas a minha voz despertou este morto no seu túmulo para a verdade, para o amor, para a luz. A minha 

voz, soando em seu espírito, diz-lhe: Não durmas, este é o terceiro dia em que te levantarás, o terceiro 

tempo, destinado ao espírito para sua reparação e exaltação, com o qual toda dívida é paga para sempre, e 

sua missão na Terra é completa. 

59 Vi que as vossas comunidades religiosas não têm o poder necessário para deter tanto mal, nem luz 

suficiente para iluminar a vossa razão, e isto porque se distanciaram da essência da Minha Doutrina, que é 

destinada sobretudo ao espírito. 

60 Para muitas pessoas Jesus é a figura de uma bela e antiga lenda, cujas obras exemplares não podem 

ser reproduzidas e postas em prática nestes tempos de materialismo. A isto vos digo que a palavra e as 

obras de Jesus não passaram, nem jamais passarão, pois não pertencem a uma época, nem a uma nação, 

pois a essência das Suas obras no mundo foi o amor e a humildade, e a humanidade precisa dos Seus 

ensinamentos para o seu progresso espiritual. 

61 Quando os mortos - em termos de amor - ascenderem à verdadeira vida, vocês verão Meu nome e 

Minha Palavra aparecerem de novo no mundo, e ouvirão muitos lábios dizerem: "Cristo ressuscitou dos 

mortos!" Mas então lhes direi que sempre estive presente, e que nunca estive morto, enquanto era o 

afastamento espiritual da humanidade que não permitia que ela Me sentisse. 

62 Discípulos, hoje detecto cansaço nos vossos corpos e inquietação nas vossas almas; a razão é que 

os vossos semelhantes vos estão a magoar porque abraçastes esta cruz. Mas você tem um desejo pela 

Minha Palavra, e nela você encontra paz e consolo. 

63 Na Primeira Era, o povo rezava no deserto para que o maná fosse enviado para eles. Hoje, levantai 

o vosso espírito para ouvir a voz do Senhor, que é alimento e vida eterna. 

64 Muitas vezes você desejou que esta palavra fosse ouvida em todo o mundo. A isto vos diz o 

Mestre: Só uma pequena multidão Me ouvirá através do órgão da mente, mas depois todos receberão esta 

mensagem. Minha luz é derramada sobre cada espírito e toda a carne, ou, o que é o mesmo, a terra é 

preparada para que a semente entre nela e dê fruto. 

65 Só aqueles que persistem no pecado não vão sentir a Minha presença. Mas vou fazer o mundo 

entender que vim por todos e que me mostrei a todos. 

66 A luz de um novo dia apareceu no horizonte, e um livro se abriu diante de seus olhos. Minha 

Doutrina espiritual lutará para dissolver as sombras, e eventualmente sua verdade prevalecerá. 

67 Não vos deveis vangloriar dos dons espirituais que vos confiei, nem da graça que vos foi 

concedida para Me ouvir. Devem ser suas obras que falam e testemunham os ensinamentos de amor que 

você recebeu. 

68 Os homens vos porão à prova; mas então vos confiareis cheios de fé à minha vontade, e eu vos 

ajudarei a passar. 

69 Eles trarão até você o doente incurável para que você possa curá-lo, eles o chamarão ao moribundo 

para que você possa restaurá-lo à vida, e trarão diante de você aquele que perdeu a mente dele, ou aquele 

que está possuído, para que você possa dar luz ao seu espírito e liberdade à sua mente. 

70 Não tenha medo da prova (do seu dom de cura), acredite nela, seja humilde com os seus 

semelhantes, e eu farei o resto. Mostrarei aos homens que de facto lhe dei autoridade. Eles serão afetados, 

e muitos se converterão. Mas aqueles que pretendiam prejudicar-te sentir-se-ão derrotados pelo teu amor 

de ajuda. 

71 O tempo da batalha e da verdadeira espiritualização chegou. Dos templos, igrejas e sinagogas 

sairão aqueles que, entregues aos cultos externos, despertarão dos seus sonhos e buscarão os campos do 

Senhor, onde está a obra, a semeadura e a batalha. 

72 Guarde o amor excessivo pelo seu corpo e tenha piedade da sua alma e ajude-a a purificar-se e a 

elevar-se a si mesma. Quando tiverem conseguido isso, experimentarão como serão fortes na alma e no 

corpo. 

73 Lembre-se: se a alma está doente - como poderia haver paz no coração? E se há remorsos na alma - 

pode ela desfrutar de paz? 

74 Preparai-vos, pois em verdade vos digo que já há muitos que aguardam o Espírito Santo. As 

Escrituras e profecias são buscadas e estudadas pelos homens, e nelas descobrem que os acontecimentos 
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deste tempo indicam que os sinais que eu dei a respeito da Minha vinda estão agora a acontecer. No 

entanto, a maior parte da humanidade ainda está a dormir. Se todos os povos Me esperassem, e as 

profecias tivessem sido interpretadas corretamente, os homens já teriam partido em direção à estrela que 

lhes revelaria o diálogo de espírito para espírito. 

75 Vocês que ouvem a Minha palavra têm sido juízes daqueles por quem Eu me dou a conhecer. Mas 

aquele que foi o mais severo e injusto que eu chamei e lhe dei o mesmo dom espiritual, para que, quando 

ele também se encontrar diante de juízes e incrédulos, tenha consciência da difícil e pesada tarefa que pesa 

sobre um porta-voz. 

76 Façam progressos, discípulos, não esperem até que os "últimos" venham para ensinar-vos o que é 

fé, obediência e zelo em Minha Obra, pois estais obrigados a esperá-los com as portas abertas, uma casa 

preparada e uma mesa posta. 

77 Eu recebo todos os que vêm em desejo da Minha palavra - tanto aqueles que se preparam cedo e se 

afastam de tudo o que é inútil, como aqueles que vêm para me ouvir apenas por hábito. Qual, pensai vós, 

fará melhor uso das Minhas instruções? Quais você acha que serão os fortes quando chegar a hora da 

Minha partida, quando eu deixarei de me fazer conhecer a você através deste mediador? Eles são, é claro, 

aqueles que estão realmente se preparando para receber Meus ensinamentos. Portanto, escutai-me com o 

espírito, tornai a vossa mente imparcial, e deixai que o coração se comova; assim sentireis a Minha 

Palavra penetrar nas profundezas do vosso ser e encher-vos de sensações nobres. 

78 Alguns que não estão presentes a esta palavra estão mais próximos da Minha presença do que 

muitos que tomam lugar nesta manifestação, e isto porque a palavra de ensino do Mestre vem ao espírito e 

não à carne. Ah, almas infectadas pelas paixões do mundo, se você soubesse que nos momentos em que 

ouvir esta palavra, eu lhe ofereço com ela um barco para salvá-lo, e uma rede para salvar seus irmãos e 

irmãs que estão em perigo! 

79 Finalmente estou convosco como vos tinha prometido, finalmente cheguei e não haverá um dia em 

que não vos dê provas da minha presença e da minha justiça de muitas maneiras. 

80 O tempo em que os homens usaram o livre arbítrio para dedicá-lo aos prazeres, paixões básicas, 

inimizades e vinganças está agora chegando ao fim. A minha justiça bloqueia os caminhos do pecado e 

abre, ao invés, o caminho da reconciliação e da renovação, para que os homens possam encontrar o 

caminho da paz que procuraram em vão por outros meios. 

81 Vocês se chamam irmãos e irmãs entre vocês, mas só em raras ocasiões o foram! É por isso que eu 

vos disse este dia para se prepararem para receber a Minha Palavra. Porque nela ouvireis a Minha voz 

terna e amorosa, que vos fará sentir como verdadeiros irmãos e irmãs em Deus. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 92  
1 Para ti, esse dia é um dia de festa quando ouves a minha palavra. Vós que tendes fé, refrescai-vos, 

e vós que tendes dúvidas, atormentai-vos, porque quereis ver-Me como homem, para terdes a certeza 

absoluta da Minha presença. 

2 Mas não se preocupe, o Mestre lhe diz, pois mesmo sem Me ver ou Me tocar, você vai acabar 

acreditando. Enquanto a Minha Palavra vos convence, ao mesmo tempo ela sensibiliza todas as fibras 

espirituais do vosso ser, e no final sentireis as revelações espirituais perto de vós quando a paz bate à vossa 

porta ou o amor se aproxima do vosso coração, quando a morte ronda ou a tentação está à vossa espera. A 

melhor herança que vos deixarei será esta Doutrina, pois quem souber interpretá-la e praticá-la como ela 

requer, alcançará a mais alta paz de espírito. Mas aqueles que a falsificarem na interpretação ou na 

aplicação terão de chorar amargamente. Mas estes não me poderão culpar, pois a sua consciência lhes dirá 

que esta dor é a prova de que eles estavam fora da Lei. 

3 Também na Terra, seus pais lhe deixam um legado de ensinamentos e conselhos, e aqueles que os 

seguem e os atendem constantemente colhem bons frutos em seu caminho pela vida. Mas aqueles que não 

ouvem suas palavras e as esquecem, e que dão mais valor aos bens materiais que recebem como parte de 

sua herança do que às lições de amor que receberam, estão condenados a cair e a mudar a sorte. Perguntem 

a vocês mesmos: Seria justo para estas crianças que erraram dizer que é o seu Pai que as castiga, quando 

sentem as dificuldades e os sofrimentos que são as consequências da sua desobediência? Não, meus filhos, 

são as vossas obras que sempre vos trazem uma recompensa ou um castigo. 

4 Amados discípulos, estou a dar-vos a Minha Doutrina de amor neste momento. No meio desta 

escassez onde as Minhas manifestações acontecem está o Meu santuário, este templo espiritual onde não 

se celebram ritos, nem o falso esplendor das liturgias vos cega, onde só ouvis uma voz que às vezes é 

amorosa e consoladora, às vezes profundamente sábia, às vezes severa e amante da justiça. 

5 Esta é a razão pela qual você nunca se cansa de ouvi-lo e sempre se sente conquistado por ele; pois 

embora Meus ensinamentos tenham semelhanças externas, você descobriu que eles são diferentes em seu 

conteúdo e gradualmente o trazem ao conhecimento espiritual da Minha verdade. 

6 Vocês vêm de diferentes partes da terra para Me ouvir, e eu os chamo de representantes. Se você é 

pai ou mãe de família, eu o recebo como representante do lar; se você é uma criança, eu o recebo como 

representante da família. Se você vem de uma determinada região, eu o recebo como representantes dessa 

região, e se você vem de uma terra distante, eu o chamo de representantes da sua nação. Para mim, todos 

vós sois meus filhos, meus amados discípulos a quem ensino sem favor. 

7 Aos que duvidam da Minha palavra, eu lhes digo que esperem, que mantenham a dúvida em seus 

corações e fechem os lábios, mas que abram seus ouvidos, suas mentes e seus corações, pois agora é a 

hora das surpresas e milagres que somente aqueles que estão equipados poderão perceber e confirmar. 

8 A batalha final já está sendo travada, e é necessário que vocês tenham armas para lutar e um 

escudo para se defenderem. Mas como este julgamento não é como o mundo esperava, ele não se deu 

conta de que já está no mesmo. Que cada um que for despertado, se tiver piedade dos seus semelhantes, os 

avise e dê testemunho da Boa Nova entre eles. Entre estas pessoas vejo muitos que estão em silêncio, 

embora pudessem falar para dar testemunho; outros, porém, que não entenderam o Meu ensinamento, 

falam dele incessantemente, sem conhecer o seu significado e significado, e assim muitas vezes caem em 

falsidades irresponsáveis. A estes digo que estudem e se equipem de antemão, para que não haja motivo 

para confundir ou para julgar mal o Meu Trabalho. 

9 Também vos digo que ele não pode chamar-se Meu discípulo que usa a Minha palavra como 

espada para ferir o seu semelhante, ou como cetro para o humilhar. Nem pode aquele que se entusiasma 

quando fala desta Doutrina, e perde a calma, pois não semeará a semente da fé. 

10 Um discípulo equipado será aquele que, quando se encontrar atacado na sua fé, na mais santa das 

suas convicções, sabe manter-se calmo, pois será como um farol no meio de uma tempestade. 

11 Escutai-me incansavelmente para que a vossa fé possa aumentar e satisfaçais o desejo de elevação 

da vossa alma. 
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12 Neste tempo farei com que o ensinamento que vos dei na Segunda Era, que muitos não 

compreenderam e outros esqueceram, seja compreendido por todos e, além disso, seja seguido por causa 

dos Meus novos ensinamentos. 

13 Vós que recebestes estas revelações estais destinados a proclamar à humanidade a Minha nova 

manifestação através do órgão humano de compreensão. Quem dará este testemunho senão você? Se você 

espera que os dignitários ou o clero das comunidades religiosas levem esta Boa Nova à humanidade, você 

está em erro. Porque em verdade vos digo que, mesmo que Me vissem, não abririam os lábios para dizer à 

humanidade: "Eis que ali está Cristo, ide a Ele"! Não, discípulos, não serão eles que Me anunciarão, nem 

serão eles que abrirão novas trilhas para o povo desta época. A vós, por outro lado, a Minha Palavra se 

prepara incessantemente, para que faleis fielmente do que vistes e ouvistes, e, sobretudo, para que a 

confirmeis com a vossa adoração a Deus e com as vossas obras de amor para com os vossos semelhantes. 

14 Deixe a Minha Palavra enchê-lo de força para que você não seja fraco nas provações. Lembre-se 

de que o caminho da virtude às vezes é semeado de espinhos e tentações. 

15 Compreendei quão delicado é este trabalho, amados discípulos, e também tudo o que deveis 

entender e considerar para que não caiais em erro, nem semeieis discórdia entre os vossos irmãos. 

16 Guardai a Minha Palavra, e sereis fortes, porque eu construirei templos que resistirão às 

tempestades mais fortes. 

17 Ninguém me diz que ele se sente demasiado cansado para enfrentar o trabalho deste dia, pois não 

será o espírito que fala assim, mas a carne. Digo-vos que basta desprenderem-se um pouco do mundo 

material em que vivem, para se sentirem livres de cargas pesadas. O espírito amadurecido não sente 

fadiga; é o corpo que se cansa na luta material. Esta missão espiritual, levada com amor, não te pesa nem 

te cansa; pelo contrário, alivia as dificuldades da tua vida e fortalece o corpo e o espírito. 

18 Devo dizer-vos, discípulos, que aquele que sente amor pelo próximo não conhece o cansaço. 

Achas que se eu não te amasse como te amo, teria aceitado o julgamento e a morte sacrificial a que me 

sujeitaste naquele momento? Mas o meu amor pela humanidade deu força a Jesus, e nele realizei a minha 

obra de redenção. Entende: Como o teu amor é pelo teu próximo, assim será a força com que poderás 

suportar os seus insultos e as dificuldades que a tua tarefa te pode causar. 

19 Reze, torne-se forte no bem, para que você possa remover suas imperfeições e se sentir mais digno 

do Meu amor a cada dia. 

20 Nesta hora abençoada, o Meu raio Divino tocou a mente dos meus porta-vozes nos vários lugares 

de encontro dedicados a esta manifestação, e esta luz foi transformada em palavras de vida para o espírito 

do Meu povo. Esta manifestação é semelhante àquela em que o maná caiu sobre o povo faminto e o 

alimentou nos dias de aflição no deserto. Que ninguém tenha medo de ser abandonado, pois Me viste dar-

te provas da Minha presença em todos os momentos. 

21 Você não sente meu amor carinhoso te afastando gradualmente de tudo o que é inútil e prejudicial? 

É porque é agradável para Mim que vos purificais na fonte de água pura que os Meus ensinamentos vos 

oferecem, para que, purificados, sejais dignos das Minhas revelações. 

22 Escutem, discípulos: O tempo predito em que Meu Espírito derramaria sobre cada espírito e sobre 

toda a carne, quando a humanidade teria visões espirituais e sonhos simbólicos e proféticos, é agora. 

Preste atenção em como os dons espirituais se fazem sentir entre pessoas de diferentes comunidades de fé. 

Mas entre todos há um - desconhecido e inconspícuo - em quem as manifestações espirituais têm sido 

claras, exatas e no caminho certo. Nela fiz ouvir a minha voz como Mestre, revelei o propósito último 

destes dons espirituais e mostrei-lhe o caminho seguro para o cumprimento da sua missão. 

23 Este é o Meu povo, (Israel Espiritual), sobre quem descerá a Minha revelação, o sucessor daquele 

antigo povo que foi chamado Israel na Primeira Era, e que agora está ressuscitando no mundo, trazendo 

consigo em seu espírito a tarefa de tornar a Minha verdade conhecida pela humanidade. 

24 Este povo ouve a Minha voz neste tempo, e alimenta-se de Mim como ramos da Videira Eterna. 

Todos os seus filhos darão ao mundo o fruto da árvore da qual eles tiraram a vida. Minha Palavra os fará 

frutificar como a irrigação com água mais pura, e os equipará para que nunca sejam regados com água 

impura, pois então o sabor e a seiva do fruto espiritual deste povo não seria mais o da Árvore Divina. 

25 Nestes tempos de materialismo, Meus ensinamentos de amor foram esquecidos por causa da 

escuridão que envolve a humanidade. Mas eu vos digo que os procureis no vosso espírito, do qual eles não 
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podem ser apagados, pois ali todos os vossos dons permanecem secretamente como uma lâmpada 

inextinguível que ilumina o caminho que ireis seguir até que tenhais alcançado a recompensa que vos 

prometi. 

26 Estou agora a reunir o meu povo para lhes dar a minha sabedoria. Só eu posso descobrir aqueles 

que me vão servir. Em três Idades procurei discípulos para lhes dar a Minha instrução e prepará-los como 

Meus emissários. Em cada uma dessas idades eu me fiz conhecido de diferentes formas, e Minha presença 

surpreendeu os homens porque eles não sabiam como se preparar para Me esperar, embora soubessem que 

tinha chegado o momento de que esses eventos ocorressem. Quando os enfrentei, eles não Me 

reconheceram, embora a Minha Palavra sempre lhes oferecesse a mesma essência; para o propósito dos 

Meus ensinamentos tem sido sempre a mesma. Eu digo-te: Qualquer que seja a forma sob a qual eu me 

revele diante de ti, tu podes reconhecer-me, pois eu sempre te mostro o Meu amor. As formas que tenho 

usado para me fazer presente às pessoas não têm sido uma máscara para Me esconder do seu olhar, mas 

um meio para Me limitar, para ser compreendido, para testar a sua fé e incutir nelas a confiança em Mim. 

27 Você que não tem certeza sobre este anúncio - mantenha-se em silêncio até que você esteja 

convencido após um certo tempo. 

28 Muitas de suas dúvidas surgiram do fato de que você vê nesses portadores de vozes seres 

imperfeitos, e isso lhe dá a idéia: É possível que o Espírito Divino nos fale por este meio? Mas eu 

pergunto-lhe: Onde estão aqueles que são puros de coração, e os justos, para se tornarem conhecidos 

neles? Não os encontro na terra, nem entre os idosos, nem entre as virgens, nem mesmo entre as crianças, 

e muito menos entre os filósofos ou entre os cientistas, nem entre o clero das várias comunidades 

religiosas. Portanto, tenho procurado entre os homens simples aqueles que, além de um intelecto não 

melhorado, possuem suficiente desenvolvimento espiritual, e me serviram com amor real. 

29 Se vos trago a Minha Palavra através dos lábios humanos sem me tornar visível, é para vos dar a 

oportunidade de adquirirdes mérito e para repetir aquela palavra que vos dei na Segunda Era, quando vos 

disse: "Bem-aventurados aqueles que não vêem e ainda acreditam". 

30 Uma vez passados estes tempos da Minha manifestação, vocês entenderão que Eu os escolhi como 

o meio mais digno - já que vocês são Meus filhos - para expressar através de seu órgão de compreensão 

Meu amor e Meu desejo de levá-los até Mim. 

31 Não duvide do valor que você representa para mim. Tenho provado o Meu amor por ti desde o 

momento em que te enviei para o Paraíso da Minha Criação. Aí vos dei tudo o que precisais para o vosso 

refresco e sustento, mas também para o vosso avanço espiritual. Nesse adorável jardim você pode vir a 

conhecer e amar o seu Criador, descobrindo em seu próprio espírito as habilidades e atributos d'Aquele 

que lhe deu a existência. 

32 O homem na Terra é um príncipe a quem o meu amor e a minha justiça deram este título, e a tarefa 

que recebeu desde o início foi a de governar a Terra. 

33 Acima do dom divino da sua liberdade de vontade, coloquei um farol brilhante para iluminar o seu 

caminho na vida: a consciência. 

34 A liberdade de agir e a luz da consciência para discernir o bem do mal são dois dos maiores dons 

que o amor de Meu Pai legou ao vosso espírito. Eles estão no homem mesmo antes de ele nascer, e mesmo 

depois de ele ter morrido. A consciência o guia e não se separa dele no desespero, nem na perda da razão, 

nem na agonia da morte, porque está profundamente unida ao espírito. 

35 Quando compreendeis tudo o que vos ensino, ainda pensais que é indigno para o Meu Espírito dar-

se a conhecer à humanidade através dos Meus próprios filhos? Quão mal conheceis vosso Pai, e quão 

pouco vos conheceis a vós mesmos! 

36 Este é um tempo de surpresas, de sinais e maravilhas, e vocês devem estar acordados para que 

Minhas revelações não passem despercebidas por vocês. Observar, sentir e pensar. Não só o Verbo Divino 

vos fala, mas toda a Criação também vos fala incessantemente na sua língua e vos mostra o caminho dos 

vossos deveres. 

37 Eu vos acho capacitados, neste momento, a compreender o Livro da Sabedoria Espiritual e a fazer 

grandes progressos, se souberdes concentrar-vos na parte mais íntima do vosso ser e permitir que o vosso 

espírito acenda a luz da sua fé e assim ilumine o seu caminho de desenvolvimento. 
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38 Se uma vez eu te disse para ouvires os Meus ensinamentos e ficares calado sobre eles, foi porque 

ontem a humanidade matou os Meus profetas e até mesmo Jesus, o teu Mestre. Mas não passou muito 

tempo até que os homens descobrissem que todas aquelas revelações e profecias que lhes foram legadas se 

realizaram. Você que já tem essa experiência - ousaria rejeitar novamente a Minha palavra profética e, 

assim, causar a morte espiritual aos Meus novos bocais? 

39 Procurai no testemunho dos Meus profetas dos tempos passados o anúncio desta proclamação 

através do órgão humano de entendimento, e em verdade vos digo, aí a encontrareis. Se os homens não 

encontraram estas profecias até agora, é porque as leram sem compreender ou interpretar a Palavra Divina. 

40 Eu recebo todos aqueles que querem ouvir o Meu ensinamento, tanto aqueles que escondem 

dúvidas e até zombarias, como aqueles que dariam a vida para afirmar que esta proclamação é verdade. 

Mas não pedi este sacrifício dos meus discípulos, apenas o da sua perseverança, se chamais o facto de 

amar e perseverar no bem um sacrifício. 

41 Já se aproxima o dia da Minha partida, e vós deveis preparar-vos para ela. Lembrai-vos de que não 

vos deixarei bens materiais; a minha herança consiste em sabedoria, amor e força. Deixo-vos o Livro da 

Minha Palavra, que contém todos os ensinamentos que precisam para serem devidamente guiados em suas 

vidas. 

42 Deixa a fé acompanhar-te para onde quer que vás. Se vocês costumavam Me esquecer nas horas de 

alegria, agora lembrem-se de Mim sempre que houver alegria e paz em seus corações, e dêem graças a 

Mim. Mesmo nas horas de dor, procura-Me na solidão, na volta íntima do teu ser para Mim, para Me 

confiar todas as tuas queixas em desejo da força de que necessitas. 

43 Você deve sempre respeitar a fé ou as crenças religiosas dos seus semelhantes, e lembre-se de que 

o coração do homem é o Meu templo. Se você quer penetrar no seu interior, deve fazê-lo com amor e rezar 

antes de levantar o véu daquele santuário. 

44 Não ajais como aqueles que, sem reverência e sem respeito, cruzam os umbrais deste santuário que 

é a alma, apagam a sua lâmpada, desolam as oferendas e destroem o altar; porque então vos tornareis 

profanadores e profanadores do Meu templo. 

45 Em muitos corações você encontrará altares de fanatismo sobre os quais se ergue um ídolo. Isto 

não vos perturbará, compreendereis que a oferta é boa, que é sincera, e que vem de um coração sincero 

que se volta para Mim. - Desta forma, eu vos ensino o respeito e a caridade, a única chave com a qual 

podeis abrir os corações. 

46 Lembrai-vos que eu vos revelei agora e em todo o tempo a forma em que deveis oferecer adoração 

ao vosso Pai. A muitos de vocês foi ensinado isso, mas quando considerarem como as várias comunidades 

e seitas religiosas complicaram o culto a Deus, pensem na luta que deve surgir na humanidade para que o 

ideal de espiritualidade venha à tona no mundo e lute pela simplicidade e pureza. 

47 É verdade que o fanatismo pelas tradições, a falsa religiosidade e a idolatria se enraizaram 

profundamente no coração dos povos; mas não vos entristeçais com o pensamento da batalha que vos 

espera, pois a vossa fé permanecerá firme. Lembrem-se da Minha Palavra que convido todos os corações a 

se levantarem e se aproximarem de Mim, e que os Meus discípulos serão protegidos e fortalecidos pelo 

Meu amor nesta batalha que os espera em todo o mundo. Ninguém se sentirá dependente das suas próprias 

forças, e a sua fé o levará à vitória. 

48 Entenda porque me faço conhecer a si mesmo com zelo persistente. Eu não quero que você durma 

ou que fique cheio de medo de perigos imaginários. Busquem o avanço espiritual neste mundo e não 

tenham outra idéia senão que estão em busca de irmãos e não de inimigos - irmãos e irmãs a quem devem 

levar uma mensagem de fraternidade e espiritualização. - Ó discípulos temerosos e fracos na vossa fé, eu 

vos digo que deveis compreender o Meu ensinamento e dele retirar forças para que vos sintais fortes e não 

temais a batalha que se aproxima. 

49 Para te ajudar na tua tarefa, estou preparando o teu espírito e a tua carne para que eles possam 

resistir com coragem, serenidade e fé às circunstâncias emaranhadas que encontras no teu caminho. 

50 Não temas a rejeição dos teus familiares e amigos, não desanimes se eles te desprezarem por causa 

desta Causa. Mesmo agora, atire o seu coração em Minha Doutrina, que é a melhor bigorna. 

51 Sede humildes nestas provas, comportai-vos com dignidade e lutai com humildade, para que 

possais perdoar todo insulto, se quiserdes que a Minha semente semeada em vós dê frutos de amor e 
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germine no solo hostil e árido do coração humano. Se você quiser me tomar em Jesus como exemplo, 

lembre-se que, como homem, fui mal julgado, perseguido, rejeitado e ridicularizado desde o meu 

nascimento até o fim da minha viagem, que foi a cruz. Mesmo na hora da Minha agonia, muitos se 

alegraram com a Minha dor e comemoraram a Minha morte. 

52 Mas esta lembrança não vos desencorajará, não vos parecerá difícil levar a cabo o Meu ensino. 

Para os meus discípulos daquela época também parecia difícil, e mesmo assim eles cumpriram a sua 

missão. Viram o seu Mestre triunfar sobre o mundo, conquistar a morte, realizar a Sua obra de redenção à 

Sua maneira e, portanto, após a Sua partida, puderam seguir os Seus passos, fizeram da caridade a sua lei 

e, por amor aos seus semelhantes, a sua verdadeira vida. 

53 Eles são um belo exemplo para vós, discípulos da Terceira Era, aos quais eu digo: Vinde a mim, 

fartos de corpo e alma, porque não vos rejeitarei por causa da vossa fraqueza. Ouvi a Minha Palavra, e será 

como o bálsamo que cura as vossas feridas. 

54 Quantos de vocês estão surpresos de descobrir lágrimas de emoção transbordante em seus olhos ao 

ouvir Minha Palavra, enquanto apenas momentos antes vocês estavam se entregando às vaidades do 

mundo! 

55 Há muito tempo eu vos dou esta instrução e ainda não vejo os discípulos transformados em 

discípulos, mas continuarei a dar-vos a minha palavra até que eu tenha feito de vós bons mestres. 

Agradou-me escolher aqueles não qualificados no conhecimento deste mundo, pois suas mentes têm a 

simplicidade e clareza necessárias para compreender a sabedoria espiritual. Escolhi os pobres, pois quando 

se sentiram revestidos da Minha graça, estes, na sua humildade, apreciaram o valor dos dons espirituais 

que lhes concedi. Mas os ricos, que só lutam pelo poder terreno - quão insignificantes as habilidades dadas 

por Deus parecem a estes, e quão poucos se voltaram para mim no desejo de favores e dons para o seu 

espírito. Mas eu estou sempre preparado para derramar os meus tesouros secretos sobre cada um dos meus 

filhos no momento da sua preparação. 

56 Estes pobres que eu adornei, ensino-lhes que não só devem guardar este tesouro para si mesmos, 

mas que o devem partilhar com os seus irmãos. 

57 O espírito, sabendo que tem dentro de si dons dados por seu Senhor, alegra-se e luta para preservá-

los. Ele tem conhecimento do seu desenvolvimento e esforça-se para fazer brilhar esta jóia que lhe foi 

confiada. 

58 Lembre-se, então, que aquele que se afasta do Meu caminho depois de ter recebido uma herança 

não é tão ingrato ao seu Senhor como a si mesmo, pois cada estágio de desenvolvimento que alcançou 

custou-lhe um esforço, um sofrimento ou uma reparação. 

59 Não sabeis que aquele que anda fora da Lei se priva das suas virtudes e dons espirituais? É por isso 

que, neste tempo, eu o ajudei a devolver ao seu espírito tudo o que ele tinha perdido e pelo qual ele se 

sentia fraco e necessitado de ajuda. Todos vocês receberão luz, não haverá quem não sinta o despertar do 

seu espírito e o desejo de elevar-se acima do humano. As "plantas" que eram parasitas vão se transformar 

em plantas florescentes e frutíferas. Porque vos amo, dar-vos-ei sempre uma oportunidade de se salvarem. 

Mas você deve lembrar que cada oportunidade que você não aproveita tornará o seu retorno ao caminho da 

salvação mais doloroso. 

60 Hoje venho separar-vos da corrupção que prevalece, para que possais ouvir a Minha Palavra em 

paz, e ao mesmo tempo ponderar e sondá-la. Esteja ciente de que a sede da alma é saciada apenas com a 

água pura do amor e da misericórdia. 

61 Se tivestes servos no mundo, e honras vos foram conferidas, deveis renunciar a tudo isso e tornar-

vos servos úteis, diligentes e humildes dos vossos semelhantes. Você tem servido ao mundo muitas vezes, 

mas agora você deve servir a Deus em obediência às Minhas instruções. O mundo deu-vos alegrias, mas 

agora é tempo de preparardes a vossa alma para entrar no mundo espiritual, onde tereis satisfações plenas, 

se tiverdes vivido em cumprimento da Minha Lei de Amor. 

62 Use a sua estadia na terra para amar e dar bondade em vez de amargura. Prestai atenção a estas 

criaturas aqui, através das quais eu vos dou a Minha palavra, e vereis como, apesar dos aborrecimentos 

que colhem nas suas vidas, têm palavras amorosas para vós nos momentos da Minha manifestação. Você 

consegue imaginar o poder vivificador que os ensinamentos de Jesus tinham naquela época, e o deleite das 

multidões que O escutavam? Era a voz do Reino dos Céus perante a qual a alma dos discípulos se 
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prostrava. Cada vez que os lábios do Divino Mestre se abriam, suas palavras caíam como bálsamo nos 

corações doentes e curavam muitas feridas. Mas o caminho que Jesus percorreu era um caminho de flores? 

Não, discípulos, a Sua Paixão pelo Calvário começou na manjedoura de Belém; portanto, aquela Palavra, 

que era a voz daquele que sofreu pela vossa salvação, trouxe em muitos corações resoluções firmes de 

correção, e assim transformou a existência de muitos seres humanos que tinham vivido nas trevas, e que 

depois se sentiram iluminados pelo fogo do amor da Sua Palavra. 

63 Aqueles que estavam mortos para a vida da graça subiram para uma nova vida cheia de esperança 

e fé, e aqueles de coração egoísta, duro e cruel choraram de arrependimento e se sentiram impelidos a 

fazer o bem e a amar aqueles a quem tinham olhado com indiferença e até desprezo. Muitos desses 

milagres de conversão que eu sozinho vi acontecerem, pois por muitos dos meus discípulos passaram 

despercebidos. E agora, neste tempo, este milagre ocorre novamente, quando a essência da vida desta 

Palavra é recebida. Descubro entre as multidões que Me ouvem, pessoas que estavam imersas no vício e 

que estão remodelando suas vidas e se reconstruindo praticando a virtude que antes desprezavam. Vejo as 

famílias que se unem para seguir Meu rastro, e os casamentos que fortalecem seus laços no ideal de 

espiritualização que Minha Doutrina lhes deu. 

64 Vejo também entre os meus trabalhadores aqueles que outrora foram párias na terra e escravos do 

pecado e que hoje se libertaram dela, e vejo aqueles que carregavam um fardo de sofrimento e que agora 

têm paz no coração e sabem como compartilhá-la com seus irmãos e irmãs. 

65 A razão é que a Minha palavra através do órgão humano de entendimento tem o mesmo poder, 

essência e persuasão que a que dei em Jesus, embora a instrução que vos dou hoje venha de lábios que 

pecam e profanam. como será o Meu diálogo com o vosso espírito quando alcançardes maior pureza? Ó 

discípulos, esforçai-vos, desenvolvei os dons da humildade e da caridade, desta forma dareis à vossa alma 

a oportunidade de se purificar e elevar! Adere a mim, para que possas viver para sempre. 

66 Eu vi muitos de vocês vagando com a morte no coração sem encontrar uma mão para guiá-los no 

caminho da virtude e da paz, até que o eco da Minha Palavra chegou até vocês e sua voz os acenou para 

despertar para uma nova vida e experimentar a alegria de voltar para Mim. 

67 Sua alma tinha permanecido cega, muda e surda a toda atividade espiritual, mas em sua essência 

ansiava por adquirir esse conhecimento e esperava por ele. O teu intelecto não compreendeu esta luta 

interior e, portanto, não encontraste explicação para a falta de paz e alegria em que viveste. 

68 Então aconteceu que a Minha presença brilhou como um farol na escuridão da tua alma, e 

imediatamente me reconheceste e me disseste: "Senhor, Tu és Aquele por quem eu tanto esperava". E 

desde então eu vos aceitei como Meus discípulos, e vos ensinei a soletrar as primeiras sílabas daquele livro 

que vos revelou, dia após dia, o conteúdo de suas páginas. 

69 Eu vos escolhi pela humildade de vossos corações, para que vos dedicásseis a Mim, levando 

Minha Doutrina a todos os lugares e semeando Minha semente de amor nos corações de vossos 

semelhantes neste tempo de corrupção e miséria, que é o campo próprio para a mudança do coração e da 

virtude. 

70 Eu vim para dar vida a todas as almas que haviam morrido para a graça, e para ensinar-vos o que 

não conseguistes encontrar nas ciências ou na filosofia: a espiritualização. 

71 As religiões têm dormido um sono de rotina e estagnação de séculos, enquanto a verdade 

permanece escondida. Mas aqueles que conhecem os mandamentos de Jeová e a palavra do Divino Mestre 

devem reconhecer nesta voz que vos fala neste momento a voz do Espírito da Verdade prometida para 

estes tempos. 

72 A humanidade exige provas sobrenaturais para acreditar na Minha existência e na imortalidade da 

alma e, em verdade vos digo, dar-lhe-ei essas provas neste tempo de grandes acontecimentos e de 

realização. 

73 As novas gerações não ouvirão a Minha Palavra nesta forma, pois para elas tenho proporcionado o 

diálogo de espírito ao espírito. 

74 Eu espero de ti o cumprimento das minhas ordens. Falar-vos-ei através dos porta-vozes até ao ano 

1950, altura em que considerarei que esta Era acabou. Mas não quero que sejas fraco nesse dia de justiça, 

pois então serás dividido e cairás em erro. Esteja equipado para que possa ouvir a voz da consciência e 

sentir-se responsável por todas as suas missões. 
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75 Cuide da saúde do seu corpo, cuide da sua preservação e vitalidade. A minha Doutrina aconselha-

vos a ter cuidado amoroso pela vossa alma e pelo vosso corpo, pois ambos se complementam e precisam 

um do outro no difícil cumprimento espiritual da missão que lhes foi confiada. 

76 O meu caminho é estreito, mas é certo. Não faça mais exercícios penitenciais vãos e não faça 

sacrifícios infrutíferos. Tira da natureza o que é necessário para a tua vida material e ascende a Mim no 

desejo de alimento espiritual. 

77 Amado povo, levai a paz dentro de vós, que da mesma maneira como fostes consolados neste 

tempo de tristeza, podereis saber confortar aqueles que desmaiam sob o peso das grandes provas da vida. 

78 Vós que fostes curados e recebestes dons e graças do Pai, amanhã sereis chamados pelos homens, 

os espiritualmente ricos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 93  
1 Sejam bem-vindos, seus corações que têm fome e sede de luz. Fica comigo, e nunca morrerás, 

porque eu sou a Vida. 

2 No passado, você sentiu que estava morrendo porque tinha perdido a esperança e a fé. Não havia 

luz em vossos corações para guiar-vos no caminho da verdadeira vida, nem uma voz que vos dizia 

amorosamente: "Aproximai-vos, este é o caminho da paz", até ouvirdes a Minha Palavra, sempre cheia de 

amor e consolo, e a sua luz restaurou a vossa paz. 

3 A tua cegueira foi iluminada pela luz da tua consciência, e isto sempre te admoesta à oração, ao 

amor activo ao próximo e à correcção. Assim você entrou em Minha Presença, e Minha Palavra foi como 

um farol luminoso e salvador que iluminou seu caminho. A partir daquele momento, compreendestes que 

essa luz só poderia vir de Mim, e me dissestes: "Senhor, é de Vós que eu tanto esperava. Hoje sei que te 

amava e precisava de ti, Mestre. 

4 Sim, discípulos, aqui estou eu, ajudando-vos a dar os primeiros passos no caminho ascendente até 

que eu vos tenha equipado como verdadeiros discípulos dos Meus ensinamentos e das Minhas revelações 

para enviar-vos mais tarde para as províncias e nações para espalhar esta fé. 

5 O conflito será no tempo do maior pecado, dificuldade e dor, e você não terá outros meios além da 

sua espiritualidade, nem outras armas além da verdade. Eu vos escolhi como pobres, incultos e humildes, 

como pousios, mas adequados para serem fecundos e para receberem a semente espiritual. 

6 Não tenho estado em busca de filósofos, teólogos ou cientistas, mas das pessoas comuns que 

sempre Me esperaram e se apressaram ao Meu chamado para devolver ao seu espírito a herança que foi 

esquecida ou mal utilizada. 

7 A humanidade não conseguiu penetrar até o núcleo das revelações das duas primeiras vezes. Mas 

nisto, o Terceiro, Minha Palavra, vos fará compreender, interpretar e praticar Meus ensinamentos 

anteriores, e os unirá com os atuais. 

8 Neste tempo, eu não nasci como um homem para o mundo. Eu vim até vós à luz do Meu Espírito, 

que se tornou a palavra dos homens, e nisto vos dou a Minha essência de vida para elevar a fé em vossos 

corações. 

9 Eu te dou nova vida, te desperto e faço teus olhos cegos pela escuridão deste mundo ver a verdade 

eterna. 

10 Eu revelo-vos aquilo que o cientista não vos pode ensinar porque não o sabe. Ele dormiu na sua 

grandeza terrena e não se levantou para Mim em desejo da Minha sabedoria. 

11 Os corações do clero fecharam-se, que nas várias seitas e comunidades religiosas devem ensinar o 

conhecimento espiritual que é grandeza e riqueza para o espírito. 

12 Tenho visto que a Lei e os ensinamentos que legei à humanidade em tempos passados estão 

escondidos e foram substituídos por ritos, cultos externos e tradições. 

13 Mas vós, que compreendeis profundamente que a essência desta palavra é a mesma que Israel 

recebeu no Monte Sinai e que as multidões de homens da Segunda Era ouviram dos lábios de Jesus, deixai 

que a vossa adoração e as vossas obras ensinem que a Lei Divina não deve ser esquecida por causa de 

seguir tradições insensatas que não são propícias ao espírito. 

14 Aprendam de Mim, discípulos, não permaneçam mais escondidos, preparem-se em espírito e alma 

para que logo possam sair para a luz e a Minha mensagem seja conhecida. Espiritualizai-vos para que eu 

possa fazer-vos conhecer a Minha Vontade por meio do vosso dom de inspiração. 

15 Eu quero que a luz do Meu Espírito brilhe em vossas mentes, e que as palavras que vêm de vossos 

lábios sejam do Espírito. Não tente falar deste trabalho se não estiver suficientemente preparado para 

sentir as suas palavras. Espírito, coração e mente devem estar unidos em seu ser se vocês quiserem servir 

como mediadores para a transmissão da Minha Palavra. 

16 As novas gerações não Me ouvirão mais na forma que Vós presenciais agora, pois se aproxima a 

data indicada por Mim, da qual já não me manifestarei desta maneira; estamos em 1950. Até ao último dia 

desse ano dar-vos-ei a Minha palavra. Falar-vos-ei incansavelmente, encorajar-vos-ei, e a minha amável 

voz cheia de poder e luz vivificante descerá sobre o meu povo como uma inundação relâmpago. 
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17 Aqueles que Me escutam até o fim devem ser fortes e serão para sempre exemplos de discípulos 

obedientes. Eles não vão enfraquecer nas provas, não vão ficar parados nem dividir. 

18 O que seria deste povo se alguns lutassem pela espiritualidade enquanto outros definhavam em 

rituais antigos e retrógrados e tradições inúteis? Vocês devem lutar juntos, para que não se cansem no 

trabalho diário, e devem observar, para que possam ouvir claramente a voz da consciência. 

19 Vivam vigilantemente para que não sejam criaturas fracas, mas espíritos fortes. Dirija os seus 

passos no caminho da misericórdia, do amor e da justiça. Não se privem do que eu providenciei para o 

vosso saudável refresco físico. Também vos digo que não tortureis a vossa alma negando-lhe o que lhe é 

devido, para que tanto o corpo como a alma possam formar uma só vontade, e sobre ela vigieis a 

consciência, que é a Minha Luz Divina. 

20 Não quero que o mundo te enredar no seu materialismo e roubar-te a graça que te confiei, porque 

assim voltarias a cair na tua vida de miséria e dor da qual te salvei. 

21 Não se esqueçam que eu vim para a vossa salvação e vos ajudei a superar a vossa fraqueza e a 

quebrar as correntes que vos prendem, para que possais finalmente experimentar a satisfação de vos terdes 

libertado das fraquezas, das doenças e das dificuldades. 

22 Todos os que partem e seguem o Meu caminho encontrarão em Mim a força e um ajudante que o 

acompanhará até o fim do caminho da vida. Quem tiver fome e sede de luz e salvação encontrará em Meu 

trabalho o pão e a água da vida eterna. 

23 Fortalece o teu espírito para os tempos difíceis de crise a tal ponto que, se fores atirado para a 

prisão por seguires o Meu rasto, sentir-te-ás fortalecido na memória dos sofrimentos do teu Mestre, 

sabendo que eu estarei contigo nesse momento de julgamento. Quando vires um ente querido atirado para 

a cama da dor e perto de respirar o seu último suspiro, volta os teus pensamentos para Mim e de boa 

vontade permite que a Minha Vontade seja feita. Então você verá um milagre ocorrer como recompensa 

por sua rendição e fé em Meus conselhos. Aqueles que permanecem solitários em seu caminho de vida 

devem se lembrar de Jesus enquanto Ele caminhava em direção ao Calvário, longe de Sua Mãe e dos 

discípulos, seguido por uma multidão, mas solitário em Seu coração. 

24 Sempre que tomares consciência deste quadro de memória, sentirás uma doce sensação de consolo 

com o pensamento que prometi apoiar-te nas tuas tribulações e evitar o teu cálice de sofrimento. 

25 A dor vos purificará, e então, quando o tempo de vossas tribulações terminar, vocês se 

considerarão afortunados por terem tido a oportunidade de viver depois de vosso Mestre, e vocês sentirão 

que são os donos de uma herança espiritual. 

26 Estudem cuidadosamente o Meu ensino, e descobrirão como um ensino Meu confirma o anterior, 

da mesma forma que a Minha palavra deste tempo confirma tudo o que vos disse no passado. 

27 Poucas são as pessoas que reconhecem os sinais do amanhecer de uma nova era e que eu me estou 

revelando espiritualmente à humanidade. A maioria deles dedica suas vidas e esforços ao progresso 

material, e nessa luta implacável e às vezes sangrenta para alcançar seus objetivos vivem como cegos, 

perdem a direção, não sabem mais o que estão lutando, não conseguem ver o brilho brilhante do novo 

amanhecer, não percebem os sinais e estão longe de adquirir o conhecimento de Minhas revelações. 

28 Esta humanidade tem acreditado mais nos ensinamentos e palavras dos homens do que nas 

revelações que lhe tenho concedido ao longo dos tempos. Estais esperando que o Pai, na Sua justiça, vos 

envie sinais ainda maiores do que aqueles que vedes a cada passo, para que possais sentir e crer que este é 

o tempo predito para a Minha manifestação como o Espírito da Verdade? Ah, vós de pouca fé! Agora, 

discípulos, compreendereis por que vos digo às vezes que a Minha voz chama no deserto, porque não há 

ninguém que a ouça e a escute verdadeiramente. 

29 Despertai, povo, para que vos sintas tremer com essa voz de justiça, para que vos sintas impelidos 

a proclamar aos vossos semelhantes que a Lei, a Luz, o Juízo e com ele a salvação da humanidade, vieram 

ao mundo. 

30 Não veja o cumprimento da sua tarefa dentro desta luta como algo impossível. Ainda agora vos 

prevejo que não serão só vós a redimir esta humanidade ou a transformar a vida dos povos; estas obras 

farei porque são sobre-humanas. Eu só quero que você cumpra a tarefa que vem até você, e permita que as 

novas gerações levem a Minha semente mais longe do que você tem sido capaz de alcançar. 
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31 Você pode imaginar a felicidade de quem retorna à Vida Espiritual e cumpriu na Terra o destino 

que seu Pai lhe traçou? Sua satisfação e paz são infinitamente maiores do que todas as satisfações que a 

alma pode colher na vida humana. 

32 E esta oportunidade eu vos ofereço para que possais estar entre aqueles que se alegram quando 

retornam ao seu reino e não entre aqueles que sofrem e choram em seu profundo desânimo ou remorso. 

33 Eu me apresso a ouvir seus gritos de ajuda quando você está naufragado, lutando contra as ondas 

agitadas deste mar de paixões no qual a humanidade deste tempo está à deriva. A tua súplica chega até 

Mim e a Minha Misericórdia se espalha como um manto de paz, como aconteceu em outro tempo quando 

eu, acompanhado pelos Meus discípulos, navegava no Mar da Galiléia e as ondas que surgiam ameaçavam 

afundar o barco. Os discípulos temerosos, cheios de medo, me pediram para salvá-los porque sentiam que 

iam perecer, e eu lhes provei que quem está comigo e confia em Mim nunca perecerá. 

34 Neste tempo o barco é o meu trabalho, o mar é a vida, a tempestade são as paixões, as visitas, as 

provações. 

35 Abençoado aquele que está dentro deste barco quando as tempestades se abrem, pois ele será 

salvo! 

36 Atravesse este mar e navegue com absoluta fé em direcção à outra margem, sabendo que na sua 

margem está a paz perfeita. Quem poderia desviar-se nesta travessia se fosse guiado pela bússola da sua 

consciência? 

37 Se alguém se sente exausto, ele chama-me. Se alguém sente que sua fé está vacilante, ele reza, e 

imediatamente eu estarei a seu lado para ajudá-lo. Mas que ninguém procure voltar ao ponto de partida, 

nem se resignar a perecer apanhado pelas ondas da tempestade. 

38 Aperfeiçoe sua oração, pois você deve conhecer o poder espiritual que ela transmite. É a escada do 

céu sobre a qual subireis a Mim numa verdadeira comunhão de espíritos. 

39 Como escurece o caminho daquele que extingue a sua fé ou perde a confiança em Mim! Tu que 

estás acordado - reza pelo mundo que dorme. 

40 Parece-te estranho que eu cuide de ti com tanto zelo? Isto só porque não tendes conhecimento real 

do que é o Meu amor por vós, ou do que significais para Mim, porque formastes uma ideia muito pobre 

em relação ao vosso Pai, já que alguns de vós se sentem deuses na Terra, enquanto outros entre vós, pelo 

contrário, não se sentem dignos do Meu amor. Eu vos digo que se a natureza material tem sido espantosa e 

maravilhosa para os homens, a vida espiritual é ainda mais magnífica e maravilhosa e, para vossa 

felicidade e deleite, vocês devem saber que pertencem a ambos os planos do ser. - Desta forma, a Minha 

Palavra ensina-vos tudo o que precisam de saber de Mim e de vós próprios para o vosso desenvolvimento 

ascendente. 

41 Neste dia, é Minha vontade revelar-vos que, no ano 1950, os cento e quarenta e quatro mil 

espíritos marcados e predestinados por Mim estarão completos para trazer a Minha semente de amor ao 

mundo. Alguns serão encarnados, e outros no Lar Espiritual. Todos eles permanecerão acordados sob a luz 

da Minha inspiração, e cada um será uma tocha que ilumina o caminho de grandes multidões e os conduz 

ao Reino Espiritual. 

42 Durante o tempo em que Israel atravessava o deserto em busca da Terra Prometida, foi a tribo de 

Levi que ensinou ao povo a adoração a Deus, lembrando-o da Lei Divina e ajudando-o a compreendê-la. 

Então, quando as tribos se estabeleceram na terra que tinham conquistado através da sua fé e perseverança, 

a tribo de Levi continuou a ser aquela que vigiava a Lei. Mas os tempos passaram, a alma do homem 

evoluiu, e a semente divina que confiei a Israel chegou a muitos povos, e agora está espalhada por toda a 

humanidade. 

43 Que o povo de Deus ressuscitou na Terra cheio de luz para receber em seu espírito as novas 

revelações que deve levar para as nações. Reconheçam que não é apenas a tribo de Levi que agora está 

encarregada de zelar pela Lei, mas um grande número de almas às quais se unirão todos aqueles que 

despertam com o desejo de fazer parte do povo de Deus. 

44 Aqui, movidos pela Minha palavra, estão muitos daqueles que naqueles dias caíram de medo 

quando ouviram a voz onipotente de Jeová no Sinai, muitos daqueles que tinham deixado para trás o 

cativeiro, as lágrimas e a humilhação, para partir em busca da terra da bênção e da paz. Os seus olhos 
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abriram-se agora para uma nova luz, o que os faz ver muito claramente o caminho percorrido pelos seus 

espíritos desde aquele tempo. 

45 Este povo também lutará para se libertar do Novo Faraó representado pelo mundo que alimenta sua 

idolatria, sua miséria e suas tentações. Atravessará também um deserto no qual se sentirá abandonado e 

rejeitado por outras pessoas, às quais muitos dos seus semelhantes se oporão, tentando impedi-lo de 

progredir. Mas uma vez alcançada a espiritualização necessária, ouvirá no fundo do seu ser a voz divina 

que lhe fala da lei da justiça e do amor. Mas não será o coração sobre o qual essa luz descerá, mas 

alcançará diretamente o espírito. 

46 Quando o povo então levar este ensinamento a cabo, cada uma de suas obras servirá para 

estabelecer o Templo Espiritual dentro do homem. 

47 Todos vocês que desejam fazer parte deste povo - considerem-se interiormente, encham-se de fé, 

para que sejam fortes na luta e se tornem dignos de que eu os chame Israel, assim como na Primeira Era eu 

chamei Jacó de "forte" em bondade, amor, perdão; forte em zelo pela lei e em virtude, forte em face do 

pecado, da dor, da calúnia ou da miséria. 

48 Depois de vos ter dado esta instrução, o Meu olhar seguirá os vossos passos para ver de que forma 

põem em prática as Minhas instruções e para julgar as vossas obras de amor verdadeiro. 

49 Dar-vos-ei a oportunidade de trabalhar trazendo-vos o órfão, a viúva, aquele que é derrotado na 

luta da vida, aquele que é derrotado pelo vício, aquele que tem fome de luz, aquele que tem sede da 

verdade. Não atribuam ao acaso os incidentes que constantemente vêm até vocês, lembrem-se que é o 

vosso Mestre que bate às portas dos vossos corações. Em verdade vos digo que estais no tempo em que o 

vosso espírito deve justificar a sua existência na Terra através da atividade amorosa. 

50 A minha voz vai chegar constantemente ao teu espírito e perguntar-te-á o que estás a fazer, para 

que estás a usar a tua vida, e se estás a cumprir a tua missão. 

51 Entenda que você tem um grande trabalho a realizar; é o trabalho que tem acumulado durante um 

longo período de negligência. Não penses que sou eu que te estou a sobrecarregar com pesados fardos. Eu 

só quero que você pague sua dívida e cumpra sua missão na Terra - uma missão que não se limita ao 

cumprimento de seus deveres para com suas famílias. Além desses deveres, vocês têm aqueles de se amar 

sem favoritismo, e de servir sem deixar que as diferenças de credo, língua ou classe os impeçam de o 

fazer. 

52 Os meus ensinamentos destruirão a semente do egoísmo e assim darão ao vosso espírito um campo 

de atividade sem fim onde podeis cumprir a vossa tarefa de amar. 

53 Dia após dia darei sinais aos homens para que despertem: a uns falarei durante as suas orações, a 

outros darei intuição, para que percebam a Minha voz. Aos que vivem longe da espiritualização, darei 

sonhos reveladores e proféticos; e aos materializados falarei por meio das forças da natureza, pois só 

acreditam no que vêem, ou no que podem provar com sua ciência. 

54 Mas se eles permanecerem dormindo ou surdos apesar desses gritos de advertência, eu os farei 

sentir Meu poder e Minha justiça que eles tanto desafiaram. 

55 Falo-vos de justiça, pois chegou o momento em que a minha foice corta o grão maduro. Vou 

colher o fruto que a bondade produziu, o trigo dourado que O Amor produziu. Todo o resto será destruído: 

Os frutos do pecado e as ervas daninhas do egoísmo, do ódio e do orgulho cairão sob a extremidade 

implacável da foice da Minha justiça. 

56 Eu venho na altura certa para cortar. Lembrai-vos que uma vez vos disse que o grão não deve ser 

cortado prematuramente, mas que o trigo e as ervas daninhas devem poder crescer e amadurecer juntos, e 

só depois ser cortados. 

57 Não é precisamente isto que estou a fazer neste momento? Eis como os Meus trabalhos deste dia 

confirmam os Meus ensinamentos da Segunda Era! 

58 Falo-vos por meio da mente de um portador de voz cujo órgão mental eu iluminei, e coloquei em 

seus lábios palavras de sabedoria para que o povo possa receber esta mensagem como alimento para o seu 

espírito. 

59 Vejo-vos espantados com esta manifestação, e é por isso que vos quero dizer imediatamente que, 

admirável como é, não é a última instrução que tenho para vos dar, nem a expressão mais elevada da 

Minha união com os homens. Considerai esta manifestação apenas como uma página do Livro da 
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Sabedoria Espiritual, que é uma promessa da nova revelação que vos darei. O livro está aberto diante do 

vosso espírito; é a minha sabedoria, e deste livro saem fluxos de luz, que inundam através do vosso ser. 

60 Não podereis partir para a batalha com a verdadeira força da alma enquanto não estiverdes 

convencidos da essência e da importância desta Obra. Por esta razão, em cada uma das Minhas 

manifestações, eu te banho com as Minhas provas de amor, para que o Meu povo possa estar convencido 

de que está avançando em um caminho seguro. 

61 Receba com amor este livro no qual está escrita a sua missão; mas não se deite para dormir neste 

tempo de luz. Que recompensa você poderia receber amanhã se não tiver mérito? Não esqueçam que todos 

os vossos esforços têm como meta final o alcance da luz, da paz e da perfeição espiritual. Que todos 

saibam que para alcançar esta perfeição vos foi mostrado o caminho certo, que a vossa consciência vos 

tem mostrado desde que viestes à vida. Mas para que você não se desvie do caminho quando encarnar na 

Terra, deixei o Meu rastro nele. 

62 Procure esse vestígio em cada momento passado e presente, e logo você vai encontrá-lo. 

63 Sempre te procurei, pois a tua alma, uma vez encarnada, empreendeu muitos caminhos, a maioria 

dos quais perdeu o seu caminho. Ah, criaturas fracas, que caíram por causa das vossas próprias decisões de 

vontade, e depois me culparam, dizendo que o caminho dos filhos de Deus está cheio de tentações! Digo-

vos que onde pensais ter visto muitos caminhos, devíeis ter seguido apenas um: o que me conduz a Mim; 

que onde vistes tentações, elas eram apenas frutos para serem aceites com conhecimento e reverência. 

Consegues imaginar o teu Pai a criar algo que teria o propósito de te tentar a pecar? 

64 Amanhã, quando o homem se libertar da sua carga de ignorância e materialismo, descobrirá que o 

que ele pensava ser um obstáculo era apenas um passo para a sua alma ascender e ganhar experiência; e o 

que ele pensava ser um precipício não era mais do que um teste para fortalecê-lo. Então ele descobrirá que 

o que o homem considerava ser a causa de suas quedas e suas falhas são os auxílios para ajudá-lo em sua 

perfeição. Diante desse conhecimento, desaparecerão do coração do homem todas as idéias supersticiosas 

que ele criou em relação ao mal. 

65 Que poder e que beleza o homem vai descobrir assim que abrir os olhos para a luz desta vida! 

Tudo o que sua ignorância o fez interpretar mal, de modo que ele caiu em erro e culpou aquele que criou 

todos os seres, desaparecerá da mente do homem. 

66 Enquanto as pessoas não compreenderem a verdadeira lei espiritual ou forem atraídas por este 

caminho, caem no fanatismo religioso, têm de enfrentar uma vida cheia de armadilhas, incertezas e 

sombras. 

67 Quando você vai começar a estudar Minha Doutrina, que é como um Sol Divino que ilumina a 

alma e nunca se esconde? Na sua opinião isso é impossível, mas eu lhe digo que essa luz logo iluminará 

todos os seres humanos. 

68 A voz d'Aquele a quem vocês chamaram "Rabino da Galileia" é a mesma que vocês ouvem nestes 

momentos. E se nesse tempo eu vos disse: "O homem não vive só de pão, mas de cada palavra de Deus", 

dirijo-me agora a vós para vos dizer que o homem não deve alimentar-se só de ciência ou conhecimento 

humano, mas da fonte Divina, porque dentro dele vive o Espírito que se alimenta só de amor, sabedoria e 

paz. Alimentai-vos e fortalecei-vos, ó meus discípulos, para que tenhais a verdadeira vida dentro de vós. 

69 Tempos de luta e amargura vêm sobre vós, e deveis estar preparados para dar testemunho do Meu 

ensinamento através da vossa fé e perseverança em seguir as Minhas instruções. 

70 Às vezes, os meus discípulos incrédulos querem que Eu lhes mostre o corpo que eu tinha na 

Segunda Era - as mãos trespassadas e sangrentas, para que eles possam acreditar que Eu estou novamente 

entre o Meu povo. E em seus corações me dizem: "Como testemunharemos de Ti, se não Te vimos?" Mas 

pergunto-vos, conheceis as minhas palavras de outrora, pelas quais vos anunciei que voltaria? Quando é 

que te anunciei que viria como um homem? Você deve ver para poder acreditar, porque você se 

materializou. Em contraste, há aqueles que, sem conhecer as profecias, sentem a Minha Presença e 

compreendem a verdade. São estes cujas mentes e corações são puros. 

71 O espírito é dotado de uma visão mais elevada do que a do homem, de modo que é ele quem 

descobre a verdade e nela contempla a face do seu Pai. Como descobrirás o Divino com os teus sentidos se 

o teu espírito não o percebeu primeiro? Estas palavras não são uma reprovação por causa da tua pouca fé, 
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nem eu te rejeito porque duvidas. Pelo contrário, estou em busca daquelas mesmas lâmpadas que se 

apagaram, para acendê-las com o fogo do amor do Meu Espírito. 

72 Alguns tremem de alegria quando ouvem esta palavra; eles são aqueles que sentem a Minha 

presença. Amanhã, quando eu não me manifestar mais nesta forma, aqueles que não puderam Me 

compreender ou que duvidaram quando Me ouviram, se lamentarão no curso de sua espiritualização, 

quando se lembrarem que estavam presentes na Minha manifestação e não acreditaram. Eu os banharei 

com a Minha luz, e eles ouvirão a Minha voz dentro deles dizendo: Não temas, procura-Me no fundo do 

teu coração, aí encontrarás muitas das Minhas palavras, guardadas para quando precisares delas. 

73 Vinde a Mim, povos e nações do mundo. Vinde, povo de todas as raças, a Minha Lei vos espera no 

Reino da Paz, para que possais formar um só povo - o povo de Deus. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 94  
1 A minha palavra tornou-se conhecida entre vós cheia de amor. Tem sido um bálsamo de consolo 

quando você veio até Mim chorando, e com conselhos paternos eu tive que corrigi-lo. Quando o dia se 

aproximar, quando eu silenciar esta palavra nos lábios dos portadores da Minha voz, vocês sentirão que ela 

vem de um juiz, embora seja sempre a mesma em seu amor e em sua ternura. Mas ela vai manter tanta luz 

que vocês vão descobrir até mesmo as falhas mais secretas e as manchas mais escondidas que vocês têm 

sobre vocês mesmos. 

2 Nunca poderás dizer de Mim que não apontei as tuas imperfeições, ou que te dei ensinamentos 

enganosos na Minha Doutrina. Amanhã, quando descobrirdes os vossos defeitos e apreciardes a grandeza 

desta revelação, sereis capazes de fazer justiça ao vosso Pai. 

3 Você ainda não entendeu esta verdade. Primeiro a escuridão colocou uma atadura escura em seus 

olhos, depois veio a luz da Minha palavra, mas você estava cego por ela. É inevitável que vocês estejam 

nas trevas por alguns momentos, até que se acostumem a esta luz e possam ver tudo o que os rodeia. Até 

lá, você deve ter cuidado com suas críticas, com suas palavras e suas ações, pois você ainda não poderia 

dar passos certos no caminho, nem falar da verdade como deveria. 

4 A verdade é uma só e eterna, e ainda assim - vejam os homens a trombeta de verdades diferentes! 

Quanto os Meus ensinamentos foram pisoteados na terra! 

5 Desde que Cristo vos falou da verdade, quantos tentaram falar dela! No entanto, eu pergunto-lhe: 

Eles também me tomaram como modelo no amor, na obediência e na atividade amorosa? Só eu sei quem 

têm sido meus verdadeiros discípulos e apóstolos em todos os momentos. 

6 Se amanhã, ao julgar esta proclamação, os homens vierem a duvidar da sua verdade porque foi 

dada através de bocados pecaminosos, farei com que compreendam que o pecado não Me repugna, pelo 

contrário, aproximou-Me daquele que se desviou. 

7 Outra prova do Meu poder que os homens reconhecerão é que só eu poderia fazer com que as 

bocas dos pecadores falassem com pureza, com lábios blasfemosos para proferir ensinamentos divinos, e 

com uma mente destreinada para transmitir ensinamentos e revelações cheias de sabedoria. 

8 Quais serão aqueles que surgirão neste tempo como verdadeiros apóstolos da Minha Palavra? Qual 

de vocês demonstrará aos seus semelhantes a beleza do Meu ensinamento? 

9 Suas obras são necessárias; indispensável é o testemunho vivo deste povo que ouviu Minha 

Palavra. 

10 A Ensinança que vos trouxe é como uma imensa tocha em torno da qual se devem reunir as 

multidões de homens, os homens que têm fome de verdade e sede de justiça, e também as almas erradas, 

os inquiridores que se consomem no desejo de luz. 

11 Preparai-vos para o tempo em que grandes multidões dos vossos semelhantes vão em busca do 

Oásis da Paz, mas fazei-o humildemente. Acumula na tua alma as virtudes que eu te trouxe em Minha 

Palavra. Procure não impressionar os seus companheiros com vaidades ou ensinamentos inanos. Eles vêm 

até si a voar daquela mesma coisa. 

12 Não só aqueles que ouviram a Minha Palavra através do órgão humano do entendimento serão 

chamados filhos deste povo. Todo aquele que tomar a sua cruz, todo aquele que ama esta lei e espalhar 

esta semente, será chamado operário na Minha vinha, apóstolo da Minha obra e filho deste povo, mesmo 

que não Me tenha ouvido através desta proclamação. 

13 Mais uma vez vos digo que não procureis formas externas de dar a conhecer a Minha Obra, pois 

então apresentareis muitos pontos vulneráveis aos quais vos oporíeis por parte das seitas e das 

comunidades religiosas. 

14 Se você busca melhoria moral, pureza em sua vida, espiritualização em sua adoração, não haverá 

armas, idéias ou doutrinas que possam derrotá-lo. Construa sobre o espírito e tudo será preservado e 

sobreviverá às visitas e batalhas, porque o espírito é indestrutível. Se você constrói sobre bases materiais, 

você está agindo como o tolo que ergue um edifício sobre areia que deve desmoronar ao menor tremor. 

15 Fazei dos vossos corações um tesouro para guardardes nele os Meus ensinamentos como o tesouro 

mais precioso que o vosso espírito recebeu até este momento. 
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16 Eu me apresento a vocês neste tempo de luta espiritual, pois vocês foram enviados ao mundo para 

falar desta Lei. Já foste libertado, já te afastaste dos inúteis; agora avança no caminho como os verdadeiros 

trabalhadores amados por Jesus. 

17 Eu te enviei ao mundo neste tempo para que fales de Mim e para que o teu espírito possa transmitir 

a sua experiência aos outros. 

18 Quando eu lhe revelei que você é Israel, foi para que você soubesse que tem seguido o Meu 

caminho na Terra por muito tempo, e também para que você refletisse sobre as suas responsabilidades. 

Não achas bem que, por vezes, te censuro pela tua falta de fé, de zelo ou de caridade? 

19 Um Deus tem falado com você desde o início dos tempos; um Deus que você deve reconhecer e 

amar. Além disso, quero que me ofereçam um tipo de culto. 

20 São os homens que criaram muitos tipos de deuses; cada um deles sente, adora e imagina-o de uma 

forma diferente. - Eu mantenho este povo longe de toda influência religiosa, para que aqui, em sua solidão, 

em seu isolamento, eles possam Me ouvir e Me entender, para que finalmente eles possam Me oferecer um 

culto digno de seu Criador. Eu fiz o mesmo naqueles tempos em que Israel foi durante séculos um cativo 

sob o jugo e o flagelo dos faraós do Egito. Foi o Meu 

Vontade de usar Moisés como mensageiro e de tirar da escravidão aquele povo que estava destinado a 

receber a Lei e a Luz que iluminava a humanidade. Comparai os acontecimentos daquela época com os de 

hoje, e compreendereis a intenção com que o Mestre vos falou desses acontecimentos. 

21 Teu espírito me diz que a humanidade também experimentou escravidão material, tribulações e 

flagelações nesta época, e que ela passou pela escravidão do espírito. 

22 Portanto, venho novamente até vós para vos dizer: Amai-vos uns aos outros como vos ensinei na 

Segunda Era, para que o vosso caminho seja suportável. Tenham espiritualidade, ordem, obediência, fé e 

caridade, e vocês se sentirão fortes na batalha e serão o exemplo para todos os povos da terra. 

23 Muitos lhe perguntarão qual é o caminho que está seguindo e para onde está indo, e quando virem 

que sua caminhada é humilde, mas cheia de certeza e firmeza, o seguirão com um coração cheio de 

confiança e fé. 

24 Hoje sua mente vem em desejo de alimento, o coração quer paz, a mente está sedenta de luz. Mas o 

Mestre diz-te: Nos primeiros tempos de sua evolução você possuía tudo isso, mesmo sem ter ganho mérito 

para obtê-lo. Agora, porém, vocês devem alcançar tudo com suas obras dentro da Lei, que os ensina a 

amarem-se uns aos outros. 

25 Nada lhe custou naqueles tempos para ter saúde, força, paz e abundância, e é por isso que você 

facilmente perdeu tudo. Agora vos digo que quando, com esforço, com trabalho e sacrifício, tiverdes 

recuperado o desdobramento daqueles dons que não apreciastes em todo o seu valor, não os perdereis 

mais, pois então usareis o que tendes, e jamais esquecereis o que vos custou obtê-lo. Você tem alguma 

idéia do quanto essa humanidade deve evoluir para despertar de seu sono profundo e partir com o objetivo 

de recuperar (esses dons) e evoluir? Mas você deve ir antes dele e ensiná-lo o caminho para o seu 

desenvolvimento espiritual. Agora que você ouve esta palavra e já forma uma comunidade, eu lhe digo 

para ter pureza na sua alma e perseverar na sua preparação para que você possa manifestar o Meu trabalho 

com total clareza. Quero que realizes com sinceridade a tarefa que te confiei. - Acalmem-se, pois não farão 

tudo; o meu amor solícito vos ajudará. 

26 De muitos pontos da Terra, indivíduos, grupos e multidões se apresentarão e falarão à humanidade 

sobre os novos tempos, sobre a espiritualização, e trabalharão pela libertação e fraternidade dos homens. 

Por isto, eu digo-te que farei o resto. 

27 Há obras que só eu posso realizar. Uma delas é a de salvar esta humanidade dos abismos que ela 

própria criou. Mas o Pai fica infinitamente satisfeito quando Ele se vê apoiado em Suas tarefas e deveres 

divinos por Seus filhos tão amados. Por isso, deixei a chamada ir para todos os homens. Explico-lhes o 

propósito da Minha manifestação, e depois escolho os corações de boa vontade para prepará-los como 

soldados e mensageiros da Minha Causa Divina. 

28 Eu logo veria esse povo espalhado como anfitriões nas ruas, povos e nações, levando a Boa Nova e 

o testemunho da Minha Palavra, assim como a luz das Minhas promessas. Se vocês realmente se unirem, 

verão grandes inspirações brotar de suas mentes, que será a chave que abrirá as portas ainda hoje fechadas 

para vocês baterem. 
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29 Naquela época eu lhe disse: a influência do mundo atingiu tal grau em você que você apagou cada 

traço das Minhas palavras anteriores de ensino? Esta é a razão de eu ter vindo. Quem entre os habitantes 

da Terra poderia fazer-te compreender todas as riquezas de experiência e luz que o teu espírito possui, 

ainda que não as manifeste porque as influências do mundo o impedem de o fazer? 

30 Entre a humanidade há aqueles que, em outro momento, seguindo uma promessa divina, 

atravessaram o deserto e ouviram a voz do Senhor em uma montanha. Descubro também outros que 

viveram no tempo de Jesus, que viram Suas obras e ouviram Sua palavra, que Me seguiram no deserto e 

comeram dos pães e peixes que dei às multidões depois de terem subido a montanha para ouvir aquela 

voz; e vejo também aqueles que, no dia da Minha crucificação, correram gritando com as multidões. 

Mesmo aqui, entre as multidões que vêm ouvir o mesmo Concerto Celestial (como no tempo de Jesus) que 

agora é novo para elas, eu descubro essas almas. 

31 Aqueles que choram, aqueles que tremem quando Me ouvem, e que reconhecem a voz que lhes 

fala, estes são aqueles cujo espírito ainda guarda o eco das Minhas palavras. 

32 Você nota quantos daqueles que vêm a esta manifestação permanecem para sempre neste caminho 

e se dedicam a estas tarefas aqui, sem qualquer poder humano para impedi-los de vir aqui para ouvir a 

Minha Palavra? São aqueles que ainda devem a Deus uma dívida de amor de outro tempo e que não 

tiveram a oportunidade de se entregar a Ele, mas que prometeram esperar por Mim a fim de Me seguir e 

Me servir até o fim. 

33 Hoje lembro-lhes os eventos que já viveram. 

34 Naquele tempo, meus discípulos, quando souberam que eu logo me afastaria deles, perguntaram-

Me: "Senhor, quando voltaremos a ver-Te?". Então eu lhes disse em que tempo eu voltaria e que sinais do 

meu retorno eu daria. 

35 Agora eu digo aos novos discípulos: Este é o tempo predito, os sinais se cumpriram sem faltar um. 

36 Sabes que esta manifestação por meio do órgão humano do entendimento também chegará ao fim, 

e como aqueles a quem pedes: "Senhor, quando a Tua Palavra já não for para ser ouvida - já não teremos a 

felicidade de sentir de alguma forma a Tua manifestação?". A isto eu respondo-te: Depois deste tempo virá 

o da tua espiritualização, o da comunhão directa com o teu Senhor, na qual Me sentirás eternamente 

presente. Uma vez atingido esse grau de elevação, nunca mais dirá que o Pai está vindo ou que Ele partiu, 

pois então terá compreendido que eu estou sempre com você. Então lembrar-se-ão que vos disse através de 

Jesus: "O Reino de Deus está dentro de vós." 

37 Leva a Boa Nova para as nações. Espalhe esta mensagem por todo o lado. Considerai que muitos 

dos que Me esperam acreditam que eu irei aparecer na Terra como homem. Mas eu nunca disse isso, mas 

fiz você entender que a minha vinda seria espiritual, que eu viria "sobre a nuvem". 

38 Já vos disse que irei visitar igrejas e seitas para as sacudir da sua letargia. Eles verão então a luz 

deste tempo e alimentarão o ideal de espiritualização. Mas é necessário que você cumpra a parte que lhe 

confio. Pois esta semente está apenas esperando para cair no solo para germinar e dar frutos de sabedoria e 

progresso espiritual entre a humanidade. 

39 O exemplo deste povo simples aqui, que segue seu caminho sem clero para guiá-los e que Me 

oferece adoração sem cerimônias e símbolos, será um chamado que desperta aqueles que ainda estão 

dormindo em sua noite de séculos e será um estímulo para a renovação e purificação de muitos dos Meus 

filhos. 

40 Não tente ignorar a sua responsabilidade neste trabalho. Não esqueçais que vos enviei à Terra 

como pioneiros e profetas da Terceira Era. 

41 Em verdade vos digo, se eu me mostrasse nesta hora com o mesmo corpo com que Me vistes na 

ocasião, vereis Minhas feridas frescas, e Meu semblante ainda impresso com a marca da morte sacrificial. 

Mas seria uma reprovação constante para a humanidade, e eu prefiro esconder de ti as Minhas feridas e 

mostrar-te apenas a Minha luz. Por que muitos querem me ver como um homem na forma de Jesus? Você 

não entende que eu sou mais do que uma forma? É verdade que eu me permiti ser visto na forma de Jesus, 

tanto neste tempo como naquele tempo. Mas esta graça não foi para todos; não é necessário que todos Me 

vejam desta maneira. Mais uma vez vos digo: "Abençoados sejam aqueles que acreditaram sem ver." 

42 Quando os homens tiverem descartado os costumes religiosos exteriores e em vez de Me 

procurarem em imagens que são obra do homem, eles se espiritualizarão, eles Me entenderão como sendo 



U 94 

76 

tão grande e onipotente que não concordarão em Me ver limitado e não terão o desejo de Me ver à 

semelhança de Jesus - nem mesmo espiritualmente. 

43 Como é difícil de cumprir a tarefa do vidente neste momento. Não basta que ele tenha o dom da 

visão espiritual, se não tiver iluminação interior. Quem poderia guiá-lo senão a sua consciência, e quem 

poderia livrá-lo do erro senão a oração e a vigilância espiritual? 

44 Israel teve sete grandes profetas na Primeira Era. Eles falaram e escreveram sobre o futuro da 

humanidade, sobre as visitas que viriam sobre as nações, e também anunciaram as revelações Divinas que 

o Senhor concederia aos homens. Eles não eram grandes porque falavam muito, mas porque se elevavam 

espiritualmente em desejo da Minha luz. 

45 O Pai quer agora o mesmo dos novos profetas, isto é, que ofereçam à humanidade uma única 

imagem do espiritual, que, no entanto, está cheia de verdade e da qual eu disse aos Meus trabalhadores: 

Oferecei-me como colheita da vossa semente pelo menos três grãos, mas eles serão capazes de germinar, e 

não um alqueire em que predominam a palha e o joio. Não esqueça que são as suas obras que preparam o 

seu caminho para a eternidade. 

46 Agora que Meu Divino Espírito se faz conhecido por vós, envio-vos um raio de luz que toca a 

mente do portador da voz e vos transmite a Minha luz que se tornou a Palavra. 

47 Eis aqui a "Palavra" entre vós, a mesma que vos falava na Segunda Era. É a mesma Doutrina e a 

mesma essência; no entanto, hoje não estou revestido de um corpo humano. Então Meus pés tocaram o pó 

do mundo; hoje apenas a Minha Luz é revelada ao vosso espírito. Preparem seus corações para que vocês 

possam Me sentir, e se nutram de Minha Palavra, sabendo na verdade que o homem não vive só de pão. 

Eu vos darei Meu Corpo e Meu Sangue, que uma vez apresentei como pão e vinho. Agora, de uma 

maneira espiritual, será a Minha Palavra que substituirá o pão que é o Meu corpo, e a essência espiritual da 

Minha Palavra será o vinho que vocês beberão como o Meu sangue. 

48 A alma do povo treme de êxtase com a Minha presença. Também o Mestre é abençoado com a 

presença dos novos discípulos. Ouça agora o Mestre falar* com os Seus apóstolos da Segunda Era: 
* Estes estão mentalmente presentes no rally. 

49 "Amado João, que colocou o teu templo contra o Meu Coração, tu queres que todos os que Me 

escutam se tornem dignos de se apoiarem em Mim, de sentirem a Minha Paz, de estarem perto da Fonte da 

Vida. Sua luta não terminou, seu Espírito ora incansavelmente, enviando sua luz entre a humanidade da 

Terceira Era, a quem você profetizou muitas coisas maravilhosas. Nesta época, querido João, estás agora a 

experimentar o cumprimento das manifestações que viste nas tuas visões e arrebatamento, cujo significado 

não conhecias, nem sabias quando elas iriam acontecer. "Observa em oração pelo mundo." 

50 "Judas Iscariotes, meu apóstolo, hoje há humildade em tua alma, pois a expiação tem sido amarga, 

muito amarga. Hoje, no entanto, a sua influência derrama benéfica sobre a humanidade. Invisivelmente 

você se oferece como um conselheiro para os homens. Eu te dei Minha Paz, discípulo - por que você não a 

sente em toda a sua alma? chorastes muito, embora eu nunca vos tenha negado o Meu Consolo e o Meu 

Perdão. A razão é que estás à espera que o último dos Meus filhos seja salvo, para depois Me dizeres: 

'Senhor, desce da Tua cruz, agora estou em paz, agora sou digno de receber o Teu perdão'". 

51 "Enquanto você vir a humanidade mergulhando mais e mais no pecado a cada dia, blasfemando, 

traindo e crucificando-Me através dele, sua alma sofre tormentos que o mundo não pode imaginar, e todo 

pecado que Me machuca, você sente como se fosse você quem Me machucou. 

52 Filho, discípulo, tira da Minha mesa o pão e o vinho que deixaste naquela noite, que foi a última 

experiência que tive contigo como homem. Eu digo-te: Coma e beba, hoje eu lhe ofereço o que você não 

recebeu naquela refeição e o que todos os outros receberam. Retiro a vossa necessidade e a vossa miséria, 

e por causa da humildade que hoje é vossa como fruto de um grande arrependimento - recebei a Minha 

Paz dentro de vós e encontrai nela o Meu Corpo e o Meu Sangue". 

53 Eis, pessoal, estas são as minhas novas lições de amor. Faz ao teu semelhante o que me vês fazer a 

ti. O que você deve fazer com o Meu trabalho neste tempo? Eu vejo um novo Calvário e cruzo diante de 

mim. Minha Paixão não terminou, Minha Paixão não terminou no Calvário, Meus passos ainda deixam o 

seu rastro sangrento. 

54 Meu povo, humanidade, venha em Meu caminho e eu transformarei seu sacrifício em vida eterna, 

sua dor em alegria, e quando você chegar ao topo da montanha, você verá Meu amor esperando por você. 
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O mundo também Me espera, ele tem fome e sede do Meu amor. Mas eu irei a todos, pois esta era a minha 

promessa. Um dia, quando as nações estiverem em paz, e o pecado for erradicado, e os homens se amarem 

como irmãos, eu vos mostrarei a espada com que vos derrotei: o amor. 

55 Quão humilde é esta manifestação para aquele que a vê com os olhos da carne! Mas que profundo 

e grande para aquele que o contempla com o coração e o espírito! 

56 Como você está perto de mim agora, foi naquela última noite na Segunda Era. O sol estava se 

pondo quando Jesus falou aos seus discípulos pela última vez naquela sala. Eram as palavras de um pai 

moribundo para os seus filhos tão queridos. A tristeza estava em Jesus, e também nos discípulos, que ainda 

não sabiam o que esperava algumas horas depois Aquele que os tinha ensinado e amado tanto. O seu 

Senhor estava prestes a partir, mas eles ainda não sabiam como. Pedro chorou, agarrando o cálice ao seu 

coração; as lágrimas de João molharam o peito do Mestre; Mateus e Bartolomeu estavam ao lado de si 

mesmos em Minhas palavras prospectivas. Philip e Thomas esconderam a sua amargura enquanto 

comiam. Tiago o mais novo e o mais velho, Tadeu, André e Simão eram burros de dor; contudo, havia 

muito que eles falavam comigo com o coração. Judas Iscariotes também carregava dor em seu coração, 

mas também medo e remorso. Mas ele não podia voltar, porque a escuridão tinha tomado posse dele. 

57 Aproximava-se o martírio na cruz, do qual Cristo deixou sua Mãe, por assim dizer, como uma 

cotovia que daria calor àquelas criancinhas, enquanto a luz do Espírito Santo descia para iluminar aquelas 

pessoas. Logo, depois de seus momentos de fraqueza, eles se sentiriam suficientemente fortes para se 

espalharem pelo mundo, proclamando a Boa Nova e anunciando o Reino dos Céus para as nações pagãs e 

idólatras. 

58 Quando Jesus compartilhou Suas últimas palavras e admoestações, aqueles discípulos estavam em 

lágrimas. Mas um deles não estava mais lá, sua alma não podia receber tanto amor, nem ver tanta luz, e 

assim ele partiu porque aquela palavra lhe abrasava o coração. 

59 Crentes deste tempo, novos discípulos: permiti a traição de um discípulo no Meu apostolado da 

Segunda Era, para vos dar uma grande lição sobre ele. Não vos torneis juízes daquele a quem julguei com 

amor, e a quem também perdoei. Ao invés disso, tome-o como um livro aberto e como um símbolo. 

Quantos de vocês que agora o condenam carregam um Judas no coração? 

60 Nestes momentos em que vos falo, lembrando-vos desses acontecimentos, a Estrela do Rei 

também se esconde a si mesma. É o mesmo sol que brilhou sobre a humanidade daquela época. Mas 

agora, enquanto vos falo desta maneira, os gritos das nações e o rugido das vossas guerras elevam-se até às 

alturas do céu. 

61 Quanta miséria eu vejo no vosso mundo, e que tristeza profunda está no Meu espírito! 

62 Bem-aventurados aqueles que se lembram com tristeza em seus corações do dia em que Jesus se 

apresentou diante do tribunal, do qual Ele subiu ao Calvário, seguido pelas multidões. 

63 Hoje, o Meu Espírito sente-se entre vós numa nova prisão, mas é feito de amor, é o do vosso 

coração no qual Me quereis aprisionar, porque começais a amar-Me. Também vejo a nova cruz onde Me 

exaltarás. Mas não é aquele em que Me deixastes morrer; hoje é aquele da vossa espiritualidade que anseia 

pelos Meus braços abertos e que anseia pelo fluxo do Meu Sangue Divino, que é a Vida. Hoje vocês não 

Me acusam, pelo contrário, vocês são Meus defensores porque agora sabem da Minha inocência. 

64 Não posso dizer o mesmo de todos, pois os homens acumularam tantas imperfeições e tantos 

pecados no mundo que estes também são para Mim como uma nova cruz de dor que eles prepararam para 

Mim para este tempo. 

65 Todos vocês foram libertados pelo Meu exemplo e não poderão perecer. No entanto, é necessário 

que eu vos salve das trevas que vos envolvem e não vos permita reconhecer a verdadeira vida. 

66 Quantas emoções conflituosas movem o teu coração quando ouves a Minha palavra, pessoas 

amadas! Este tom triste em que vos falo dessas horas de amargura comove a maioria daqueles que 

sofreram muito, pois esta vida é de sofrimento e é Calvário. 

67 Naquele tempo três juízes me julgaram: Anás, Pilatos e Herodes, e o povo executou o julgamento 

sobre mim. Agora vos digo que muitos são Meus juízes, e maior ainda é o número daqueles que Me 

infligirão dor neste tempo. Mas quanto mais os homens abominarem Minha Lei e Minha Doutrina - 

quando ela for mais perseguida e rejeitada, a voz do povo de fé ressoará, pois o mesmo não acontecerá 

como na Segunda Era; agora eu não estarei só. 
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68 O "cego" a quem Jesus restaurou a visão gritará no topo dos seus pulmões que viu a luz. Os 

"mortos" levantar-se-ão e darão testemunho da Minha verdade. O coração sensível da mulher será fiel a 

Mim, e os homens de alma forte serão os Meus novos ajudantes no carregar a cruz. 

69 Maria não estará ausente, nem estará longe de nenhum dos Meus passos, e o seu Espírito Celestial 

seguir-Me-á por toda a parte, pois Cristo e Maria já foram um com o Pai antes de virem à terra. 

70 Humanidade, humanidade, hoje eu não poderia dizer, como naquele tempo, "Pai, perdoa-lhes, 

porque não sabem o que fazem", porque não há quem não tenha bebido o Sangue do Cordeiro, aquilo que 

é Luz, Verdade e Vida. 

71 Um momento foi suficiente para Dimas encontrar a salvação, e foi o último da sua vida. Ele me 

falou desde a cruz, e embora ele tenha visto que Jesus, a quem chamavam de Filho de Deus, estava na 

garganta da morte, ele sentiu que era o Messias, o Salvador, e se entregou a Ele com toda a contrição de 

seu coração e toda a humildade de sua alma. Foi por isso que lhe prometi o Paraíso nesse mesmo dia. 

72 Digo-vos que farei com que todos os que pecam inconscientemente, mas que falam comigo no fim 

da sua vida com um coração cheio de humildade e fé, sintam a ternura do Meu amor misericordioso que o 

eleva das dificuldades da terra para o fazer conhecer a felicidade de uma vida nobre e elevada. 

73 Deixei-vos Maria aos pés da cruz, naquela montanha que recebeu o Meu Sangue e as lágrimas da 

Mãe. Lá ela ficou esperando por seus filhos, pois será ela quem tirará a cruz de seus ombros e lhes 

mostrará o caminho para o Céu. 

74 "Tenho sede", disse eu àquela multidão que não entendia minhas palavras e festejava com a minha 

morte. O que eu poderia dizer hoje, quando vejo que não é apenas uma multidão, mas o mundo inteiro que 

viola o Meu Espírito sem estar consciente da Minha dor? 

75 Minha sede é infinita, inconcebivelmente grande, e só o vosso amor será capaz de saciá-la. Por que 

me oferecem um culto externo em vez de amor? Não sabes que enquanto te peço água, ofereces-me gal e 

vinagre? 

76 Embora a Minha taça seja tão amarga neste momento, a Minha cruz tão sangrenta, e a Minha 

solidão tão grande, não Me ouvirás exclamar: "Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?" Por essa 

prova que Jesus vos deu, mostrando abertamente que a Sua dor era humana e real, não vos darei hoje, 

porque venho em Espírito. 

77 Cristo é o Mestre, e Ele vos ensinou até o último momento. Quando esse tempo chegou, e Ele viu 

Sua obra terminada, Ele humildemente entregou-a a Seu Pai, dizendo: 

"Tudo está realizado." 

78 Quando Jesus, que era o Caminho, a Verdade e a Vida, terminou a Sua Missão com aquela oração 

de sete palavras, dizendo finalmente ao Seu Pai: "Nas Tuas mãos entrego o Meu Espírito", considerai se 

vós, discípulos daquele Mestre, podeis deixar esta vida sem a oferecer ao Pai como um tributo de 

obediência e humildade, e se podeis fechar os olhos a este mundo sem pedir ao Senhor a Sua protecção, 

uma vez que não os abrireis novamente enquanto não estiverdes em outras regiões. 

79 Toda a vida de Jesus foi um sacrifício de amor pelo Pai. As horas que a Sua agonia na cruz durou 

foram uma oração de amor, intercessão e perdão. 

80 Este é o caminho que te mostrei, humanidade. Vive seguindo o teu Mestre, e eu prometo levar-te 

ao Meu peito, que é a fonte de toda a bem-aventurança. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 95  
1 O que você poderia pedir àquele que o criou que Ele não lhe concedeu, se o que você pede é o bem 

do seu corpo ou da sua alma? Mas tens de aprender a concordar com a Minha Vontade. Vive-se numa 

época de reparação, em que não se deve rebelar contra os seus julgamentos. 

2 Amor, pois o teu amor ajudar-te-á a emendar-te. Destrua todo o egoísmo com a sua actividade de 

amor. 

3 A terra em que você caminha é transitória, suas andanças aqui são breves, depois das quais você 

entrará na vida eterna. E no entanto, quero que conheçais o caminho deste vale de lágrimas, que está 

marcado com os mandamentos da Minha Lei. 

4 Não fiques fraco na fé, nem na esperança. Tenha sempre em mente que o fim desta jornada da vida 

chegará. Não esqueçais que a vossa origem estava em Mim, e que o destino final também estará em Mim, 

e que o destino é a eternidade, pois não há morte da alma. 

5 Tenha a eternidade como o ideal do seu esforço e não perca o ânimo nos altos e baixos da vida. 

Sabes se esta é a tua última encarnação na Terra? Quem pode dizer-lhe que neste corpo que tem hoje, 

pagará todas as dívidas que contraiu à Minha justiça? Portanto, eu digo-vos: Use o tempo, mas não se 

apresse. Se aceitardes os vossos sofrimentos com fé e rendição, e esvaziardes o cálice com paciência, em 

verdade vos digo que os vossos méritos não serão infrutíferos. 

6 Cuidai para que o espírito avance sempre, para que vós nunca, jamais deixeis de vos aperfeiçoar. 

7 Sou eu quem coloca as provas no seu caminho para parar a sua alma quando ela se afasta do 

caminho da Minha Lei e quer viver sozinha de acordo com o seu próprio gosto. Investigue o motivo das 

provas, eu permito que o faça, para que você possa confirmar que cada uma delas é como um cinzel que 

trabalha o seu coração. Esta é uma das razões pelas quais a dor o aproxima de Mim. 

8 Mas o homem sempre procurou prazeres, procurou poder e esplendor para elevar-se à posição de 

Senhor na Terra e para ser governante sobre os seus próprios irmãos. Já que vos criei a todos com o 

mesmo amor, porque é que sempre houve aqueles que fingem ser algo superior? Porque é que tem havido 

aqueles que governam os homens com o chicote sob humilhação? Por que existe aquele que rejeita os 

humildes e cujo coração permanece indiferente quando causa dor ao seu próximo? Porque estas são almas 

que ainda não me reconheceram como pai, que ama todas as suas criaturas, e também não como o único 

senhor de todos os seres vivos. É por isso que há homens que tomam o poder e desconsideram os direitos 

santificados do homem. Eles Me servem como instrumentos da Minha justiça, e embora pensem que são 

grandes senhores e reis, eles não passam de servos. Perdoa-lhes! 

9 Esta é a terceira vez em que vos ensinei a lição que é unir a humanidade espiritualmente. Pois é de 

minha vontade que as línguas, as raças, as diferentes ideologias deixem de ser um obstáculo à sua união. A 

essência espiritual da qual eu criei um espírito é a mesma que todos possuem, e as substâncias que 

compõem o sangue que flui através das veias do homem são as mesmas em todos. Portanto, todos são 

iguais e dignos de Mim, e por tudo o que eu vim de novo. 

10 Vim porque vi vossas almas pobres em virtudes, e quero fazê-las ricas. Mas não me peçais as 

riquezas da terra, porque eu vo-las tenho dado como herança desde o princípio. Pede-me e procura a 

purificação da alma que ainda não possuis. Reconhecer que a Minha Lei ainda não está a ser seguida. 

11 Séculos e eras passaram, mas a humanidade não despertou verdadeiramente para a vida de luz e 

verdade. É por isso que cada vez que você derrama uma concha corporal, você volta ao mundo espiritual 

nu e necessitado, faminto e sedento. Ainda assim, não brota do coração do homem uma fé tão grande e 

uma vontade tão grande que ele esteja disposto a seguir-Me no caminho marcado pelo vosso Pai com 

traços de sangue e de amor. 

12 Assim é que a dor deprime os homens com toda a sua violência e os faz perceber que estão fora do 

caminho certo, e os chama a buscar o Pai, como o Filho Pródigo fez em Minha Divina Parábola. Que 

importa que venhais a Meus portões nus ou em trapos, chorando e cheios de vergonha, quando é Minha 

vontade que Me busqueis, que batais à Minha porta, que vos lembreis de Mim? Meus braços amorosos se 

abririam então cheios de perdão e misericórdia, te abraçariam e te devolveriam a tua herança perdida e 

desperdiçada, te sentariam à Minha mesa para desfrutar da comida e do fruto da vida eterna. 
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13 Deixem que o Meu amor penetre nos vossos corações e vos console e vos cure, que ele vos salve 

de novo, que vos liberte e quebre as correntes que vos prendem às paixões, à miséria e à ignorância. Quero 

que o Reino do Céu chegue ao coração dos homens e que as vossas paixões não estabeleçam o seu reino 

neste mundo. 

14 Discípulos, compreendam que vos enviei ao mundo para amar os vossos semelhantes, para 

mostrar-lhes a vossa misericórdia, para rezar por eles, para viver por eles. Mas não esperais que vos 

devolvam o amor pelo amor (recebido), mas que se armem para suportar a dureza do coração humano, a 

ingratidão, o egoísmo. Esteja preparado para a calúnia e traição, mas não perca a coragem por causa disso, 

e perdoe-os antecipadamente com todo o seu coração. 

15 Quando você se sentir só, quando precisar de amor, quando não houver voz de amigo na terra para 

consolá-lo, nem ninguém para compartilhar seu pão com você, procure-Me. Volte-se para Aquele que ama 

mesmo quando não é amado, para Aquele que na verdade perdoa todos os pecadores, os cura e os 

conforta. 

16 Nem todos serão ingratos e indiferentes ao vosso trabalho; às vezes sereis estimulados pela 

compreensão, caridade e bondade dos vossos semelhantes. 

17 Quero que sejas piedoso na tua simplicidade e que descubras as Minhas bênçãos na tua pobreza. 

Enquanto o mundo precisa da Minha paz, tropeçando e caindo apesar de toda a sua ciência e falso 

esplendor, vocês, os pobres, possuem o tesouro da paz. Por que você não espalha essa paz sobre a 

humanidade com suas orações, obras e palavras, como um manto de amor e misericórdia? 

18 Todos vós possuís os dons do espírito que estão começando a se desenvolver nesta Terceira Era, 

através da evolução que as almas alcançaram. Intuição, a face espiritual, revelação, profecia, inspiração, 

manifestam-se claramente entre os homens, e este é o anúncio de um novo tempo, é a luz do Livro dos 

Sete Selos aberto neste momento em seu sexto capítulo. Mas vós, que sabeis para que servem estas 

manifestações e compreendeis os tempos em que viveis, direcionai os vossos dons espirituais para o 

caminho do amor. Esteja sempre preparado para oferecer a sua ajuda amorosa, e você estará de acordo 

com a Minha lei e servirá de exemplo para os seus semelhantes. Então vocês serão meus discípulos e serão 

reconhecidos como tal. 

19 Se você sabe como fazer uso do Meu Trabalho com verdadeira caridade, será como um bote salva-

vidas na sua vida. Vai acolher-te como uma mãe quando estiveres perdida em lágrimas nos caminhos da 

vida. 

20 Vós Me pedis que a proclamação da Minha Palavra não cesse, pedis-Me que o tempo desta 

revelação entre vós seja prolongado. Mas digo-vos: as minhas leis são imutáveis, a minha vontade é 

irrevogável. Nada será capaz de fazer para mudar o meu decreto. Nem as lágrimas nem os votos me 

levarão a prolongar este tempo. Diz-se e escreve-se que Minha Palavra não será mais ouvida a partir do 

ano 1950. Quem ainda estará comigo, então? Você não sabe o que estou preparando três anos antes da 

minha partida, mas você deve estar acordado. 

21 No Reino do Pai, há um ser cheio de graça, ternura e calor. É Maria, a tua mãe, ela está sempre 

contigo. Aprendam a acolhê-la dignamente nos vossos corações, sintam o seu carinho gentil. Entenda que 

para ela você é sempre seu filho. A Mary vai ajudar-te a chegar até Mim. Vós que estais doentes de corpo 

e alma, eu não vos rejeitarei por causa da vossa pobreza. Ouve a minha palavra, porque será como 

bálsamo nas tuas feridas. 

22 Quantos de vocês estão espantados que nestes momentos Me escutam com lágrimas de amor, de 

alegria, de arrependimento nos olhos, embora apenas há poucas horas estivessem se entregando às paixões 

do mundo. 

23 Dou-te os meus ensinamentos para que os estudes com interesse e os pratiques amanhã com amor. 

24 Há muito tempo que vos dou as minhas instruções, mas não descubro entre tantos discípulos os 

discípulos que serão os mestres de amanhã. Mas continuarei a dar-vos a minha instrução até que o desejo 

de evolução desperte no vosso espírito. 

25 Eu escolhi aqueles inaptos para as ciências da terra, pois não o são para os ensinamentos do 

Espírito. Escolhi os pobres, porque com um átomo da Minha graça que lhe concedo, ele se sente elevado e 

honrado. Não tanto o homem rico, que nunca está satisfeito, por muito que eu lhe conceda. Mas o pobre 

homem, que foi adornado com o conhecimento dos dons espirituais que possui, eu ensino que ele não 
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guarda seu tesouro para si mesmo, mas que o compartilha com seus irmãos e irmãs. Se o conhecimento de 

que ele tem esses dons espirituais encanta o espírito, é porque ele se tornou consciente do valor que eles 

têm. 

26 Aquele que luta para perseverar no caminho (da Lei), fá-lo porque se lembra de tudo o que teve de 

sofrer para alcançar o que agora possui. Entenda que aquele que se afasta do caminho é ingrato não tanto 

para o seu Senhor, mas para si mesmo. 

27 Não sabeis que aquele que vive contrariamente à Minha Lei se priva das suas virtudes e dons 

espirituais? 

28 Neste preciso momento, estou devolvendo aos homens toda a sua herança que eles tinham 

desperdiçado. Ninguém permanecerá sem a luz do Meu Espírito. Mesmo antes do ano 1950, que - como já 

vos anunciei - será o ano da Minha partida, ninguém se sentirá necessitado, fraco ou ignorante. 

29 As plantas parasitárias florescerão e darão frutos; mas como eu sou poder, sempre haverá tempo 

suficiente para Mim salvar as vossas almas. Mas para você, cada oportunidade que passar e cada passo que 

der para baixo fará seu retorno ao caminho certo mais doloroso. 

30 Hoje vim para vos afastar dos grandes vícios para que Me ouçam num caminho de paz e possam 

ponderar e compreender as lições que vos estou a dar. 

31 Aprenda que a sede do espírito é saciada apenas pela água cristalina, para que você nunca absorva 

água turva e poluída. 

32 Se no mundo vocês sempre tiveram alguém para servi-los, e vocês experimentaram honras, à 

Minha maneira não terão servos nem glória vã. Sereis Meus servos que servem os seus semelhantes. 

33 Fiz-te chegar ao cume que desejavas, e quando estavas nele, ouviste a voz do Senhor a dizer-te: Há 

muito que prestas a tua homenagem ao "Imperador", agora dá-me o que é Meu. Você já desfrutou o 

suficiente das satisfações do mundo, e agora é hora de preparar sua jornada para a eternidade; pois 

ninguém sabe se ele deve ou não voltar a este mundo. 

34 Digo-vos: Sede benditos porque louvastes o nome de Maria, que vos preparou cheios de amor para 

receber a Minha instrução, e porque Me mostrastes a vossa alegria e o vosso anseio de continuar 

avançando. Meu desejo é ver-vos salvos, e há dor em Meu espírito porque são poucos os que Me seguem, 

e muitos dos que não ouviram Minha palavra e cujo espírito ainda permanece indiferente e surdo às 

Minhas inspirações. 

35 Eu dou vida e alimento a todos os seres e cuido do seu bem-estar, enquanto vocês ainda não 

entenderam que o seu destino é amar e servir. É por isso que vos falei de muitas maneiras, e os Meus 

ensinamentos serão repetidos até que estejais convencidos dos vossos deveres e obedeçais às leis que vos 

têm sido dadas desde o início dos tempos. 

36 Dou-vos outra oportunidade de fazer obras de misericórdia para que possais multiplicar a vossa 

colheita e armazená-la no Meu celeiro, onde os vossos méritos não se perderão, mas multiplicar-se-ão. 

Mostrai-me aqueles que converteste de má semente em boa, aqueles que choram a quem consolastes, 

aqueles que fizestes sair das trevas do vício e que levastes para um lugar seguro. Isto é o que eu te peço. 

Não se esqueça dos seus deveres espirituais para com aqueles que ainda estão materializados. Lembra-te, 

eu disse-te para não te preocupares com o amanhã. Tudo está previsto e concedido por Mim, vós só deveis 

confiar no vosso trabalho, que será sempre abençoado pelo Pai. Você deve viver de acordo com a Minha 

vontade, não apenas no espiritual. Dei-vos duas leis a observar: uma governa o espírito e infunde em vós 

sensações e pensamentos elevados; a outra vos mantém em harmonia com a natureza material, e ambas 

vos fazem um comigo na sua perfeita harmonia. 

37 Unam-se em um só pensamento e confiem em Mim. Eu te amo desde antes de te enviar ao mundo, 

e onde quer que você tenha estado, eu te protegi. Tenho sido incansável no meu zelo em equipá-lo. Qual 

de vocês será quem se envolverá no Meu trabalho e verá o início da restauração neste mundo? Em verdade 

vos digo que serão os filhos de vossos filhos que falarão do que haveis experimentado e ouvido de Mim. 

Mas quando atingirem grande maturidade e tiverem grandes visões espirituais que indicam o futuro para a 

humanidade, quão felizes serão, porque poderão revelar quão grandes são os dons que o amor de Deus vos 

concede. 

38 Quando todos os Meus filhos souberem que Eu me revelei mais uma vez, quando a Minha Palavra 

for sondada e as Minhas instruções forem cumpridas, a luz do Sexto Selo iluminará cada criatura, e todos 
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vós sereis despertados. Nesse tempo, a confusão e a perversidade cessarão, as guerras terminarão e a vida 

do homem será envolvida pelo Meu amor e pela Minha graça. Só o amor, a misericórdia e o perdão 

estarão vivos nos corações. A intuição será um dom de todos, e a consciência falará com total clareza, e a 

sua voz será ouvida e obedecida. 

39 Tende fé em Mim, para que possais fazer obras espirituais; porque, se não tiverdes fé, não podereis 

curar e vos sentireis pobres e necessitados, ainda que tenhais a Minha autoridade. Mas também lhe digo 

isto: Quando vieres em auxílio dos teus irmãos e irmãs, não os humilhes, não ergas tronos, nem procures 

vassalos. Seja humilde, ame-os e trabalhe com abnegação no círculo de pessoas que lhe foram designadas. 

O que vocês farão aos vossos irmãos, terão feito por vocês mesmos. Pense como você será julgado se fizer 

obras contrárias à Minha Lei, dizendo que você é Meu discípulo. 

40 Eu recebo sua colheita neste mundo onde você tem lutado e sofrido pela Minha Causa. Um 

coração diz-me: "A minha semente é pequena, mas multiplicá-la-ei, porque estou comovido pelo vosso 

amor e pela vossa paciência Divina". 

41 A sua paz interior depende da sua elevação espiritual. Tenho mais para te dar do que me possas 

pedir. Sempre que se dedicarem ao trabalho espiritual, façam-no com toda a força do seu ser, e quando se 

voltarem para o mundo para obter o pão para o corpo, trabalhem com amor para que possam cumprir as 

leis que os governam. 

42 Se vocês foram bons filhos e, posteriormente, bons pais, não tenham medo de aparecer diante de 

Mim. Se você já experimentou ser desobedecido, e não pode corrigir seu filho que cometeu uma 

transgressão, e por isso você tem uma ferida profunda em seu coração, lembre-se que eu recebi milhares e 

milhares de vezes a ingratidão e o desrespeito de Meus filhos, e então me tome como seu modelo. Eu 

sozinho julgo as obras de todos os seres. Os pais dar-me-ão uma conta para os seus filhos, e esta última 

para os seus pais. Tenho inspirado virtude em ti para que sejas a base de um mundo saudável e forte, e 

quando te pergunto sobre os seres que enviei para o seio da tua família, imagina-los como rosas 

perfumadas e lírios frescos no jardim que cuidaste. 

43 Minha Palavra traz paz para aqueles que precisam dela, mas nem todos têm sido capazes de 

recebê-la. Muitos não se comovem com os Meus esforços, nem sentem a Minha dor devido à sua falta de 

amor. 

44 Anseio por ver força de fé em vós, pois virá um tempo de perseguição, quando sereis interrogados 

e julgados. Quando estiverdes equipados, falarei através de vós e revelar-Me-ei nas vossas obras de amor 

pelos vossos semelhantes. 

45 Sede misericordiosos e recebereis misericórdia dos vossos semelhantes. Obedeçam às minhas 

inspirações e rejeitem perigos e tentações. Aqueles que Me rodeiam hoje não são justos, mas estão a 

caminho de se tornarem justos e de alcançarem a salvação. 

46 Tudo o que me pedires com humildade e boa intenção, eu conceder-te-ei. Tudo o que pedirdes em 

nome de Maria para o bem do vosso desenvolvimento espiritual ser-vos-á concedido. Peçam por todos, 

pois vocês são uma criança aos Meus olhos, que eu amo e que quero salvar. 

47 Vieste à Terra de acordo com a Minha Vontade, por isso me fiz conhecido por ti. Eu escolhi 

propositadamente corações duros para lhes dar evidência do poder da Minha Palavra quando eu conseguir 

sua renovação. O cinzel do Meu amor os suavizou, o Meu Deus os conquistou. 

48 As almas ouviram a Minha voz através da sua consciência, o que levou o homem a reconhecer as 

suas transgressões. Os corações confessaram sua culpa ao Pai de espírito em espírito, e em Sua presença 

descobriram muitas transgressões que eram desconhecidas para si mesmos. 

49 Quantos Me dizem no silêncio do seu coração enquanto Me escutam: "Pai, o Teu olhar penetra no 

meu interior - o que posso esconder de Ti?" Muitos choram porque percebem a dor que causaram aos seus 

semelhantes, que foi a causa do seu retorno ao Além antes do tempo designado para isso. 

50 Meu Espírito tem prazer em ver-vos, meu povo, vindo em massa, e eu vos digo: Vinde, vinde, não 

é tarde demais para irdes aos Meus campos e vos tornardes trabalhadores, nem para tomardes uma 

resolução de reforma. Então, quando tiveres sentido o calor do redil e tiveres recuperado as tuas forças, 

não sejas ingrato com o Pastor que te salvou, pois não sabes quanto te custaria para Ele voltar a procurar-

te. 
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51 O que você procura de forma incerta, já que vem deles? Por que se exporem a novos enganos, 

embora ainda se lembrem da vossa dor nos caminhos enganosos do mundo? Vá para os caminhos, sim, 

volte para eles, diz o Mestre, mas faça-o apenas quando você se sentir forte e seu retorno é com o 

propósito de alcançar o caído ou procurar o perdido. É necessário que tenhais plena consciência do lugar 

de onde viestes aqui, para que possais compreender as belezas do caminho em que agora vos encontrais. 

52 Se te faltar o conhecimento deste ensinamento por não teres prestado atenção suficiente às Minhas 

lições, ou por não teres pensado muito nisso, desviar-te-ás no caminho do bem, e até um ligeiro tropeço te 

fará desviar. 

53 Observe e ore, ouça e pense, então você terá força suficiente para colocar minhas instruções 

divinas em ação. 

54 Você está aprendendo a pedir, a amar, e também a sofrer. Este é um mundo de dor onde você deve 

aprender a respeitar a Minha Vontade. O amor que você tem por seu Pai o ajudará a suportar as provações 

com paciência e rendição. 

55 Era Minha vontade que já neste mundo vocês conhecessem o caminho que conduz ao Meu Reino, 

obedecendo aos mandamentos da Minha Lei. Complete a sua tarefa na Terra, não perca esta oportunidade. 

Quem pode dizer-vos com certeza que o Pai vos concederá uma reencarnação na qual podereis reparar os 

vossos erros e recuperar o tempo perdido? Em minha palavra eu vos disse: sede diligentes, mas não 

apressai-vos. Fazer justiça ao espiritual e ao humano. Une todos os teus poderes e sentidos numa só 

vontade. 

56 A dor suportada na paciência não é infrutífera, pois aumenta a fé, eleva e purifica. Nunca será um 

obstáculo, mas um estímulo no caminho do desenvolvimento ascendente e da reparação. 

57 Sede de espírito humilde, então tereis verdadeira caridade para com os vossos semelhantes, então 

sereis suficientemente fortes para resistir às tentações do mundo. Por que alguns sonham com prazeres 

terrenos, outros estão atrás de riquezas, e outros ainda obtêm poder para humilhar os fracos? Porque são 

demasiado fracos para permanecerem firmes no bem, e sucumbem perante a tentação. 

58 Eu me dei a conhecer à Terra neste momento, e deixarei a Minha Palavra como um presente para 

todos os homens. Este dom eliminará a pobreza espiritual da humanidade. 

59 Eu te encho de coragem para que você quebre as correntes que te prendem e você seja livre para 

Me seguir. A sedução estabeleceu o seu reino na terra e escravizou os homens. Mas a estes será dada 

autoridade para vencer o pecado, o vício, a carne. Você que Me segue - pratique a atividade do amor em 

todas as suas formas, então você realmente amou. Mas não espere gratidão dos homens. Você não 

receberá amor por amor, o mundo não o consolará e, às vezes, o trairá. Mas não se preocupem: se 

precisarem de consolo, amor, paz, bálsamo curativo, voltem-se para Aquele que, com a Sua palavra e com 

o Seu sangue, vos deu provas do Seu amor. Mas o que você poderia me pedir nesses momentos críticos 

que eu não poderia lhe conceder? 

60 Da paz absoluta e perfeita que a tua alma gozará no além, já te dou aqui uma parte; mas a este 

mundo falta essa paz, falta fé, apalpa nas trevas e cai em abismos profundos. Na realidade, não sabe para 

onde vai, porque não tem mão para guiá-lo. 

61 Para isso preparo homens que passam a minha palavra com os lábios, para que ela traga luz à 

mente dos homens e paz aos povos da terra. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 96  
1 Alimentai-vos da Minha Palavra, que é o Pão do Espírito. Mas para que este pão chegue 

verdadeiramente aos vossos corações, é necessário que se libertem, ainda que apenas por alguns 

momentos, de tudo o que os une a este mundo. Todos vocês sabem o caminho para se elevarem a Mim e, 

no entanto, muitas vezes os vejo chorando porque se sentem indignos, sem saber que esse choro os 

purifica e prepara para Me alcançar. 

2 Em Minha palavra você encontrará a vida eterna para a sua alma. Entenda-o, e descobrirá nele a 

essência divina, o amor e o poder, que eu irradio para o universo. 

3 Alunos e discípulos, percebam o quanto estou perto de vocês. Mas se você sabe disso, por que há 

ocasiões em que você me chama com desespero, acreditando que eu não ouço você? A sua falta de 

compreensão é a razão pela qual devo repetir os meus ensinamentos para si. 

4 Quero que você já alcance a espiritualização necessária para sentir a minha presença, e quando 

você não mais me ouvir neste caminho de mediação e encontrar estes lugares onde você se encontra 

aparentemente vazio e deserto, a oração em silêncio, a elevação do seu espírito será suficiente para que 

você sinta a minha presença e seja preenchido com o meu espírito. 

5 Bem-aventurados aqueles que aprendem a elevar-se a Mim, pois receberão do infinito a inspiração 

que os conduzirá pelo caminho traçado pelos Meus ensinamentos. Com que júbilo se abrirão os lábios dos 

inspirados para dar testemunho da Minha Presença aos seus irmãos e irmãs. 

6 Quando minha palavra não puder mais ser ouvida através do órgão humano do entendimento, a 

voz das forças desencadeadas da natureza falará aos homens e testemunhará o acontecimento que 

significou essa manifestação divina. 

7 Então, também, quando Meu raio de luz estava prestes a descer ao órgão humano do entendimento, 

a natureza foi abalada e os elementos soltos fizeram tremer os homens, despertaram as nações e 

surpreenderam os cientistas. 

8 Não se esqueça das Minhas indicações, para que nos dias da sua preparação não tenha medo das 

provações a que a humanidade será submetida. Sua tarefa é rezar, interiorizar-se e praticar atos de amor, os 

únicos méritos pelos quais este povo se salvará das tempestades, e através de suas obras de amor os outros 

povos receberão consolo. 

9 Embora a Minha Palavra acaricie o teu espírito, não te põe a dormir; pelo contrário, desperta-te 

para uma vida mais elevada. Aproximai-vos de Mim no caminho dos pensamentos puros, não permitais 

que a carne vos seduza a alimentar-vos de prazeres ou diversões sensuais, então tereis dado um passo 

firme para a espiritualização. 

10 Falei muito no deserto dos vossos corações, sem que a Minha voz ecoasse no espírito do Meu 

povo. Agora que eu vos falo através destes porta-vozes, prestareis atenção à palavra que lhes vem dos 

lábios, se acreditardes em Mim e quiserdes alcançar a paz. 

11 Ninguém se surpreende que eu o procure quando ele se desvia, nem que eu siga os seus passos nos 

caminhos do mundo, pois Vós me pertenceis, sois a obra da Minha inspiração como Pai. Ainda não 

imaginou como será bonito quando um dia as crianças procurarem e amarem o seu Pai da mesma forma 

que Ele as ama? Quão diferentes serão as vossas vidas, e quão perto Me sentirão dos vossos corações! 

12 A minha palavra sempre foi amorosa, imutável no perdão e misericórdia que vos mostrei. Eu sei 

que vocês se disporão a renovar-se com firme determinação, e que Me devolverão tudo o que Eu lhes 

confiei com a pureza com que a receberam. É por isso que vos deixo ouvir a Minha Palavra de Deus e vos 

dou incontáveis sinais do Meu amor por vós. 

13 O tempo de justiça em que você vive corresponde à dor que indica o início da sua purificação. 

14 Lembrai-vos que vos profetizei uma guerra de comunidades religiosas, e que vos anunciei uma 

batalha de doutrinas. Em verdade vos digo, a batalha já começou. Quais vão alcançar o seu objectivo? 

Ninguém sabe, mas digo-vos que não é o homem que sairá vitorioso, nesta batalha a verdade sairá 

vitoriosa. Quero que se preparem como bons soldados, para que saibam como defender esta minha causa. 

15 Hoje, vindes em busca de alimento para o vosso espírito, e vos esforçais para que a carne se 

submeta e renuncie a gratificações inúteis. Vós viestes como discípulos bons e atentos, e é por isso que 
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apaziguais os vossos sentidos e permitis que o espírito se levante a Mim numa oração amorosa e reverente. 

Eu recebo-te, consolo-te e reanimo-te. 

16 Aqui estão muitos daqueles que em outros momentos foram professores de direito ou cientistas. 

Agora suas mentes estão despertas para o conhecimento espiritual, e eles estão convencidos de que não 

encontrarão a mais alta verdade no conhecimento humano limitado. 

17 Aqui estão aqueles que em outros tempos foram poderosos e ricos na terra e que agora conheceram 

a pobreza e a humildade. Abençoo-os pela sua rendição e pelo seu desejo de perfeição. Esta é uma prova 

da Minha amorosa justiça, já que os fiz vir à Terra mais uma vez para lhes mostrar outra página do Livro 

da Sabedoria Eterna. 

18 A humanidade vive num caos do qual não se pode libertar. Ela precisa de ajuda, e eu estou sempre 

à espera para lha dar. Só espero dela uma palavra, uma breve oração ou um momento de arrependimento, e 

então iluminarei o seu caminho e transformarei este mundo de trevas num vale de paz onde o homem se 

sentirá dono da vida que lhe concedi. 

19 A tua tarefa não se limita a salvar a tua alma. Você deve ajudar aqueles que perderam o seu 

caminho para encontrar o seu caminho novamente. Eu lembro-te desta tarefa em todas as oportunidades. 

Quando vocês começarão a espiritualizar-se? Quando vais fazer a Minha vontade? Se vocês aproveitarem 

este tempo e levarem a Minha palavra em seus corações, sem acrescentar idéias estranhas às suas crenças, 

se vocês se elevarem a Mim com pureza, vocês claramente receberão a inspiração espiritual que os 

alimentará, e farão com que todos que estão ao seu redor obtenham graça e paz em seus corações. 

20 O ano 1950 está muito próximo, e em verdade vos digo, a vida dos Meus discípulos será 

transformada. Depois dessa data, você verá as forças da natureza se libertarem e os homens se levantarem 

em guerras de idéias, ciências e doutrinas. Quando isso acontecer, a confusão e a dor se tornarão tão 

grandes que vocês desejarão que a Minha palavra seja novamente ouvida através do órgão humano da 

razão; mas eu já lhes disse que essa manifestação não se repetirá. A vossa tarefa é preparar-vos para as 

provas que virão e encorajar os vossos semelhantes. 

21 Estejam vigilantes, pois naquele tempo aparecerão falsos Cristos, falsos Elias e profetas, e os 

crédulos estarão em perigo, pois eles não sabem distinguir a verdade do engano. É então que falareis sem 

restrições, afirmando as Minhas palavras, e vos provareis filhos do povo ensinado por Mim nesta Terceira 

Era. 

22 A esta nação virão homens e mulheres de todos os lugares da terra em desejo de testemunhos da 

Minha vinda de novo, e a Minha Obra, encarnada em Meus discípulos, os receberá como uma mãe 

amorosa. 

23 Aprenda de Mim o máximo que puder, para que amanhã você possa se tornar professor de seus 

semelhantes. Seus atos de amor e abnegação serão a melhor lembrança de Mim, e o melhor testemunho 

que você dará da Minha palavra. Fortalecei o vosso espírito nos Meus ensinamentos e vereis que, enquanto 

houver fé, não pode haver cansaço, medo ou desânimo. A realização e o esforço serão o seu apoio. 

24 Na Segunda Era eu escolhi doze discípulos, e sem perguntar quem os estava chamando para segui-

lo, eles sentiram o chamado em seu espírito e deixaram tudo para trás para seguir Meu rastro. Da mesma 

forma, escolhi-vos para vos preparardes e para chamardes outros através da vossa mediação. 

25 Vigiai, para que as vossas obras vos façam dignos, e para que vos sintam qualificados para liderar 

os vossos semelhantes. Não se esqueça que um cego não pode liderar outro cego. Se as pessoas precisam 

de luz, dê-lhes e conduza-as pela mão como irmãos e irmãs mais novos. Curem-se uns aos outros para que 

mais tarde possam curar os vossos vizinhos. Seja forte na sua luta e comunique a força aos fracos. 

26 Dou-te o tempo necessário para que possas realizar o trabalho que te confio. Homens e mulheres, 

trabalham para a ascensão espiritual da humanidade. Cada pensamento seu, cada trabalho seu permanecerá 

escrito, e eu farei com que cada semente de amor se torne frutífera. Deixe que seja Eu a julgar as suas 

obras, e não divulgue a actividade de amor que pratica, se quiser receber uma recompensa. Não procure 

honras, nem vassalos, nem qualquer pagamento. Sê humilde, misericordioso e altruísta, e eu te louvarei. 

27 Se é da Minha vontade fazer-vos donos de bens terrenos, concedo-lhes para que os possais 

partilhar com os vossos irmãos e irmãs necessitados, com aqueles que não têm riqueza nem apoio, com os 

fracos e os doentes. Muitos daqueles que não têm nada na Terra, porém, podem deixá-lo participar dos 

seus bens espirituais. 
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28 Se vocês, que receberam Minha Palavra, não falarem desta verdade, os simples e incultos falarão. 

Esteja ciente de que esta Doutrina foi confiada a você para que você possa espiritualmente trazer salvação 

a muitos que sucumbiram ao fardo do desânimo e amargura que a guerra ou batalha que cada pessoa 

realiza internamente deixou neles. 

29 Orem verdadeiramente, pessoas amadas, não se contentem em louvar a Minha Divindade com 

belas palavras. Amai os vossos semelhantes e defendei a paz das nações. 

30 Este povo, que eu tenho ensinado desde o início dos tempos, não pode dispensar a sua missão 

espiritual. É ser líder, profeta e mensageiro entre os homens. A ela revelei a adoração perfeita de Mim, e 

hoje ela tem a oportunidade de completar a ereção do templo que lhe foi dado desde o início. 

31 Eu o removi de toda influência corruptora para que ele possa receber Minha Divina Revelação em 

toda a sua pureza. Somente a instrução do Mestre e a doce voz de Maria serão ouvidas no santuário que 

Meu povo está atualmente construindo nos recantos mais íntimos de suas mentes. 

32 Em todos os momentos concedi revelações espirituais aos meus filhos. Em cada época eu me 

manifestei de formas diferentes, e em cada uma dessas épocas eu também encontrei homens em um nível 

espiritual diferente. Hoje os surpreendi, enquanto haviam caído em uma existência material, egoísta e 

científica, e suas almas se materializaram sem perceber o valor dos dons espirituais. 

33 O homem deste tempo está travando dentro de si a maior batalha espiritual que os homens já 

viveram, porque o seu progresso científico e o seu desenvolvimento intelectual estão em contradição com 

o desenvolvimento que o seu espírito alcançou. Recusam-se a ouvir a voz da sua consciência e tentam 

abafar os seus impulsos de libertação, sem se aperceberem de que estão a viver numa época de expiação e 

julgamento. 

34 Abram os olhos, pessoas amadas, e entendam que eu vos destinei a ser a luz do mundo, e por isso 

não vos deixeis conduzir pelas paixões pelas quais os outros são subjugados, nem vos percais entre as 

multidões que passam cegamente pela vida. 

35 Você me diz que é difícil alcançar a espiritualização em um momento como este, em uma vida 

como a atual. Mas eu vos digo que não é impossível, e que o esforço que fazeis para vos libertardes do mal 

e vos dedicardes a uma vida prudente e elevadora é muito meritório. 

36 Nesta batalha, aqueles que expulsam de seus corações o medo do julgamento e da crítica dos 

outros serão vitoriosos; e aqueles que se esquecem de si mesmos a fim de servir aos seus vizinhos se 

erguerão espiritualmente. 

37 Eu, o Mestre, o Pai, desci através desta luz ao vosso espírito, e por esta razão vós chamastes esta 

revelação de Espiritismo. Portanto, se vos perguntarem o que significa Espiritismo, dizei que é a Doutrina 

revelada na Terceira Era através do Divino Mestre: A Doutrina da Espiritualização. 

38 Mas se lhe perguntarem o que é espiritualização, diga que é elevação de pensamento, pureza nas 

obras e nas palavras, vida exaltada e elevada de espírito. 

39 Vocês, como estudantes deste ensinamento, devem muitas vezes se perguntar se estão fazendo um 

esforço para se chamarem espiritualistas com razão. Para vos ajudar neste trabalho, dei-vos a Minha luz, 

pois sois vós que estais designados para construir o templo espiritual da Minha Divindade. Através da 

vossa cooperação, formareis o templo: Alguns, pela sua firmeza, serão os alicerces; aqueles que 

alcançarem maior maturidade serão os muros; outros, com sua atividade de amor, serão os degraus do 

templo; e outros ainda, com seu dom da palavra, serão como os sinos que convocam os homens com seu 

zumbido. Alguns, pela sua inspiração, simbolizarão torres altas e telhados abobadados de lugares de 

reunião; e há aqueles que, pelo seu amor aos homens, serão como portões sempre abertos aos necessitados, 

aos sedentos, aos doentes, aos incompreendidos. 

40 Este templo estará completo quando a concórdia entre os Meus discípulos se tornar verdade. Sua 

base será na terra, e suas cúpulas tocarão os céus. Uma vez firmemente estabelecido, você o encontrará em 

todo o universo. Tenha fé neste trabalho, e trabalhe sem parar. 

41 Que ninguém se separe da tarefa que lhe foi confiada, para que não lhe falte solidez ao seu 

santuário. Todos vocês devem esforçar-se para alcançar a mesma realização, para que este templo possa 

ser construído com a vossa espiritualização. 

42 Observa e reza. Amai-vos uns aos outros na verdade, para que o orgulho não se apodere dos vossos 

corações, pois esta é a semente que destrói a humildade e a misericórdia. Cuidado para que não aconteça a 
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você o mesmo que aconteceu com os construtores da Babilônia, a quem seu orgulho destruiu. Lembre-se 

que a má semente foi a causa da divisão daquelas pessoas. A torre permaneceu inacabada, e a confusão das 

tribos foi tão grande que elas se dividiram em povos que ainda vivem separados até hoje. 

43 Uma única luz caiu sobre vós: a do Meu Espírito, que é como um farol luminoso e um primeiro 

impulso para que vos torneis um e vossa harmonia. 

44 Toma como luz para a tua conduta a experiência das primeiras nações. Refletir sobre as suas 

provações e beneficiar do seu exemplo. Construí-vos e trabalhai, hoje na carne e amanhã no espírito, e 

continuai assim até que todos tenham entrado pelas portas do amor no templo da verdade. 

45 Ninguém deve querer desviar-se nem um passo do caminho, que está marcado pela minha lei, 

porque lamentará amargamente cada momento perdido, cada tropeço, cada erro. 

46 O Mestre espera que Seus discípulos da Terceira Era sigam Seus passos, assim como aqueles que 

deram testemunho de Mim no passado. A vocês que Me escutam, eu digo: não esperem até que estejam 

em espírito para começar sua tarefa. Desde que eu falei com você agora que você mora na Terra, este é um 

sinal de que você tem um destino a cumprir nesta pátria. Neste cumprimento, a vossa maior luta será 

convosco próprios. Mas se você usar suas habilidades, você terá superado suas fraquezas, e todo o resto 

será fácil para você. 

47 Quando este povo estiver unido e equipado, Elias anunciará à humanidade a ressurreição do povo 

do Senhor. Pensem agora como será grande a vossa luta para verem que as vossas vidas são uma instrução 

e uma lição para a humanidade. Portanto, eu lhe digo que examine seus trabalhos, para que você possa ter 

o conhecimento do que você está fazendo. Mas, se surgirem ações ou pensamentos que não sejam capazes 

de discernir se estão dentro ou fora da Lei, levantem o vosso espírito numa verdadeira confissão espiritual 

a Mim, e a Minha voz vos mostrará a verdade, manifestando-se através da iluminação dos vossos 

pensamentos e na paz dos vossos corações. 

48 Este tipo de comunicação não vos parecerá impossível, pois é o mesmo que vos tenho revelado 

desde o início da existência da humanidade. Neste tempo, quando reina o materialismo como nunca antes, 

eu vos inspiro a aperfeiçoar a oração, precisamente agora que o mundo, dividido em seitas e comunidades 

religiosas, tenta em vão alimentar o seu espírito com ritos e tradições, esquecendo a verdadeira oração que 

brota das profundezas do vosso ser para se elevar a Mim no caminho do amor. 

49 Tudo neste tempo fala ao homem de julgamento, e ainda assim o seu coração duro permanece 

impassível. As forças da natureza, as pragas, as estranhas doenças, os acontecimentos diários em vários 

lugares da terra são sinais que anunciam a justiça Divina. Contudo, ninguém reza verdadeiramente, e 

muito poucos estudam as palavras deixadas pelos Meus profetas. 

50 Desde os primeiros tempos tudo aquilo que foi anunciado se tornou realidade hoje, e também no 

tempo presente eu profetizei através da boca dos primeiros eventos de vozes que muito em breve se 

tornaram realidade. 

51 Qual dos que actualmente ouvem a Minha Palavra me vai virar as costas? Só eu sei. 

52 Aqueles que procuraram Jesus naqueles dias, esperando receber riquezas do mundo e bens 

temporais, se sentiram desapontados quando viram que o Rei de quem seus antepassados haviam 

anunciado que Ele salvaria seu povo estava sem coroa, sem cetro e sem trono - com as mãos vazias e os 

pés descalços. Eles não podiam reconhecer em Jesus o Messias prometido. Considerai agora todos os 

caminhos que estas almas tiveram de percorrer para recuperar a paz e os dons da graça que não usaram. 

Hoje eles estão entre vocês. 

53 Entenda que a sua alma não nasceu ao mesmo tempo que o seu corpo, mas que viveu em épocas 

diferentes, e hoje, sentindo a Minha Presença, ela vem a Mim avidamente e Me pede para permitir que ela 

ouça a Minha Palavra até a conclusão da Minha manifestação. Ela sente que em outro tempo ela não 

queria me ouvir e até me rejeitou, e agora ela quer compensar o seu erro. 

54 Percebestes que nenhuma transgressão me é oculta, que toda falta deve ser corrigida e toda dívida 

paga; mas também compreendeis que essa justiça brota do amor divino, que vos quer perfeitos porque sois 

seus filhos. 

55 Não destruo nenhum dos Meus filhos, por muito que Me ofendam; sustento-os e dou-lhes a 

oportunidade de emendar a sua transgressão e regressar ao caminho que tinham abandonado. Mas embora 
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eu os tenha perdoado, eles são confrontados com o fruto de suas obras, e são eles que os julgam e lhes 

mostram o caminho certo. 

56 As grandes nações deste mundo querem guerra, exigem sangue; e aqueles que estão ofendidos 

chamam à vingança, não entendendo que estão todos caindo inexoravelmente em direção ao mesmo 

abismo. Eles não querem entender que o poder que perseguem com tanto zelo logo se transformará em um 

cálice cujo conteúdo será dor, desespero e morte. Mas então, quando aqueles que têm sede de grandeza, 

aqueles que têm fome de vingança, estiverem naquele abismo, quando estiverem na sua maior tribulação, 

poderão ouvir a Minha voz a dizer-lhes: "A Minha paz esteja convosco"! Nesse momento, ela se tornará 

luz em todas as almas, e sua consciência falará com voz clara e será ouvida por todos. Dentro do homem, a 

batalha do espírito se desencadeará contra o materialismo, e em Minha Doutrina ele encontrará a luz 

necessária para prevalecer. 

57 Estais decepcionados porque não trago tesouros materiais e riquezas para vos lisonjear e assim 

fazer-vos seguir-Me. Pelo contrário, alguns de vós terão de deixar o vosso alto padrão de vida para descer 

à humildade destas multidões que Me escutam, e isto porque Me reconheceram e se preparam para 

abandonar as suas vidas vãs a fim de se dedicarem à tarefa de reflectir sobre a Minha Doutrina e de a 

praticarem mais tarde. 

58 Se os primeiros habitantes deste mundo que vivessem em virtude aparecessem entre vós, dar-vos-

iam um testemunho da paz, inocência e felicidade que rodeava a humanidade daqueles tempos. Eles 

também poderiam dizer-vos que não havia dor e que a terra era como o ventre e a face de uma mãe; que 

entre as criaturas que a habitavam havia apenas amizade e fraternidade. Na verdade, este planeta estava 

adornado como o lar celestial. 

59 Embora tenha enviado as almas para viver neste lugar temporário de destino por causa do Meu 

julgamento, quis rodear a sua existência de milagres como prova do Meu amor, para que o filho não se 

esquecesse do seu Pai, e para que o reconhecesse em cada uma das suas obras e também O amasse. Mas 

daquele mundo, daquela opulência, daquela pureza com que eu dei ao homem a terra, nada resta. Esse 

santuário tem sido profanado, causando dor de inúmeras maneiras. Reconhecei o que fizestes daquele 

reino que o Senhor vos deu, para que nele sejais como príncipes que teriam a Sua sabedoria e o Seu amor 

como herança, como donos de um mundo que, apesar de toda a vossa ciência, ainda não conheceis. 

60 Não culpe ninguém por perder a graça e a paz que rodeou esta vida no início. Não culpe os seus 

antepassados, pois você foi testado em todas as idades e gerações, e quase sempre você tem caído. No 

entanto o Meu amor e a Minha misericórdia sempre estiveram presentes nas vossas vidas. 

61 Alguém diz em seu coração: "Senhor, se nossos antepassados foram os que pecaram - por que 

devemos sofrer as conseqüências?" Mas eu digo-te: O que você sabe sobre as transgressões dos primeiros 

habitantes da Terra? Quem lhe diz que você não está entre os que formaram as primeiras gerações? 

Despertai agora, observai e rezai, compreendei que não é o vosso amor mas a vossa dor que irá purificar a 

humanidade e devolver-lhe a sua dignidade. No solo preparado espalharei a semente da Minha Doutrina, 

que estou revelando atualmente a um povo humilde que foi capaz de me reconhecer pela essência da 

Minha Palavra e que é capaz de transmitir a Boa Nova à humanidade no momento certo. 

62 Quero que a memória da Minha Palavra seja indelével em vós, que viva, suporte, esteja sempre 

presente à vossa memória e testemunhe-a aos vossos semelhantes com as vossas obras de amor. 

63 Foste preparado por Mim no tempo da justiça, para que tivesses provas do Meu amor, e não te 

queixasses depois, dizendo que não sabias nada do que te estava a acontecer. Meu julgamento será sentido 

por todas as almas, nem uma delas escapará desta lei, e Meu eterno amor vencerá todo erro e obstinação 

no mal. As trevas serão dispersas, e apenas a luz permanecerá em cada criatura. 

64 Estudem cuidadosamente este ensinamento, e acabarão por compreender que ninguém está 

definitivamente perdido, que ninguém fica longe de Mim, e que todas as vossas tribulações chegarão ao 

Meu Espírito, e todas as vossas obras serão julgadas. Mas eu digo-te: Depois de Me terdes observado de 

perto como Juiz, vireis a conhecer-Me como Pai, e amar-Me verdadeiramente. 

65 Na Segunda Era marquei o caminho para vós com o Meu Sangue; agora tendes a Essência Divina 

da Minha Palavra, e através dela vos salvareis e alcançareis Mim. 
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66 Naquele tempo, as pessoas de coração endurecido não acreditavam em Mim, apesar de terem 

testemunhado diretamente as Minhas obras. O que será do coração duro deste tempo presente, agora que 

as Minhas manifestações são menos significativas? 

67 Limpa o vaso do teu coração por dentro e por fora, para que dos teus lábios saia apenas o essencial 

da vida e da verdade, e derrama o seu conteúdo para os teus irmãos e irmãs sem limites. Não sejas 

mesquinho, e age como eu que, como dono de tudo, te dou tudo. Sede Meus mediadores para os vossos 

semelhantes e trabalhai incansavelmente no trabalho de reconstrução espiritual mundial. 

68 Estás surpreendido por o teu Senhor se preocupar tanto contigo, que ainda és imperfeito? A razão é 

que você pertence a Mim. Eu amo-te, e é por isso que vim em desejo por ti. 

69 Vocês Me perguntam porque sua carne lhes causa dor e há tristeza em seus corações sempre que 

eu lhes digo que amo vocês. A isto eu respondo-te: Como na Segunda Era, embora inocente, sofri por vós 

para vos fazer dignos de estar comigo, não podeis saber neste momento se não estais sofrendo para ajudar 

com os vossos méritos outras almas que não foram capazes de se libertar do pecado. Tome-me como 

exemplo em suas provas, sem pensar na recompensa ou na recompensa que você pode obter. Considere 

que você ainda não tem méritos suficientes para fazer com que outros obtenham o perdão em seu nome. 

Portanto, dou-vos novas oportunidades de evoluir para cima para que possais finalmente possuir o que vos 

foi prometido desde o início dos tempos: a paz da alma. 

70 Por que você teme o mundo e trabalha em segredo, embora Meu trabalho seja mais alto e só 

inspira amor e ensina misericórdia? Você deve se sentir feliz porque eu o escolhi para lhe dar esta missão 

espiritual. Não esperem o tempo de tribulações ainda maiores para confirmar Minhas profecias, e não se 

dediquem ao cumprimento de sua missão apenas por medo de castigos; pois se agissem dessa forma, não 

seriam apóstolos do amor e da fé. 

71 Em verdade vos digo que aqueles que Me amaram e seguiram as Minhas instruções, estão comigo. 

Isto significa que eles se fizeram dignos de habitar a Morada da Paz. 

72 Interiormente me dizeis que o conteúdo da Minha Palavra é conhecido por vós, que em essência é 

a mesma Lei que eu vos dei em todos os momentos, e em verdade vos digo, esta Palavra que ouvis através 

dos Portadores da Minha Voz brota da mesma fonte da qual veio aquela Palavra que vos fiz ouvir através 

da boca de Jesus. 

73 Escute atentamente o ensinamento que foi iniciado em tempos passados. 

74 A "Palavra" é o livro que se abriu no início do seu desenvolvimento espiritual e que nunca será 

fechado. 

75 Segue-Me na luta, compreende o Meu trabalho e persevera até ao fim, confiando que o Meu amor 

carinhoso te acompanhará em todo o lado. Quero ver-vos unidos e equipados, pois levarei em serviço cada 

um que se tornou forte, para fazer dele um embaixador da Minha instrução. 

76 Cada palavra que vier dos lábios destes portadores de vozes se cumprirá, e cada profecia dos Meus 

escolhidos que observaram e oraram permanecerá escrita e se cumprirá em seu tempo como prova dos 

dons espirituais que tenho concedido a este povo e como testemunho da verdade da Minha mensagem à 

humanidade. 

77 Abra o livro do passado, aí está a sua história. Leia-o, iluminado pela luz da consciência, e você 

sentirá profundamente a verdade da Nova Era. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 97  
1 Meu Deus, o amor do Mestre e o bálsamo maternal de Maria descem sobre as vossas feridas. A 

Mãe está sempre comigo para unir sua terna instrução com o ensinamento que te dou, e ela estende seu 

manto protetor sobre esta humanidade que caminha longe do caminho que eu estabeleci com Meu 

exemplo na cruz. 

2 Com quanto amor eu volto para você depois de ter sido crucificado e rejeitado na Segunda Era. Eu 

venho como Pai, como Irmão, como Mestre, como Amigo. 

3 Agora és tu que choras, pois o teu espírito treme com as Minhas palavras de perdão. Mas este 

choro purifica-vos e guia-vos para o caminho que amanhã tereis de percorrer como Meus discípulos. 

4 Em verdade vos digo que são poucos os que Me ouviram neste tempo e não sentiram o seu coração 

comovido. Portanto, enquanto alguns se dedicam cheios de rendição e abnegação ao Meu serviço, outros 

continuam a ouvir-Me esperando que Mim lhes atribua a sua tarefa. Alguns abençoam Meu nome mesmo 

nas provações mais difíceis; outros só se voltam para Mim quando precisam de Mim. No entanto, eu os 

trato a todos como discípulos muito amados. Alguns usam o Meu 

ensinamentos até o último, porque eles captam o significado desta mensagem. Estes serão os mais fortes 

quando a minha palavra deixar de ser ouvida sob esta forma. Há também aqueles para quem a minha 

proclamação não teve maior significado e que se contentam em ouvir-me, e por isso deixam passar 

descuidadamente o sentido da minha instrução. Estes estarão entre aqueles que amanhã ansiarão pelos 

Meus dons de graça neste tempo, e entre os que aparecerão aqueles que tentam reavivar as Minhas 

manifestações, esquecendo-se de que o tempo que fixei para as Minhas revelações sempre teve um limite 

temporal. 

5 Digo-vos que até os ensinamentos divinos têm um fim. Moisés não partiu assim que revelou a 

Minha Lei ao seu povo? Não vos lembrais de que em Jesus, no meio dos homens, fui para o Céu quando 

completei a minha missão como Mestre e Redentor, tendo-vos dito: "Tudo está acabado"? É o mesmo 

neste tempo: quando a Minha Revelação tiver sido transmitida e as mentes preparadas tiverem cessado de 

proclamar a Minha mensagem, e quando aqueles a quem chamei "penas de ouro" tiverem gravado a Minha 

palavra e o Meu mundo espiritual tiver entregue a sua mensagem, então também vos direi: "Tudo está 

consumado". Então essa voz silenciará, e uma nova época aparecerá diante dos discípulos: a do diálogo do 

espírito com o espírito. 

6 Que ninguém ignore o dia estabelecido segundo a Minha vontade, para que isso possa acontecer. 

Portanto, esteja ciente de que este tempo está se aproximando. Come e bebe o pão e o vinho da verdadeira 

vida, para que amanhã não tenhas fome e sede ao longo do caminho. 

7 É o tempo da luz para este povo, que eu convoco de vários lugares da Terra. Entre as pessoas, 

descubro aquelas que me seguirão. Alguns têm dívidas para comigo, outros foram prometidos a sua 

herança. São almas que enviei para habitar na Terra, para que encarnassem na carne como homem ou 

mesmo como mulher, e nesses momentos as encontro na idade de crianças, adultos e homens velhos. 

8 Estou em busca das almas de quem irei formar Meu povo para uni-los e dar-lhes novos 

ensinamentos que os levarão a dar um passo adiante em seu caminho de evolução. 

9 Cada vez que eu me mostro ao meu povo de uma maneira diferente para testar sua sensibilidade 

espiritual. Assim, neste momento em que me manifesto através do órgão humano da compreensão, testo-

os na sua fé e espiritualidade quando lhes digo: "Aqui estou convosco em espírito, como vos prometi". 

10 Mesmo na Segunda Era eu testei a fé daquelas pessoas quando lhes disse através de Jesus: "Eu 

venho do Pai, mas aquele que conhece o Filho conhece o Pai". Muitos séculos antes, no cume do Sinai, eu 

havia dito ao povo: "Eu sou Jeová, teu Deus". 

11 Em cada época que Me esperaste, e ainda assim, sempre que estive contigo, não Me reconheceste 

devido à tua falta de equipamento e espiritualização. Eu digo-te: Qualquer que seja a forma que a Minha 

Presença tome, ela sempre conterá a verdade e a essência divina da vida. 

12 Já vos disse que usei formas diferentes para me dar a conhecer ao mundo. Mas estas não foram 

uma máscara para esconder de vós o Meu Espírito, mas para me humanizar, para me limitar e assim me 

tornar audível e tangível aos homens. Agora eu vos digo que, antes de fazerdes o vosso julgamento, deveis 
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primeiro ouvir esta voz até o momento da vossa convicção ou esclarecimento, quando ela se tornar luz no 

espírito. 

13 Sei que julgais os portadores da voz por quem vos dou a Minha palavra, e que os julgais como 

impuros, pecadores e imperfeitos. Mas digo-vos que não tenho procurado homens e mulheres que devam 

ser puros, pelo contrário, tenho procurado pecadores para os elevar através da Minha manifestação. Você 

acha que existem homens de coração puro, corpo e espírito através de cuja mediação eu deveria ter-me 

feito conhecido? Digo-vos, eu não os teria encontrado nem mesmo entre as crianças! 

14 Se eu me fiz conhecer aos homens através do órgão da mente de alguns deles, foi porque o homem 

representa a maior obra de tudo o que realizei na Terra, considerando que o dotei de espírito. Que melhor 

intérprete do que ele poderia o Meu Espírito encontrar para falar com a humanidade? Esta é a razão pela 

qual o homem tem sido sempre o Meu melhor meio de comunicar-vos os Meus pensamentos Divinos. 

15 Desta forma tratei o espírito humano com infinito amor e cuidado, a fim de elevá-lo às regiões do 

Eterno e do Perfeito. 

16 O ser humano foi colocado no meio do Paraíso da Minha Criação, para que pudesse deleitar-se 

com a obra de seu Pai, tornar-se cheio de sabedoria e fazer parte do Meu Divino Concerto como pessoa 

espiritualmente madura. Eu fiz da criança amada um príncipe na terra, dando-lhe poder sobre os seres que 

estão debaixo dele. Todo o seu caminho foi iluminado pela luz do Meu Espírito, uma luz que vocês 

chamam de consciência. 

17 Em sua longa jornada de evolução, o homem experimentou milagres, mas mal está no início deles, 

pois ainda tem muito a aprender. Compreendei que quando vos falo de milagres, não me refiro apenas 

àqueles que ireis descobrir nos caminhos da ciência, mas também às revelações espirituais. 

18 Este tempo em que vives está cheio de surpresas e iluminações para o teu espírito, um tempo em 

que todas as faculdades e sensações do teu espírito despertarão na parte mais íntima do teu ser. Escutai, 

refleti, ressuscitai de discípulos para discípulos, aprendendo no livro que a Minha Palavra vos revela. 

Estudai a natureza e contemplai o universo, que também vos fala com a voz do Mestre, pois eu estou 

presente em todos. Observe com amor, ou pelo menos com interesse, e verá que tudo indica o caminho 

para a verdade. Vocês nunca estiveram preparados como estão hoje para entender que todas as coisas Me 

testemunham, e que em todas as coisas a Minha marca é o selo indestrutível do Autor da Vida. 

19 A ciência material tem-lhe revelado muitos segredos. No entanto, nunca espere que a sua ciência 

lhe revele tudo o que precisa de saber. A ciência do povo daquela época também tinha os seus profetas, de 

quem as pessoas gozavam e pensavam que eram loucos. Mas depois, quando o que eles proclamaram 

provou ser verdade, você ficou espantado. 

20 Se assim se cumprisse a palavra dos profetas da ciência - aqueles que predisseram o fruto perecível 

da ciência humana - qual seria então o cumprimento das profecias dos videntes de Deus quando vos 

anunciassem o estabelecimento de um reino de paz que seria imperecível no coração dos homens? 

21 Agora os videntes anunciam um novo mundo. Eles são profetas enviados por Mim para que vocês 

escutassem, e se vocês tivessem sido preparados através do estudo das Minhas palavras e promessas de 

tempos passados, nada do que Eu vos revelei no presente vos teria surpreendido. Mas encontrei-vos 

cansados, doentes e preocupados com as coisas da vossa vida humana, razão pela qual, antes de vos 

revelar grandes ensinamentos de sabedoria, tive de vos curar, consolar e inspirar-vos a reformar e a 

renovar-vos, a fim de vos fazer trilhar o caminho da paz, que era a única forma de poderdes reflectir sobre 

a vida espiritual. 

22 Restam apenas alguns anos para eu estar com você por meio deste anúncio, e você deve usar 

minhas instruções. Para o meu espírito não passa tempo, mas certamente para o homem. Portanto, use estes 

anos, que agora lhe parecem tão longos, mas que são curtos para o seu espírito. Prometo derramar rios de 

sabedoria sobre as vossas mentes, que será a única coisa que vos deixarei depois da Minha partida. Nem 

ouro, nem nomes, nem títulos vos deixarei, mas apenas os Meus ensinamentos. 

23 Esta semente já está começando a dar seus frutos entre vós, pois se no passado vocês expressaram 

sua devoção a Mim de uma maneira material, hoje vocês estão tentando ao invés disso espiritualizar-se a 

fim de se aproximar da verdade. 
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24 Através de um cadinho de dor sua alma teve que passar para que você pudesse dar um passo 

adiante no caminho da espiritualização e tornar-se mestre de humildade e paciência, de força e fé. Do seu 

espírito, espero compreensão e respeito pelos outros. 

25 Não julgueis os vossos semelhantes pela maneira como eles oferecem a sua adoração. Em verdade 

vos digo que só eu sei descobrir nos corações as flores da fé e do amor, cuja fragrância recebo como a 

melhor oferenda do espírito. Nem rejeita aqueles que não reconhecem em Maria a maternidade divina que 

se tornou mulher para que em seu ventre virginal o Verbo possa tomar forma humana. Ela também te 

ensinou nestes tempos, pois mesmo no coração da Mãe não há segredos para as crianças. Em verdade vos 

digo que a voz dela como Mãe será ouvida por toda a humanidade deste tempo. Em Mim você pode 

encontrar todo tipo de amor, pois por um lado eu deixo você sentir Minha presença e Meu poder como 

Pai, e por outro eu deixo um sopro maternal vir ao seu ser, ou dou ao seu espírito o prazer de me ouvir 

como Mestre. 

26 Que essa semente germine dentro de vós, para que do cerne do vosso ser brotem todos os 

sentimentos que o espírito pode e deve manifestar - tanto em relação ao seu Pai Celestial, como em relação 

aos seus semelhantes, amando-se uns aos outros. 

27 Você consegue imaginar a alegria que terá lugar no reino espiritual quando, finalmente, todos 

aqueles que viveram para pecar, brigar e profanar o amor uns aos outros? Não podeis imaginar a alegria do 

vosso Pai, nem a alegria que então existirá no mundo espiritual. O meu Espírito criou-te para estares perto 

de mim, porque eu estava sozinho. Mas eu destinei-vos a amarem-se uns aos outros e a encherem-me de 

felicidade através do vosso amor. 

28 Eu sou vosso Pai e tenho fome e sede de vosso amor, pois vos desviastes do caminho indicado pela 

consciência. Eu criei-te para te amar, mas ainda não vês esta luz completamente. A tua ambição terrena 

corrompe-te, e mesmo que, por vezes, voltes os teus pensamentos para Mim e sejas grato pelos Meus 

benefícios, não compreendeste que a melhor homenagem que a tua gratidão Me pode oferecer é a daquele 

amor entre irmãos e irmãs do qual a Minha Doutrina tanto te fala. 

29 Amados discípulos, quando Me ouvis falar assim, parece difícil ou impossível que Me agradáveis; 

mas essa dúvida não vem do vosso espírito, mas da carne, porque é frágil. O espírito, por outro lado, foi 

criado para grandes obras dignas d'Aquele que lhe deu a vida. 

30 Trago-te este ensinamento para te elevar à verdadeira vida. Esteja ciente, porém, que a salvação 

dos homens não acontecerá em um instante. Pois assim como eles precisavam de tempo para afundar 

espiritualmente, eles também precisarão de tempo para ressuscitar. Desta vez, que só eu posso destinar a 

eles, eu lhes darei para que possam realizar sua renovação, sua purificação e restaurar tudo o que 

destruíram em si mesmos e em seus vizinhos. 

31 Embora apenas uma pequena parte da humanidade tenha ouvido a Minha palavra neste tempo, que 

ninguém pense que estas pessoas foram escolhidas como justas, pois eu as achei pecadoras como toda a 

raça humana. No entanto, foi ordenado nos Meus conselhos. 

32 amanhã, quando a essência desta Palavra tiver alcançado todos os corações, vocês saberão que 

Meu Testamento foi dado a todos os Meus filhos, e descobrirão que em cada um dos Meus Pensamentos e 

em cada um dos Meus Ensinamentos houve uma carícia para aqueles a quem a Minha Mensagem chegou. 

33 As vossas feridas sararam, o meu bálsamo tem estado nos vossos corações. Escutai-me agora, 

porque em breve partireis para aqueles que também têm dor na alma e na carne. Quem poderia 

compreender melhor o seu sofrimento do que tu que o viveste? 

34 A vida como professor faz dos estudantes professores, para que eles possam ser conselheiros e 

guias para os seus semelhantes com a sua luz, conhecimento e experiência. 

35 Minha Doutrina, juntamente com as lições de vida, faz com que a alma seja iluminada pelo 

radiante farol da consciência, e os passos do homem se tornem luz. Enquanto essa luz não puder ser 

refletida externamente através de boas obras, pensamentos edificantes e palavras de conteúdo espiritual, o 

homem deve abrigar sentimentos de fraqueza, medo, egoísmo e desconfiança. Mas quando essa luz 

começar a superar as trevas da sua mente, começar a revelar a sua essência, então a paz chegará ao 

coração, a fé e a confiança na vida surgirão e tornarão a alma forte para que possa com equanimidade 

sobreviver às horas difíceis, às grandes provações que todo destino contém. 
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36 Minha Palavra é o Caminho, é a Lei Divina que vos conduz à perfeição, é a luz que eleva a alma, 

mas que se escureceu quando a carne se afirmou com sua intransigência e não escutou o chamado interior 

de sua consciência. Ai então da alma que cedeu sob o impulso da carne e se deixou dominar pela 

influência do mundo que a rodeia, trocando sua posição de líder pela de um ser indefeso a quem as paixões 

e fraquezas humanas se movimentam como as folhas estéreis, quando são atiradas sem direção pelo vento. 

O homem, que mais ama a liberdade, tem medo de se submeter à Vontade Divina por medo de que o seu 

Espírito o domine e o prive de muitas satisfações humanas que ele sabe que lhe são prejudiciais, e por isso 

abandona o caminho que o conduz à verdadeira vida. 

37 A carne teme a batalha com o espírito e busca uma maneira de tentá-la através dos prazeres do 

mundo para impedir sua liberdade, ou pelo menos para retardá-la. Veja como o homem tem o seu próprio 

tentador dentro dele! É por isso que eu disse que quando ele se conquista a si mesmo, ele ganhou a 

batalha. 

38 Muito do que vos digo nesta proclamação é recebido intuitivamente por um número infinito de 

pessoas, pois agora é o tempo em que a vida, com as suas lições, fez a luz em muitas almas, fê-las reflectir, 

e fê-las aprender a ouvir a voz da consciência. Eles estão no caminho da verdade e compreendem que este 

é o caminho que conduz à paz, à verdadeira liberdade e à suprema felicidade que dá vida em harmonia 

com Aquele que vos criou. 

39 Estudem bem meus ensinamentos, discípulos, porque, assim como viram acontecer tudo o que os 

profetas da Primeira Era vos anunciaram, assim verão acontecer tudo o que vos anunciei pela boca destes 

portadores de vozes. Em cada curva, e dia após dia, uma das Minhas palavras vem a acontecer sem que 

você esteja ciente disso. 

40 Minha Palavra deve sair de sua nação para ser crida e obedecida, como aconteceu com Jesus, que 

teve que deixar a aldeia de Nazaré, onde Ele passou a Sua infância, para encontrar fé em outras terras. 

41 Depois de 1950 eu não mais vos darei a Minha Palavra através destes portadores de vozes, mas ela 

será preservada nos corações onde ela alimenta a fé, e eles a levarão para outras nações. 

42 Farei uso de homens de boa vontade e corações que lutam pela pureza da Minha Doutrina, a fim de 

deixar que esta mensagem de amor e perdão chegue à humanidade. Aqueles que saem como mensageiros 

devem testemunhar a bondade em suas palavras e em suas obras, mas nunca devem trazer amargura. Os 

seus olhos derramarão lágrimas por causa da dor alheia, e os seus templos ficarão brancos porque sofrem 

por causa dos seus semelhantes. Eles viverão e morrerão amando, perdoando e abençoando, e chegarão ao 

fim da sua jornada sem amargura, cansaço ou desapontamento. 

43 O discípulo da Terceira Era deve estar consciente em sua vida que o fruto da semente espiritual 

não é colhido na terra. Por que, então, muitos dos que se dizem Meus discípulos perdem o ânimo diante da 

ingratidão ou indiferença dos homens? 

44 Eu trouxe infinita bondade em Minha Palavra, para que ela vos acompanhe durante toda a vossa 

vida, pois Minha Palavra é força, coragem, alegria em amar e servir no vosso espírito. O bom discípulo 

não terá nada a temer e caminhará alegremente por estradas acidentadas e dolorosas provações. Seus 

olhos, sempre alerta através da oração, descobrirão as armadilhas que seus inimigos colocam diante de 

seus pés. 

45 Vou deixar estas palavras escritas, e elas chegarão aos Meus discípulos do futuro, e quando as 

estudarem, encontrá-las-ão frescas, vivas, e o seu espírito tremerá de alegria, sentindo que é o seu Mestre 

que está falando com eles naquele momento. 

46 Achas que tudo o que te tenho dito é apenas para aqueles que me ouviram? Não, amados, com a 

Minha palavra falo pelos presentes e pelos ausentes, por hoje, por amanhã e por todos os tempos; por 

aqueles que morrem, pelos vivos e por aqueles que ainda não nasceram. 

47 Você diz que Minha Palavra e Meu Trabalho são muito grandes, infinitos, mas você se propôs a 

limitá-los por suas obras. Oh, se ao menos vocês pudessem se equipar, superando sua materialização e 

elevando suas almas através da boa busca do conhecimento e de uma vida justa, que maravilhas vocês 

contemplariam! 

48 Parece-vos ridículo que às vezes vos dê ensinamentos pela boca do portador da voz que se dirigem 

a toda a humanidade, porque considerais o vosso mundo imenso e o número de pessoas que não sabem 

que a Minha proclamação é imensurável. Em resposta, eu lhes digo que quando falo à humanidade, eu o 
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faço não só para aqueles que estão presentes, mas também para aqueles que esperam pelo momento em 

que finalmente viverão na Terra. Mas você deve saber que aos Meus olhos o seu mundo é como um 

átomo, e o número de pessoas que o habitam é insignificante em comparação com todas as criaturas 

espirituais que formam o Meu Reino. 

49 Os meios que escolhi para me fazer conhecer parecem por vezes demasiado pobres para si? Esta 

não é a primeira vez que eu, como Pai, faço uso da mente humana para que possais ouvir a Minha palavra, 

as Minhas ordens e as Minhas revelações. Este é um meio que tenho usado em todos os momentos para 

falar ao homem, e vocês devem estar cientes de que a Palavra Divina sempre veio através de transmissores 

humildes, simples e aparentemente incultos. 

50 Estudar e trabalhar, discípulos. Lembrai-vos que bati com perseverança às portas dos vossos 

corações até que os abristes para Mim. Às vezes falo contigo figurativamente, mas sempre o faço com a 

mesma simplicidade com que falas. Isto porque a Minha Palavra agora explica o que um dia vos dei em 

parábolas e que, portanto, não conseguistes compreender no seu verdadeiro significado. Porquê caminhar 

por caminhos escuros quando te mostrei um caminho brilhante com a minha palavra? 

51 Aos que Me escutam, eu lhes digo que abram os olhos para a luz desta Doutrina, para que se 

maravilhem com a sua grandeza. 

52 Quando esta proclamação começou pela mente dos primeiros porta-vozes, e eu falei aos primeiros 

discípulos sobre o progresso que seria feito por aqueles que viriam depois deles, dizendo-lhes que a Minha 

palavra seria aperfeiçoada nos lábios dos novos porta-vozes, aquelas multidões suspiravam e invejavam 

aqueles que viriam depois deles à mesa do Mestre para desfrutar do fruto maduro. Em verdade vos digo 

que aquele fruto maduro que eu predisse é o fruto de que agora desfrutais. Pois sabereis que a Minha 

Palavra está agora a atingir o seu clímax nesta forma de manifestação para vós. Restam apenas alguns anos 

até 1950 e, no final, o Mestre despede-se de vós. 

53 No futuro farei chegar a Minha mensagem àqueles que no seu tempo não Me ouviram através deste 

ensinamento. Alguns a receberão através do testemunho daqueles que Me escutaram; outros a receberão 

através das transcrições, e outros ainda através dos dons da intuição e da inspiração. Assim, a profecia se 

cumprirá de que Meu Espírito seria derramado sobre todo espírito e toda carne neste tempo. 

54 Sua tarefa é abrir o caminho, removendo obstáculos e dificuldades, deixando um rastro de 

misericórdia e amor para aqueles que mais tarde percorrem este caminho no desejo de espiritualização. 

55 Já está próximo o despertar espiritual da humanidade. Não se desespere quando vir que os anos 

passam sem qualquer mudança para melhor na moral dos homens. Observa, aprende, trabalha, e sabe 

esperar. Você acredita na Minha Palavra? Não se esqueça que eu lhe disse que todo olho Me verá, toda 

mente Me entenderá, e toda boca falará da Minha palavra. 

56 Este tempo está se aproximando, mas é necessário que as pessoas que Me ouviram sejam puras do 

pecado e fortes na sua fé, para que possam dar testemunho de Mim como Eu dei testemunho de Ti quando 

Me fiz conhecido através do teu órgão de entendimento. 

57 As minhas palavras estão escritas no Livro de Ouro, para que depois de 1950 ninguém diga que lhe 

falta a Minha manifestação. Em Meus ensinamentos, que são para todos os tempos, deixo-vos sabedoria, 

ordens, profecias, alimento espiritual e bálsamo curativo. 

58 Você deve aprender a ler no livro dos Meus ensinamentos para que quando você ler para os seus 

companheiros, essas palavras estejam imbuídas da essência divina e aqueles que escutam experimentam e 

sentem como você experimentou e sentiu quando Me ouviu através do Portador da Voz. 

59 Discípulos, retirem as vossas preocupações dos vossos corações enquanto ouvem os Meus 

ensinamentos. Sinta a unção divina e mantenha o Meu poder no seu ser. Eu quero ver-te saudável, nunca 

doente, a chorar ou fraco. 

60 Muitas vezes você acredita que eu o castigo quando a dor inflige feridas. Mas eu só vos ensino, 

sois vós que trazeis sofrimento sobre vós próprios. Há muito tempo você foi chamado para realizar uma 

grande tarefa, e você não ouviu a Minha voz. Mas agora vos digo que aquela paz que muitas vezes buscais 

sem a encontrar, vos será dada através do cumprimento das Minhas Leis. Veja como aqueles que 

cumpriram sua tarefa estão inteiros, livres dos golpes do destino. 

61 Eu vos disse que não viestes à Terra apenas uma vez, mas que a vossa alma assumiu as conchas do 

corpo tantas vezes quanto foi necessário para o seu desenvolvimento e perfeição. Agora devo acrescentar 



U 97 

95 

que também depende de você se o tempo para alcançar o objetivo é mais curto ou mais longo, de acordo 

com o seu desejo. 

62 A minha luz brilha em todos os lugares onde os meus filhos vivem. Assim, a terra também está 

rodeada por este brilho. Digo-vos novamente que essa profecia está a acontecer agora, que cada olho Me 

verá, cada mente Me compreenderá, e cada boca pronunciará a Minha Palavra Divina assim que a alma se 

preparar. Isto vos anunciei, e agora chegou o momento em que as Minhas palavras serão cumpridas. 

63 Quantos discípulos e quantas almas infantis da Segunda Era sentiram o desejo de estar presentes 

no cumprimento das Minhas promessas, de experimentar e de saber diretamente o que está acontecendo 

hoje. O desejo de experimentar isso os incitava a se preparar interiormente e a alcançar uma maior 

elevação. No entanto, naquela época não lhes foi dada a oportunidade de ver algumas das profecias 

acontecerem, porque uma outra era foi reservada para esse fim. 

64 Tive de vir quando o mundo estava no auge do materialismo para me revelar em espírito e falar-

vos através de homens, mulheres e crianças e ensinar-vos a comunhão perfeita com a Minha Divindade. 

65 Quero fazer de vós semeadores da verdade, e isto se manifestará nas vossas palavras e nas vossas 

obras. A cada um serão confiadas algumas tarefas para que todos vocês participem da missão espiritual 

que o Meu Trabalho deve realizar. 

66 Eu prometi a esta nação que não haveria guerra se Meus discípulos seguissem Meus ensinamentos. 

Quando estes contemplam a devastação em outras nações causada pela discórdia e pelo ódio, eles Me 

pedem que nenhum sangue seja derramado neste solo aqui. Então eu só os exorto a rezar e vigiar para que 

eles se tornem dignos de que esta promessa seja cumprida. Não te vou ver a chorar. Quando reina a 

iniquidade e sofreis a tirania e dureza daqueles que vos governam, não Me culpeis. Dei-vos o poder de 

fazer grandes obras que transformarão a vossa pátria num vale de paz. 

67 É profeticamente anunciado que muitas nações irão desaparecer. Esta família, que representa a 

humanidade, será açoitada por fortes tempestades, e nesta visita, por causa da sua fé viva em Mim, aqueles 

que "vigiaram" e prepararam as suas almas através do amor sobreviverão. 

68 Aproveite este tempo, pois a hora do julgamento está se aproximando, e o ano de 1950 está 

próximo. Naquele tempo muitos de vós já estareis em espírito, e outros ainda na carne; mas todos vós 

sereis julgados. 

69 Este será o início da caminhada de todas as pessoas por diferentes caminhos em direção à 

espiritualização. Os cientistas reconhecer-me-ão e tornar-se-ão conselheiros dos homens. O Livro da 

Sabedoria se abrirá para eles, do qual receberão revelações muito grandes. Só então o espírito abrirá o 

caminho do verdadeiro conhecimento para a mente humana, e a consciência normalizará as ações dos 

homens. 

70 A Terra será pura, e os sobreviventes Me seguirão com o mesmo fervor dos Meus discípulos da 

Segunda Era. Mas vocês serão aqueles em quem eu deixar as primeiras sementes da espiritualização. 

71 Como Pastor Universal, eu procuro incansavelmente as Minhas ovelhas. Na Terra, precederão a 

humanidade aqueles que, por amor e humildade, alcançarem a maior maturidade espiritual. O verdadeiro 

sábio é aquele que conhece Minhas leis e faz Minha vontade. Assim, com infinita paciência, vou treinar os 

Meus discípulos na Terceira Era. Eu amo-te, e é por isso que quero ver-vos a todos grandes em espírito. 

72 Não vos esqueçais das Minhas palavras; mas se não fordes capazes de guardar na vossa memória 

tudo o que vos disse, haverá os livros que contêm os Meus ensinamentos, as Minhas revelações deste 

tempo, e os feitos dos Meus discípulos. 

73 sente e obedece à inspiração que te envio; porque todo aquele que se elevar a Mim com um 

coração puro receberá o Meu consolo, terá alegria no seu coração e a Minha Palavra Divina florescerá nos 

seus lábios 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 98  
1 Eu vos dou o fruto da videira para que possais alimentar-vos com o Meu amor, esquecendo as 

dores e as dificuldades, e sentindo que enquanto Eu vos dou a Minha Palavra, vós habitais comigo na Casa 

da Paz. Sintam a Minha Presença, pessoal, aproveitem este tempo, e se durante ele quiserem reparar as 

vossas transgressões, aprendam de Mim, pois estou a dar-vos a oportunidade de se elevarem 

espiritualmente. 

2 Vocês, homens de idade madura e velhos, não lamentem o tempo que deixaram passar sem me 

terem ouvido; hoje estão comigo. Se você Me ama, em pouco tempo você conhecerá Meus ensinamentos e 

poderá usá-los. Você já está na estrada e pode começar a sua tarefa, e o seu guia será a voz da sua 

consciência. Irei perante vós, e não haverá julgamento, por mais severo que seja, que vos separe de Mim. 

Se Me amas, não voltes atrás, porque a tua fé brilhará como um novo amanhecer, e conhecerás o caminho 

que deves percorrer banhada de luz. 

3 Estás disposto a seguir-me mesmo que tenhas de sofrer? Se vos perguntassem os que vos rodeiam, 

responderia e diria que sois Meus discípulos e que Me seguis por causa da vossa fé? Você teria a coragem 

de dar essa prova (de fé)? Considerai e lembrai-vos de que, se sois Meus discípulos, deveis aperfeiçoar-

vos para dar um testemunho verdadeiro do Meu ensinamento. 

4 Vou enviar a minha mensagem a todas as nações. Tudo está preparado para que Minhas intenções 

se tornem realidade, mas a maior prova que darei aos homens do Meu poder e do Meu amor será a de 

transformar seu egoísmo em amor sincero um pelo outro. 

5 Através do amor, eles realizarão grandes obras. Sem distinção de raça ou linhagem, chamarei a 

todos para lhes dar uma tarefa neste trabalho. 

6 Àqueles que anseiam por conhecimento e espiritualização eu digo: Ouçam a Minha palavra e 

conheçam a sua essência. Leia no grande livro da vida e do estudo, pois há uma lição destinada a cada um 

dos Meus discípulos. 

7 Mas cuidado ao ler livros em que a Minha Palavra ou as profecias foram falsificadas, e também 

naqueles em que foram dadas interpretações distorcidas às revelações Divinas. Não permitam que uma 

falsa luz entre em suas mentes. Se desejais conhecer a verdade, preparai-vos interiormente, e a vossa 

intuição e a sensibilidade do vosso espírito, guiados pela consciência, revelar-vos-ão sempre a verdade. 

8 Este livro que estou escrevendo para você na Terceira Era - faça uso dele e interprete seus 

ensinamentos corretamente, e você verá que sua luz dissipa as sombras e que todo mistério é esclarecido. 

Então sentirás a Minha presença e perceberás a Minha voz no fundo da tua alma, falando contigo e 

instruindo-te. 

9 Lembre-se que você não pode esconder nenhum trabalho ou pensamento que eu não saiba. Mas se 

muitas vezes és tentado pelo mundo, que te atrai e te acorrenta, às vezes sem força para rejeitar o mal, 

então refugia-te em Mim, para que aprendas dos Meus ensinamentos a usar essa autoridade que te dei 

sobre o mundo e sobre a carne; e quando tiveres ganho e recuperado a paz de coração, poderás continuar o 

teu trabalho. 

10 Se te faltam modelos a seguir, volta-te para Mim e procura em Mim o que necessitas, e dar-te-ei 

forças para que alcances o objectivo para o qual te indiquei. Com que alegria paternal olharei para a 

criança que Me toma como exemplo e Me glorifica através de suas obras! Trabalhai incessantemente para 

os homens, e tendo feito todo o bem de que sois capazes, não penseis em recompensas e não esperais 

qualquer recompensa no mundo. Lembre-se que só eu conheço os seus trabalhos e sei como avaliá-los 

para lhe dar a justa recompensa. Desta forma, através de grande labuta e verdadeiro mérito, você chegará a 

ocupar o lugar que eu preparei para o seu espírito. 

11 Homens e mulheres de terras distantes virão até vós e tornar-se-ão Meus discípulos. Mas quando 

se sentirem cheios da Minha luz, voltarão aos seus povos, às suas nações, para levar a Minha Doutrina aos 

seus irmãos. O mesmo aconteceu na Segunda Era, quando muitos estrangeiros se aproximaram de Mim, 

atraídos pelo rumor dos milagres de Jesus, ouvindo a Minha palavra e testemunhando as Minhas obras, 

convenceram-se da Minha verdade e, voltando aos seus países, professaram que Eu era o Messias. 

12 No tempo presente, a maioria dos homens vem a Mim porque a dor os faz procurar o remédio que 

só podem encontrar em Meu poder. Eles reclamam de sua pobreza sem saber tudo o que possuem em seu 
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espírito. A sua única pobreza é que não tomaram consciência do que carregam consigo, e na sua 

ignorância dos dons espirituais que têm dentro de si. Poucos são aqueles que Me pedem luz para o seu 

espírito, na sua maioria procuram-Me para Me pedirem ninharias que pertencem à vida humana - aquelas 

coisas que Eu sempre dou por cima, depois de ter transbordado o seu espírito com o Meu amor pelo Pai. 

13 Um a um, você recebe o conhecimento que lhe revela uma luz que, embora esteja dentro de você, 

você não viu. Esta luz é a tua consciência. Aquele que é capaz de descobri-lo e de contemplar-se neste 

espelho interior torna-se humilde e sente imediatamente o vínculo que o une ao seu Criador. 

14 Alguns pensam que se conhecem a si mesmos; pois, conhecendo os muitos dons que o homem 

possui em seu espírito, incham-se diante dos ignorantes, imaginam algo de sua própria grandeza, tornam-

se dominadores e, finalmente, perecem das trevas de seu orgulho. Eles não compreendem que na 

consciência a alma possui o tesouro secreto de Deus, e que ele só deve ser entrado com reverência. 

15 Mesmo aqui entre os Meus trabalhadores, quantos há que, sem terem compreendido o Meu 

ensinamento, se consideravam seres superiores, dignos de admiração e homenagem, quando se conheciam 

dotados de um dom espiritual. A isto vos pergunto se podeis aprovar que um espírito superior imagine 

algo sobre os seus dons, quando a humildade e a caridade são as qualidades essenciais que ele deve ter. 

16 Em silêncio e na simplicidade da tua vida, aplica cada um dos Meus ensinamentos e verás aparecer 

na tua alma aquela luz que ainda não conheces, porque o véu da matéria e a superficialidade que te rodeia 

não te permitiram cumprir a tarefa que lhe pertence na vida humana. 

17 Estudem Meus ensinamentos e não se extraviem, para que não caiam em novos fanatismos na 

tentativa de encontrar a verdade. 

18 Eu sou o Caminho que convida quem o esqueceu a percorrê-lo. Sobre ele se derrama a luz da 

Minha Palavra, para que amanhã a possais ensinar e dar testemunho dela. O tempo passará e muitos virão 

em busca das casas simples onde me fiz conhecido, para que lhes possais explicar a forma em que me 

mostrei aos Meus novos discípulos e os milagres que fiz entre vós. Em vossas mentes permanecerá apenas 

a memória da Minha Palavra, e em vossos corações apenas os ecos dos Meus conselhos Divinos; mas até 

mesmo os escritos para a posteridade perdurarão. Já estou preparando aqueles que não ouviram a Minha 

Palavra, para que possam encontrar os caminhos que os levarão aos Meus discípulos e testemunhas. 

Quantos vão chorar porque não me ouviram! No entanto, digo-vos o mesmo: Quantos dos que me ouviram 

vão chorar porque não trabalharam neles próprios! E quando virem que a Minha Palavra já não se 

manifesta, fixarão o olhar no lugar onde o porta-voz tomou o seu lugar para render a Palavra Divina, e 

então verão apenas o vazio. 

19 Os anos passam rapidamente, e em breve já não me ouvirás mais. Portanto, eu te digo: Deixa-me 

curar-te, acariciar-te, confortar-te, deixa-me ensinar-te. Eu vim para te deixar equipado. Mas se você 

permanecer fraco na fé e na vontade, sempre se sentirá doente, e então quem o curará e o ensinará como eu 

o fiz? 

20 Por meio da Minha Palavra estou me aproximando cada vez mais de vocês e, ao mesmo tempo, 

estou levando-os à comunhão perfeita com o Meu Espírito. Refleti sobre as Minhas manifestações em 

tempos passados, e descobrireis que sempre procurei uma forma de me fazer conhecer ao vosso espírito e 

de enviar as Minhas mensagens como testemunho do amor Divino do vosso Pai por vós. 

21 Uma nova forma de manifestação espiritual que você está experimentando neste momento, embora 

seja muito semelhante àquela que eu usei em épocas passadas. Agora você está em um tempo maravilhoso 

de luz, no qual o homem pode ouvir a voz do Meu Espírito através dos muitos dons e habilidades 

espirituais que ele possui. 

22 Em verdade vos digo, tanto em êxtase como através da oração, ou mesmo através do sono físico, 

podeis receber revelações e mensagens do reino espiritual, se souberdes como vos tornar receptivos a elas. 

Mas vos faltou preparação e fé para poderdes usar esses dons, e assim tive de preparar videntes e profetas 

que vos anunciam o futuro, que vos mantêm acordados e vos admoestam para que vigieis e oreis. 

23 Você acredita que esse homem, por quem me manifesto, é quem lhe dá a palavra? Descobre o seu 

significado, e saberás que é o teu Mestre que fala contigo. Você acha que o Espírito de Deus entra no 

porta-voz enquanto ele fala? Mais uma vez, isto não é verdade. Eu vos disse que um raio da Minha luz é 

suficiente para que Eu ilumine e inspire estas mentes e, ao fazê-lo, coloque em seus lábios um fluxo 

inesgotável de palavras de profundo significado como evidência da Minha presença e da Minha verdade, 
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para o bem do incrédulo. Escutai-me atentamente durante este tempo, e sereis fortalecidos para os tempos 

e provações que virão. 

24 Prepara o teu coração, reúne o teu espírito, e torna a tua mente receptiva para ouvir e guardar a 

Minha Palavra. 

25 Veja como o Livro de Instrução Espiritual abre suas páginas para mostrar-lhe um novo 

ensinamento. Realize as lições simples primeiro, para que amanhã você possa colocar as grandes lições em 

prática. Você deve entender que para se tornar um mestre você deve primeiro ser um discípulo. 

26 Hoje estudas as primeiras palavras, e através delas compreendes gradualmente esta Doutrina; pois 

ao rezar, dialogas comigo quando me dizes: "Mestre, nós seguimos os Teus passos e pedimos que nos 

acompanhes no nosso caminho, que nos protejas do perigo, pois somos desafiados a cada passo pelas 

tentações do mundo. Mas eu vos digo, discípulos: sede fortes, usai a vossa autoridade para governar a 

carne. 

27 Quero formar-vos numa família forte e virtuosa, cheia de obediência, a qual banharei com a Minha 

graça e os Meus benefícios. 

28 A hora do vosso testemunho da Minha manifestação chegará, e os homens, incrédulos por 

natureza, exigirão de Mim provas para poderem acreditar. Mas então eu lhes direi: Aqui estão estes meus 

discípulos, que eu fiz entrar numa nova vida. Eles são a prova do poder da Minha instrução. Minha 

Palavra formou suas mentes, e hoje eles estão preparados para levar Meus ensinamentos aos povos da 

Terra. Quer estar entre aqueles que eu posso usar como testemunhas da Minha verdade? Então preparem-

se, amados trabalhadores. Eu confio em ti. Farei uso do vosso amor para fazer milagres por aqueles por 

quem Me pedis, e por uma centelha de fé que vejo em vós, farei obras maravilhosas. 

29 Vós esvaziastes o cálice do sofrimento neste tempo; mas isto não foi em vosso detrimento, esta dor 

foi como uma chuva benéfica que tornou a Minha semente fértil em vossos corações e vos revelou 

algumas cordas escondidas nas profundezas do vosso ser. 

30 Eu lhe disse que você está passando por uma expiação difícil neste momento, porque você tem 

uma dívida para comigo e com os seus semelhantes, que você está pagando agora. Esta é a razão pela qual 

vocês permanecem em silêncio e aceitam sua taça com amor, contentando-se apenas em Me pedir forças 

para que a Minha vontade seja feita. 

31 No mundo vocês não encontrarão a compreensão que precisam em suas lutas e nos altos e baixos 

de suas vidas, pois o verdadeiro amor e misericórdia ainda não estão nos corações. No entanto, vocês, 

fortalecidos em Mim, passarão por cima dos espinhos com um sorriso nos lábios e paz nos corações. 

32 Porque é que o Mestre fala tanto de dor para si? Porque o tempo que você está vivendo é um 

tempo de julgamento, e todas as criaturas humanas carregam uma pesada cruz. Considerai as nações 

flageladas pela guerra; não há nelas coração que tenha escapado ao sofrimento, pois nem mesmo as 

crianças amorosas na sua vulnerabilidade escaparam à justiça Divina que ajuda os homens a expiar os seus 

pecados e a lavar as suas manchas. 

33 Sempre semeei a minha semente no coração dos homens, nutrindo-os. A minha sementeira nesta 

Terceira Era não será em vão, pois a semente florescerá nos corações. 

34 Em nome de um pequeno número de corações que se equipam, derramarei a Minha graça 

abundantemente para criar as fundações de um novo mundo. Eu elevarei o vosso espírito para que possais 

compreender em que consiste a vossa semelhança com a Minha Divindade. 

35 Eu, o Senhor dos mundos e de todos os lares espirituais, a quem todas as coisas criadas obedecem, 

vos digo nestes momentos que vós, humanos, não vivestes de acordo com as Minhas Leis, o que vos fez 

ficar parados espiritualmente. No entanto, o Meu Espírito espera o vosso regresso ao verdadeiro caminho e 

a vossa perfeição com infinita paciência. Não me deixem lutar pela vossa salvação, nem deixem o mundo 

espiritual labutar sem vós cooperar com ele. Não façais obras de mérito apenas na aparência; esforçai-vos 

para que as vossas acções contenham veracidade e amor. 

36 Já que recebestes amor desde o momento da vossa criação, também dareis amor. Se o Meu 

exemplo te impressiona, então imita-me! 

37 Nesta era atual, a Palavra de Deus fala a vós, que é eterna, para conduzir-vos à Luz. Conheço a 

alma que está escondida em cada um de vós, e por isso sou o único que vos pode revelar que em outros 

tempos já foram testemunhas das Minhas manifestações à humanidade. 
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38 Não é que há muito que deviam ter deixado de ser principiantes na Minha instrução? O vosso Pai 

não tem verdadeiramente razão quando vos chama suas testemunhas e discípulos, e vos prepara para levar 

esta mensagem à humanidade? 

39 Vejam como todas as coisas passam, exceto a Minha Palavra. Eis as gerações humanas que 

habitam a terra hoje e desaparecem amanhã. Eis as nações que hoje se erguem cheias de esplendor que 

parece durar para sempre e, no entanto, em breve testemunhareis o seu declínio e colapso. Tudo o que é 

humano passa e deixa de ser. Só a Minha Lei imutável e eterna continua a brilhar em cada consciência. 

40 Você chama desta vez a Era da Luz, mas isso não é porque a Minha Luz só agora iluminou o 

espírito ou a mente do homem - isso sempre brilhou em cada espírito. Eu sou a Estrela Divina que nunca 

se esconde. Mas se hoje se vê que a luz espiritual brilha nos homens como nunca antes, é porque, devido à 

sua evolução, eles podem agora perceber a presença da vida espiritual com maior clareza do que em 

tempos passados. 

41 Se os homens sempre tivessem vivido de acordo com Minhas leis, Minhas novas revelações nunca 

as teriam surpreendido. Observe como cada vez que eu venho com uma nova lição espiritual, ela tem sido 

discutida, combatida ou rejeitada. 

42 Mas a hora do despertar está se aproximando, e então aparecerão grupos de pessoas por toda parte 

que falarão de uma nova revelação. Eles serão investigados e julgados pelos seus vizinhos, que finalmente 

dirão que uma praga de seitas estranhas e desconhecidas irrompeu no mundo. Só então, rezai por todos e, 

ao mesmo tempo, agradecei pelo cumprimento da Minha Palavra; porque, por causa da Doutrina que vos 

revelei, estareis entre aqueles que compreendem a razão de todas essas manifestações. Mas você também 

estará entre aqueles que têm a maior responsabilidade para com a humanidade. 

43 Lembrai-vos, amados discípulos, até que ponto deveis preparar-vos espiritualmente, para que os 

vossos emissários, que devem entregar a luz das Minhas revelações, possam alcançar todos aqueles 

lugares onde apareceram homens que espantaram os seus semelhantes com as suas capacidades espirituais. 

44 Grande será a luta por vós, pois não vos deveis limitar à oração, à contemplação espiritual e aos 

bons votos, mas deveis também fazer obras de misericórdia. 

45 Não será suficiente para você dizer: "Eu acredito". Isto não é suficiente. Embora a fé seja 

absolutamente necessária, outras faculdades que possuís devem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas para 

que tragas a Minha palavra não só com os teus lábios, mas nas tuas obras. Para que o Meu ensinamento 

brilhe nas ações de suas vidas, vocês devem dedicar uma parte do seu tempo ao estudo e desenvolvimento 

de seus dons espirituais. Deste modo, suportareis com paciência as provas que encontrareis no vosso 

caminho e, em cada uma delas, trareis à luz os Meus ensinamentos. Quando estiverdes prontos, ireis colher 

o fruto do vosso esforço e desejo de renovação espiritual, e essa recompensa será o aço que ganhareis pela 

luta, pelo domínio sobre vós próprios e pelo amor aos vossos semelhantes. 

46 Não durmam mais, discípulos, compreendam que a humanidade está prestes a despertar 

espiritualmente, e que não deve encontrar-vos insuficientemente equipados. Nem quero que te ponhas a 

caminho sem antes teres adquirido tudo o que é necessário para seres um dos meus verdadeiros soldados. 

Aproveite estes momentos de paz nos quais você recebe Minha instrução, e sempre caminhe no abrigo do 

que você aprendeu neles. Procure penetrar cada vez mais nos ensinamentos revelados, mas não tente 

confundir o que não lhe foi dito até agora. 

47 Quando o espírito de Elias inspirou a mente de Roque Rojas, as primeiras testemunhas dessas 

manifestações não tinham concepção da graça que seria dada às gerações seguintes ao ouvir a Minha 

palavra, nem entendiam que uma nova era espiritual estava amanhecendo para a humanidade. Foi o vosso 

Mestre que, no decorrer do Seu ensino, revelou às multidões a grandeza desta Obra. Foi Ele quem os fez 

compreender que uma nova era de luz e esplendor estava começando. 

48 O espírito do homem, levado ao caos pelas paixões, pensa que só um milagre divino pode salvar os 

homens de cujos corações a paz fugiu, desde que perderam a esperança e a fé no amor, na justiça e na 

razão humana. 

49 Este vazio interior que os homens trazem diante de Mim em suas almas quero preencher com a luz 

deste ensinamento, que parece ser novo, mas que na realidade é eterno. Esta Doutrina traz luz aos espíritos 

e aos corações, porque revela todo o conteúdo daquele mandamento que ensinei aos Meus apóstolos: 

amarmo-nos uns aos outros. Atualmente estou lhes explicando o significado dessa suprema regra de vida, 
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cujo significado não foi compreendido por suas mentes, e isso porque a palavra de Cristo tem sido uma 

palavra morta para muitas pessoas neste tempo. Mas eles não sabem que ela vive na consciência de todos 

os homens, e que em seu tempo ela se erguerá cheia de esplendor das profundezas daqueles mesmos 

corações que antes eram como um túmulo para ela. 

50 Você acredita que está cumprindo Meu mandamento de amar uns aos outros quando você 

egoisticamente limita seu amor à sua família? As comunidades religiosas acreditam estar cumprindo esse 

supremo mandamento quando reconhecem apenas seus crentes e rejeitam aqueles que pertencem a outra 

seita? Os grandes povos do mundo, que se vangloriam de civilização e progresso, podem afirmar ter 

alcançado progresso espiritual e ter seguido esse mandamento de Jesus, quando todos os seus esforços são 

para se prepararem para uma guerra fratricida? 

51 Ah, vocês humanos, nunca apreciaram o valor da Minha Palavra, nem quiseram sentar-se à mesa 

do Senhor, porque parecia tudo muito humilde para vocês! No entanto, a Minha mesa continua à vossa 

espera com o pão e o vinho da vida para o vosso espírito. 

52 Ninguém poderá dizer que eu o chamei para prestar contas da minha morte. Assim que você 

percebe que ainda não se arrepende verdadeiramente de seus pecados, e já Minha mão, a mesma que você 

atravessou na cruz, está batendo de novo à sua porta. Entendam, discípulos, que é o Meu amor que chama 

o vosso espírito. 

53 O meu amor deve conquistar-te, não tenho outra arma. Se você acredita que eu também uso a dor 

para dobrá-lo e superá-lo, você está enganado. Vocês criam a dor e através dela se julgam a si mesmos. Eu 

sou Aquele que te salva do sofrimento e da morte. 

54 Discípulos, deixo-vos com outro dos meus ensinamentos. Mas aqueles que sabem como se 

preparar interiormente serão aqueles que sentem mais profundamente a Minha Presença, embora a Minha 

graça seja derramada sobre todos da mesma maneira. Aqueles que não sentiram a espiritualização 

enquanto ouviam a Minha Palavra, eu os exorto a se prepararem para que possam desfrutar da essência 

Divina e usar esta mensagem antes que a Minha manifestação entre vocês termine. Lembra-te: se aquela 

hora chegar sem que o teu coração se tenha verdadeiramente banqueteado e alimentado, a tua fé não será 

grande em batalha, nem o teu amor poderá arder quando deres testemunho da Minha verdade. 

55 Em verdade vos digo que não quero dor nos vossos corações, nem quero ter de ouvir as vossas 

palavras de arrependimento. O meu desejo é que quando eu te der a minha palavra pela última vez através 

deste bocal, tu me possas dizer: "Mestre, aqui estamos nós, que nos seja feito de acordo com a tua 

vontade". 

56 Não falta a ninguém a minha luz. Além dos Meus ensinamentos, falo-vos através dos vossos 

sonhos, que chamais revelações, porque sabeis que neles vos revelo ensinamentos profundos que não 

podíeis aprender por qualquer outro meio. Mas compreendam, discípulos, que todo o conhecimento que de 

Mim vos chega é uma revelação. Não dê importância aos meios ou formulário que utilizo para lhe dar as 

Minhas mensagens. 

57 Correctamente vos chamei filhos da luz; mas a maioria de vós quer seguir o vosso caminho muito 

cegamente - não porque o caminho seja escuro, mas porque quereis manter os olhos fechados à verdade. 

Quer esperar até que outros, que nem sequer ouviram esta palavra, acordem perante aqueles que ouviram a 

minha voz? Seria triste se aqueles libertassem os meus novos discípulos dos seus erros. 

58 Estou agora conhecendo os profetas da Terceira Era com seus dons espirituais para que possam 

proclamar esta Boa Nova à humanidade. Mas eles saberão que devem alcançar a espiritualização para que 

esses dons se manifestem neles. 

59 Escutem a Minha instrução, discípulos, levem-na no coração e, quando estiverem em casa, 

estudem-na e a penetrem para que no dia seguinte possam pôr em prática as Minhas instruções, quando 

retomarem a luta da vossa vida. 

60 Não há momento da sua existência que não lhe ofereça uma oportunidade adequada para cumprir a 

Minha Lei. Não espere apenas por grandes oportunidades para poder aplicar os Meus ensinamentos de 

amor. 

61 Considera: Se a tua concentração em ouvir esta palavra não for tão intensa como esta requer, e se a 

tua mente não tiver a atenção que deve dar ao Meu ensinamento, então o teu coração não será capaz de 

colher a semente que vai semear amanhã e cujo fruto vais colher na eternidade. 
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A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 99  
1 Sejam bem-vindos, discípulos, à Mesa Celestial. Desfruta da saborosa comida que te trago em My 

Word. Como um ladrão que entra numa câmara de dormir, eu entrei no teu coração e descobri que tens 

fome de conhecimento espiritual. 

2 Ninguém deve ficar surpreendido com a Minha presença. Já através de Jesus eu vos indiquei os 

acontecimentos que anunciariam a Minha manifestação como o Espírito da Verdade. Também vos disse 

que a Minha vinda seria no Espírito, para que ninguém esperasse manifestações materiais que nunca virão. 

Considere o povo judeu, como eles ainda esperam o Messias sem que Ele venha na forma que eles 

esperam, porque o verdadeiro já estava com eles e eles não O reconheceram. Humanidade, você não quer 

reconhecer Minha nova manifestação, continuar Me esperando de acordo com suas crenças e não de 

acordo com o que eu lhe prometi? 

3 acordem do vosso sono e tornem-se filhos da luz, pois trago-vos uma semente divina que vos dará 

paz e vida, e quero que comecem a semeá-la. 

4 Não espere mais para acreditar na Minha chamada. Considere que na grande batalha que lhe é 

anunciada, o julgamento se fará sentir. Eu quero que vocês sejam soldados bem armados nesta batalha, 

prontos para trazer fé aos corações fracos com suas obras de amor. 

5 Povo, bani todo o medo das opiniões dos vossos semelhantes, pois não são eles que vos darão a 

paz, não são eles que vos levarão para a Terra Prometida. Não temam os homens, sigam-me com 

persistência neste caminho. Porque na hora do julgamento pela humanidade, lamentareis do fundo do 

vosso coração não terdes sido fiéis, não vos terdes encorajado na Minha instrução, nem terdes aprendido a 

resolver as grandes provas de acordo com a Minha Lei. A vitória pertencerá aos perseverantes e aos fiéis. 

6 O meu barco salvador apareceu na noite mais profunda da tempestade. Vinde a ele, todos vós que 

temeis afundar-vos no pecado, como náufragos que perderam o seu curso. 

7 O turvamento da mente, a falta de fé, a ignorância da verdade são trevas para o espírito, e é por 

isso que a humanidade de hoje está em um caminho errado. Como se multiplicaram aquelas pessoas que 

vivem sem saber ou querer saber para onde estão indo! 

8 Eu sabia que um tempo assim chegaria para os homens, cheio de dor, confusão, incerteza e 

desconfiança. Prometi salvar-vos desta escuridão, e aqui estou eu: Sou o Espírito da Verdade. Porque me 

queres de novo como homem? não te lembras que eu morri como homem e te disse que estaria à tua espera 

no Meu Reino? Com isso fiz-te compreender que a alma é eterna, imortal. 

9 Foi o Espírito Divino que falou através da boca de Jesus e que selou o preço da sua salvação com o 

Seu sangue. Qual foi a sua sentença? Viver para Me ver vir como luz mais tarde no caminho sobre a sua 

consciência. Dei-vos provas da Minha imortalidade e envolvi-vos no Meu manto de perdão para fazer-vos 

compreender que aquele Sangue derramado no Calvário era a lição mais sublime de cumprir uma missão 

de amor para alcançar a paz na eternidade. Portanto, digo-vos que tendes de obter a vossa própria bem-

aventurança. 

10 "Israelitas" chamei-vos porque o vosso espírito vem daquela semente que confiei aos fundadores 

do povo que foram chamados "o povo de Deus". 

11 "Israel" foi o nome que dei a Jacó e à sua semente. Por que este nome foi usado mais tarde para se 

referir a uma raça, mesmo que se refira apenas a missões espirituais? 

Eu inspirei patriarcas e profetas a chamar a esse povo o povo de Deus. Sabe porquê? Porque, entre todos 

os outros povos da terra, trouxeram com eles ao mundo uma missão espiritual. Enquanto alguns povos 

tinham nas mãos a ciência, outros as artes e ainda outros as leis humanas, este povo veio com a Lei 

Espiritual, o Ensinamento do Coração, a Luz da Eternidade. Enquanto outros povos deram ao mundo 

filósofos e cientistas, este deu-lhe profetas que transmitiram mensagens divinas aos homens, patriarcas que 

ensinaram com suas vidas o caminho para Deus, apóstolos que viveram e morreram como testemunhas da 

verdade e, sobretudo, o Mestre Divino que se fez homem no seio do povo de Israel e trouxe aos homens a 

mensagem mais sublime do Céu. 

12 É por isso que o povo foi chamado de povo de Deus, embora eu vos diga que todos os povos são 

meus e eu os ame a todos igualmente, mas cada um traz à terra a sua missão. 
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13 Esta semente espiritual que estou fazendo aparecer no mundo neste momento. Ela aparecerá 

espalhada entre a humanidade - não como uma raça ou em forma de tribos, mas em todas as raças, pois 

Israel é fundado no espírito, e o espiritual está acima do humano. 

14 Novamente Meu povo aparecerá com a missão de trazer luz ao espírito. Suas habilidades 

espirituais fluirão para a vida humana como em todos os momentos. Meus profetas, mensageiros e 

discípulos trouxeram (sempre) luz e paz aos homens. 

15 Vocês que me ouvem certamente compreendem estes ensinamentos. Mas não vos contenteis em 

compreendê-los; deveis continuar a cumprir o vosso destino eterno de iluminar o caminho espiritual dos 

vossos semelhantes. Cumpre a tua missão, e mais uma vez a luz que deve estar sempre presente no povo 

de Deus brilhará dentro de ti. 

16 Vede como o vosso espírito previu o tempo em que agora se encontra, e apressou-se em desejar o 

cumprimento das Minhas promessas. O teu coração nada sabia da Minha vinda, porque nestes tempos a 

humanidade dá pouca ou nenhuma importância às Minhas profecias; mas o espírito guardava essa palavra 

no seu interior mais profundo. 

17 Seu coração estava adormecido, mas como ouviu Minha primeira palavra ou Meu primeiro 

ensinamento, despertou e, quando compreendeu a verdade, reconheceu imediatamente que as almas 

vieram à Terra para cumprir uma missão Divina, e não para que cada uma agisse de acordo com sua 

vontade. Aquele que experimentou este despertar segue-Me passo a passo e constrói um santuário dentro 

de si mesmo. 

18 A minha palavra de amor é dada a todo o povo escolhido. Descansem nisto, discípulos. Se às vezes 

eu te corrijo e até te julgo, pensa bem nestes ensinamentos, para que cada um possa levar a sério o que lhe 

diz respeito. Não se alegre quando eu repreendo uma transgressão que você não teria cometido, mesmo 

sabendo quem a cometeu. Pois nesse momento a tua consciência te recordará aquele ensinamento no qual 

te disse: "Não vejas o argueiro no olho do teu irmão sem antes reconhecer a trave que estás a arrastar 

contigo". 

19 Lembrem-se que todos vocês formam o Meu bando de apóstolos que eu enviarei amanhã para dar 

testemunho da Minha Palavra, e que vocês devem começar a amar uns aos outros mesmo agora. Você não 

acha que a Minha proclamação através do seu órgão de entendimento é de grande importância? Ou você 

acha que esta é uma das muitas seitas que surgem hoje proclamando a salvação do mundo, e depois 

desaparecem sem deixar nenhum vestígio da Minha paz? 

20 Observe como essa semente, mesmo que você tenha cuidado mal dela, não morre, veja como ela 

conquistou as trevas e as armadilhas, obstáculos e provações, e continua a germinar e se desenvolver dia 

após dia. Porque é que esta semente não morre? Porque a verdade é imortal, eterna. Portanto, vocês verão 

que quando às vezes essa Doutrina parece desaparecer, será precisamente quando novos e luxuosos brotos 

brotam para ajudar os homens a darem mais um passo adiante no caminho da espiritualização. 

21 Não pensem que isto só aconteceu nesta Terceira Era, não, mesmo na Segunda Era, depois que o 

Mestre e Seus discípulos regaram com seu sangue a semente que semearam no coração dos homens, houve 

momentos em que parecia que a Doutrina de Cristo tinha desaparecido do mundo. Quantos nos tempos 

modernos finalmente vacilaram em sua fé e duvidaram daquela verdade que antes tinha sido seu farol e lei, 

considerando a morte sacrificial de Jesus e daqueles que O seguiram inúteis. Então só tive de enviar novos 

servos ao mundo para remover todas as falsidades que os homens tinham acrescentado à Minha Doutrina e 

com as quais a tinham distorcido, e a semente brotou novamente e deu flores e frutos. 

22 Eu vos ensino estas ligações para que não pertençais àqueles que escondem a Minha verdade, 

distorcem a Minha Doutrina ou profanam a Minha Lei, mas àqueles que, com todo o amor do seu espírito, 

estimam a semente que vos confiei, a qual é a mesma que, segundo a Minha Vontade, deve florescer 

sempre no coração dos homens: como amor entre os homens. 

23 O Mestre que estava contigo no mundo, podes chamar "Rabino da Galileia", porque naquela terra 

Ele se tornou homem. Mas do Mestre que hoje vem até vós invisivelmente, embora seja o mesmo, não 

podeis dizer que Ele é da Galileia, porque eu venho em espírito. 

24 Os meus novos ensinamentos são a confirmação dos que vos dei na Segunda Era, mas são ainda 

mais abrangentes. Lembre-se: Então eu falei ao coração dos homens, mas agora eu falo ao espírito. 
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25 Eu não nego nenhuma das Minhas palavras que vos dei no passado; pelo contrário, dou-lhes o 

devido cumprimento e a devida interpretação. Da mesma forma, naquele tempo eu disse aos fariseus que 

acreditavam que Jesus queria destruir a Lei: "Não pensem que eu vim para dissolver a Lei ou os Profetas, 

pelo contrário, eu vim para cumpri-los". Como poderia eu negar essa Lei e os Profetas, já que eles são a 

fundação do Templo que teve que ser construído no coração dos homens em três séculos, e o anúncio da 

Minha vinda ao mundo? 

26 Enquanto os homens persistirem na sua cegueira e na sua ignorância, eles serão motivo para Deus, 

que é Pai acima de tudo, humanizar-se, limitar-se e diminuir-se para com os Seus filhos, a fim de ser 

compreendido. Quando Me permitis mostrar-Me diante de vós com a glória em que Me vereis? 

27 Vocês devem ser grandes para poderem imaginar a Minha grandeza, e é por esta razão que eu 

venho sempre de novo para lhes dar grandeza espiritual, para que possam experimentar o prazer infinito de 

conhecer o vosso Pai, de sentir o Seu amor, de ouvir o concerto Divino que ressoa sobre vós. 

28 Esta é a Terceira Era, amados discípulos, e, portanto, vocês devem acrescentar outra lição às 

anteriores. Muito você tem que estudar, mas não se preocupe, pois os ensinamentos deste tempo o farão 

entender melhor os de tempos passados. O mesmo aconteceu com aqueles que seguiram a Lei de Moisés, 

que estudaram os profetas, e que não entenderam a essência dos ensinamentos até a vinda de Jesus. 

29 Em vez dos salmos que costumavas louvar o teu Pai na Primeira Era, hoje tens comunhão 

espiritual por meio da oração espiritual. 

30 Como a humanidade caminha lentamente para a perfeição do seu culto a Deus! 

31 Sempre que eu venho até você com uma nova lição, parece estar tudo muito à frente do seu nível 

de desenvolvimento. Mas entendam que eu estou lhes fornecendo uma idade para que vocês possam 

agarrá-la e incorporá-la em suas vidas enquanto ela durar. 

32 Sempre que a morte termina a existência de sua concha corporal, é como um descanso para a alma, 

que, quando encarna novamente, retorna com novos poderes e maior luz, e continua o estudo daquela lição 

divina que não havia completado. Desta forma, no decorrer dos tempos, o trigo amadurece, que é a tua 

alma. Muito vos tenho revelado a respeito da Vida Espiritual, mas vos digo que não precisais de saber tudo 

agora, mas apenas o que é essencial para a vossa vinda ao Lar Eterno. Lá vos direi tudo o que vos está 

destinado a saber. 

33 A fim de revelar-vos novos ensinamentos neste tempo, eu abri o tempo da luz e do espírito com a 

Minha manifestação através das mentes de homens ignorantes e incultos, mas simples. Amanhã, quando 

tiverem compreendido e aplicado as Minhas primeiras lições, terão o diálogo de espírito para espírito, que 

é o objectivo mais alto a que podem aspirar. Mas até que essa forma de comunicação se espalhe entre os 

homens, o tempo passará, e você não sabe quantas mais idades passarão antes que ela seja aperfeiçoada. 

34 Sempre procurei uma forma de falar contigo, de fazer-me audível e compreensível, mas nem 

sempre estiveste inclinado ou disposto a ouvir a voz divina. Tendo em vista a sua ligação com a Terra, eu 

tive que me humanizar e me tornar perceptível aos seus sentidos para ser sentido, para lhe conceder a 

Minha manifestação através da voz humana portadora, como você tem vivenciado neste momento. Mas eu 

vos anunciei que esta forma de proclamação terminará em 1950. 

35 Não esqueçam que, neste dia, o vosso Pai vos disse que sempre procurou uma maneira de se 

comunicar convosco, para que possais perceber que, quando amanhã não mais receberdes a Minha Palavra 

através dos Meus instrumentos, chegareis a um novo período de tempo em que começareis a sentir a 

verdadeira comunicação entre o vosso espírito e o Espírito Divino. 

36 No tempo presente, as almas que sentem a presença do Espírito Santo naquela luz que ilumina a 

mente e enche os corações de alegria e inspiração, regozijam-se. Aqueles que não despertaram a 

sensibilidade suficiente para Me perceberem estão com sede e carecem de paz. Por isso digo àqueles que 

recebem a inspiração Divina que convocem seus semelhantes e os despertem com a boa nova da Minha 

vinda espiritual. 

37 Esta vida é um teste constante para o homem desde o momento em que ele nasce até a sua morte 

terrena. 

38 A vida humana é para o espírito o cadinho em que ele se purifica e a bigorna em que é forjado. É 

essencial que o homem tenha um ideal no seu espírito, fé no seu Criador e amor pelo seu destino, para 

levar a sua cruz com paciência até ao cume do seu Calvário. 
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39 Sem fé na vida eterna, o homem cai em desespero em todas as provas severas; sem ideais elevados, 

afunda-se no materialismo; e sem forças para suportar a decepção, perece em desânimo ou vício. 

40 Tudo isso os homens sabem por experiência própria, pois foi necessário conhecer o lado doloroso 

da vida e as trevas, para que possam perceber a luz quando ela chega diante dos seus olhos. Por isso vos 

disse hoje que há júbilo nas almas que abriram os olhos para contemplar a luz divina da sabedoria e do 

amor. 

41 Em verdade vos digo que muitos fugirão da Minha Doutrina por medo de se espiritualizarem; 

contudo, não será nem a razão nem o Espírito que fala neles, mas as paixões básicas da carne. 

42 Quando um espírito vive dedicado à verdade, ele foge do materialismo como aquele que se retira 

de um ambiente poluído. O espírito superior encontra a felicidade na moralidade, onde reina a paz, onde 

habita o amor. 

43 Minha luz brilha em todos os homens, é uma voz implacável, mas gentil, que fala incessantemente 

a todos os homens. 

44 Não estejais ansiosos por aqueles que, na aparência, persistem em não Me ouvir, pois no momento 

dado podem tornar-se os mais fervorosos e firmes na sua conversão e fé. Você não se lembra da conversão 

de Paulo? 

45 Eu não dou passos apressados. Eu sei que no meio da eternidade Meus filhos Me buscarão em 

algum momento em seu desejo de salvação. Apenas os homens devem apressar, por quanto mais 

demorarem a sua renovação, tanto mais prolongam o seu tempo de expiação. 

46 A luz desta Terceira Era encheu seus corações com a felicidade mais viva, e a esperança de paz no 

mundo está surgindo de novo em vocês. Cada dia vos ocupais mais com as Obras do vosso Senhor, no 

crescente desejo de colaborar nesta Obra de espiritualização. Em verdade vos digo que vos recompensarei 

por todo o tempo que passarem no Meu Trabalho. Mas não descuidem dos vossos deveres na Terra para se 

dedicarem ao espiritual até que estejam certos de que eu lhes ordenei que o fizessem. Então você deve 

deixar para trás não só o seu trabalho, mas também os seus entes queridos, para partir para uma região ou 

outra e levar a Boa Nova aos seus semelhantes. 

47 Entre este povo surgirão aqueles que se dedicam ao Meu serviço. Eles se preparam para não 

vacilar amanhã nas provas. Nem todo o povo sabe como se preparar para a batalha, pois você vê que 

muitos que ouviram Minha Palavra viva permaneceram inalterados, e que seus corações não estão prontos 

para obedecer. 

48 Se ao menos pudésseis ver os espíritos da luz que velam por vós, enquanto sofrem diante da dureza 

do coração e da desobediência do povo; se ao menos pudésseis ouvir os seus soluços espirituais! Por que 

não vos orientais de acordo com o conselho infalível que estes seres vos dão? Não encontraste neles o teu 

irmão amoroso e compassivo, o teu amigo fiel e altruísta? 

49 Tenha em mente que muito em breve você estará no espiritual, e que você terá que colher o que 

semeou nesta terra. O passo desta vida para a outra continua a ser um julgamento sério e severo para o 

espírito. Ninguém escapa a este julgamento, mesmo que se considere o mais digno dos Meus servos. 

50 Minha vontade é que a partir do momento em que você entra naquela casa infinita, você não 

experimenta mais os medos da Terra e começa a sentir a felicidade e o êxtase de ter subido outro nível. 

51 Não deixe nada inacabado no mundo. Ama as pessoas como a tua própria família. Reze pelas 

pessoas, por mais distantes que elas estejam de você, como você reza quando um dos seus está ausente e 

sofrendo. Curai os doentes, e ao fazê-lo, lembrai-vos de todos aqueles que estão a beber o cálice do 

sofrimento naquela hora. Ao longo da vossa viagem no vasto mar que atravessam, deixem um rasto de luz 

através das vossas vidas. Não durma enquanto a Minha luz ilumina as consciências. Lembre-se que 

aqueles que estão acordados recebem a Minha inspiração para transmitir a Minha mensagem aos seus 

semelhantes. Separai-vos de tudo o que é inútil e mau, para que a todo o momento sejais dignos de possuir 

a Minha graça. 

52 Recebei a alma no meio de vós, que vem à terra para encarnar numa criança, e do mesmo modo 

ficai ao lado da alma com a vossa oração, que se desprende do seu corpo e se despede de vós. Guia-o com 

a tua oração até aos limites do além. Ame os seus vizinhos e sirva-os a cada hora e em cada situação difícil 

que eles devem passar. 
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53 Vive sempre espiritualmente vigilante para que possas perdoar do teu coração aqueles que te 

feriram. Pensem com antecedência que quem magoa o seu irmão só o faz porque lhe falta luz espiritual, e 

eu lhes digo que o perdão é a única coisa que pode trazer luz a esses corações. O ressentimento ou a 

vingança aumentam as trevas e atraem o sofrimento. 

54 Sede sábios e corajosos nas provações, para que deixeis essa semente no coração de vossos filhos, 

e para que eles se lembrem de vós com afeto e gratidão, assim como vós vos lembrais dos patriarcas do 

Primeiro Tempo, que vos deixaram sua herança de fé, de valor, como foi com Abraão, a quem todo um 

povo reconheceu e amou como um pai. 

55 Hoje é um conselho que vos dei, mas é um conselho celestial. Porque tenho a Minha alegria em 

falar-vos como Pai, pois sinto no Meu Espírito o vosso amor filial. 

56 O povo, em seu tempo João, que também é chamado de Batista, batizava com água aqueles que 

acreditavam em sua profecia. Este acto foi simbólico de purificação da culpa original. Ele disse às 

multidões que vieram ao Jordão para ouvir as palavras do pioneiro: "Eis que eu vos baptizo com água, mas 

já está a caminho quem vos baptizará com o fogo do Espírito Santo". 

57 Desse Fogo Divino nasceram todos os espíritos, que saíram puros e limpos. Mas se, no seu 

caminho, se mancharam com o pecado que a desobediência trouxe consigo, o fogo do Meu Espírito 

derrama novamente sobre eles para destruir o seu pecado, para apagar as suas manchas, e para restaurá-las 

à sua pureza original. 

58 Se, em vez de compreenderdes este Batismo Espiritual como a purificação que o homem obtém 

através de um ato de arrependimento sincero para com seu Criador, vós o transformais em um rito, e estais 

contentes com o simbolismo de um ato - em verdade, eu vos digo, o vosso espírito não alcançará nada. 

59 Quem age desta maneira ainda vive nos tempos do Batista, e é como se não tivesse acreditado em 

suas profecias e palavras que falavam do Batismo Espiritual, do Fogo Divino pelo qual Deus purifica Seus 

filhos e os torna imortais na luz. 

60 João chamou as pessoas para ele como adultos a fim de derramar essa água sobre eles como 

símbolo de purificação. Eles vieram até ele quando já estavam conscientes de suas ações e já podiam ter a 

firme vontade de permanecer no caminho do bem, da retidão e da justiça. Veja como a humanidade tem 

preferido realizar o ato simbólico de purificação por meio da água, em vez da verdadeira renovação 

através do arrependimento e da firme resolução de emendar, que nascem do amor a Deus. O ato ritual não 

implica qualquer esforço; entretanto, purificar o coração e lutar para permanecer puro implica esforço, 

renúncia e até sacrifício pelo homem. É por isso que os homens têm preferido cobrir seus pecados pelas 

aparências externas, contentando-se com a observância de cerimônias, certas ações e ritos que não 

melhoram sua condição moral ou espiritual no mínimo, se a consciência não estiver envolvida neles. 

61 Discípulos, esta é a razão pela qual eu não quero que os atos rituais ocorram entre vocês, para que, 

ao realizá-los, não esqueçam o que realmente afeta a alma. 

62 O pecado original não provém da união do homem e da mulher. Eu, o Criador, ordenei esta união 

quando disse a ambos: "Crescei e multiplicai-vos". Esta foi a primeira lei. O pecado estava no abuso que 

os homens faziam do dom do livre arbítrio. 

63 Preparem-se para continuar a receber no vosso meio as crianças que vos confio. Esteja plenamente 

consciente da sua tarefa e da sua responsabilidade. Vais encontrar esta luz na Minha Doutrina. 

64 Saiba que quando a alma encarna, traz consigo todas as suas faculdades, que o seu destino já está 

escrito e que, portanto, não precisa de receber nada no mundo. Traz consigo uma mensagem ou uma tarefa 

de expiação. Às vezes ela colhe uma (boa) semente, e outras vezes ela paga uma dívida. Mas sempre, nesta 

vida, ela recebe uma lição de amor que lhe foi dada por seu Pai. 

65 Vocês que guiam seus filhos através desta vida, cuidem para que quando o tempo da inocência 

infantil terminar, eles trilharão o caminho da Minha Lei. Despertai os seus sentimentos, revelai-lhes as 

suas capacidades, e inspirai-os sempre para o bem, e em verdade vos digo, quem me trouxerdes desta 

maneira será inundado pela luz que irradia daquele fogo Divino que é o Meu amor. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 100  
1 Quando eu chegar a você como juiz, você ouvirá novamente aquela voz de Jeová que fez seu corpo 

e espírito tremerem na Primeira Era. Naquele tempo o povo cobriu os ouvidos num esforço para não ouvir 

a voz onipotente do seu Pai. Hoje digo a este povo: não tapem os vossos ouvidos, não fechem os vossos 

corações para Mim, reconheçam como a Minha graça infinita se está a espalhar por todo o universo. Não 

tenhas medo, só quero a oferenda do teu amor. 

2 Aquele que pecou, ofendeu-me. Você já pecou? Se assim for, percebe que eu também vim como 

Pai e como Mestre para perdoar-te e para ensinar-te mais uma vez o caminho da salvação. 

3 O meu julgamento nasce do amor, não da vingança. Quando afligi os homens com a Minha justiça, 

é porque os quero salvar. Quando eu tiro o ceptro dos reis, é porque quero vê-los humildes. Quando chamo 

à responsabilidade aqueles que lideram a humanidade, é porque vi que não é amor, paz ou justiça que eles 

semearam no coração dos seus povos. Vejo apenas que os campos foram semeados com morte, tribulação, 

discórdia e miséria. 

4 Os mortos clamam silenciosamente por justiça, e aqueles que têm fome no corpo e na alma estão 

cheios de ódio em seus corações para desabafar quando chegar o momento. 

5 Humanidade, eu procuro a sua reconciliação. Você não vive na Minha Lei. Destruída está a 

harmonia entre você e seu Deus e tudo o que é criado. Vocês não se amam como irmãos e irmãs, e este é o 

segredo da felicidade que Jesus lhes revelou. Mas se vocês perderam a harmonia entre vocês, acreditam 

que podem preservá-la com os reinos naturais da criação? 

6 A mão do homem convocou o julgamento sobre si mesmo. Uma tempestade se abate em seu 

cérebro, uma tempestade se abate em seu coração, e tudo isso também se manifesta na natureza. Seus 

elementos são liberados, as estações se tornam indignas, as pragas surgem e se multiplicam, e isto porque 

seus pecados aumentam e causam doenças, e porque a ciência tola e presunçosa não reconhece a ordem 

ordenada pelo Criador. 

7 Se eu te dissesse isto, não ias acreditar. É necessário, portanto, que você seja capaz de agarrar com 

as mãos o resultado de seus trabalhos, para que você possa se decepcionar com eles. Agora mesmo vocês 

chegaram àquele momento de suas vidas em que estão experimentando o resultado de tudo o que 

semearam. 

8 Vós que ouvistes esta palavra, perguntai-me em vossos corações por que não paro este desastre que 

os homens prepararam com a ajuda de sua ciência. A isto eu respondo-te: O homem deve esvaziar o copo 

que encheu. As nações, com suas ilusões raciais e seus ambiciosos objetivos, há muito tempo se 

prepararam para a batalha para destruir umas às outras. Só o Meu amor por ti o impediu (até agora); mas 

esta prova da misericórdia divina a humanidade não quis reconhecer ou compreender. 

9 Só por um momento a deixarei, mas este curto período de justiça divina será suficiente para que ela 

se lembre do amor do seu Criador, pois ninguém pode existir sem a Minha Lei ou sem a Minha Paz. 

10 As pessoas, já que você também Me experimentou como juiz, dizem se a Minha justiça é como a 

sua. Perguntem-se, será que mereço ser temido ou amado? 

11 Eis como a semente abençoada desta Doutrina se espalhou em cumprimento da Minha Palavra. 

Desde as grandes cidades fez o seu caminho para as terras mais pobres, cobrindo grandes distâncias. Ela 

não passará, embora possa deixar de existir em um coração onde a fé morre; mas até lá já terá sido 

semeada em outros corações. Minha Palavra irá desta terra para outras terras, buscando corações onde ela 

possa germinar. Ninguém será capaz de impedir que esta Doutrina se espalhe. 

12 Mesmo agora o trigo está misturado com a semente humana com todas as suas imperfeições, 

porque vocês não se deram conta da essência da Minha Doutrina. Mas quando abrirdes os olhos do espírito 

e o vosso sentido da verdade despertar, contemplareis a pureza Divina desta revelação, e então a abraçareis 

com todo o amor e fervor do vosso coração, a carregareis pura e alta dentro de vós, e a tornareis conhecida 

à humanidade, que está dividida e distante do caminho da Minha Lei. 

13 Se você acha que Minha Palavra fala apenas para aqueles que estão presentes, você está enganado. 

Minha Palavra é para todos que a recebem, seja hoje, amanhã, ou num futuro distante. É a mesma coisa se 

ele a recebe através de um porta voz, através de uma testemunha, ou por meio de uma transcrição. 
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14 A vós que estais presentes e a vós que estais por vir, vosso Pai diz: Se quereis ser semeadores da 

verdade, nutridores do espiritual, amigos da paz, reconheceis a perfeição da Minha semente e purificai os 

vossos corações. Prepararei um a um para a batalha (de espalhar a Palavra), mostrar-lhes-ei os caminhos e 

prepararei a terra para a sementeira. 

15 À primeira vista, serão as necessidades materiais que vos levarão a outros lugares, mas a verdade 

será que foi a vossa missão que vos levou lá, para vos mostrar a extensão dos campos não cultivados ou 

pouco cultivados, para que possais colocar neles a semente abençoada que o Meu Espírito vos deu nesta 

Terceira Era. 

16 Orem por todos os trabalhadores, seus irmãos e irmãs, unam todos vocês em uma oração de 

igualdade e fraternidade. Cuide das igrejas, sejam elas grandes ou pequenas, próximas ou distantes. 

17 Deixe a seiva da árvore da vida fluir através do seu ser para que o seu fruto também esteja cheio de 

vida. 

18 Os meus ensinamentos são profundos, discípulos, mas eu vos dei os meios para compreendê-los. 

Recebei os Seres do Além a quem vos enviei com uma mensagem de luz para vos ajudar a progredir do 

espiritual para o Divino. Escutem-nos quando vos aconselharem a remover todos os apegos materiais dos 

vossos corações, para poderem ascender ao Divino. Quem melhor para falar com você sobre 

espiritualização do que eles? Quando mencionam o lar espiritual, eles falam como conhecedores, pois de 

lá vêm até vocês. 

19 Estes seres passaram através do cadinho da purificação. Sua luta, seu arrependimento pelas 

transgressões cometidas, sua experiência e elevação espiritual foram os méritos que encontrei neles, e por 

isso os enviei para que se manifestassem entre o Meu povo. 

20 Eles são puros e, portanto, podem falar de pureza ao mundo; eles Me amam e vos amam, por isso 

têm o direito de falar de amor; eles estão imbuídos de saúde e, por isso, podem dar saúde aos doentes. 

21 Eu os enviei como um exemplo para a humanidade. Emulem-nos e tornem-se dignos de falar de 

amor, renovação, paz e espiritualização. Em verdade vos digo que, se o fizerdes assim, não haverá entre o 

Meu povo fariseus hipócritas desse tipo que se preocupassem muito com a aparência exterior e 

escondessem a podridão e a sujeira em seus corações. 

22 Que aqueles que recebem em suas mentes o brilho desses seres, e aqueles que ouvem suas 

mensagens, permitam que elas sejam plenamente reveladas, para que a memória deles permaneça 

indelével no coração da multidão de ouvintes, e que sua semente seja imortal no coração dos homens. 

Considere que a sua ligação (directa) com este povo terminará em 1950. 

23 A inspiração deste mundo superior continuará a guiar e inspirar os discípulos do Senhor, embora 

eu vos assinale que à medida que a vossa espiritualização aumentar, a sua manifestação tornar-se-á mais 

subtil e luminosa com o passar do tempo. 

24 Neste caminho você deve seguir em frente sem parar, mas também devo dizer-lhe que é para ser 

coberto passo a passo e não em uma corrida de tirar o fôlego. 

25 Não se afunde na rotina habitual, entenda quando chegar a hora de dar mais um passo no caminho 

da luz. Não tenha pressa em tomá-lo, mas não hesite em tomá-lo. 

26 A maneira correta de não cair na estagnação é manter exatamente a minha palavra e abster-se de 

toda e qualquer ação externa com a qual você queira substituir o cumprimento real das minhas instruções. 

27 Eu também estou contigo como Mestre, como Pai, como Médico. Abri os vossos corações, ó 

multidões de homens, que aqui vêm com o vosso fardo de sofrimento. Feche seus olhos por um momento 

para o mundano, e você sentirá a presença do espiritual. O caminhante cansado sentirá a sombra de uma 

árvore invisível, que lhe dará sombra e o fortalecerá. O coração necessitado de amor sentirá que entrou na 

casa divina, onde a voz do Pai é ouvida como um concerto. O homem doente vai sentir que uma mão 

benéfica e misericordiosa passou por cima da sua ferida, enchendo-a de bálsamo curativo e aliviando a sua 

dor. 

28 Aprende a aproximar-se de Mim, aprende a pedir-Me para receber e a ter esperança. Vão então ver 

milagres manifestarem-se nas vossas vidas. 

29 Este é um tempo para o homem fazer a sua parte na espiritualização e na fé, para que os novos 

milagres se tornem uma realidade. O mundo quer experimentar mais uma vez as obras que Jesus fez diante 

dos olhos dos homens. Por isto vos digo que não deveis desejar obstinadamente continuar a viver numa 
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época que já passou. Você entrou numa nova era, e nela lhe darei ensinamentos que ainda não lhe foram 

revelados, e repetirei minhas obras, mas agora em forma espiritual. 

30 Tendes de estar acordados, discípulos, porque não só falarei convosco através deste bocal, mas 

também me farei conhecer ao vosso espírito nos momentos em que o vosso corpo dorme. Ensinar-vos-ei a 

render-vos ao sono preparado e a separar a vossa alma do terreno, para que se eleve às regiões de luz, onde 

receberá a profecia com a qual iluminará o seu caminho, e depois transmitirá a sua mensagem ao intelecto. 

31 O discípulo que sabe receber seu Mestre no momento em que este o procura, não tropeça no 

caminho, nem se julga fraco ou abandonado na luta. 

32 Aprendam a entender qual é a espiritualização que eu quero de vocês, para que não caiam em um 

misticismo entusiasta que, ao invés de ajudar o espírito a entender os ensinamentos Divinos, acumula 

novas obscuridades diante dele. 

33 Internalizai-vos, discípulos, que o vosso espírito comece a contemplar aquela vida que a espera, 

aquele mundo que guarda no seu tesouro glórias infinitas para os filhos da Minha Divindade. 

34 Não retarde a hora em que o seu espírito alcançar essa bem-aventurança. 

35 Meu povo está crescendo, está se multiplicando, não só na Terra, mas também no mundo 

espiritual. Entre essas multidões espirituais estão aqueles que tinham laços de sangue com você, quer 

fossem seus pais, irmãos ou filhos. 

36 Não se surpreenda quando lhe digo que o Meu povo é tão numeroso que a Terra não teria espaço 

suficiente para eles, e que eles serão muito maiores. Uma vez que eu os tenha unido e não falte nenhum 

dos meus filhos, o infinito lhes será dado como um lar, aquela esfera de luz e graça que não tem fim. 

37 Aqui na Terra eu só vos preparo, dou-vos as instruções necessárias através da Minha Doutrina, 

para que saibais como vos aproximar dessa vida. Esta humanidade é apenas uma parte do povo de Deus. É 

necessário que todos conheçam estas explicações para que possam orientar as suas vidas para o ideal da 

perfeição. Esta mensagem divina, que é a Minha Palavra falada através dos lábios do portador da voz 

humana, alcançará todos os homens de acordo com a Minha Vontade. Minha Palavra é o sino que chama o 

mundo; sua essência vai excitar e despertar os povos para refletir sobre a espiritualização, sobre o destino 

da alma depois desta vida. 

38 Enquanto as comunidades religiosas permanecerem afundadas em sono profundo e não deixarem 

seus caminhos habituais, não haverá despertar espiritual, nem realização de ideais espirituais e, portanto, 

não haverá paz entre os homens, nem espaço para a caridade ativa; a luz que resolve os graves conflitos 

humanos não poderá brilhar. 

39 A vós que Me escutais, chamei "Meu povo" porque vos confiei a Minha Doutrina para que possais 

convidar homens - não principalmente para se unirem a vós, pois ainda sofreis de muitas imperfeições - 

mas para verdadeiramente trilharem o caminho da Minha Lei, que é certamente perfeito. 

40 Longe de vós, espalhados entre os povos da Terra, escondidos entre as grandes massas de homens, 

há muitos homens que são filhos do Meu povo, porque vivem na Minha Lei e o seu ideal é alcançar a 

espiritualização inspirada pelo Pai através do amor ao próximo. Mas entre os presentes, que ouvem a 

minha palavra dia após dia, há alguns, que ainda não posso considerar como pertencentes ao meu povo, 

embora me tenham ouvido ano após ano; porque, em vez de amor, mostram má vontade, em vez de 

egoísmo útil; em vez de terem um ideal de perfeição espiritual, prevalece neles o egoísmo, e perseguem 

tudo o que lisonjeia a sua vaidade. 

41 Naquele tempo eu disse aos Meus discípulos: "Eu vos faço herdeiros do Meu Reino"; mas não 

penseis que eles se fizeram dignos daquela graça porque viveram com o seu Mestre. Lembre-se de que 

havia alguém que, embora tivesse se sentado muitas vezes para comer com seu Senhor, e tivesse vivido 

com Ele, e muitas vezes ouvido Sua Palavra, não era digno de receber aquele Testamento Celestial que o 

Mestre confiou aos Seus discípulos quando Ele se sentou à mesa com eles pela última vez. 

42 O Reino do Pai é a herança de todos os filhos, essa graça só pode ser alcançada por grandes 

méritos do espírito. Quero que não considere impossível obter a graça que o aproxima de Mim. 

43 Não fique triste quando ouvir em Minha Palavra que só chegará à Terra Prometida com grande 

esforço e labuta. Alegrai-vos, porque aquele que dirige a sua vida para este objectivo não sofrerá 

decepção, nem se verá enganado. Isso não lhe acontecerá como acontece a muitos que lutam pela glória do 
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mundo e ainda não a alcançam depois de muitos trabalhos, ou que de fato a alcançam, mas logo 

experimentam o sofrimento de vê-la derreter até que nada dela reste. 

44 Discípulos, Minha Doutrina mostra-vos que, sem se afastarem um passo dos vossos deveres 

humanos e dos nobres objectivos desta vida, deveis ter sempre dentro de vós o desejo de vos 

encaminhardes para Deus e de vos tornardes dignos de alcançar a alta recompensa que vos é prometida. 

45 O corpo está tão intimamente ligado à alma que, quando sabe que sua concha corporal está 

sofrendo, sente como se o mal estivesse dentro de si mesmo. Utilizem o Meu bálsamo curativo, almas e 

curem o vosso corpo; que esteja acima da dor, infundam fé e esperança nele. 

46 Você vem a mim triste e reclamando de seus sofrimentos. Mas o Mestre lhe diz que, embora tenha 

muita dor para curar entre os Seus filhos, Ele estende a Sua mão misericordiosa e lhe toca para que você 

possa sentir a maravilha da Sua carícia e se levantar em saúde e testemunhá-la para que outros ainda 

possam vir até Ele. 

47 Aqueles que sabem como vencer as tribulações da vida nunca lhes permitem afligir suas almas. 

Veja como eles recebem Minha Presença com grande alegria no coração de seus discípulos, enquanto 

aquele que se permitiu ser derrotado por provações vem tristemente e desanimado. Em vez de me mandar 

um hino espiritual de louvor, ele só me mostra a sua dor e lágrimas. Aceito esta oferta de sofrimento, mas 

quero que a transforme em uma oferta de fé, confiança e paz. 

48 Perguntas-me se eu não posso fazer nada por ti? Ah, meus filhinhos, mesmo antes de me 

perguntarem, eu coloquei nas vossas mãos o que precisam! Mas, na luta da vida, caminhando sem a luz da 

fé, não sois capazes de sentir a Minha presença, nem de reconhecer o que estou dando ao vosso espírito, 

nem de ver a luz do novo dia que espera o vosso despertar, para que possais vê-lo brilhar plenamente. 

49 Pergunte àqueles que viram o milagre se tornar realidade em suas vidas, questione aqueles que 

vêm aqui com uma alegria que se reflete em seu semblante. Eles abrirão um livro para você com seu 

testemunho, no qual você lerá uma história que será um exemplo de ensino e um incentivo para sua fé. 

50 Como você pode acreditar que eu amo menos aquele que sofre mais? Como podes tomar a tua dor 

como um sinal de que eu não te amo? Se ao menos compreendesses que eu vim ter contigo precisamente 

por amor! Eu não lhe disse que o justo já está salvo e que o saudável não precisa de um médico? Se vocês 

se sentem doentes, e quando vocês se examinam à luz da sua consciência, vocês se reconhecem como 

pecadores, saibam que é a vocês que eu vim buscar. 

51 Se você acredita que Deus derramou lágrimas às vezes, certamente não foi por causa daqueles que 

desfrutam do Seu Reino Celestial, mas por causa daqueles que estão confusos ou chorando. 

52 Veja aqui o caminho perfeito, pois em Minha Palavra é a luz que conduz à perfeição. 

53 Meu Espírito entra no seu verdadeiro templo, que é o seu coração. De lá me chamaste e pediste-me 

para te dar a Minha Palavra, e por isso aqui estou eu. 

54 Você acredita em mim e fala o meu nome fielmente. Aquele que guarda os Meus ensinamentos e 

age sobre eles será redimido. 

55 A tua alma não pode perecer nas trevas da confusão, porque o Meu Sangue derramado na cruz do 

Calvário encorajou a tua alma a começar as peregrinações no caminho da sua evolução, seguindo as 

pegadas do seu Mestre. Eu comprei-te ao preço do Meu Sangue, Meu Amor. Desde então, tem estado 

preparado para ressuscitar dos mortos. 

56 Quando Me ouvis falar desta maneira, confessais dentro de vós que sois pecadores perante Mim, e 

quando sentis que o vosso espírito se acalma porque ouvistes a repreensão da consciência, encontrais-vos 

em comunhão de amor com a Minha Divindade. 

57 Este amor que se aproxima de ti é a porta para o Reino dos Céus que se abre diante do teu espírito 

como um convite eterno. 

58 Qual dos meus filhos se tornou fraco na fé e perdeu o seu caminho no caminho da vida, a quem eu 

não teria recorrido para lhe dar vida? Qual dos que sofrem em silêncio ainda não foi ouvido por Mim? Que 

criança órfã na terra não sentiu em sua vida a presença e o consolo de Maria que o consola? Que doente 

terminal não ouviu em seu íntimo a mesma voz que uma vez disse a Lázaro: "Levanta-te e anda"? Eu sou 

Cristo, o conforto e a luz do mundo. Eu vou atrás de ti na tua fé ou na tua dúvida, porque sei que até 

aquele que mais Me nega estará comigo no final, sucumbindo ao peso expiatório das suas obras. 
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59 Vinde a Mim, todos vós que estais carregados de sofrimento, e Eu vos darei pureza com a Minha 

palavra. Então, quando você não me ouvir mais, você continuará a sentir o Meu acompanhamento 

amoroso. 

60 Recebe a Minha luz para que ela ilumine o teu caminho de vida e te liberte do turvamento da 

consciência na hora da morte. Então, no momento em que cruzares os limiares do Além, saberás quem és, 

quem tens sido e quem serás. 

Ouve a minha parábola: 

61 Era uma vez um rei que, rodeado pelos seus súbditos, celebrou uma vitória sobre um povo rebelde 

que se tinha tornado vassalo. 

62 O rei e o seu povo cantaram um hino de vitória. Então o rei falou assim ao seu povo: "O poder do 

meu braço triunfou e fez crescer o meu reino; mas aos conquistados amarei como amo a vós, dar-lhes-ei 

campos nas minhas propriedades para cultivar a videira, e é minha vontade que os ameis como eu os amo". 

63 O tempo passou, e entre aquelas pessoas que tinham sido conquistadas pelo amor e justiça daquele 

rei, levantou-se um homem que se rebelou contra o seu senhor e tentou matá-lo durante o sono, mas só o 

feriu. 

64 Diante do seu crime, aquele homem fugiu com medo de se esconder no bosque mais escuro, 

enquanto o rei lamentava a ingratidão e ausência do seu súdito, pois seu coração o amava muito. 

65 (16) Aquele homem foi feito prisioneiro na sua fuga por um povo hostil ao rei, e quando foi 

acusado de ser um súbdito daquele cujo governo não reconheceram, este último, aterrorizado, gritou-lhes 

no alto da sua voz que era um fugitivo, porque acabava de matar o rei. Mas eles não acreditaram nele, e o 

condenaram a morrer na fogueira, tendo sido martirizado antes. 

Quando ele já estava sangrando, e eles estavam prestes a jogá-lo no fogo, aconteceu que o rei passou 

por ali com seus servos, que estavam em busca do rebelde, e quando ele viu o que estava acontecendo 

aqui, aquele soberano levantou o braço e disse aos capangas: "O que vocês estão fazendo, povo rebelde"? 

E ao som da majestosa voz do rei e comandando os rebeldes prostraram-se diante dele. 

66 O ingrato sujeito, que ainda estava deitado em grilhões perto do fogo, apenas esperando que sua 

sentença fosse cumprida, ficou espantado e consternado quando viu que o rei não estava morto e que ele se 

aproximava dele passo a passo e o desamarrava. Ele levou-o para longe do fogo e tratou-lhe as feridas. 

Depois deu-lhe vinho para beber, vestiu-o com um novo manto branco, e depois de o beijar na testa, disse-

lhe: "Meu súbdito, por que fugiste de mim? Por que me magoaste? Não me respondas com palavras; só 

quero que saibas que te amo, e te digo agora, vem e segue-me". 

Que as pessoas, testemunhando estas cenas de misericórdia, gritavam maravilhadas e interiormente 

mudadas: "Hosana, hosana!" Eles professaram ser vassalos obedientes daquele rei, recebendo apenas 

benefícios de seu senhor, e o súdito que uma vez se rebelou, esmagado por tanto amor de seu rei, resolveu 

retribuir aquelas provas de afeto sem limites, amando e reverenciando seu senhor para sempre, 

conquistado por suas obras tão perfeitas. 

(fim da parábola) 

67 Vejam, pessoal, como é clara a Minha Palavra! No entanto o povo luta contra Mim, e perde a 

amizade comigo. 

68 Que mal é que eu fiz aos homens? Que mal é que a Minha Doutrina e a Minha Lei lhes trazem? 

69 Saiba: Tantas vezes quanto você Me ofender, cada vez você será perdoado. Mas então você 

também é obrigado a perdoar os seus inimigos sempre que eles o ofendem. 

70 Eu amo-te, e quando te afastas de mim, dou o mesmo passo para me aproximar de ti. Se você 

fechar os portões do seu templo para Mim, eu baterei neles até que você abra e eu possa entrar. 

71 Se vocês acreditam que já estão redimidos porque eu estava na cruz, entendam isso também, que 

vocês devem provar que são dignos dessa salvação e seguir esse exemplo. 

72 Comigo estão aqueles que pecaram e são abençoados hoje, aqueles que blasfemaram e receberam a 

Minha palavra de amor em seus lábios hoje. As adúlteras que não tinham paz na consciência obtiveram o 

perdão, para não voltarem a pecar, pois eu sou a Ressurreição e a Vida. 
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73 Já que são os discípulos e herdeiros da Palavra Divina, não blasfemememem mais. Lembre-se que 

eu lhe dei uma linguagem agradável para expressar cada idéia, cada inspiração e cada sentimento. 

74 Esta é a Minha Palavra, para os incultos e os instruídos. 

75 Seja "O Bom Povo", seja como um espelho em branco, para que todos acreditem que eu estou com 

você. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 101  
1 Se as ovelhas não chamam o pastor, o pastor procura por elas para levá-las ao obstáculo. 

2 Discípulos, preparo-vos para que, depois da Minha partida, possais ir de província em província 

espalhando a boa nova de que o Mestre tem estado entre os homens. Nesse momento, os órgãos mentais 

dos portadores da Minha voz estarão fechados para esta proclamação, Meu Raio Divino e Meus filhos 

espirituais não mais se manifestarão nesta forma. Tudo vai mudar depois de 1950. Mas, se aqueles que 

foram bocais e portadores de dons espirituais perseverarem na sua preparação e elevação espiritual, serão 

os primeiros a alcançar o discurso de espírito para espírito, para depois ensiná-lo às multidões de fiéis. 

3 Que os lábios dos Meus discípulos estejam preparados para oferecer conforto aos necessitados, e 

que suas casas estejam preparadas para receber aqueles que vêm em desejo de paz. 

4 Nem todos os Meus trabalhadores irão embora para dar a conhecer a Minha verdade. Alguns 

continuarão a esperar pelos seus semelhantes, enquanto outros os procurarão nas suas aldeias, províncias e 

nações. 

5 Os seres espirituais que vos protegeram estarão à vossa volta e dar-vos-ão inspiração, força e fé à 

medida que avançarem. 

6 Primeiro escutem-Me, aprendam de Mim, ponham-no em prática e rezem por este mundo que está 

perecendo e sangrando até a morte. Se esperais que só o Pai cuide do mundo, estais em erro: tendes uma 

grande parte do fardo desta cruz para suportar. 

7 Seu próprio sofrimento não deve fazer você esquecer aqueles que vivem em constante desespero e 

medo. Grandes são suas dificuldades e dificuldades na vida diária, mas você não pode compará-las àquelas 

que pesam sobre alguns de seus semelhantes. 

8 Sei bem que muitos corações estão surdos ao Meu chamado neste momento, longe de Mim, 

totalmente ocupados por seus ambiciosos planos e suas inimizades. Mas por que há momentos também 

entre vós, quando sois surdos às Minhas inspirações e vos mostrais negligentes no caminho espiritual que 

vos tracei? Não finja que é a indisciplina da sua carne e as suas necessidades e preocupações sempre 

crescentes que o estão a afastar de Mim. 

9 Eu estou em todos os lugares, a cada passo você pode encontrar uma oportunidade de levar os 

meus ensinamentos, pois sempre haverá tempo e oportunidade para o espírito cumprir a sua missão, 

mesmo nas obras materiais. 

10 Pense nos seus trabalhos durante cinco minutos todos os dias, julgue-se a si mesmo e tome uma 

resolução para melhorar cada vez mais. 

11 A oração é a armadura de proteção, a arma e o escudo do espírito. Refugie-se sempre nele, e não 

será fraco. 

12 Falo-vos em palavras simples, compreensíveis para todos. Não vos impressionei com expressões 

requintadas, nem com filosofias incompreensíveis, nem vos falei com palavras estrangeiras. A grandeza da 

Minha Palavra está na sua simplicidade. Descobrir e sondar. 

13 Confessa-me espiritualmente, sabendo que eu descubro o que estás a abrigar no fundo do teu 

coração. Que o verdadeiro arrependimento nasça em vossos corações e se esforcem para vir até Mim cada 

vez mais puramente. 

14 Aprendei tudo isto, e sereis reconhecidos como Meus discípulos no vosso caminho. Alguns, 

quando reconhecem o seu dom de salvação, vão querer comprar o seu segredo - alguns com boas 

intenções, outros para ganhar. Mas dir-lhes-eis que o segredo de ajudar os semelhantes que sofrem é a 

caridade, e que todos possuem essa capacidade. 

15 Você tem habilidades com as quais você pode surpreender o mundo. Por meio do dom da visão 

espiritual você profetizará e será superior até mesmo às previsões da ciência. 

16 Através dos meus trabalhadores, mesmo o menor deles, eu faço milagres. É o tempo em que os 

simples e os incultos Me agradecem, porque eu lhe dei a Minha misericórdia e o fiz Meu servo. Porque 

num homem com uma mente destreinada pode ser escondido um espírito elevado que só eu reconheço. 

17 Tenho visto muitos gemidos e soluços na beira do abismo, porque a sua concha corporal tem sido 

indisciplinada e intratável. Mas a sua alma, lutando para superar as aberrações da carne, elevou-se até Mim 

em oração para dizer: "Senhor, se Tu não me ajudares, eu pereço". - Então o Mestre recorreu a eles para 
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fazer ceder aquela matéria rebelde com uma palavra ou com uma prova, e para dar poder à alma para 

superar as paixões e fraquezas humanas. 

18 Estes são aqueles que, embora pobres de espírito e humildes na Terra, são hoje dotados de força, e 

seus lábios falam ensinamentos profundos, e com amor curam doenças que eram impossíveis de serem 

curadas por outros. 

19 Você seria capaz de responder Minhas perguntas sobre Meu ensino anterior? 

20 O livro permanece lá, aberto na mesma página que lhe mostrei da última vez, mas é necessário 

continuar sem se demorar. Portanto, faço com que a Minha palavra fique gravada na vossa consciência, 

para que ela possa chegar até vós quando precisardes. 

21 Eu sou o Livro da Vida. Vou fazer com que cada um de vocês seja um pequeno livro de 

conhecimento; para este propósito, estou atualmente escrevendo Meus ensinamentos em seu coração. 

Amanhã esta Doutrina chegará a todos os povos e lares, mas já podem dizer que tiveram o privilégio de 

ser Meus ouvintes durante esta proclamação. 

22 Chamei aqueles que se consideravam deserdados, aqueles que pareciam supérfluos dentro da 

humanidade, aqueles que sofreram humilhações, alguns até nas mãos de seus entes queridos, e coloquei 

este livro de amor em suas mãos. 

23 Você viu o amanhecer de uma nova era, mas você não pode dizer que já experimentou tudo. É por 

isso que te estou a preparar cuidadosamente. No futuro, quando virdes este ensinamento brilhar, não sereis 

confundidos nem cegos pela sua luz. Dos discípulos vos tornareis soldados da verdade prontos para se 

defenderem; para este fim vos revelo quais são as armas com as quais haveis de lutar. Mas, caso tenhais 

esquecido, não é supérfluo que Eu vos recorde que as armas com as quais sereis invencíveis são estas: 

oração, misericórdia, perdão, sinceridade, mansidão, zelo pelo que é justo e bom, e amor. 

24 Estavas destinado a viver na Terra, e quando as tuas decepções e dificuldades te levaram a 

perguntar sobre o conselho oculto de Deus, tiveste imediatamente a resposta divina quando foste chamado 

a ouvir a minha palavra, que é carícia e bálsamo e, ao mesmo tempo, também lei. 

25 Ao ouvir-Me falar como Pai, como Mestre, e como Deus, vocês devem realinhar suas vidas porque 

agora sabem que o propósito para o qual vocês foram criados e enviados ao mundo é alcançar-Me. 

26 Quem, senão eu, lhe teria revelado o seu destino e lhe teria descoberto os seus dons espirituais? 

27 Meu discípulo João, em seu arrebatamento, viu aquele tempo, o desdobramento de seus dons 

espirituais; mas ele só o viu. Primeiro, o Cordeiro Divino teve de vir até vós para des selar o Sexto Selo 

daquele Livro da Sabedoria Eterna e da Justiça Perfeita, para que o compreendêsseis. 

28 O caminho que hoje vos mostro é iluminado pela luz da verdade, para que Me possais alcançar. 

Neste caminho vocês encontrarão muitas provas, haverá muitas ocasiões para estudar Minha Lei, para 

conhecer o seu destino e se dedicar ao seu cumprimento. 

29 Cada dia traz suas provas, e eu vejo como você as recebe, e contempla os frutos que você Me 

oferece. Muitas dessas provas são menores, mas através delas você poderia começar uma vida de melhoria 

e perfeição. Mas sem chegar ao fundo deles, vocês os rejeitam, e se agem dessa forma, como podem se 

preparar para provas mais severas? O julgamento que pronuncio sobre as vossas obras não é severo; é o 

julgamento de um Pai terno que vos ama, que vos aconselha para que possais sempre avançar na prática da 

Minha Lei e mostrar a vossa paz e força espiritual. Mas eu procuro e amo todos os Meus filhos, não me 

afasto daquele que transgride, antes lhe perdoo e lhe ofereço uma oportunidade de remendar os seus 

caminhos e voltar ao caminho certo. 

Entre aqueles que Me seguem estão aqueles que não foram capazes de se libertar dos seus pecados; 

ainda outros, que rezam fervorosamente enquanto acreditarem ter ganho a vitória (na vida), esquecem a 

Minha instrução quando estão feridos no seu amor próprio ou orgulho, e permitem que as suas más 

inclinações se manifestem. Quem poderia se esconder de Mim, quem conhece seus pensamentos e a 

origem do seu ser? 

30 Enquanto o homem não pode penetrar no coração do seu semelhante para defender a sua causa, eu 

cuido dela, seja justa ou injusta, eu te defendo e te amo. 

31 Ouve as Minhas palavras para que não tropeces nem tragas um cálice de sofrimento aos teus 

lábios. Por que você não quer entender o seu destino de amor, a sua grande missão? Por que não fazes 
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obras como a Minha, sentindo que és capaz de realizar o que te peço, já que fazes parte do Meu Ser e por 

isso és dotado de grandes atributos? 

32 Não quero que se sintam magoados quando receberem a Minha palavra, mas quero incutir em 

vocês nova coragem com ela. Se uma vez te disse: "A tua vontade é minha", lembra-te que quando te 

submetes às Minhas leis, fazes a Minha vontade. Eu aprovo as vossas boas resoluções e decisões, e vós 

sentiste a Minha paz e as Minhas bênçãos descerem sobre o vosso coração sempre que cumprirdes o vosso 

dever de amar. 

33 Esforça-te por fazer o bem, reza com fervor, e ama os teus vizinhos. Deixe o seu espírito crescer e 

sentir-se forte e grande no cumprimento da sua missão. 

34 Tem sido agradável para mim que você é pobre neste momento, mas não vou deixá-lo sem o pão 

de cada dia. Se eu vos esconder alguma coisa, eu vos darei em troca o pão do Espírito, o pão da vida 

eterna, e vos chamarei benfeitores da humanidade. 

35 Chegaram os tempos de visitação anunciados por mim através de Damiana Oviedo. As nações 

estão lutando umas contra as outras em suas guerras, e a fome e a peste estão se espalhando sobre a 

humanidade. As forças da natureza são libertadas. Eu disse através da primeira voz portadora: "Os tempos 

mudarão, e quando virdes a ciência humana a manifestar grandes sinais de progresso, arrepender-vos-eis e 

aprendereis de Mim a trazer uma mensagem de paz à humanidade". 

36 Todos vós sois iluminados, e mesmo no canto mais remoto da terra, onde há um dos Meus 

discípulos, o Meu Espírito estará presente, espalhando luz e força, resolvendo problemas e removendo 

obstáculos. Vós que fostes marcados por Mim neste tempo, intercedei por aqueles que não foram 

abençoados por conhecerem esta revelação que vos estou dando. 

37 Descansai durante este curto período de tempo em que vos abençoo e vos dou a Minha paz, pois 

deveis cumprir o vosso dever de reparação; por isso vos concedi a graça de assumirdes um novo corpo 

terreno. O meu amor dá-te esta oportunidade para que possas chegar até Mim. Como pode ser a Minha 

Vontade que entres na Minha Presença com dor na tua alma? Mas vós que Me ouvis, sabeis que a Minha 

Palavra não mais se afastará da vossa consciência. Mas quantos são aqueles que não querem vir, embora 

eu os chame: são aqueles que perseguem o prazer como o objetivo mais alto da sua vida, e que têm apenas 

os ditames do seu livre arbítrio para as leis. Eu não os abandono porque eles não Me querem seguir; pelo 

contrário, são eles que mais procuro, porque sei que são precisamente eles que me erguem os olhos 

quando a dor é muito grande nos seus corações. 

38 Nesses momentos de arrependimento, eu recebo tudo e perdoo tudo. Mas enquanto alguns se 

renovam por toda a vida, outros esquecem a Minha prova de amor, assim que recuperam a paz e a saúde e 

se sentem fortes novamente, e se distanciam ainda mais. Estes não souberam aproveitar a boa 

oportunidade que a vida lhes deu para voltarem ao verdadeiro caminho. Então os chamo para o Além, para 

que seu espírito possa refletir sobre si mesmo, fora da influência da matéria e de tudo o que a prende ao 

mundo. 

39 A quantos seres humanos eu envio esta chamada dia após dia! Eles se purificarão à luz da Minha 

divina justiça antes de voltarem, e os assim purificados não se mancharão de sujeira novamente, pois virão 

com firme determinação para fazer obras de mérito - obras agradáveis diante do Senhor e dignas dEle. 

40 Quantos de vós terão de regressar à Terra num esforço para cumprir a tarefa que não conseguiram 

fazer, ou em busca de uma oportunidade para reparar os erros que cometeram! 

41 Considerai que embora muitos de vós tenham tido tempo suficiente para Me ouvir e aprender de 

Mim, estão nos últimos anos das suas vidas e já não têm tempo para semear o que acumularam no seu 

espírito com tanto amor. Mas não se preocupem, eu sou a Vida e vos deixarei viver para que possais 

semear no coração aquela semente que tão ardentemente desejais cultivar. 

42 Entre a multidão que Me ouve, não falta aquele que pensa entender muito dos ensinamentos 

Divinos, mas interiormente duvida e nega esta palavra. Mas o que ele não pode negar é que o seu coração 

tremeu e bateu de formas desconhecidas para ele. Ele tentará esquecer certas palavras que lhe dirigi e, no 

entanto, não será capaz, e até perderá algumas horas de sono em que ouve o eco daquela palavra discreta e 

simples. A razão disso é que sua consciência lhe dirá que por trás dessa palavra havia uma luz que 

descobriu o que ele estava escondendo em seu coração, e falou com ele sobre o que só ele sabia. 
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43 Aqui está outra página do Livro da Vida, escrita pela Minha mão misericordiosa. Falei com o seu 

espírito, pois sempre me fiz conhecido dos homens. A forma em que me manifesto agora não é nova nem 

estranha. Só para aquele que se materializou pode parecer estranho ou impossível. Para ele, por outro lado, 

que Me esperava, é a coisa mais natural e certa ouvir a voz de seu Pai dentro de si mesmo. Somente as 

virgens que sabiam observar com lâmpadas acesas ouviram a voz do Esposo quando Ele chegou à meia-

noite. 

44 Havia aqueles a quem tive de chamar uma, duas e uma terceira vez, alguns que não só tinham de 

me ouvir, mas também ir ao fundo de tudo para acender a sua fé, e alguns blasfemavam a Minha Obra; 

mas mais tarde, quando fiz um milagre no seu caminho, eles se arrependeram e confessaram 

temerosamente que Aquele que falou era a Palavra de Deus, o Divino Mestre. Este é o meu melhor 

ensinamento: Sede pacientes com os vossos semelhantes; se eles duvidarem no ensinamento, nunca 

retribuam insulto por insulto. 

45 Bem-aventurados aqueles que procuram esconder dos Meus olhos a dor que os homens lhes 

causam com o seu escárnio e a sua falta de coração. Bem-aventurados aqueles que não se queixam e, em 

vez disso, agradecem-Me, pois, apesar das suas provações, a Minha graça segue-os por toda a parte. 

46 O que você pode esconder do Meu olhar que ele não vai descobrir? Recompensá-lo-ei, sempre 

depois das tempestades verá aparecer o arco-íris da paz. Continuem a acumular a Minha Doutrina como 

um tesouro, que se torne uma escritura para que a caridade seja purificada em vossos corações. 

47 Entre vocês há aqueles que, no passado, tiveram seu prazer no mal, que estavam à vontade com 

ódio e depravação, mas estavam aterrorizados com amor, misericórdia e humildade. Agora eles estão 

refrescados pela sua transformação interior, pela sua renovação. O teu espírito já está a ganhar poder sobre 

a tua carne. Agora você fica encantado quando faz o bem, tem prazer em praticar misericórdia e sente 

satisfação em ser gentil e humilde. Você começa a sentir tremores e repugnância contra a depravação. Não 

há ninguém que, depois de Me ouvir, não tenha mudado a sua vida de alguma forma. Quem poderia dizer 

que ele não sentiu a verdadeira saúde fluir através do seu ser depois de ter recebido o bálsamo curativo do 

Médico Supremo em seu corpo e alma? Quantos milagres só a Minha Palavra realizou! Tudo o que te 

concedi para te ajudar a superar a tua preguiça espiritual. Pois neste tempo não vim para me sacrificar 

como homem, mas para inspirar-vos a adquirir mérito, a fim de ganhar a vossa salvação. Acima de vós 

existe um tesouro espiritual, que é a herança para o vosso espírito. Quando é que vais possuir tudo o que 

eu tenho destinado a ti? 

48 Hoje, ninguém pode saber o quanto ele já alcançou. 

49 Como você se sente carente por momentos! Alguns choram e não sabem porquê, estão 

constantemente doentes. Outros, que são pais, se perguntam por que só colhem frutos de incompreensão e 

ingratidão, embora tenham cuidado de sua família e cuidado deles com amor. E as mulheres que tinham o 

desejo de carícias e assistência na Terra, também se perguntam por que não conseguiram saciar essa sede 

de ternura na vida. Irmãos e irmãs do mesmo sangue sentem-se distantes um do outro, não se amam nem 

se entendem um ao outro. Vocês se perguntam a razão de tudo isso e são incapazes de entender por que a 

bondade falha diante de seus olhos. Eu digo-te: Uma vez que o bem de uns encontrará ressonância com 

outros e seus corações se sentirão revigorados por isso - quando as virtudes e valores espirituais forem 

devidamente apreciados, então a fome, a sede de justiça, de amor e compreensão se afastarão do coração 

dos homens. 

50 Eu também lhe digo que aqui na Terra você não sabe quem você é espiritualmente, nem sabe quem 

é o espírito do seu cônjuge, dos seus pais ou dos seus filhos. Só assim você tem sido capaz de suportar o 

peso de muitos deveres de expiação que formam sua cruz. Carregue esta cruz com amor, não tente saber 

quem você poderia ser neste momento. Contentem-se em saber que são todos filhos fraternos de um só 

Pai, e que não pode haver inimigos entre irmãos e irmãs. Amem-se uns aos outros e progredirão no 

caminho da evolução. 

51 O Éden há muito tempo fechou as suas portas à humanidade, desapareceu, e a sua fragrância subiu 

ao infinito. A terra transformou-se então num vale de lágrimas, e a expiação espiritual começou, o campo 

de batalha onde a alma se purifica. Mas um Paraíso melhor do que aquele que perdeste é aquele que vais 

encontrar; espera-te com os portões abertos. Ore para que você receba meu poder e possa progredir mais 

no seu caminho espiritual de desenvolvimento. Mas faça-o com o seu espírito, não com orações 
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aprendidas - por mais belas que sejam - se você não as sente profundamente. Amai, pois, e perdoai aos 

vossos semelhantes. Então você vai experimentar a felicidade que flui da consciência para o coração 

quando seguir Minhas instruções. 

52 Há muito tempo que vos tenho preparado, pois chegará ao ponto de serem chamados de 

perturbadores da ordem e da paz espiritual no mundo, porque sereis caluniados. Meu ensinamento treina 

aqueles que amanhã serão pacientes, humildes e gentis mestres, aqueles que amorosamente respondem a 

todas as perguntas de seus semelhantes. 

53 Cada um dos Meus ensinamentos é um livro do qual você pode aprender tudo o que o seu espírito 

precisa para ensinar mais tarde aos seus irmãos e irmãs. Os meus ensinamentos preparam para ti um novo 

mundo, uma nova vida já nesta terra. Mas quando vos falo desta verdade, e pensais na guerra travada pelas 

nações, onde só há dor, medo e miséria, pensais que esta palavra não se pode tornar realidade. Mas em 

verdade vos digo que o que partilho convosco não é apenas um ensinamento, mas também uma profecia. 

54 Se a vossa ciência e o vosso pecado vos fizeram perder o Paraíso de paz, pureza e fraternidade, a 

espiritualização vos restituirá aquela graça que será mais valorizada do que o alto grau de 

desenvolvimento que possuís agora, do que (aquela existência) quando ainda estavas no estado de 

inocência. 

55 Simples e simples é o meu ensinamento para que os principiantes o entendam. Embora eu me 

manifeste através de corpos pecaminosos, Minha palavra permanece como um traço de amor no coração 

do povo. Esta forma de manifestação é mais uma prova da humildade que dei aos Meus filhos. Eu vos 

ensino constantemente esta virtude, pois é uma das que o espírito mais deve praticar. A alguns dei uma 

origem humilde no mundo, para que em suas vidas tomem o Mestre como exemplo; a outros dei um lar 

rico, para que também eles possam imitar Jesus, que, embora rei, deixou seu trono para servir aos pobres, 

aos doentes e aos pecadores. 

56 O mérito daquele que desce da sua posição social para servir o próximo, seja ele quem for, é tão 

grande quanto o daquele que se eleva da sua vida miserável e desconhecida para o auge do justo pelo 

caminho do amor. 

57 Oh, se ao menos um coração humilde pudesse brotar entre vocês para servir de exemplo aos 

outros! Pois quantos dos que têm na cara uma expressão de humildade estão semeando o orgulho que 

secretamente têm em seus corações orgulhosos? É minha vontade que essa máscara de hipocrisia caia 

deste povo, para que os homens possam reconhecer-vos como discípulos do Espírito Santo, por causa da 

vossa humildade. 

58 A vida do seu Mestre é um exemplo para todos os homens. Mas como à mulher faltava instrução 

em sua tarefa como mãe, Maria foi enviada a ela como a encarnação da ternura divina, que apareceu como 

mulher entre os homens, para dar-lhe igualmente seu exemplo divino de humildade. 

59 Cada vez que Me ouve elogiar a virtude, você sente o pecado humano e a imperfeição aparecerem 

diante dos seus olhos em toda a sua grandeza. Então, infelizmente, você inclina seu pescoço, e alguém me 

diz: "Senhor, você vem em sua pureza e santidade para nos humilhar por nossos pecados, você que coloca 

humildade em nossos corações"? Eu respondo a esse coração que ele não entendeu a Minha palavra, que é 

apenas um átomo da Minha luz e santidade que eu pus diante de Ti para que não te sintas humilhado 

diante de Mim nem incapaz de Me seguir em virtude. 

60 Não confunda a humildade com a meiguice do vestido. Tampouco pensa que é humilde quem tem 

um sentimento de inferioridade dentro de si mesmo e por isso é obrigado a servir aos outros e a curvar-se 

diante deles. Digo-vos que a verdadeira humildade está naquele que, embora seja capaz de julgar que é 

alguém e saiba que possui algum conhecimento, está disposto a humilhar-se perante os outros e tem prazer 

em partilhar o que tem com eles. 

61 A humildade é a luz da alma, e em contraste, a ausência da mesma é escuridão nela. A vaidade é o 

fruto da ignorância. Aquele que é grande pelo conhecimento e se distingue pela virtude, possui verdadeira 

modéstia e humildade espiritual. 

62 Que sentimento de gratidão você tem quando experimenta que uma pessoa respeitada entre os 

homens demonstra afeto, compreensão, humildade para com você. Você pode dar o mesmo sentimento 

para aqueles que estão abaixo de você ou que se sentem assim. Saber curvar-se, saber estender a mão sem 

sentir superioridade, aprender a ser compreensivo. Digo-vos que, nestes casos, não é apenas aquele que 
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recebe a prova de afecto, a assistência ou o consolo que se compraz, mas também aquele que a dá, pois 

sabe que há Um acima dele que lhe deu provas de amor e humildade, e Ele é o seu Deus e Senhor. 

63 Experimentem em seus corações o deleite de se sentirem amados por seu Pai que nunca os 

humilhou por sua grandeza, mas revelou-o em sua perfeita humildade para torná-los grandes e levá-los a 

desfrutar da verdadeira vida em seu Reino, que não tem começo nem fim. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 102  
1 Sua súplica chegou ao Céu, e como prova disso você sente Minha paz nesses momentos. Se em 

uma ocasião você sentir uma doce paz permeando seu coração, você pode dizer com certeza que seu 

Criador tem estado perto de você. Se o teu coração bate mais depressa e um prazer inexplicável te enche, é 

porque o teu espírito ouviu a voz do seu Senhor. 

2 Assume a tua cruz no pensamento de que a Minha presença está contigo para te encorajar no teu 

caminho de desenvolvimento. 

3 Todos vocês podem e devem estar entre aqueles iluminados pelo Senhor. Não há um coração que 

não carregue dentro dele a semente divina do amor e da virtude. Aqueles que abraçam a Minha Doutrina 

para se tornarem Meus discípulos são aqueles que, através de verdadeiros testemunhos de amor e 

misericórdia às multidões, apresentam seu Mestre como amor perfeito e infinita sabedoria. Esta é a 

maneira pela qual você deve tornar conhecida a Boa Nova na Terra através de obras, palavras e 

pensamentos puros. 

4 Eu quero que você alcance uma sensibilidade tão grande no espiritual neste momento que um 

pensamento de Mim refletido em sua mente é suficiente para Me obedecer com verdadeira mansidão. 

5 Aqueles dias em que o povo exigia do seu Deus uma manifestação material inegável a fim de crer 

na Sua Palavra, Sua Existência ou Sua Justiça, são passados. Aqueles momentos em que o povo tremia 

apenas com a voz terrível de seus profetas, ou com a justiça Divina manifestada através dos elementos 

desencadeados, através de pragas, pestilências e guerras, vocês devem considerar como passado; não 

acalentem o desejo de que eles continuem até os seus dias. O vosso espírito é evoluído e lutará com a alma 

materializada até que ela se torne receptiva às vibrações, inspirações e mensagens que vos chegam do 

mundo espiritual. 

6 Em cada época eu tenho ajudado o seu espírito para que ele possa avançar mais e mais até o 

conhecimento da verdade. Cuide para que chegue a hora em que o último véu desapareça e você possa 

contemplar a glória de seu Pai. 

7 Quem - sem dizer a ninguém que ele é meu discípulo - espalha bondade em seu caminho, será 

perguntado por todos os seus semelhantes qual é o caminho mais curto para chegar ao pai. 

8 Qualquer um que se vangloria de ser Meu soldado, Meu servo, ou Meu discípulo, só levantará 

suspeitas, ridicularização, desprezo e condenação. 

9 Depois de Jesus ter realizado grandes e poderosas obras diante dos olhos dos seus discípulos, 

perguntou uma vez a Pedro: "E tu, quem pensas que eu sou? A isso o discípulo respondeu maravilhado, 

mas cheio de fé: "Tu és o Filho do Deus vivo". Assim caminharás pelo mundo de acordo com a Minha 

vontade: Com aquela bondade gentil que Jesus lhe ensinou. Então não faltarão aqueles que, vendo as 

vossas obras, passarão a acreditar que sois Meus discípulos e que transmitis os Meus ensinamentos aos 

vossos semelhantes. Lembrem-se que eu sou o bom caminho, a Minha Palavra deu-vos testemunho disso. 

Muitas coisas te falei, mas não podes dizer que uma só das Minhas palavras te ensinou algo fora da Minha 

Lei. 

10 Eu te conheci como plantas murchas e áridas sob os raios de um sol impiedoso, e te fiz sentir a 

carícia da Minha Palavra, que era como um orvalho celestial sobre ti. Você andou por um caminho cheio 

de cardos e não quis ir mais longe por medo de ser ferido. Mas depois de ouvir a Minha Palavra, vocês 

perderam o medo da vida, a desconfiança e a desconfiança afastados de seus corações, e retomaram a 

jornada da vida cheia de esperança e fé em seu destino. Para cada momento que passava, a Palavra do Pai 

ressoava no vosso espírito, que é o alimento da vida eterna para todos os que a recebem. 

11 As pessoas, ao mesmo tempo em que vos preparo para penetrar na vida espiritual, legiões de 

homens preparam-se no mundo para desarraigar do coração dos seus semelhantes toda semente de origem 

espiritual. Eu vos dou o tempo necessário para que possais fortalecer a vossa fé e permitir que o 

conhecimento Divino do que vos revelei se desdobre nos vossos corações. Se vocês realmente se 

prepararem, não terão nada a temer do mundo, nem de suas palavras, nem de seus livros, nem suas 

promessas ou ameaças conseguirão tirar do coração a essência de Meus ensinamentos, nem a promessa da 

Terra Prometida que Eu lhes ofereci. Você nunca irá trocá-lo pelas promessas mais tentadoras do mundo. 
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12 Sempre que esta provação vier sobre você, e seus inimigos estiverem observando seus passos, 

lembre-se que é Cristo quem está falando com você naquele momento, lembrando-lhe como Jesus foi 

tentado no deserto, e como Ele venceu o mundo e a carne com Sua força. Eu quero que vocês sejam iguais 

- fortes diante de todo adversário, sem esquecer que vocês têm o mais poderoso de seus inimigos dentro de 

vocês, e que somente a fé e a força que vem de Mim lhes dará a vitória. 

13 A vossa luta não será sem recompensa; será infinitamente maior do que aquilo que podíeis esperar 

da Terra. Desta grande recompensa eu vos darei apenas um pouco aqui neste mundo com antecedência, e 

esta será a satisfação de ver os inimigos da Minha verdade convertidos a ela. 

14 Pensem profundamente nos Meus ensinamentos, amados discípulos, e deste pensamento vocês 

ganharão a força que os ajudará a não desesperar na luta. 

15 Limpe sua mente de toda impureza se você deseja entender a Minha Palavra. O Mestre está 

trabalhando sobre ele para despertá-lo daquele sono em que está preso, e para mostrar-lhe a luz brilhante 

da nova manhã. 

16 Em Meu amor por você, eu faço o divino humano para torná-lo compreensível para você. Eu 

transformo Minha Divina sabedoria em palavras humanas, e através deste dom espiritual faço-vos ouvir a 

instrução de vosso Pai Celestial, que fortalece vosso corpo com Seu amor e limpa vossa alma de suas 

manchas. 

17 O Pai de todos os seres está falando com você neste momento. O amor que te criou se faz sentir em 

cada um que ouve esta palavra. 

18 Antes de me ouvir através destes portadores de vozes, uma voz oculta dentro de si anunciou a 

Minha presença no seu caminho. Aqueles que puderam ouvir essa voz em seus corações, ao receber a Boa 

Nova, à qual um irmão os trouxe com as palavras: "Vinde, porque o Divino Mestre está falando neste 

momento e vos espera", confirmaram que a premonição que tinham tido não os enganou, que o anúncio de 

seus corações era real. Em verdade vos digo que estes são aqueles que permaneceram comigo, aqueles que 

acreditaram na Minha manifestação porque já Me esperavam. 

19 Quando eu não falar mais contigo na forma que estás a viver hoje, far-me-ei conhecer de novo 

directamente de espírito para espírito, e então já não terás dúvidas, nem perguntarás: "É realmente o 

Senhor? Então tereis a certeza e a fé absoluta de que o vosso espírito começará a comungar com o seu 

Criador. 

20 Não se torne fraco em seu esforço para se aproximar de Mim porque você considera que sua 

maturidade espiritual é baixa. Vocês estão entrando numa era de espiritualização, mas não alcançarão a 

perfeição em seu diálogo espiritual; depois virão outros, e depois deles outros que ouvirão Minha voz, 

receberão inspiração Divina, e darão Minhas mensagens de uma maneira que vocês não podem imaginar 

agora. Não será que serão vocês mesmos que viverão nessas alturas? Mas só eu posso penetrar nestas 

coisas futuras, e só eu posso saber quais retornarão e quais permanecerão no espiritual, para nunca retornar 

à Terra. 

21 Alguns de Meus discípulos colocarão a primeira pedra, outros será para colocar a última pedra no 

mais belo edifício que o homem ergueu para o seu Senhor. 

22 Este Trabalho será o fruto da harmonia espiritual entre todos os homens. Hoje você se sente muito 

longe de poder produzir esse fruto, pois vê que há discórdia entre os homens. No entanto, não desesperem, 

pois já se aproxima a foice que cortará as ervas daninhas que dividiram a humanidade, para que, quando a 

visitação tiver passado, vocês possam ver de novo a justiça, a razão e a fraternidade resplandecer. 

23 Hoje abro diante de vós o Livro Divino do Meu Amor; fazei-o também com os vossos corações, 

amados discípulos. Mas não vos perturbeis, pois antes de vos dar as minhas instruções, faço uma pausa 

para ouvir as vossas tristezas e curar-vos dos vossos sofrimentos. O meu desejo é que quando vieres a 

Mim, haja paz profunda no teu espírito. Sei com qual de vocês têm muito a lutar, e para isso é 

absolutamente necessário que recebam um grande incentivo mesmo agora. A força é-vos dada pela Minha 

Palavra, que está impregnada de vida e saúde. Esta palavra brota do Verbo Divino que, neste momento, 

penetra no interior do vosso espírito para realizar a comunhão perfeita entre o Pai e os Seus filhos. 

24 Para alguns Meu ensinamento será inesquecível, pois em suas vidas será a estrela que guiará seus 

passos. Estes virão a seu tempo para Me seguir e testemunhar as Minhas revelações. Outros se desviarão 

do caminho, não parecendo saber a quem escutaram, nem qual era a verdade que essa palavra continha. 
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Então eles terão de vagar um pouco mais, até chegar o momento de suas provações, e eles se sentem 

erguer na parte mais íntima de seu ser a inspiração que os lembra do que um dia ouviram, e à qual seu 

coração não deu importância naquele momento. Antes de mais nada, escutem-Me, todos vós, quer depois 

se afastem ou Me neguem. Semeio no seu espírito, lá onde só encontro acesso, porque só há uma chave 

para ela, e a possuo. Quando chegar o momento certo para isso, a luz brotará do fundo do seu coração, que 

hoje deixo guardado no mais oculto do seu ser. 

25 Elimine a escuridão da sua vida, a ignorância, o vício, tudo o que faz o seu corpo adoecer. Tragam 

luz à vossa existência e espalhem o amor do vosso espírito no caminho da vida dos vossos semelhantes. 

26 Os homens chamaram este século de "tempo de novos conhecimentos", mas eu lhes digo que 

confiem não só na luz que vem da ciência, mas também em seus dons espirituais. Não se esqueça que o 

homem vive não só de pão, mas também de cada palavra que vem de Deus. 

27 Guardem Minha Palavra em seus corações, e quando fizerem uso dela, que não seja para se 

vangloriar perante aqueles que não conhecem esta Doutrina. Não desejeis aparecer como os novos 

iluminados, pois nenhum dos vossos semelhantes está sem luz. Se você não for humilde em transmitir a 

Minha herança, você não será capaz de dar luz. 

28 Atualmente estou legando à humanidade um novo livro, um novo testamento: Minha Palavra da 

Terceira Era, a Voz Divina que falou ao homem quando o Sexto Selo foi lançado. 

29 Não é necessário que os vossos nomes ou as vossas acções passem à história. Neste livro Minha 

palavra será como uma voz ressoante e clara que fala eternamente ao coração humano, e Meu povo 

deixará à posteridade o traço de seus passos ao longo deste caminho de espiritualização. 

30 Deixe a memória das suas boas obras como um exemplo para aqueles que vêm atrás de si. 

Apresse-se para erradicar todas as suas manchas hoje, para que elas não sejam vistas pelos seus irmãos e 

irmãs. 

31 As Escrituras da Primeira Era transmitiram a história do povo de Israel, preservando o nome de 

seus filhos, seus sucessos e seus fracassos, suas obras de fé e suas fraquezas, suas glórias e suas quedas, 

para que este Livro pudesse falar a cada nova geração do desenvolvimento daquele povo em sua adoração 

a Deus. Esse livro também deu os nomes dos patriarcas que amavam a virtude e a justiça, os modelos de 

força de fé, e os nomes dos profetas, os videntes das coisas futuras, por cuja boca o Senhor sempre falava 

quando via o Seu povo à beira do perigo. Também deu os nomes dos corruptos, dos traiçoeiros, dos 

desobedientes, para cada incidente, cada exemplo é uma lição e às vezes um símbolo. 

32 Quando vivi entre os homens em Jesus, só quando foi necessário fazer uso da essência desses 

escritos, do significado dessas obras, para transmitir a Minha Doutrina; nunca elogiei o material e o 

insubstancial. Você não se lembra que eu mencionei o justo Abel, que elogiei a paciência de Jó e me 

lembrei da sabedoria e glória de Salomão? Não me lembrei de Abraão em muitas ocasiões, e falei dos 

profetas, e não vos disse com referência a Moisés que não tinha vindo para abolir a lei que ele tinha 

recebido, mas para cumpri-la? 

33 Se Cristo fosse o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo - mesmo assim eu só poderia 

louvar o bem e teria que anular o mal. 

34 A minha vida transformou a vida dos homens. Minha morte abriu os olhos cegos pelas trevas do 

materialismo à luz da verdade, e a adoração a Deus deu um grande passo em direção à perfeição, pois o 

amor do Messias fez com que os homens adquirissem uma nova concepção da justiça divina. Como se um 

novo Deus tivesse aparecido a esse povo, Minha Doutrina e Minhas obras fizeram o mundo saber a 

verdade que os homens não tinham sido capazes de ver antes. 

35 Deus, o imutável, não poderia ter mudado no seu íntimo em relação aos seus filhos. Foi o homem 

que descobriu a verdadeira essência do Pai, quando ele se elevou espiritualmente ao seu Criador na escada 

do amor e da espiritualização, que Cristo lhe mostrou. Mesmo quando Meus apóstolos ensinavam as 

multidões nos tribunais, nas sinagogas ou nos mercados, e tinham que se referir a tempos passados, eles 

usavam apenas aqueles exemplos que deixavam um testemunho espiritual verdadeiro, e renunciavam a 

tudo o que era inútil. 

36 Agora que eu vim até vocês com uma instrução espiritual detalhada, não esqueci que todos vocês 

sentem a necessidade de investigar esses livros, pois em cada ocasião, em cada lição, eu os ensinei e os 

lembrei do que foi - os exemplos que vocês não devem esquecer, os ensinamentos que têm vida eterna. 
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Mas digo-vos novamente: mesmo agora falei apenas do espiritual. Não pense que eu o proíbo de ler esse 

Livro dos Primeiros Vezes, pois você é o Povo Trinitário. Não sabeis que eu disse: "Procurai as 

Escrituras"; mas agora acrescento: Rezai antes de leres, para que ao estudardes possais encontrar a 

verdadeira luz e não cair em erro, como aconteceu a muitos, porque deram uma falsa interpretação aos 

acontecimentos. Leia, investigue, mas você encontrará a explicação do significado em Minha Palavra da 

Terceira Era. 

37 Por que você deveria, nesta época, legar àqueles que vêm atrás de você suas imperfeições, sua 

falsa espiritualidade, sua desobediência e sua habituação ao sagrado? Achas que as tuas obras te fazem 

digno de ter os teus nomes entregues pela história? 

38 Quando chegar a hora, eu vos iluminarei para que Meu povo, testemunha de Minha manifestação e 

de Minha Palavra, forme de Meus discursos didáticos o livro que chegará a todos os homens, para que os 

homens encontrem nele somente a Essência Divina do Mestre, Sua Verdade Eterna, Seu Amor e Sua 

Revelação, e jamais descubram o todo-humano do portador da voz. 

39 Aqueles que foram Meus discípulos neste trabalho saberão separar o joio para que o trigo puro 

permaneça; pois, para que a Minha semente germine, tem de ser pura. 

40 Hoje estou presente diante do vosso olhar espiritual para que Me vejais através das vossas 

faculdades espirituais. Através deles envio-vos o meu calor Divino para que Me sintam nos vossos 

corações. Eu quero afastar-te de tudo o que é desnecessário, de tudo o que é mau. Confio-te um jardim 

onde podes cultivar todas as virtudes. É necessário neutralizar o pecado; considere como o mal tem 

florescido. 

41 Vejo que o teu coração treme de alegria quando Me ouves falar assim, porque sentes a esperança 

de que os homens serão renovados. Enquanto Me ouve, sente o impulso de ir em busca do pecador, o 

pecador, o vicioso, para falar-lhe com a Minha verdade e desviá-lo do caminho do mal. Abençoo estes 

nobres sentimentos que começam a despertar nos vossos corações, mas digo-vos: Se vocês não corrigiram 

seus defeitos, se não purificaram seus corações, não será correto aparecer diante de seus semelhantes para 

apontar seus pecados. Só a minha palavra nos teus lábios não realizará o milagre da conversão das 

pessoas, o exemplo da tua vida será necessário para isso. Então a Minha Palavra será aceite como verdade. 

42 Quando os Meus discípulos então se espalharam pelo mundo para proclamar os Meus 

ensinamentos, não se contentaram em repetir as Minhas palavras, mas também os ensinaram com as suas 

obras, e quando disseram que testemunharam Aquele que morreu na cruz por amor aos homens, fizeram-

no com 

Palavras e com obras, morrendo como sacrifícios, como o seu Mestre. Eu digo-te: Aquele que defende 

uma verdade e morre por ela será acreditado. No entanto, não lhe peço este sacrifício. Não quero que 

morram para provar a Minha verdade, quero que vivam e testemunhem com as vossas vidas a Minha 

palavra, que vos ensina a amarem-se uns aos outros. 

43 Espera-vos uma nova felicidade: a de servir os vossos semelhantes, de os ajudar a reconstruir as 

suas vidas, de os transformar dos maus caminhos. 

44 Você vê como é indispensável a sua preparação para poder pegar as armas da verdade e ajudá-la a 

vencer na batalha? 

45 Muitos são aqueles que, tendo ouvido a Minha Palavra Divina, deram testemunho dela. Mas 

quando não confirmavam por obras o que seus lábios tinham dito, eram rejeitados e ridicularizados. Mas 

assim que este testemunho foi acompanhado de boas obras, acendeu a fé em alguns, e fez outros pensarem 

bem. 

46 Todos os Meus ensinamentos visam preparar-vos para esta batalha da qual vos falo, fortalecendo a 

vossa fé e iluminando o vosso espírito, para que o vosso testemunho seja poderoso. 

47 Sempre digo que os homens esperam intuitivamente a vinda de algo desconhecido. Esta 

premonição vos dá a luz do espírito que arde como uma lâmpada, em antecipação do cumprimento da 

Minha promessa. 

48 Não serás tu que vais trazer a Boa Nova a estes corações? Sim? Então ouve e compreende os 

ensinamentos do Mestre, obedece e ama o Pai, e serás digno de servir ao teu semelhante. 
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49 Se você luta pela imortalidade da alma, então não tema a vinda da morte, que põe um fim à vida 

humana. Espera-o preparado; está sob o meu comando, e é por isso que vem sempre no momento certo e 

com razão, mesmo assim os homens muitas vezes acreditam o contrário. 

50 O grave não é que o homem morra, mas que quando deixa o corpo sua alma carece de luz e não 

pode ver a verdade. Eu não quero a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Mas se uma vez a morte 

se torna necessária - seja para libertar uma alma, seja para deter a queda de um homem na perdição - então 

a Minha Divina Justiça corta o fio da vida dessa existência humana. 

51 Naquela época, quando a multidão, irritada pelo passo em falso da adúltera, estava apenas 

esperando o Meu julgamento para matá-la, já que os homens acreditavam que esta era a única maneira de 

apagar completamente o pecado daquela mulher, eu lhes mostrei que o perdão e a palavra de amor são 

vida para o coração e morte para o pecado. O mérito é conseguir que o pecado morra, mas a criatura 

continua a viver. Portanto, não foi necessário que aquela mulher desaparecesse, mas o seu pecado. 

52 Se não fosse assim, eu já te teria destruído na minha relutância em pecar. Mas veja, não só eu não 

tiro a sua vida, mas até lhe dou um corpo após o outro para que aprenda esta Doutrina abençoada na Terra 

- uma Doutrina que, por não ter sido compreendida pela humanidade, se tornou a causa de "A Palavra" de 

Deus se tornar homem, a fim de lhe ensinar, com o Seu nascimento, Suas obras e Sua morte, qual é o 

verdadeiro destino do homem neste mundo. Este é o ensinamento que você não viveu, que você não trouxe 

à tona. O que é que isso te ensina? Humildade, adesão à Divina Vontade, abnegação pelo amor ao 

próximo, devoção a um ideal de evolução espiritual ascendente. Aquele que cumpre esta tarefa na Terra 

não terá motivo para voltar a ela, porque já deixou a sua boa semente. Nisto Cristo o servirá de modelo, 

que, depois de ter dado um exemplo perfeito para a humanidade com Sua vida, não voltou ao mundo como 

homem. 

53 Aprende a deixar este corpo no seio da terra quando chegar a hora, se quiseres continuar a viver 

para aqueles que amas e se quiseres que eles te sintam. Se não desejais afundar-vos no silêncio e no vazio, 

e em vez disso continuardes a agir sobre os vossos irmãos e irmãs da Terra, compreendendo que isto é o 

que verdadeiramente se chama vida, aprendei mesmo agora que, tal como o vosso espírito desistiu do seu 

lar espiritual para viver na Terra, ele também desistiu do 

Ele terá de desistir das ninharias do mundo quando regressar ao mundo espiritual. 

54 Se os homens tivessem aprendido a deixar seu corpo e tudo o que possuíam na Terra com 

rendição, sua morte seria fácil; mas, enquanto a terra estiver presente e a rebeldia, será a dor que separa a 

alma da carne, combinada com o medo por ambas as partes. 

55 Estudem meus ensinamentos, discípulos, e entenderão porque eu lhes disse através de Jesus: "Meu 

Reino não é deste mundo". 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 103  
1 Preste atenção ao que acontece quando você deixa o que é seu dever na Terra para vir e ouvir a 

Minha palavra, ou para aliviar alguma dor. Quando você retorna ao seu trabalho ou à sua casa, parece-lhe 

que alguém esteve lá para representá-lo na sua ausência. E assim é de fato, discípulos, pois sou eu quem 

cuida do que perdem nos curtos períodos de tempo em que estão ocupados cumprindo sua tarefa espiritual. 

2 Tomai isto como prova de que sempre que deixardes este mundo para trás para dedicardes a vossa 

existência ao Meu serviço, eu velarei por aqueles que deixardes para trás, que eu cobrirei com o Meu 

manto de paz, preenchendo com a Minha presença o vazio que deixardes com eles. 

3 Entendam que se há muito vos ensinei o caminho para viver no mundo como filhos de Deus, agora 

vos estou preparando para que possais entrar na vida espiritual que vos espera depois desta. Percorre esta 

existência no cumprimento da tua missão que trouxeste contigo para a Terra, para que possas compreender 

o sentido da vida espiritual quando entrares nela. 

4 Não evite os homens com o pretexto de que os seus pecados o assustam. Se você me ama, não 

deve abster-se de me amar em seus vizinhos. Agora mesmo, quando os perigos e ameaças se acumulam 

sobre os homens, você deve me provar que os ama, que simpatiza com sua dor e que está pronto para lutar 

pela salvação de todos. Você não viu como eu sempre vim em seu auxílio nos momentos de maior 

amargura para a humanidade? 

5 Vigiem e orem, pessoal, a vossa missão está claramente estabelecida, portanto, que ninguém volte 

a Mim e me diga que ele não podia fazer nada porque não sabia o propósito para o qual foi enviado. Suas 

obras devem ser de caridade, pensamento comunal e paz. 

6 Meus novos discípulos que me ouviram neste tempo assumiram a responsabilidade de difundir 

Meu ensinamento e de assegurar que suas obras sejam o melhor testemunho da verdade que este 

ensinamento contém. 

7 Vivendo assim de acordo com esta palavra, eles terão cumprido a tarefa pela qual foram enviados a 

este mundo, e o seu testemunho será aceito como verdadeiro. 

8 Sempre me fiz conhecido no povo que estava destinado a difundir o conhecimento e a fé na Minha 

Divindade pelo mundo - um povo de espíritos escolhidos e não de uma determinada raça, pois não faz 

diferença se os encontro encarnados em uma ou outra nação, se eles falam uma ou outra língua. 

9 Por que eu deveria adornar o corpo do homem com belezas que só pertencem ao espírito? Por que 

o Senhor deveria ter prazer em apenas uma das raças que compõem a humanidade? 

10 Neste tempo, o espírito do verdadeiro Israel trabalha em toda parte. Eles são os espíritos que 

sentem a Minha presença, que esperam a Minha vinda, que confiam na Minha justiça. 

11 Quando essas palavras chegarem a outros lugares, muitos zombarão delas; mas eu vos digo que 

seria melhor para eles não fazer delas objeto de zombaria, pois chegará a hora em que acordarão do seu 

sono profundo e perceberão que também eles são filhos do povo de Deus. 

12 Estas multidões de homens aqui, que me ouvem hoje, podem sucumbir ao erro quando não 

estudam a minha palavra e quando não se libertam do seu modo de pensar terreno-material. Pode 

acontecer com eles como o povo israelita dos primeiros tempos, que ouviu a voz do Senhor, recebeu a lei e 

teve profetas, por que finalmente acreditaram ser o único povo amado por Deus - um erro grave, do qual 

as grandes visitas, a humilhação, o banimento e o cativeiro deveriam libertá-los. 

13 Deveis saber que o Meu amor não vos poderia dividir segundo a raça ou credo, e que quando falo 

de "Meu povo" é apenas porque desde as primeiras vezes que preparo espíritos que envio à Terra para 

iluminar o caminho da humanidade com a sua luz. 

14 Eles têm sido os eternos errantes que viveram em diferentes nações e passaram por muitas 

provações. Durante este tempo descobriram que as leis humanas são injustas, que as expressões humanas 

de sentimento não são verdadeiras e que há uma falta de paz nas almas dos homens. 

15 Todos vós experimentastes uma nova encarnação, e o sofrimento que experimentais é tão severo 

que Me pedis para acabar com a vossa existência. Mas eu pergunto-lhe: Não sabeis que não podeis deixar 

de existir, e que se hoje sofreis na Terra, a vossa alma continuará a viver sob a mesma provação depois da 

sua transição para o Mundo Espiritual, até que pague a sua dívida ou aprenda a lição? Você está 

atualmente esvaziando um copo muito amargo, porque está no final de uma etapa de evolução e no início 
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de outra. É o momento da colheita, quando você receberá os frutos do que semeou durante o último "dia 

de trabalho". Deve acontecer, então, para que, quando os campos estiverem limpos, eu possa mais uma vez 

dar aos Meus semeadores a semente do amor a semear, que, bem cuidada, vos dará os frutos da paz e da 

salvação. 

16 Você estava muito doente e muito fraco para continuar, sentiu que não tinha ajuda. Estavas à 

procura de uma luz que te guiasse para o porto seguro, e isto foi quando eu vim ter contigo, perdido na 

noite profunda e não sabia para onde ias. Eu tinha ouvido as suas lamentações e enviei Elias até si para 

que ele lhe pudesse conceder a sua ajuda e anunciar a Minha vinda. 

17 A minha presença fez-te tremer de alegria, e instantaneamente sentiste-te confortado. Ó discípulos, 

não se esqueçam dos meus ensinamentos deste dia. Hoje você aprendeu que tudo o que colheu é o fruto de 

suas obras, e que após a purificação você se sentirá livre e vazio de todas as imperfeições. - Vedes muitos 

sinais que vos falam das grandes provações que ainda não chegaram ao vosso planeta, e embora Me 

ouçam, ainda não Me querem compreender e ainda não rezaram. Perceba que este é o momento de 

arrependimento e superação para você que sabe o que deve vir. Você está no limiar de uma nova era, e 

tudo o que o chama para trabalhar. Eis os campos férteis, os prados virgens, o sol ruidoso e revigorante, e 

as águas cristalinas. Tudo é projetado para que você viva, respire e cumpra seu dever espiritual. Falo-vos 

figurativamente, e da mesma forma vos mostro o que está por vir, para que possais estudar as Minhas 

palavras e compreender o Meu anseio paternal. 

18 Não quero que interpretem mal os Meus ensinamentos e se tranquem em mosteiros para rezar, e 

abandonem as pessoas. Trabalhem para eles, libertem-nos da sua ignorância e materialismo, e acendam a 

fé neles. 

19 Vive na graça, ama a justiça, sê gentil, não favoreças o mal, pelo contrário, resiste-lhe exortando os 

teus semelhantes ao bem, então terás preparado o caminho para o Espírito, para que ele não tropece. Faça 

tudo isto sem que isso lhe pareça um sacrifício. 

20 Supere as provas que tem de passar com paciência, pois ninguém será poupado delas. Deste modo, 

ensinarás aos teus semelhantes a perseverança na Minha Lei. 

21 Juntem-se, não se neguem uns aos outros porque praticam a Minha Doutrina de formas diferentes. 

Se vocês estão divididos por esta razão, procurem seus irmãos e se amem como eu os amo. 

22 Assim como eu rezei no jardim das Oliveiras para que as almas dos homens não se perdessem, 

também vós deveis rezar pelos vossos semelhantes. Vejo quantas lágrimas os homens ainda têm de 

derramar para serem purificados; mas a Minha misericórdia os sustenta e os fortalece, para que não 

desabem pelo caminho. 

23 Discípulos que receberam de Mim o Livro da Minha Palavra - tornam-se fortes mesmo agora, para 

que quando você bate em uma porta e eles não a abrem, você não se retire. Não esqueça que eu lhe disse 

para bater uma, duas e uma terceira vez em Meu Nome, e que se você descobrir que seu esforço não foi 

capaz de melhorar o comportamento de seus semelhantes, você deixa o assunto para Mim e continua em 

seu caminho sem carregar amargura em seu coração, muito menos desejando sofrimento àqueles que não 

quiseram lhe dar ouvidos. Armem-se de bondade, pois não sabem em que dia ou a que hora terão de bater 

à mesma porta, ou se não perguntarão por vocês. Só o amor e a paciência serão capazes de suavizar os 

corações de pedra, e é por isso que vocês devem estar sempre preparados. 

24 Digo-vos novamente que não deveis agir como juízes nos actos dos vossos semelhantes. Sempre 

que Meus discípulos, Meus emissários e Meus mensageiros não forem ouvidos, farei ouvir a Minha voz na 

consciência daqueles que rejeitaram Meus chamados. Essa voz será a do Juiz, mas vocês já sabem que no 

Juiz Divino há sempre o Meu amor paternal. Não é assim convosco, humanos, que muitas vezes, quando 

vos tornais juízes dos vossos semelhantes, já não provais que sois seus vizinhos. Vocês devem remover 

todo sentimento maligno de seus corações para que possam alcançar as almas dos homens com amor. 

25 Não ame aquele que o recebe e lhe dá mais fé do que aquele que não aceita a sua palavra. Quando 

conseguires este progresso, poderás dizer que começas a compreender-Me e a sentir no teu ser uma força 

que te dará a coragem de enfrentar as maiores provações a que o mundo te poderia sujeitar. 

26 Por este ensinamento que vos dou, já vos dei um exemplo na Segunda Era. Jesus pendurado na 

cruz, o Redentor morreu diante das multidões que tanto amara. Cada coração era uma porta em que Ele 

tinha batido. Entre a multidão de espectadores estava o homem que governou muitos, o príncipe da igreja, 
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o publicano, o fariseu, o rico, o pobre, o reprovado, e o de mente simples. Mas enquanto alguns sabiam 

quem Ele era que morreu naquela hora, porque tinham visto as Suas obras e recebido os Seus benefícios, 

outros, sedentos de sangue inocente e gananciosos de vingança, apressaram a morte d'Aquele a quem 

chamavam ironicamente de "Rei dos Judeus", não sabendo que Ele não era apenas Rei de um povo, mas 

que Ele era de todos os povos da Terra e de todos os mundos do universo. Enquanto Jesus fixava um dos 

seus últimos olhares sobre aquelas multidões, Ele, cheio de amor misericordioso e compaixão, levantou a 

sua petição ao Pai, dizendo: "Meu Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". 

27 Esse olhar abraçava tanto aqueles que choravam por Ele como aqueles que se vangloriavam da sua 

agonia, pois o amor do Mestre, que era o amor do Pai, era para todos da mesma forma. 

28 Eu vos digo, discípulos, em Minha Lei de amor, que se não podeis fazer obras perfeitas como as 

que eu fiz em Jesus, deveis ao menos fazer um esforço em vossas vidas para chegar perto deles. Basta-me 

ver um pouco de boa vontade para Me imitar, e um pouco de amor pelo teu próximo, e Eu estarei contigo, 

revelando a Minha graça e o Meu poder no teu caminho. 

29 Você nunca estará sozinho na batalha. Como eu não te deixo sozinho quando és pesado pelo peso 

dos teus pecados, acreditas que eu te abandono quando segues o teu caminho sob o peso da cruz desta 

missão de amor? 

30 Entendam-me, discípulos, para que me tomem como vosso modelo. Vá ao fundo das Minhas obras 

e das Minhas palavras, para que você possa descobrir a essência da Minha Doutrina. Só espero a vossa 

preparação para vos mostrar o tempo em que trabalhareis, pois trarei a luz da salvação aos homens através 

de vós. 

31 Sim, amados discípulos, eu sou a videira. Tomai o vinho da Minha graça; amanhã precisareis dele 

para lutar. Preparem-se agora, enquanto se sentam à Minha mesa. Então, quando a hora bater, não 

vacilarás nem vacilarás. Sereis meus semeadores, e na vossa fé agireis como homens que cultivam a terra, 

semeando a semente, colocando toda a sua confiança, rendição e esperança em Deus. Assim vos falo, a vós 

que não sabeis de onde virá a chuva para a vossa semente ou o pão para os vossos lábios; mas asseguro-

vos que nada vos faltará. 

32 Não se esqueça que a vitória pertence aos perseverantes. Cumpre a tua tarefa na Terra, e quando a 

tiveres concluído, podes deixar este mundo e ir para a terra que te prometi - a pátria espiritual destinada 

aos filhos do Senhor. Ponham sua esperança na Vida Eterna, e não escutem os materialistas que acreditam 

que Minha Doutrina é um obstáculo ao progresso material da humanidade, porque ela sempre lhes fala da 

Vida Espiritual. 

33 Nem tem razão quem pensa que deve pensar sempre na morte e desdenhar o que esta vida lhe 

oferece, porque é fugaz. Este não entendeu a interpretação correta da Minha Palavra, de fato, ele nem 

sequer a conhece. 

34 A primeira lei que veio à mente do homem através da consciência foi a que lhe disse: "Cresce e 

multiplica-te". Mas agora vos digo que essa lei não se limita ao aumento da espécie humana, mas também 

inclui a das vossas capacidades, virtudes e conhecimentos. 

35 Eu ensino-te a ir pelo mundo deixando uma obra de amor para aqueles que vêm atrás de ti. Quem 

quer que faça isto tem os olhos fixos no eterno. Se a sua existência na Terra parece muito curta para 

realizar um grande trabalho, não se preocupe que a morte acabará com o seu trabalho, pois não será assim, 

pois o meu amor é todo-poderoso e eu tenho os meios para levá-lo a bom termo. Eu vos dei uma 

participação na Obra da Criação, na Obra do Desenvolvimento e na Obra da Perfeição, e nada vos poderá 

impedir de chegar ao fim do vosso caminho. 

36 Cumpre a tua tarefa em harmonia com o Criador e com o teu próximo e, no final, quando tudo 

estiver concluído, serás infinitamente feliz contemplando a Obra Divina na qual colaboraste com o teu Pai. 

Como será grande esta felicidade no Meu Espírito, e que felicidade inexprimível será em todos os Meus 

filhos! 

37 Vejo a vossa sede de amor, a vossa fome de luz e o desejo tão grande que tendes por Mim, e eu, 

vosso Pai, que tenho todos os meios disponíveis para fazer chegar a Minha voz até vós, quis falar-vos 

através de órgãos humanos de compreensão, como uma forma acessível a vós, para vos ajudar a 

compreender as Minhas mensagens espirituais. 
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38 Somente o Meu poder fez com que o pecador se tornasse um porta-voz da Minha Palavra. Mas 

quem quer que tenha duvidado disso, logo testemunhou a transformação dos seres humanos através da 

qual eu vos dei a Minha Palavra. Vistes pensamentos de infinita sabedoria brotar de uma mente analfabeta, 

vistes como nos lábios dos pecadores o Verbo Divino floresce cheio de luz e bondade. Os porta-vozes, 

incansáveis neste serviço e dedicados a Mim, tornaram possível que o Meu Espírito expressasse esta 

mensagem à humanidade. 

39 Tenho recebido grandes multidões sem favorecer nenhum dos meus filhos. Entre eles estava tanto 

aquele que Me ama como aquele que Me nega, tanto aquele que acredita na Minha Presença nesta forma 

como aquele que duvida, e os recebi a todos com a mesma palavra de amor e a mesma carícia paterna. 

40 Nestas multidões, eu recebi toda a raça humana. Quando falei com este povo aqui, dirigi a minha 

palavra a todos os homens, pois a minha mensagem era para o povo deste tempo e para os do futuro. 

Sempre que entre essas multidões vieram homens de outras terras, eu os recebi com amor em nome de 

seus povos, e os preparei para serem emissários e profetas entre aqueles que lhes pertencem por raça e 

língua, e os ensinei a orar e a vigiar por seus povos, tornando-os vigias para os tempos de provação e 

perseguição. 

41 O meu desejo ardente, que deveis interpretar como um mandato divino, é que tragais a Minha 

Palavra a cada coração onde ela é necessária; que não esqueçais que, assim como chegastes à Minha 

Presença lamentando com fome e sede, assim toda a humanidade está numa verdadeira agonia de alma 

nesta hora. 

42 Já está próximo o dia em que os homens compreenderão a importância do espírito, pois muitos que 

pensam que não crêem, e outros que pensam que não vêem. Mas, uma vez que eles compreendam a 

verdade, perceberão que seria infantil, injusto e irracional continuar a alimentar uma entidade que pertence 

a outra vida com frutos do mundo. Então buscarão a luz nas religiões, e na sua angústia de alma e no seu 

desejo agonizante de encontrar a verdade, eliminarão a falsidade das doutrinas e erradicarão tudo o que é 

superficial e externo que encontram nos vários cultos, até descobrirem a essência divina. 

43 Quero que quando esses tempos chegarem, você esteja em pleno conhecimento de tudo o que está 

acontecendo e da missão que você deve realizar. Portanto, digo-vos mais uma vez: Escutai, sondai e 

compreendei a Minha palavra. 

44 Tenho sede do vosso amor, por isso me aproximei de vós neste tempo; porque não é amor o que 

encontrei entre os homens, mas sim pecado e egoísmo. 

45 As pessoas desta época esqueceram os exemplos de ensino e as obras que Jesus deixou como 

herança do Seu amor. 

46 Vocês não imprimiram essa palavra em seus corações, pois se realmente a tivessem mantido, 

Minha promessa de voltar para vocês teria estado presente a vocês, e vocês teriam observado e rezado em 

antecipação à Minha vinda. Mas quando eu vim, surpreendi-vos como dorminhocos. Então eu disse: Bem-

aventurados aqueles que respondem ao Meu chamado sem reservas, pois os farei possuidores de grande 

sabedoria. Alguns aproximaram-se de boa fé, outros esperaram até se verem livres da carapaça corporal, e 

depois disseram-me: "Eis-me aqui, Senhor; como um pássaro que sai da sua prisão e estende as suas asas, 

assim eu venho a Ti para fazer a Tua vontade". Mas a minha vontade, povo, tem sido que vocês dêem 

passos firmes no caminho espiritual já neste mundo, pois quero que o corpo que vos confiei não seja mais 

uma corrente ou prisão para a alma. A alma não foi criada para ser uma escrava da carne ou do mundo: ela 

é livre. No entanto, a ignorância espiritual e o fanatismo religioso fizeram da alma do homem um escravo, 

arrastando com ela correntes de escuridão século após século. 

47 Agora, mais uma vez vos mostro o caminho, adoçando a jornada da vossa vida com o bom gosto 

da Minha Palavra, e dando a cada um a sua cruz de amor para que, com o seu fardo, possa subir ao cimo 

da montanha e completar o seu trabalho nela. Que ninguém que seja Meu discípulo pretenda vir a Mim 

sem a sua cruz, pois assim não será reconhecido como apóstolo da Minha Doutrina. 

48 Há muitas pessoas que afirmam seguir Minha Doutrina, outras que acreditam que Me amam, mas 

seu amor é falso porque não praticam Minha Doutrina, e porque nunca viveram dentro de Minha Lei. Não 

quero que sejas como eles, mas que comeces realmente a sentir amor e misericórdia. Não te vanglories do 

que te dei, nem do que fazes, mesmo que muitas vezes sintas que o coração no teu peito parece rebentar de 

prazer depois de teres feito um bom trabalho ou de te teres feito digno de um milagre. 
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49 O meu ensino é marcado pela simplicidade. Revela em linguagem espiritual o valor ou mérito que 

cada uma de suas obras deve ter para ser reconhecida por seu Senhor. Em verdade vos digo que o vosso 

espírito já discerne, em virtude da luz que alcançou, se uma obra é ou não de valor suficiente para oferecê-

la ao Pai. Esta é a Doutrina com a qual eu alimentarei o vosso espírito neste tempo. 

50 Do vinho que está neste cálice, gota a gota vou pingar em seus lábios até o dia da Minha partida. 

Mas não vos entristeçais, pois, como Me ouvis, assim Me ouviram os Meus apóstolos na Segunda Era, 

quando lhes disse: "Em breve partirei, deixando-vos em Meu lugar para ensinar aos vossos semelhantes". 

Eles tinham vivido comigo, tinham sofrido com o seu Mestre, tinham visto as Minhas obras e ouvido as 

Minhas palavras. Mas não eram os únicos, pois a Minha vida era pública, e as testemunhas da Minha 

palavra eram mentes simples, pobres e mansos de coração, assim como pecadores, fariseus, escribas, 

publicanos; o governador, o funcionário público e o centurião. 

51 Eu falei com cada um e dei-lhe a Minha luz de acordo com a sua necessidade espiritual. 

52 Do mesmo modo, falei-vos neste tempo e me fiz conhecer antes de todos e em plena luz do dia, 

para que cada um tome sobre si a parte que lhe pertence no Meu trabalho e o cumpra. Quão bela será a 

recompensa que o seu espírito receberá quando deixar a carapaça do corpo. Tornai-vos dignos desta 

recompensa, mas livrai-vos, portanto, das trevas da ignorância, para que não vos torneis almas errantes 

sem direção e sem objetivo. 

53 Serve e ama a humanidade, que é tua irmã e que é afligida pela Minha justiça nestes momentos. 

Eis que não há coração que não tenha bebido o cálice da amargura. Neste tempo, a dor está com todos os 

homens, mas através dela serei procurado, e através dela os homens sentirão a tristeza de Me terem ferido. 

54 Alguns esperam o regresso do Messias, mas de que forma Me esperam? Quando é que finalmente 

vais tomar nota de que me estou a fazer conhecer à humanidade mais uma vez? Em verdade vos digo que a 

Minha luz chegou a todas as nações através dos Meus mensageiros que vieram à humanidade como 

precursores da Minha terceira revelação. 

55 Sete nações serão escolhidas para criar a paz mundial, e a verdadeira fraternidade existirá entre os 

homens; nelas eu me manifestarei. Hoje os encontrei enredados em guerras fratricidas, entregues aos seus 

sonhos de grandeza e à sua fome insaciável de poder. Desta nação (mexicana) enviarei um embaixador de 

boa vontade às grandes nações do mundo para lhes falar de paz, e quando tiverem terminado a guerra, a 

luz da concórdia e da paz chegará aos seus espíritos. Mas esta luz não aparecerá do Oriente ou do 

Ocidente, ela descerá do Meu Espírito sobre o espírito dos homens. 

56 Preparai-vos para que os destinados a esta missão possam partir para as nações no momento 

oportuno, e quando tiverem feito ouvir a Minha nova palavra por toda a parte, a árvore poderosa enviará 

os seus ramos, a sua sombra e os seus frutos a todos os seus filhos. Então, deveis redobrar os vossos 

esforços e o vosso zelo para que a Minha Doutrina não sofra corrupção, e para que os ignorantes e 

imprudentes não cortem ramos da árvore que vos foi confiada com a intenção de lhes arrancar árvores 

estranhas. 

57 O meu trabalho deve ser dado a conhecer na pureza e perfeição em que o revelei a vós - sem ritos 

ou costumes exteriores. 

58 Quando o reconheceis como tão perfeito, vos sentis indigno dele, e vos perguntais: "Por que o Pai 

se voltou para nós de todas as pessoas para nos revelar isso?" Mas digo-te que a tua alma, apesar das 

imperfeições que tens sobre ela, alcançou um grande desenvolvimento na sua longa jornada de vida. Mas 

nem mesmo agora você vai tomar consciência da grandeza dessa manifestação, mas somente quando eu 

tiver retirado Minha Palavra do meio de você. Então você entenderá o bem que teve e ficará cheio de 

êxtase por me ter tido entre vocês. 

59 Em verdade vos digo, na Minha mesa de amor comestes e bebestes, ó amados discípulos. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 104  
1 Humanidade, tu mostras-me a tua fome de paz. A isto vos digo que o homem que não ama não 

pode ter paz. Ouvi as suas petições em que diz: "Paz na terra aos homens de boa vontade." Mas vocês não 

compreenderam que a boa vontade só pode vir do virar-se para o bem e a justiça, que são frutos do amor. 

2 Quando o amor reinar entre os homens, você sentirá a presença da Minha paz em toda parte. Pois a 

harmonia com os reinos da natureza e todo o vosso ambiente, que destruíram, voltará, e esta felicidade 

será como a mensagem que os anjos vos trouxeram quando vos disseram: "Glória a Deus nas alturas, e paz 

na terra aos homens de boa vontade". 

3 Muito investigastes através da ciência, e ainda não conseguistes descobrir a tão estreita relação 

entre o homem e o espiritual, entre a criatura humana e o seu criador. 

4 Como pode ser normal a vida de um ser que se afasta do caminho que a Lei do Criador lhe mostra? 

Veja o quanto o homem tem trabalhado para tentar descobrir caminhos que estão fora dos caminhos 

indicados por Minhas Leis de amor e justiça. 

5 O vosso mundo está cheio de artificialidade e falsidade, e isto se deve ao fato de que há muito 

tempo vocês se afastaram do que o Pai pretendia. 

6 Excessivamente grande é a prova a que tenho submetido o espírito sempre que o envio para viver 

na Terra com a missão de perseverar na Minha Lei. É por isso que vos procurei sempre que vos desviastes, 

perdoando a vossa desobediência e aberrações, e oferecendo-vos novas oportunidades. Tem sido a Minha 

vontade que, pela severidade das vossas provas, possais sentir a força e as capacidades que coloquei no 

vosso espírito, bem como a recompensa prometida aos filhos fiéis que permanecem nos Meus 

mandamentos. 

7 Esteja sempre ciente de que se a recompensa que lhe prometo é grande, seus méritos também 

devem se mostrar dignos da promessa. 

8 Eu plantei a árvore da ciência e não vou cortá-la porque o seu fruto pertence à vida. Mas a 

impaciência humana, a curiosidade e a ambição dobraram os seus ramos. 

9 Em Meu Divino amor pelas criaturas humanas, eu lhes permito investigar Minhas obras e fazer uso 

de tudo o que é criado, para que eles nunca tenham motivos para afirmar que Deus é injusto, porque Ele 

esconde Sua sabedoria de Seus filhos. Eu vos formei e vos dei o dom da liberdade de vontade, e a 

respeitei, embora o homem tenha abusado dessa liberdade, ofendendo-Me assim e profanando Minha Lei. 

Mas hoje faço-o sentir o carinho do Meu perdão, e ilumino o seu espírito com a luz da Minha sabedoria, 

para que um a um Meus filhos possam voltar ao caminho da verdade. 

10 O espírito da verdade, que é a minha luz, brilha nas consciências, porque viveis nos tempos 

anunciados, em que cada mistério vos será iluminado, para que compreendais o que até agora não foi 

interpretado correctamente. 

11 A falsa concepção que o homem teve da Minha justiça nos Primeiros Tempos desaparecerá 

finalmente para dar lugar ao seu verdadeiro conhecimento. A justiça divina será finalmente entendida 

como a luz que brota do amor perfeito que existe no vosso Pai. 

12 Que Deus, que os homens pensavam ser vingativo, cruel, vingativo e imperdoável, será sentido do 

fundo do coração como um Pai que dá o Seu perdão pelas ofensas dos Seus filhos, como um Pai que 

amorosamente convence o pecador, como um Juiz que, em vez de condenar aquele que errou gravemente, 

lhe oferece uma nova oportunidade de salvação. 

13 Quantas imperfeições os homens, na sua ignorância, atribuíram a Mim, porque me achavam capaz 

de sentir raiva, embora a raiva por si só seja uma fraqueza humana! Se os profetas vos falaram da "santa 

ira do Senhor", eu vos digo agora que interpreteis essa expressão como justiça divina. 

14 O povo da Primeira Era não teria compreendido outra forma de expressão, nem os licenciosos ou 

os libertinos teriam levado a sério as admoestações dos profetas, se não lhes tivessem falado sob essa 

forma. Era necessário que a inspiração dos Meus mensageiros fosse expressa em palavras que 

impressionassem os cérebros e os corações daqueles com pouco desenvolvimento espiritual. 

15 Para vos dar uma imagem fiel e verdadeira do que é o amor e a justiça do Pai, enviei-vos a Minha 

Palavra para revelar o Meu amor através de Jesus. Em Cristo, vós vistes o Rei da humildade e da 

mansidão, o Rei que preferiu a humilhante e dolorosa coroa de espinhos à coroa real da vaidade humana. 
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Como Juiz você O viu julgando as ações dos pecadores de uma maneira diferente daquela a que os homens 

estão acostumados. Ele pregou o perdão quando vos deu aquela instrução em que vos disse: Se receberdes 

uma bofetada de um semelhante, oferecei-lhe a outra face como sinal de perdão com doçura; mas depois 

Ele confirmou Suas palavras por meio de obras. 

16 Como foi terrível o arrependimento do pecador quando ele se sentiu abraçado pela luz do olhar 

bondoso e gentil de Jesus! 

17 Quantos milagres ocorreram sob a influência do perdão daquele Mestre do Amor! A razão era que 

o Seu perdão era verdadeiro e o Seu julgamento perfeito, uma vez que eles brotaram do amor infinito que 

Deus tem pelas Suas criaturas. Mas muito mais tinha de ser revelado aos homens do que aquilo que lhes 

tinha sido ensinado, para que eles pudessem compreender o significado desses exemplos de doutrina. E 

assim uma nova era e uma nova revelação do meu espírito foi anunciada à humanidade, e o cumprimento 

dessa promessa que vedes realizada nesta palavra de luz, que é sabedoria para o vosso espírito e conforto 

para o vosso coração. Quem senão eu poderia ser o Espírito da verdade e do conforto? 

18 Aqui estou eu - presente, manifesto, visível a todo olho espiritual, espalhando luz ao longo dos 

caminhos do espírito, para que possais compreender tudo o que foi revelado ao longo dos tempos. 

19 Agora você pode dizer do fundo do seu coração e do seu espírito: "Pai, finalmente eu te vi, 

finalmente eu te conheço". Mas quando você será capaz de me amar de verdade? 

20 Falo-vos da mesma forma de expressão em que falei na Segunda Era, com o mesmo amor e a 

mesma sabedoria, porque sou imutável; mas vós, como discípulos, estais dando, neste momento, mais um 

passo no Meu caminho. Vocês se alimentam com esta palavra e estão ao lado de si mesmos com alegria 

enquanto sentem a Minha presença perto de vocês. 

21 Do teu espírito nasce uma canção de amor e de ação de graças para Mim, porque te concedi esta 

graça. 

22 Pessoas, continuem a refrescar vosso espírito, e vocês, humanidade, voltem-se para Mim, voltem 

para o caminho certo. Servi-vos uns aos outros e fazei ao vosso semelhante como eu vos faço, porque 

assim Me servireis e Me amareis. 

23 Procurai-me como Pai, como Médico, como Mestre, e eu estarei muito perto de vós. Pede-me e eu 

te darei, mas faz um esforço para me tomar como exemplo, mesmo que seja apenas em uma das tuas ações 

ou pensamentos de cada dia; então eu me encarregarei de fazer frutificar o que tu farás em Meu nome. 

24 Esteja ciente de que sua vida na Terra é curta e que quando você chegar ao fim terá que dar conta 

do que você semeou. 

25 Quando a Minha Palavra tiver chegado ao fundo do vosso coração e estiverdes prontos para Me 

seguir, uni-vos-eis em Mim para lutar, e não descansareis até que vejais o mundo convertido e voltando ao 

verdadeiro caminho. 

26 A humanidade teme e sofre, e sua dor também alcança o espírito de sua Mãe Celestial. Que dor 

poderia atormentar a criança que não seria sentida por ela? Mas a sua intercessão te salva, e a sua 

inspiração te convida a caminhar no caminho da espiritualização. 

27 Mandei-te para a Terra puro, e assim voltarás para Mim. Mas quanto terá de lutar para recuperar a 

pureza que era sua. Portanto, é necessário que você observe, que reze e que medite para que não caia mais 

em tentação e comece a subir a montanha sem se demorar mais em sua ascensão, para que possa alcançar 

o cume. 

28 Reze neste momento para que o seu espírito possa trazer uma mensagem de paz ao seu semelhante. 

"Pedi, e ser-vos-á dado; procurai, e encontrareis." Isto eu ensinei-te, e a minha palavra acontece a todo o 

momento. 

29 Amados trabalhadores, eu tenho agraciado o vosso espírito para que ele possa encontrar a salvação, 

e que por sua vez possa libertar os seus irmãos e irmãs do pecado. No momento, vocês estão se 

purificando para serem dignos da Minha Presença. Amanhã, quando fores verdadeiramente forte, ajudarás 

os teus semelhantes a serem livres do pecado. Eu amo seu espírito, amo todos os Meus filhos, e é por isso 

que estou lutando por sua salvação. 

30 Aqui estou eu, convidando-vos à paz, aquela paz que os homens também desejam secretamente, só 

que na sua busca não escolheram os caminhos que levam a ela. Em verdade vos digo que o segredo da paz 

está na prática da Minha Doutrina, e é precisamente dela que a humanidade partiu. Diga-me se este 
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mundo, que peca, machuca, mata, desonra e profana, vive na Doutrina que Jesus ensinou, e você saberá 

que ele vive muito longe dos Meus ensinamentos. 

31 Há muitas pessoas que consideram os Meus ensinamentos fora do tempo, mas a razão é que a sua 

materialização não lhes permite descobrir o significado eterno dos Meus ensinamentos. 

32 A minha Lei é imutável. São os homens, com suas culturas, suas civilizações e suas leis, que são 

transitórios, e de tudo isso, só sobrevive aquilo que o Espírito construiu com suas obras de amor e 

misericórdia. É Ele que, após cada "dia de trabalho", após cada provação, quando consulta a fonte da 

Sabedoria Divina, contempla a rocha imóvel da Minha Lei e o livro sempre aberto que contém o 

ensinamento do Espírito. 

33 Ah, se ao menos todos os homens contemplassem a luz crescente desta era - quanta esperança 

haveria em seus corações! Mas eles estão a dormir. Eles não sabem sequer como receber a luz que a 

estrela real lhes envia diariamente, aquela luz que é como uma imagem da luz que irradia do Criador. Ela 

vos acaricia e vos desperta para a luta diária da existência, sem que aqueles que são insensíveis às belezas 

da Criação parem por alguns momentos para Me agradecer. A Glória Celestial poderia passar por eles sem 

que eles a percebessem, pois eles sempre acordam cheios de preocupações e se esquecem de rezar para 

buscar força espiritual em Mim. Nem procuram energias para o corpo nas nascentes da natureza. Todos 

eles correm apressados e labutam sem saber para quê, indo até lá sem ter um objetivo claro em vista. É 

nesta luta insensível e sem sentido pela existência que eles materializaram suas almas e as tornaram 

egoístas. 

34 Então, quando as leis do espírito são esquecidas, que são a luz da vida, os homens se aniquilam, se 

matam e arrancam o pão de si mesmos, sem ouvir a voz da consciência, sem tomar cuidado, sem parar 

para refletir. Mas se alguém lhes perguntasse como julgam a sua vida actual, responderiam imediatamente 

que nunca no passado brilhou tanta luz na vida humana como agora, e que nunca a ciência lhes revelou 

tantos segredos. Mas eles teriam que dizer isso com uma máscara de felicidade diante de seus rostos, pois 

em seus corações esconderiam todo o seu sofrimento mental e miséria. 

35 Enquanto a humanidade desperta e contempla a luz desta aurora, a Minha voz não cessa de falar ao 

vosso espírito e a dor não cessa de purificar os corações. 

36 Bem-aventurados sois vós, meus filhos, que vos unistes em oração, porque neste momento os 

fortes estão a elevar os fracos, o homem de fé deu alento aos vacilantes, e aquele que é capaz de falar com 

o seu Pai ensinou a oração àquele que não sabe como fazê-lo. Desta forma, os iniciantes tomam os 

discípulos como seu modelo. 

37 Quando a minha palavra vem dos lábios do portador da voz, encontro o povo preparado e à minha 

espera. Então a Minha misericórdia entra nos corações para dar a cada um de acordo com a sua 

necessidade. Sei, nestes momentos da Minha manifestação, qual de vós Me procurais apenas no desejo de 

remediar um mal, e descubro aqueles que, apesar da sua necessidade de ajuda, esquecem as suas 

necessidades porque querem, acima de tudo, ser Meus discípulos. A compreensão divina e a benevolência 

com que falo a cada coração são o fogo com que imprimo a Minha palavra no vosso espírito, para que seja 

inesquecível. Em verdade vos digo que sempre que a Minha Doutrina chegou ao fundo do coração, é uma 

semente que germina e se multiplica. 

38 O momento em que tiverdes ouvido Minha Palavra pela primeira vez ou recebido a semente em 

vosso coração, traz julgamento sobre vosso espírito, como será também quando tiverdes o fruto (de vossa 

vida) para Me mostrar. Neste momento estou a dar-vos uma preciosa oportunidade na Terra para purificar 

as vossas almas, e quando regressardes ao lar eterno, vireis com calma e alegria, cheios de luz e de mérito, 

para gozardes da Minha paz. 

39 O mundo é um vale de expiação no qual o homem peca, por um lado, mas também se purifica a si 

mesmo, por outro. Em verdade vos digo que o Além é diferente do que conheceis na Terra, porque quem o 

alcança afligido pelo pecado e pela impureza deve suportar sofrimentos muito grandes, infinitamente 

maiores do que aqueles que sofreu como homem, porque, vivendo agora no espiritual, a consciência é 

ouvida com maior clareza pela alma, que, diante de tão grande pureza, gostaria de perecer ou pelo menos 

retornar ao mundo material que deixou, onde, em sua opinião, suas múltiplas imperfeições não foram 

atendidas. 
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40 A tudo isso eu vos digo que tudo o que vos rodeia na Terra não é menos puro do que o que existe 

no reino espiritual, e que se vos parece que sois menos impuros aqui na Terra do que no além, esta é 

apenas uma opinião que vem da pouca clareza com que julgais o bem e o mal enquanto estais no corpo 

material. 

41 Uma das razões pelas quais vos revelei a Minha Doutrina Espiritual neste momento é para ajudar a 

vossa alma a elevar-se àquela vida que a espera, aprendendo a submeter-se voluntariamente à purificação e 

a tirar do sofrimento e das provações todo o benefício e luz que contêm, e para que já aqui, tanto quanto 

lhe é permitido, possa reconhecer o caminho que uma vez deve percorrer. Vede que preciosa oportunidade 

é a vida na Terra, para que a alma, quando voltar (para o além), não se envergonhe das suas obras e do seu 

passado, para que não tropece nem se perca nesse caminho, porque acredita ver as trevas onde só há luz. O 

homem deste tempo está agora pronto para compreender as revelações espirituais. Minha palavra chegou 

exatamente no momento certo, o do despertar da humanidade. 

42 Se em vossos caminhos observardes homens que, com suas obras ou sua maneira de pensar, 

provam um atraso espiritual diante de Minhas revelações, não vos desanimeis, pois deveis saber que todos 

os homens nunca marcharam ao mesmo ritmo. Confie que mesmo agora eu estou deixando para eles as 

palavras que os despertarão quando chegar a hora. 

43 Essas palavras que você não pode entender neste momento são as próprias palavras que essas 

pessoas vão entender. 

44 Hoje chamaste-me e disseste-me: "Senhor, Senhor, vem até nós." Alguns o fizeram com um 

pedido de perdão de suas transgressões, outros com um pedido de alívio para seus sofrimentos, e ainda 

outros, os mais poucos, para agradecer Meus benefícios. Imediatamente eu vim a todos, sem parar para 

julgar com que propósito vocês Me chamaram, pois tudo o que importa para Mim é que vocês Me 

chamaram. 

45 Se todos perguntassem por mim, eu diria o mesmo a eles e a ti: Eu não venho para olhar para as 

tuas manchas ou para julgar os teus pecados, mas para ouvir as tuas queixas e aliviar a dor que te faz 

sofrer. 

46 Aqueles que Me esqueceram por um tempo, ou aqueles que finalmente Me negaram, às vezes 

sentiram o desejo de Me ver e Me ouvir, perguntando-se interiormente onde Eu estou e como eles 

poderiam Me encontrar. 

47 É o espírito que necessita do Divino e, em sua sede de luz, soluço tristemente na prisão da carne. 

Mas nesse preciso momento ele ouve uma voz gentil a dizer-lhe: "Aqui estou eu." Eu não te esqueci, nem 

me afastei de ti. Eu não consegui remover-me de todo, porque estou em cada um de vós. Mas se quiseres 

encontrar-Me - O meu templo está em toda parte: no teu quarto, no trabalho, na estrada, dentro e fora de ti, 

em todos os lugares onde constróis um altar de espiritualização, ou onde, pela tua fé, acendes uma 

lâmpada que ilumina o caminho do teu próximo. 

48 Quando um homem consultou o seu Senhor e pôde ouvir a resposta no silêncio do seu coração, 

descobriu segredos maiores do que todos aqueles que a Natureza lhe poderia revelar por meio da ciência. 

Este homem descobriu verdadeiramente a fonte da qual vem toda a sabedoria. 

49 O homem que - movido pela sua dor e angústia - pôde entrar em contato espiritual com seu Senhor 

e que sente que Ele se revela em sua oração, em seu conhecimento intuitivo ou em suas provações, 

construiu um santuário onde pode encontrar a presença de seu Pai sempre que se prepara interiormente. 

50 O sofrimento que pesa sobre o povo desta época leva-o passo a passo, sem que se dêem conta, às 

portas do santuário interior, diante do qual, incapazes de continuar, perguntarão: "Senhor, onde estás? E de 

dentro do templo será ouvida a graciosa voz do Mestre, dizendo-lhes: "Estou aqui onde sempre habitei - na 

vossa consciência". 

51 Para vos ajudar no vosso desenvolvimento, a Minha luz está no vosso caminho; não tenhais, pois, 

medo de vos desviar. Vistam-se com obediência e façam a Minha Vontade. Deste modo, podereis realizar 

grandes obras, como é o dever de cada um dos Meus discípulos. 

52 Aquele que vive em obediência não precisa pedir nada ao seu Senhor, porque entende que nada lhe 

pode faltar. Por outro lado, aquele que anda à beira da virtude terá de perguntar no momento apropriado, 

porque sente que a paz o está deixando e que lhe falta força. Então ele perceberá que os bens do espírito 

não são tão fáceis de obter como as satisfações do mundo. 
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53 Há no Meu Reino uma porta sempre aberta e uma mesa sempre posta, esperando a chegada do 

cansado vagabundo da terra. O quanto eu esperava que os homens procurassem esses alimentos espirituais 

no meio da paz. Mas quando o pedirem, vai ser uma dor profunda. No entanto, a mesa estará sempre no 

seu lugar, e para ninguém o pão estará escondido. 

54 Minha misericórdia espera o arrependimento e a renovação da humanidade, para ser derramada 

sobre aqueles que um dia se mancharam com a lama do pecado, mas que depois se purificaram no amor ao 

seu Senhor. Este é o banquete para o qual todos vós sois convidados, e no qual vosso Pai distribuirá o pão 

e oferecerá o vinho da vida aos Seus filhos tão amados. 

55 Eu avisei-te mesmo assim, quando desci à terra para falar com os homens. Eu queria que a 

humanidade observasse e rezasse para que as trevas não as ultrapassassem desprevenidas. Mas as grandes 

nações da terra não as observaram, e a guerra passou por cima delas, punindo a sua arrogância e a sua falta 

de caridade mútua. Eis as nações antigas, como são sobrecarregadas pelo fardo da sua grande miséria. O 

quanto eles sofreram com a sua arrogância. Agora surgiram novas nações, igualmente cegas pelo vício do 

poder e da riqueza, sem serem dissuadidas pela experiência da primeira, nem escutarem a voz da razão ou 

da consciência. Cegos pela confiança que depositam no seu poder, acabaram por acreditar que são 

omnipotentes, e é por isso que perseguem um objectivo que acreditam estar certo, sem compreender que 

estão prestes a mergulhar no abismo a uma velocidade de cortar a respiração. 

56 Quem são aqueles que, no meio do caos, levantam os olhos para o firmamento em súplica pela paz 

e pelo perdão para aqueles que, na sua ilusão, já não conseguem reconhecer ou ouvir a voz da justiça da 

sua consciência? Quem é, senão aqueles que amam a paz? Devem ser os vigilantes que "vigiam" toda a 

humanidade nos dias de visitação que se aproximam. 

57 As vossas orações farão chegar a paz àqueles que precisam de luz no seu espírito. A oração 

espiritual é uma mensagem que chega ao coração daqueles por quem se reza, e é como um manto de paz 

sobre os necessitados quando vários corações se uniram para rezar por eles. Recebo de muitos pontos da 

terra esta oração que aqueles que defendem a paz do mundo enviam para cima. 

58 Sede persistentes em vossa oração pela paz, pois desta forma vos unirá a todos aqueles que rezam 

da mesma maneira. Mantém o manto da paz sobre a guerra que lida com a humanidade e, nas horas de 

luta, espalha-o sobre o teu semelhante. Lembra-te que te dei o dom da paz eterna, e que te chamei Israel, 

que significa "forte"? - Não suprimam do vosso coração a memória do que vos revelei, nem das riquezas 

que, como sabeis, o vosso espírito guarda. Profetizei a Jacó que o seu povo se multiplicaria como a areia 

do mar, e que traria paz às nações. Orem, amados discípulos, e a Minha palavra se cumprirá em vós, 

porque fazeis parte do Meu povo cujo destino é ser a bênção entre todos os povos da terra. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 105  
1 Desta palavra farás um livro que permanecerá na Terra, para que os homens possam encontrar o 

caminho da espiritualização. Muitos deles negarão sua verdade, mas muitos também afirmarão que todas 

as suas afirmações estão corretas. 

2 De geração em geração os dons do Espírito se manifestarão mais forte e claramente, e este fato, 

que se manifestará mesmo nos mais duvidosos e descrentes, será o testemunho da verdade de tudo o que 

vos anunciei em tempos passados e vos confirmei neste aqui. 

3 Você percebe com que poder penetrante minha palavra ressoou neste tempo, quando ela se fez 

conhecida através do cérebro do portador da voz? Também não se pode imaginar a maravilha do diálogo 

de espírito em espírito quando este atinge o seu clímax. 

4 Você não se maravilha quando ouve a descrição de um rosto espiritual por meio do dom da visão 

ou do poder profético de um sonho? Em verdade vos digo que mal começais a vislumbrar um vislumbre 

daquilo que outros verão no futuro. 

5 Tendes ficado maravilhados com o dom da intuição, e o dom da cura tem-vos surpreendido; mas é 

necessário que deixeis um bom exemplo para os Espiritualistas de amanhã. 

6 O tempo que Joel anunciou, quando os homens iriam receber o Espírito de Deus em seu espírito e 

carne, está agora aqui. Mas é apenas o amanhecer, e é necessário que vocês, os primeiros discípulos, 

deixem boas sementes, para que suas obras sejam bons frutos para encorajar os errantes de amanhã em sua 

jornada pela vida, e não tropeços sobre os quais tropeçar. 

7 Por causa da luz que receberam, vocês estão entre aqueles que vão interpretar corretamente o 

ensinamento que já lhes revelei em tempos passados. 

8 O estudo minucioso que você dá à Minha palavra, e o seguimento dela por você, será o melhor 

trabalho espiritual que você deixa para as gerações vindouras. Eles ficarão gratos por isso, e eu vou 

abençoá-lo. 

9 Vós, os principais nesta era, sereis pilares, guias e guardiães daqueles que vierem depois de vós, e 

vos alegrareis no cumprimento da vossa missão. 

10 Vive para salvar os teus semelhantes, e eu vou salvar-te. Lança os teus barcos e vai em busca do 

naufrágio, e quando vires as ondas rugindo e tornando-se ameaçadoras, reza, e imediatamente sentirás o 

manto da Minha paz sobre o teu espírito. 

11 discípulos, não pensem que só no seio do povo de Israel apareceram os Meus mensageiros, os 

Meus profetas, precursores e iluminados, pois então estareis negando muitos dos Meus mensageiros que 

enviei a vários lugares da terra com mensagens de luz, paz e amor. 

12 A humanidade é o solo em que eu semeio a semente do amor. Isto foi regado com o orvalho 

divino, para que, quando a sementeira da Minha Palavra ocorresse, encontrasse um campo adequado para 

dar fruto. 

13 Sempre que uma revelação de Deus está prestes a iluminar os homens, eu os enviei como guias ou 

profetas para prepará-los a fim de que a luz seja reconhecida por eles. Mas não pensem que só aqueles são 

os Meus mensageiros que trazem mensagens para o espírito. Não, discípulos, todo aquele que semeia o 

bem entre os homens em qualquer de suas formas é um mensageiro de Mim. 

14 Estes mensageiros que você pode encontrar em todos os caminhos da sua vida, tanto nas 

comunidades religiosas como nas ciências - entre as pessoas que governam ou entre aqueles que dão bons 

ensinamentos. 

15 Um bom servo meu nunca se afasta do caminho que tem de percorrer; ele prefere morrer no 

caminho do que recuar. Seu exemplo é uma semente de luz na vida de seus vizinhos, e suas obras são 

exemplos para os outros. Oh, se ao menos a humanidade pudesse entender as mensagens que lhe envio 

através deles! Mas não é assim, porque há muitas pessoas que têm missões delicadas no mundo, mas que 

deixam o seu olhar desviar-se desses grandes exemplos para tomar um caminho mais agradável para eles. 

16 Tendes governantes em cujos corações não há justiça e generosidade para governar o seu povo, 

porque eles estão atrás do objetivo mesquinho do poder e da riqueza - pessoas que afirmam ser Meus 

representantes e que nem sequer conhecem o amor pelo próximo - médicos que não conhecem a essência 
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da sua missão, que é a misericórdia - e juízes que confundem justiça com vingança e usam mal a lei para 

fins perniciosos. 

17 Ninguém que anda torto e afasta os olhos daquela luz que tem dentro de si como farol da sua 

consciência tem qualquer ideia do juízo que está a preparar para si próprio. 

18 Há também aqueles que usurparam tarefas que não são deles, e que, pelos seus erros, dão provas de 

que lhes faltam absolutamente as capacidades necessárias para realizar a tarefa que empreenderam por sua 

própria iniciativa. 

19 Da mesma forma, podeis encontrar servos de Deus que não o são, porque não foram enviados para 

esse fim - homens que dirigem nações e que nem sequer são capazes de dirigir os seus próprios passos - 

mestres que carecem do dom de ensinar e que, em vez de espalharem luz, confundem a mente - médicos 

em cujos corações nenhum sentido de compaixão foi batido diante da dor estrangeira, e que não sabem que 

aquele que verdadeiramente possui esse dom é um apóstolo de Cristo. Todos os Meus princípios 

fundamentais foram profanados pelos homens, mas agora chegou a hora em que todas as suas obras serão 

julgadas. Este é o meu julgamento, já que cabe a mim executá-lo. Por isso vos digo: Observa e cumpre os 

Meus mandamentos de amor e perdão. 

20 Já lhe disse que você pertence ao povo de Israel, o dono da semente Divina? Trabalhai, pois, sobre 

vós mesmos, para que sejais dignos de carregar a semente do amor, da paz e da luz. 

21 Reflitam sobre as lições que vos ensinei neste dia, para que não se afastem do caminho que vos 

tracei, e para que não assumam tarefas que não vos pertencem, e para que não façam um uso errado das 

vossas capacidades. Pois se, depois de tudo o que ouvistes em Meus ensinamentos, cometerdes os erros 

que vos indiquei, vosso julgamento terá de ser mais severo do que aquele daquele que durante sua vida não 

conheceu um ensinamento de tal luz como o contido no ensinamento que recebestes. 

22 Amado povo, multiplicai-vos, perseverai e cumpri a vossa missão. 

23 Acendi uma luz no caminho da alma para que ela não se desvie e se mova em segurança no seu 

caminho - como uma ovelha que sabe onde está o obstáculo. 

24 Esta luz, que é a da consciência espiritual, ilumina a brecha e descobre o lobo quando ele está à 

espera na mata. 

25 Nem todas as pessoas andam no caminho seguro. Há muitos perdidos que perderam o caminho, 

viajantes errantes, seres sem uma direção definida. Quando eu cruzar o caminho deles e lhes perguntar: 

"Onde você está indo? O quê ou quem vos procura?" dizem-me eles com cabeças inclinadas: "Mestre, não 

sei para onde vou, para onde os meus pés me levam, nem o que é que procuro". Então eu lhes disse: 

"Sigam-me", e esta única palavra que penetrou em seus corações foi suficiente para acender uma luz de 

esperança, uma chama de fé, o que lhes deu nova coragem para seguir o Meu caminho. Pois desde o 

momento em que começaram a Me seguir, sentiram uma força desconhecida que não os deixou por um 

momento e os fez sentir uma confiança incondicional no seu destino. 

26 Eu quero que todos vocês que ouvem esta palavra entendam que com o convite para caminhar 

neste caminho eu lhes ofereço não só satisfações espirituais e prazeres, mas também provas, lições e 

experiências de expiação, mas que ao mesmo tempo uma força maior flui para fortalecer aquele que está 

sendo testado, e que esta força é o bastão no qual o viajante deve se apoiar durante toda a jornada da vida. 

Este poder contém tudo: fé, amor, obediência e confiança. 

27 Estejam conscientes disso, discípulos, vós que estais começando a seguir o Mestre, para que, 

quando surgirem provas no vosso caminho de vida, possais pensar: "Eu já estou preparado para elas, o 

Mestre apontou-as para mim, e eu tenho a confiança para passar com a Sua ajuda divina". Em verdade vos 

digo que, se vos aproveitardes destas lições com um espírito forte e ascendente, vereis que nenhuma prova 

é em vão. Pois aquilo que é destinado a um homem, assim como aquilo que se mostra no seio de uma 

família, ou aquilo que aflige uma nação - todos eles e cada um deles tem um sentido profundo e muitas 

vezes grandes lições de vida. Quem poderia dizer, neste momento, que ele está livre de julgamentos? 

Ninguém, pois é a hora da reparação espiritual. 

28 Abram seus olhos para a realidade e percebam a responsabilidade que estão assumindo ao ouvirem 

Minha palavra e tornarem-se testemunhas de Minhas manifestações neste tempo. 

Quero dizer-lhes que não devem contentar-se em ouvir a Minha Palavra e satisfazer as vossas necessidades 

espirituais sem pensar nas dos outros. Pois essa satisfação não será completa se você considerar que, nos 
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exatos momentos de seu arrebatamento espiritual, milhões de seus semelhantes estão lutando, 

desesperando ou caindo no fogo das guerras assassinas. 

29 Os meus ensinamentos preparam-vos para um confronto em favor da paz e da espiritualização no 

mundo. O meu ensinamento diz-vos o que fazer para que todos vocês possam cooperar nesta obra de 

salvação. Então o vosso espírito experimentará cada vez mais a paz e a satisfação que vêm àqueles que 

cooperam comigo nas Minhas obras de amor. 

30 Não percam a sensibilidade que o vosso coração ganha ao ouvir a Minha Palavra quando voltarem 

à vossa luta material de vida, pois ali, nesses caminhos, os vossos semelhantes aguardam uma palavra 

vossa que contenha consolo ou um ditado que traga a Minha mensagem de luz aos seus corações. Mas se o 

teu coração voltou a cair na sua dureza habitual quando se voltam para ti, não poderás sequer olhar para o 

interior daquele que procurou de ti algo que não era teu, mas que se destinava a ele: Minha luz, Minha paz, 

Meu bálsamo. 

31 Não penseis que a vossa falta de amor pelos homens pode ficar impune, porque se violardes os 

vossos deveres espirituais, as multidões, quando entrarem no seio das vossas comunidades e conhecerem a 

mensagem que lhes ocultastes ou negastes, interrogar-se-ão interiormente se estes são os Meus novos 

apóstolos, enquanto outros, que penetram no Meu Ensinamento, vos ensinarão uma lição sobre como 

cumprir os mandamentos divinos. 

32 Devo falar-lhe desta forma para evitar que adormeça e para que não se surpreenda no seu sono. 

Peço-vos que lutem, e por isso vos dou o meu exemplo de eficácia constante. 

33 Ninguém me diz que ele encontra obstáculos demasiado grandes no seu caminho para poder 

cumprir a sua missão. Pois se você acredita que nenhuma folha se move da árvore sem a vontade do Pai, 

você também deve entender que você deve cumprir sua missão sobre o que você chama de obstáculos. 

34 Não pensem que, estando simplesmente nestes lugares, já cumpriram a vossa tarefa espiritual, ou 

que, falando somente de Minha Doutrina, já Me serviram. Pois o vosso campo de actividade é tão vasto e 

tão cheio de oportunidades para praticar o amor ao longo dos vossos caminhos que não precisam de se 

esforçar para encontrar oportunidades adequadas para semear. No entanto, não prestastes atenção a tudo 

isso e, portanto, dizeis que tendes muitos obstáculos diante de vós para serdes capazes de cumprir; pois 

não tendes sondado tudo o que a vossa tarefa espiritual implica. 

35 Amar, servir, ser útil, salvar e confortar, fazer da sua vida um belo exemplo, uma lição prática, 

para que você possa ser emulado. Então você irradiará luz espiritual para os seus semelhantes. Quando 

você fala de Minha Doutrina, você cumprirá a missão de semear a semente da espiritualização. Mas faça-o 

com humildade, e esteja ciente de que qualquer trabalho que contenha vaidade será uma semente estéril 

que nunca germinará. 

36 Garanto-vos que se trabalhardes na vossa vida com o tacto, sinceridade e justiça que vos 

aconselho, os corações duros de que Me falais nas vossas orações suavizarão comovidos pela vossa 

virtude, e passareis a acreditar que o espírito avançado nunca poderá ser impedido de cumprir esta missão, 

porque é acima de tudo a mesquinhez desta vida. 

37 Nunca penses mal daqueles que não gostam de ti, e não sejas amargo com aqueles que não te 

compreendem, pois mesmo o sentimento mais íntimo que tens para com o teu próximo, transmitis-lhes 

mentalmente. 

38 Eu vos ofereço tantas facilidades neste tempo para serdes Meus discípulos que não precisais deixar 

vossos pais, cônjuges ou filhos para visitar países onde difundis Meus ensinamentos, nem precisais pregar 

com voz alta nas ruas e praças, nem precisais temer que no final da atividade missionária, o cadafalso de 

sangue inevitavelmente vos espere. Eu percorri este caminho e os Meus apóstolos também, mas esse 

sangue limpou o caminho para que os novos discípulos não ficassem presos nele. Vocês só têm de 

compreender o significado espiritual desta mensagem, para que a possam perceber e aplicá-la às vossas 

vidas de uma forma simples, para que possam viver verdadeiramente a Minha palavra. 

39 Eu dei o poder espiritual sobre a matéria para que ela possa sair vitoriosa das provas e alcançar o 

objetivo final do caminho. Mas a luta será grande, pois desde que o homem criou no mundo o único reino 

em que acredita, ele destruiu a harmonia que deveria existir entre ele e tudo o que o cerca. Do seu 

orgulhoso trono ele deseja submeter tudo ao poder da sua ciência e impor a sua vontade aos elementos e 

forças da natureza. Mas ele não conseguiu isso, pois há muito tempo quebrou os laços de amizade com as 
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leis espirituais. - Agora, quando eu disse a este povo aqui que as forças da natureza poderiam obedecê-lo, 

havia aqueles que não acreditavam nisso, e eu lhes digo que eles têm razões para duvidar, pois a natureza 

nunca obedecerá àqueles que a desrespeitam, contaminam ou zombam dela. Por outro lado, quem souber 

viver em harmonia com as leis do espírito e da matéria, isto é, quem viver em harmonia com tudo o que o 

rodeia, tornar-se-á um com o seu Criador durante a sua vida, e tornar-se-á digno de que os elementos da 

natureza o sirvam e obedeçam, como é direito de toda criança obediente ao seu pai, o Criador de tudo o 

que existe. 

40 Eu não disse que esta congregação aqui alcançou a elevação espiritual necessária para tornar tais 

milagres uma realidade, nem que no momento já está alcançando a harmonia entre o material e o 

espiritual. Eu só os encorajo a lutar por esse objetivo através da espiritualização. 

41 Para vos encorajar na vossa fé e para vos provar a verdade das Minhas palavras, às vezes faço 

convosco tais obras, que chamais milagres, e que são apenas a recompensa daqueles que souberam 

colocar-se na harmonia universal, mesmo que tenha sido apenas por um curto período de tempo. 

42 A tradição histórica dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra foi transmitida de geração 

em geração até ser inscrita no Livro da Primeira Era. É uma parábola viva daqueles primeiros seres 

humanos que viveram na Terra. A sua pureza e inocência permitiu-lhes sentir a carícia da Mãe Natureza. 

Entre todos os seres havia uma relação de amizade, e entre todas as criaturas uma irmandade irrestrita. 

Posteriormente, as paixões humanas alienaram os homens daquela vida, razão pela qual se sentiram 

compelidos a lutar, por meio da ciência, por aquilo que haviam perdido por falta de espiritualidade. Assim, 

a humanidade chegou ao presente, quando, para sobreviver, teve de roubar dos elementos e forças da 

natureza o necessário para a sua vida. 

43 Eu não vos proíbo de fazer uso da ciência, nem a condeno. Só quero que os homens entendam, 

através da Minha Doutrina, que existe um conhecimento superior ao que eles conhecem, e que podem 

alcançá-lo através do amor, que é a essência de todos os Meus ensinamentos. 

44 Humanos, como não vos poderia dizer que estes tempos em que viveis estão marcados pela 

confusão, pois vejo que não deixais que a Minha luz penetre através das nuvens escuras dos vossos 

pensamentos? Também vos digo que a Minha luz triunfará, pois não há trevas que possam resistir ao seu 

brilho. Então compreenderás que o Pai nunca te abandonará na hora da Visitação. 

45 Muitos povos caíram no abismo profundo da materialização, e outros estão perto de cair; mas a dor 

de sua queda os fará despertar de seu sono profundo. 

46 São aquelas nações que, após um período de esplendor, experimentaram um declínio e se 

afundaram nas trevas da dor, do vício e da miséria. Hoje não é uma nação, mas toda a humanidade que 

corre cegamente em direção à morte e ao caos. A arrogância das nações será afligida pela Minha justiça. 

Lembra-te de Nínive, Babilónia, Grécia, Roma e Cartago. Neles você encontrará exemplos profundos de 

justiça Divina. 

47 Sempre que os homens se apoderaram do cetro do poder e permitiram que seus corações se 

enchessem de impiedade, arrogância e paixões loucas, arrastando seus povos com eles para a degeneração, 

Minha justiça se aproximou para despojá-los de seu poder. Mas, ao mesmo tempo, acendi uma tocha 

diante deles, que ilumina o caminho para a salvação de suas almas. O que seria dos homens se eu os 

deixasse aos seus próprios poderes no momento das suas provações? Voltem os olhos para todos aqueles 

povos que já foram grandes e que agora estão em ruínas. Eles florescerão de novo, mas não será o orgulho 

e o desejo de grandeza terrena que os elevarão, mas o ideal inspirado por aquela justiça e virtude que os 

Meus ensinamentos difundem. De suas ruínas surgirão novas nações, e sobre as ruínas de suas igrejas e 

seus ídolos oferecerão verdadeira adoração ao seu Deus. 

48 O orgulho tem sido humilhado e o pecado tem sido lavado pela dor; mas não esqueça que ainda há 

muitas manchas a serem removidas e que, por mais pura que seja a vida dos homens na Terra, este planeta 

nunca será o lar eterno para o espírito. Pois quem acreditar nisso interpretou mal a Minha Palavra, ou não 

entendeu o verdadeiro sentido da vida. 

49 Este mundo será sempre apenas o lar temporário da alma, apenas um palco a caminho da sua 

purificação, da sua evolução e perfeição. A vida que te espera para te receber para sempre é diferente. 

50 Em Minha presença vêm os doentes, os fracassados, os espiritualmente pobres, e enquanto alguns 

abençoam Minha Vontade, outros se revoltam diante da dor e atribuem seus sofrimentos a um castigo 
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divino ou a injustiças do destino. Então é necessário que eu vos liberte da vossa ignorância e vos revele a 

essência da verdade. 

51 Enquanto viveres na carne, a tua alma está a purificar-se de manchas negras de vidas passadas e, 

por isso, tornou-se necessário revelar-te tudo isto, para que possas suportar pacientemente os sofrimentos 

da Terra. 

52 Desde o início da humanidade, a reencarnação da alma existe como uma lei de amor e justiça, e 

como uma das formas em que o Pai tem demonstrado a Sua infinita misericórdia. A reencarnação não é 

apenas uma questão deste tempo, mas de todos os tempos, nem deves pensar que só agora te revelei este 

mistério. Desde os tempos mais remotos que existiu no homem o conhecimento intuitivo da re-encarnação 

da alma. Mas os homens, que buscavam as ciências materialistas e os tesouros do mundo, deixaram-se 

dominar pelas paixões da carne, que endureceram aquelas fibras do coração humano com as quais se 

percebe o espiritual, de modo que os homens se tornaram surdos e cegos a tudo o que pertence ao espírito. 

De que lhes pode servir fixar os olhos nas Escrituras que contêm a Lei e a Doutrina que vos revelei em 

tempos passados, se as suas mentes não conseguem penetrar o seu significado e os seus corações não 

percebem a sua essência? Reconhecer que a sensibilidade e a intuição espiritual das pessoas atrofiaram e 

que, portanto, ao procurarem a Minha verdade nesses textos, geralmente caem presas de interpretações 

errôneas. Eles têm a luz bem diante dos olhos, mas em vez de penetrarem no âmago dos ensinamentos, 

eles se detêm nas letras, ou seja, na forma exterior, através da qual muitas vezes sucumbem ao erro. Mas 

agora estou aqui para trazer luz aos mistérios e lugares escuros, e para libertá-lo da confusão e do erro. 

53 Bem-aventurados aqueles que Me invocaram, pois assim provaram o seu anseio por amor e 

conhecimento. Eles experimentaram como o meu amor de ajuda os assiste. No entanto, você deve perceber 

que não pode receber tudo o que quer saber de uma só vez durante este tempo. Porque é necessário que 

você ore, medite e viva meus ensinamentos para receber tudo o que deseja. 

54 Tanto o homem que procura a luz do conhecimento na natureza, como aquele que procura a Minha 

sabedoria nas revelações espirituais, deve percorrer com seus próprios pés o caminho pelo qual encontrará 

todas aquelas verdades que não pode descobrir por outros caminhos. Por isso mesmo mandei a sua alma 

viver uma vida após a outra aqui na Terra, para que através do seu desenvolvimento e vivência ela possa 

descobrir tudo que há dentro dela e naquilo que a cerca. 

55 Se quiserem, examinem bem as Minhas palavras, mas depois estudem e observem a vida do ponto 

de vista deles, para que possam verificar a verdade contida em tudo o que vos tenho dito. 

56 Haverá ocasiões em que vos parecerá que há uma contradição entre o que vos estou a dizer hoje e 

o que vos foi revelado em tempos passados, mas não há. São os homens que estão em erro. Mas agora 

tudo virá para a Luz. 

57 Se vocês se vêem atacados por causa desta forma de entender meus ensinamentos, então não se 

preocupem, porque na verdade eu lhes digo, ainda ninguém está no conhecimento certo, por que ninguém 

pode provar que ele já penetrou até o âmago da verdade. 

58 Estude Minha Doutrina, obtenha luz através da oração, faça do bem a norma de sua vida, e você 

experimentará como, nos momentos em que menos esperar, será surpreendido por inspirações e 

pensamentos que são verdadeiras revelações de Meu Espírito. 

59 Quando sentirdes que as inspirações de Mim vos alcançam, deveis mostrar-vos humildes para que 

nunca vos julgueis superiores aos outros, e para que, com esse amor com que vos enviei a Minha luz, a 

compartilheis com os vossos semelhantes. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 106  
1 Discípulos, aqui está o vosso Mestre. Afastarei de ti o véu de muitos mistérios. Pede, pede, e ser-

te-á dado. Mas não me peças mais do que precisas de saber. 

2 Em tempos passados eu não podia revelar-vos os segredos que vos estou a dar a conhecer nesta 

Terceira Era, porque o vosso espírito não era capaz de compreender ou compreender mais do que o seu 

desenvolvimento espiritual o permitia. Mas a Minha Palavra é a mesma - imutável, eterna. É o seu espírito 

que nasceu, que cresce e se desenvolve até atingir a perfeição. O Espírito Divino não tem princípio, nem 

terá fim, Ele é imutável. 

3 Seu espírito é parte de um povo que eu usei como um meio ou instrumento para entregar meus 

grandes ensinamentos à humanidade. Houve três revelações dadas pelo Pai a este povo: A primeira lição 

foi a Lei da Justiça na Primeira Era, na primeira infância deste povo; a segunda foi a Lei do Amor, 

revelada na Segunda Era, quando mal tinha chegado à adolescência espiritual; a terceira lição é esta que 

vos dou na Era actual, a que chamei a "Terceira Era". Nela vos revelo plenamente a Lei Espiritual - uma 

Lei que engloba tudo o que vos foi mostrado em tempos passados, e tudo o que o vosso espírito precisa de 

conhecer e possuir. Espiritualmente você chegou agora ao tempo da juventude. 

4 Já que você está em constante evolução, por que eu deveria trazer sempre a mesma lição para 

você? É por isso que a minha sabedoria oculta te revela segredos mais profundos em cada época. 

5 Diante do materialismo e do mal que prevalecem neste tempo, você duvida que tenha percepção 

espiritual suficiente para entender Meus novos ensinamentos, para cumpri-los e para vivê-los. Mas eu vos 

digo: além do materialismo da humanidade, sua miséria, seu vício e seu desejo de poder, há o espírito que 

passou por longas viagens de evolução e lutas difíceis, e que espera apenas o momento de derramar sua 

falsa vestimenta para entrar com força no caminho da justiça e do amor que pertence ao espírito. 

6 A ciência humana é a expressão materializada do empoderamento espiritual que o homem 

alcançou neste momento. O trabalho do homem neste momento não é apenas um produto da mente, mas 

também do seu desenvolvimento espiritual. 

7 O Mestre, que encontrou Seus discípulos na juventude espiritual - já preparados a ponto de 

entender a nova lição - unirá as três revelações divinas em um único livro como um testamento de amor 

pela humanidade. A razão pela qual vocês se dizem trinitários é que carregam em seu espírito a semente 

dessas três épocas de ensino. No entanto, nem todos Me seguirão neste tempo, nem mesmo todos os que 

Me escutam, pois nem todos despertaram, nem todos entenderam como tirar proveito das provações que 

tiveram em suas vidas. Há aqueles que são indiferentes aos ensinamentos espirituais, aqueles que 

permanecem em estagnação, aqueles que estão em erro, mas cada um está destinado para o tempo em que 

despertará e ouvirá a voz da sua consciência. 

Aqueles que tremeram ao ouvir a Minha Palavra durante aquele tempo foram aqueles que 

impacientemente esperaram a Minha nova manifestação, que se lembraram da Minha promessa de voltar, 

assim como o vagabundo perdido espera na noite profunda o amanhecer para que ele possa encontrar o 

caminho e continuar a sua vagabundagem. 

8 A minha voz, que hoje faço ouvir materialmente nesta forma, logo não será mais ouvida, e então 

olharei o fruto da minha semeadura para as vossas obras. 

Vou deixar em cada um de vocês uma "espiga de milho" e um "fruto" para que quando sentirem fome ou 

uma pessoa (espiritualmente) necessitada se aproximar de vocês com um pedido, vocês tenham pão e não 

digam ao Pai que Ele faleceu e vos deixou sem herança. 

Quero que te refugies no teu espírito nestes tempos em que sentes necessidade dos Meus dons divinos 

de graça, e procuras ajuda a partir deles, pois aí encontrarás muitos tesouros que o Meu amor atencioso 

colocou nele. Você também encontrará Minha semente em abundância, esperando por você para preparar 

os campos para semeá-la. Ensinei-te a lavrar estes campos e a cuidar da semente. Amanhã o vosso espírito 

trará o fruto das suas obras como uma colheita digna de ser oferecida ao Pai e guardada nos seus celeiros. 

9 Haverá um curto período de tempo quando a Minha Palavra dada durante esse tempo parecerá ter 

desaparecido da face da terra. Então os homens começarão a inventar doutrinas espirituais, a ensinar novas 

leis e mandamentos. Eles se chamarão Mestres, Apóstolos, Profetas e Mensageiros de Deus, e eu os 

deixarei falar e semear por um tempo. Vou deixá-los plantar a semente para que, quando colherem o fruto, 
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saibam o que semearam. O tempo e as forças da natureza passarão sobre a sua semeadura, e os seus passos 

serão como um julgamento para cada um desses filhos dos homens. 

10 É necessário que o mundo conheça o engano, para que possa conhecer a verdade. Então a verdade 

e a essência da vida que vos dei neste tempo ressuscitará entre os homens em toda a sua pureza e 

espiritualidade. 

11 Olhe para as pessoas que lideram as nações, que criam doutrinas e as impõem ao povo. Cada um 

proclama a superioridade da sua doutrina, mas eu vos peço: Qual tem sido o fruto de tudo isto? As guerras 

com o seu rasto de empobrecimento, sofrimento, destruição e morte. Esta tem sido a colheita que os 

defensores de tais teorias têm colhido aqui na terra. 

Note que não me opus à liberdade de vontade da humanidade, embora deva dizer-vos que, sem 

prejuízo dessa liberdade, a consciência fala incessantemente ao coração daquele que se afasta da justiça, da 

caridade e da razão. 

12 Também na vida humana, farei os homens compreenderem quais são os frutos da sua semeadura, 

permitindo que as consequências dos seus actos venham à luz mais cedo ou mais tarde como seus juízes. 

Depois deste julgamento todos Me buscarão, e então descobrirão que Minha Palavra se adapta a homens 

de todas as idades e culturas. Pois o Verbo Divino, Minha Doutrina, não pertence a uma época em 

particular, porque é eterna. 

13 Os meus ensinamentos comunicam força ao espírito para que ele supere todas as provas; o número 

delas é registrado no destino de cada criatura. Por que encolher deles? Por que desespero diante da 

montanha que se eleva diante dos seus olhos? Você não sabe que depois de superar esses obstáculos você 

alcançará o objetivo que procura? 

14 Quanta fraqueza eu ainda vejo na tua carne - uma fraqueza que muitas vezes te faz blasfemar. 

Quando as forças da natureza se mostram rudes, vós amaldiçoais; quando alguma dor aflige vosso corpo, 

vós desesperais; quando o trabalho vos pesa, vós perdeis a paciência; até mesmo o calor e o frio vos 

enfurecem, e a escuridão da noite infunde medo em vós. Como não desesperar quando vos deixais levar 

pelas exigências da carne, que suscita as paixões mais baixas? Quando serão finalmente Meus bons 

discípulos que testemunham a verdade da Minha Doutrina com suas obras de amor? 

15 Ser discípulo de Cristo não significa que se deva afastar demasiado do material terreno. Isso 

significa que vocês devem se separar dos maus e supérfluos, mas não se afastar dos seus deveres e 

prazeres terrenos. Eu não quero que vocês sejam fanáticos, nem escravos do espiritual enquanto ainda 

estão na carne. O bom discípulo de Jesus é aquele que sabe dar a Deus o que é de Deus, e ao "Imperador" 

o que é do "Imperador". 

16 Um conflito difícil aguarda o Meu povo, pois encontrará um alto nível de desenvolvimento no 

espírito e no intelecto dos homens no seu caminho. Por isso mesmo quero que você também se desenvolva 

durante este tempo da Minha manifestação, para que ninguém possa enganá-lo. Tenha absoluta confiança 

na Minha Palavra, sabendo que nela há mais sabedoria do que na mente dos sábios, e conhecimento que 

não se encontra em todos os livros da Terra. 

17 Semeai amor e paz incansavelmente; assim, preparareis o vosso caminho espiritual e, quando a 

morte se aproximar subitamente do vosso corpo e o espírito já tiver coberto grande parte do seu caminho, 

verá cheio de felicidade o quanto os méritos das suas obras de amor para com os seus semelhantes o 

elevaram. 

18 Pessoas, reconheçam como, ao mergulharem nos Meus ensinamentos, estão deixando para trás 

velhos hábitos e costumes, porque estão entrando em uma nova vida mais pura e espiritual. É um mundo 

novo que nasce do fundo do seu coração. 

19 Quantos mistérios a Minha Palavra resolveu, e quantas interpretações errôneas eu corrigi. Da 

mesma forma, você terá que sair pelos caminhos do mundo e explicar a Minha Lei aos seus semelhantes. 

Eu digo-te: Vós ireis embora, pois ninguém é profeta no seu país; eu mesmo tive de deixar Nazaré naquele 

tempo, onde vivia, para ali encontrar fé, onde era considerado um estranho, onde não diriam de Mim: 

"Aquele homem que se intitula 'Filho de Deus' é o filho de Maria e José o carpinteiro". 

20 Digo-vos isto porque entre vós que receberam os Meus dons espirituais há também aqueles de 

quem até os seus pais, os seus filhos, ou os seus irmãos e irmãs duvidaram. Entre vocês estão aqueles que 

têm sido chamados feiticeiros, magos, por causa do testemunho do Meu ensinamento, como Eu. Não 
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esqueça estas palavras, pois alguns terão de permanecer na sua pátria mais próxima; outros terão de deixá-

la, e também a sua nação, para levar a Minha Palavra a outros povos. 

21 Esta nação, frutificada pelo sofrimento, recebeu a Minha semente e brotou; mas não penseis que só 

vós tendes essa luz. Se você levar Minha Doutrina a outros povos, você verá como ela germinará e se 

espalhará. Nessas terras sereis profetas e mensageiros, e por isso encontrareis fé. 

22 Minha luz se espalha de uma extremidade da terra para a outra, iluminando todo o universo. A luz 

do Espírito Divino é a linguagem que fala a todos os seres. Vocês, como seres humanos, recebem a Minha 

palavra através do intelecto do homem. Àqueles a quem chamais anjos, envio a Minha voz sob a forma de 

inspiração Divina e, em cada mundo ou morada espiritual, faço-me ouvir e compreender de acordo com o 

grau de desenvolvimento dos seus habitantes. 

23 Quero falar-vos como falo aos anjos - não porque tenhais a pureza deles, mas porque quero que 

desfruteis dessa graça e que vos assemelheis cada vez mais a esses seres em sua majestade. O diálogo do 

espírito com o espírito aproximará todos os seres e todos os mundos. Mas vocês devem estar preparados 

para se entenderem uns aos outros, e para isso lhes dou uma única linguagem, uma única luz, um único 

tipo de diálogo: o do verdadeiro amor. 

24 A era da comunicação espiritual está começando para você. Longe está o caminho que você deve 

percorrer, e muito tempo passará antes que você veja este presente chegar ao seu zênite, mas desde os 

primeiros passos e em cada um dos passos seguintes você encontrará encorajamento para continuar no 

caminho. 

25 Não ficou encantado com a Minha manifestação através da voz humana? Não ficou encantado com 

a presença do mundo espiritual através da faculdade de compreensão? Pois estes foram os passos 

preparatórios para o diálogo espiritual que você alcançará a seguir. E naqueles momentos em que procuras 

a Minha voz no silêncio da tua oração, não é a paz que sentes e a inspiração que recebes que te acalma? 

26 vós sabeis dos tempos de paz que virão porque recebestes a Minha inspiração e as Minhas 

revelações; mas há alguns que, sem Me terem ouvido neste tempo, sonham e anseiam pela harmonia 

universal, não sabendo se ela virá até vós; é a presciência que fala neles; sou eu quem vos dirá que sou eu 

quem vos dirá que sou eu quem vos dirá a verdade 

27 Até os cientistas têm uma premonição da troca de pensamentos através dos dons espirituais, e isto 

porque na sua constante pesquisa e penetração no interior do ser humano descobriram a existência daquele 

ser que, embora pertencendo a um outro mundo, vive no homem: a alma. 

28 Hoje eu digo a todos vocês: Caminhe pensativa e cuidadosamente por este caminho, para que não 

se afaste dele. Observai e orai na vossa jornada pela vida, para que possais alcançar a meta, e para que a 

vossa felicidade seja muito grande quando o Pai fala e todo o universo espiritual O ouve e compreende, e 

vós vos compreendeis uns aos outros da mesma maneira. 

29 Quero que sintas no teu coração o amor do teu Pai; este amor brilha sobre ti do Meu Espírito. Mas 

como ainda não chegastes à verdadeira união do espírito, falo-vos através destas criaturas, numa 

linguagem simples e clara que seja compreendida por todos. É minha vontade anunciar-vos a minha 

palavra com a maior simplicidade, para que descubram o essencial dela muito facilmente e não se percam 

na torrente confusa de palavras, que na sua maioria é inútil. 

30 Limpai as vossas mentes e purificai os vossos lábios, para que sempre que tiverdes de explicar a 

Minha Doutrina, dos vossos lábios venha a corrente cristalina da Minha Palavra, sem misturar com a vossa 

palavra quaisquer expressões grandiloquentes que a privem da sua simplicidade e do seu poder. Se você 

quisesse explicar Minha Doutrina espiritual em termos científicos ou filosóficos, você não impressionaria 

o mundo, nem seus semelhantes o entenderiam, nem daria uma idéia verdadeira do que é Meu 

ensinamento. Quando falei ao mundo em Jesus, eu não usei a linguagem de estudiosos, filósofos ou 

cientistas para falar-vos do Reino dos Céus. Eu usei as expressões mais simples da sua linguagem, pois 

são precisamente estas que melhor expressam as coisas sobrenaturais. Fiz uso de símios e me referi aos 

objetos que lhe eram familiares, para que através deles você pudesse conhecer o sentido da vida espiritual. 

31 Em verdade vos digo que Jesus não precisou aprender nada dos homens, pois então eu não teria 

sido o Divino Mestre, mas o discípulo dos homens. Se alguém disse que Cristo foi instruído por teólogos, 

teosofistas, ou sábios, ele não está dizendo a verdade. Porque antes de Cristo, e durante o tempo que Ele 

viveu na terra, não havia nenhum ensinamento que O tivesse ensinado a vir ao mundo, a viver e a morrer 
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como Ele o fez. Mas digo-vos também que os ensinamentos do Céu não podem ser aprendidos do mundo, 

e que o que Jesus ensinou foi a verdade, que é válida no Reino eterno do Espírito. 

32 Assim como os homens estão empenhados em complicar o simples, também eles desejam 

descobrir no Divino a composição e as substâncias inerentes à natureza material. Seu espanto será grande 

quando descobrirem que o espiritual ou divino, sem substância e sem forma, é o todo, o começo e o fim, a 

verdade, o eterno. 

33 Os homens sempre estiveram demasiado preocupados com as glórias da Terra para reflectir sobre a 

importância da oração e da contemplação espiritual daquilo que está para além desta vida, para que 

pudessem ter descoberto a sua própria essência. Aquele que reza fala com o Pai, e quando ele pergunta, 

recebe imediatamente a resposta. A ignorância dos homens sobre o espiritual é o resultado da falta de 

oração. 

34 Povo, como nesta terra vocês não conseguiram eliminar a confusão das línguas da Babilônia, como 

as raças não souberam se unir nem amar, eu unirei Minha família no Lar Espiritual. Os pecadores 

obstinados e endurecidos virão diante de Mim no espiritual, e quando receberem seu julgamento, sua 

iluminação e seu arrependimento serão tão grandes quanto seu pecado foi grande na Terra. 

35 Orem por aqueles que se afastam de vós e partem para o além, pois nem todos conseguem 

encontrar o caminho, nem todos são capazes de se erguer espiritualmente, nem todos alcançam a paz num 

curto espaço de tempo. 

36 Alguns vivem no espiritual sob a compulsão da vida material*, alguns sofrem de remorsos 

violentos; outros estão entorpecidos, enterrados debaixo da terra junto com seus corpos, e ainda outros não 

conseguem se separar dos seus entes queridos, daqueles que ficaram para trás no mundo, porque a 

lamentação, o egoísmo e a ignorância humana os retêm, os amarram à matéria e os privam da paz, da luz e 

do progresso. 
Isso significa que essas almas dos falecidos ainda vivem na ilusão de que ainda estão em casa no mundo material 

como seres humanos. 

37 Deixai que essas almas prossigam, que ainda estão neste mundo, sem que ele seja ainda seu; deixai 

que renunciem aos bens que possuíram e amaram nesta vida, para que possam elevar seus espíritos ao 

infinito, onde a verdadeira herança as aguarda. 

38 Não guarde rancor e não pense mais nas más ações daqueles que faleceram. Não desejeis que eles 

estejam de joelhos perante vós, implorando constantemente o vosso perdão. 

39 Como a humanidade é cega! 

40 Conhecei-vos a vós mesmos e conhecei-me a Mim, para que aprendais a caminhar no caminho do 

amor, e a fazer obras dignas de Mim. Eis que quero que saibas muito de Mim, para que te tornes como o 

teu Pai. 

41 Devem vir todos ter comigo, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão. Não poderia 

ser de outra forma, pois todos vós sois centelhas de Minha Luz Divina, pois fazeis parte de Mim mesmo. 

Aprendei de mim a amar e a perdoar, e assim cumprireis o mandamento que vos diz: Amai-vos uns aos 

outros. 

42 Você quer que Eu te perdoe o tempo todo, mas você leva seu tempo em perdoar seus semelhantes, 

ou se recusa a fazê-lo! Por que você quer perecer no abismo, quando você tem habilidades tão grandes no 

seu espírito? 

A minha palavra vem desta vez para iluminar as vossas mentes. Vós procurastes a verdade nos livros e 

encontrastes apenas entretenimento para a mente, mas nenhum benefício para o espírito, nenhum alimento 

ou encorajamento para sustentar-vos na vossa fraqueza ou no vosso esgotamento. 

43 Eu não lhe dou Minha Palavra de forma científica ou lingüisticamente escolhida para que você 

possa entendê-la. Mas, no fundo da sua simplicidade, guarda grandes tesouros de sabedoria e de luz para 

os homens. 

44 Desde que Me tens procurado tanto, e o teu coração tem estado à minha espera, estou agora aqui a 

cumprir a Minha promessa de voltar para ti, e a responder ao teu ansioso desejo de Me ouvir. 

45 Meu Espírito Divino vos segue em todos os caminhos do mundo, como se fosse a sombra do vosso 

corpo. Eu te fiz conhecer alegrias e também tristezas, eu queria que você experimentasse luta e paz, que 
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tentasse saber tudo. Mas houve algo que você procurou em vão neste mundo, sem poder encontrá-lo, 

porque isso só pode ser encontrado comigo: A minha sabedoria. É por isso que, quando o teu espírito me 

ouviu, sentiu que finalmente tinha encontrado o que procurava: a verdade. 

46 Sim, povo, eu sou o início e o fim de vocês, eu sou o Alfa e o Ômega, embora ainda não lhes 

comunique nem lhes revele todas as lições que ainda guardo em prontidão para o seu espírito e que só 

saberão quando já estiverem muito longe deste mundo. Muitas lições novas vos revelarei neste tempo 

presente, mas vos darei o que sois capazes de possuir, sem vos tornardes grandes nem vos exibirdes para 

os homens com superioridade orgulhosa. Você sabe que aquele que é vaidoso de suas obras as destrói 

através dessa mesma vaidade. É por isso que vos ensinei a trabalhar em silêncio, para que as vossas obras 

produzam o fruto do amor. 

47 Rejeite a bajulação, pois é uma arma que destruirá os seus nobres sentimentos. É uma espada que 

pode matar essa fé que eu acendi em vossos corações. 

48 Como você pode permitir que os homens destruam o altar que você possui no âmago do seu ser? 

49 Eu sei que grandes obras foram feitas no seio deste povo, mas é suficiente para Mim saber, mesmo 

que os vossos nomes sejam desconhecidos no mundo. 

50 Só eu conheço o verdadeiro mérito ou valor das suas obras, pois nem você pode julgá-las. Às vezes 

um pequeno trabalho lhe parecerá muito grande, e de outros você nem se dará conta de que o mérito deles 

chegou até Mim. 

51 Torna-te forte na humildade, na dignidade humana, e não perecerás. Eu dei-te as armas para o 

fazeres. Lute e você não perderá uma única batalha. O louro que vos enfeitará a testa será um beijo do 

amor do vosso Pai. 

52 Não caiam de novo na letargia depois de se libertarem dela. Não sejam como as virgens infiéis que 

não sabiam esperar o noivo com lâmpadas acesas. Pois se o seu antigo despertar foi amargo, o próximo 

não será comparável a ele. 

53 Guardai a vossa herança e não haverá ninguém que a roube de vós, porque o homem não tem o 

poder de roubar os dons do Espírito. 

54 Pessoas, os momentos da Minha presença entre vós são breves, quando vos dou o Meu 

ensinamento através desta Palavra. Mas antes de partir, quero deixar-vos a Minha Doutrina como um 

tesouro, como um legado de verdade e de amor, para que sempre que vos sentirdes muito pequenos em 

relação à humanidade por causa da vossa pobreza material e do vosso desespero, a realização de que 

tendes um legado de infinito valor espiritual possa encorajar-vos a levantar o rosto sem timidez e a abrir os 

lábios sem tímidos para transmitir a Minha Palavra. Esta é a única grandeza que a Minha Vontade quer 

que tenhais: a do espírito. 

55 Se ao menos compreendesses que muitos seres humanos que vês miseráveis, uns cegos, outros 

leprosos, outros famintos, muitas vezes têm mais luz e maturidade no seu espírito do que alguns que se 

vangloriam de saúde, poder e aprendizagem! Não se esforce, portanto, por ouro, honras ou habitações. 

Esforçar-se pela paz, saúde e virtude. 

56 Em Meus altos conselhos está previsto que vocês devem ser guias e conselheiros de homens. 

Trabalhai sobre vós mesmos para que vos torneis dignos de levar a semente do Pai ao coração dos 

homens. As poderosas "árvores" se multiplicarão; delas cortarei ramos que serão trazidos pelos Meus 

trabalhadores para as províncias onde Meus filhos ansiavam ouvir a Minha Palavra. 

Meus ensinamentos são detalhados porque as multidões de homens me pedem para falar com eles, dar-

lhes explicações, fazê-los esquecer o sofrimento e a miséria do mundo; e assim eu permaneço entre eles 

por muito tempo sem que eles sintam o passar do tempo ou o cansaço. Só assim você finalmente fará dos 

Meus ensinamentos seus e entenderá e sondará o seu significado. 

57 Como será glorioso quando estas multidões aqui, na sua simplicidade e humildade, se dispuserem 

a levar a Boa Nova deste tempo, tão cheia de espírito e de moralidade! Recordareis aos pais que se fizeram 

juízes de seus filhos para perdoá-los e amá-los; as mães que negaram seus filhos e lhes recusaram o seio 

serão exortadas a estender os braços e pressionar seus filhos para que também eles possam amar; e os 

filhos exortareis a não se levantarem contra seus pais, que eles estimarão muito, porque os pais tomam o 

Meu lugar na Terra. Sem retidão, como poderia a alma evoluir para cima? 
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58 Amanhã você terá que ensinar e confirmar suas palavras através de ações. Mas mesmo agora, 

dêem às vossas vidas uma moralidade superior, restaurem as vossas casas e unam as vossas famílias. 

Deixe o pai ir em busca do filho que fugiu de sua casa e deixe os filhos voltarem para aquele que os 

abandonou. Que a esposa volte para os braços do companheiro e que o marido, que negligenciou seus 

deveres, procure seu companheiro, e os deixe estabelecer uma nova e melhor existência. 

59 Hoje compreendeis melhor do que nunca a vossa responsabilidade perante a Minha justiça, ó pais e 

mães! Pois aqueles seres que chamais de filhos do vosso sangue são almas pelas quais sois responsáveis 

para Mim. 

60 Quero que a comunhão dos vossos corações seja o jardim onde florescem estas rosas e lírios. Traga 

as pessoas para ouvir a Minha Palavra, traga-as para o banquete que Mim mesmo lhes apresentarei. Em 

verdade vos digo que eles irão embora fortalecidos, tendo comido o pão da verdadeira vida e bebido o 

vinho da Minha graça. 

61 Quem comer deste pão nunca mais vai ter fome. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 107  
1 Guardem a Minha palavra paterna nos vossos corações, para que ela seja como um farol brilhante 

no mais íntimo do vosso ser. A partir daí, ela guiará seus pensamentos, palavras e obras, e essa luz viverá 

em sua alma, mesmo quando sua concha corporal morrer. 

Este é o tempo em que os homens despertam para as belezas do espírito, quando se interessam pelo 

eterno e se perguntam: "Qual será a vida que nos espera depois da morte? Quem não se perguntou - por 

mais incrédulo que seja - se não há algo nele que sobreviva à matéria corporal? Em verdade, eu vos digo, 

não há ninguém que não suspeite desse mistério e que não tenha ponderado por um momento sobre o 

insondável. Alguns fazem perguntas a respeito do Mistério da Vida Espiritual, que parece distante e ainda 

está na realidade bem diante de seus olhos; outros estão intrigados com ele, e outros ainda o negam. 

Alguns falam porque acreditam que sabem tudo, outros permanecem em silêncio e esperam; mas quão 

poucos são aqueles que realmente sabem algo do Além. 

2 Como o menino Jesus que fez perguntas aos mestres da Lei que não puderam responder-lhe, Meu 

Espírito Divino aparece invisível neste momento entre os teólogos, os filósofos, aqueles que espreitam no 

desconhecido, e às Minhas perguntas sobre a vida espiritual - se não se calam, respondem falsamente. 

Aqueles que sabem algo do que a Minha sabedoria oculta guarda são os humildes, aqueles que vivem uma 

vida espiritual. Mas a Minha luz, como o orvalho, desce incessantemente sobre cada órgão da mente, 

como uma mensagem que lhe revela a Minha verdade. Se eu perguntasse àqueles que dizem possuir 

Minha Lei e Minha Doutrina, quais das Minhas profecias se cumpriram e quais não, eles também não me 

responderiam satisfatoriamente. 

3 Este é o tempo em que o espírito encarnado e o espírito já não encarnado procuram e se 

aproximam um do outro. O abismo que separa os dois começa a diminuir. E quando os espíritos de todos 

os mundos forem capazes de se aproximarem uns dos outros no amor verdadeiro, isso significará a 

glorificação do Pai em cada ser. 

Hoje, a ignorância dos homens ainda Me causa dor. Oh, se ao menos, em vez de lamentardes a morte 

dos vossos entes queridos, ouvísseis as suas vozes no fundo do vosso coração! Em vez de tristeza, que é a 

escuridão, haveria luz! Foi por isso que uma vez te disse: "Deixa os mortos enterrar os seus mortos." A 

você eu pergunto: "Você está morto?" - O que está morto já não existe. Mas se as almas que me 

recomendas existem, é porque estão vivas. Quantos de vós gostariam de ter aqueles entre vós que viram 

partir sem querer compreender que o desejo deles é que estejam com eles no Além! O que você chama de 

"morte" separa, na aparência, aqueles que passam por cima daqueles que permanecem aqui. Mas um laço 

eterno os une: o da fraternidade espiritual. 

4 Na eternidade, a família espiritual se reunirá, que consiste no Pai e em Seus filhos. Como nesta 

terra a semente de Babel ainda dá seus frutos de discórdia entre os filhos de Deus, eu unirei Minha família 

no Além. Não faltará ninguém, e em muitos casos os maiores pecadores serão os primeiros a chegar (ao 

Meu Reino), porque o seu arrependimento e a sua renovação os purificará e os trará a Mim mais cedo. 

Mas deveis saber que, entre vós, muitas almas vivem num estado de confusão, outras estão a cumprir 

tristes deveres de expiação. Entre eles estão aqueles a quem você chama de seus parentes. Como você pode 

fazê-los ver a Luz e se libertar de suas correntes? Como pode ajudá-los na sua ascensão? Rezando por eles, 

para que esta oração seja a voz espiritual que os desperte, os ilumine e os conduza a Mim. Lembra-os com 

amor e as tuas orações serão como um bálsamo sobre os seus sofrimentos. Deixe-os saber que você vive na 

Minha Lei, para que o seu exemplo e influência possam ajudá-los. Mas não pensem apenas naqueles de 

quem receberam algum benefício; pensem também naqueles que são invisíveis ao vosso redor, e que não 

conheciam na Terra. Os atos de gratidão são belos; mas é mais meritório aos Meus olhos se você der sem 

ter recebido nada antes. Mas se fordes capazes de recordar e perdoar sem ressentimento aquele que vos 

feriu, tomastes como exemplo o vosso Mestre, e o vosso perdão, que é uma expressão de amor, trará a 

salvação àquele a quem o concedestes. 

5 O Pai penetra no mais íntimo do vosso coração e vos diz: Conhecei-vos a vós mesmos e 

conhecereis os vossos semelhantes. Julgai-vos a vós próprios antes de julgardes o vosso vizinho. Toma-me 

como exemplo e segue os Meus passos. 

6 Sempre me pedes perdão pelas tuas transgressões sem teres perdoado aqueles que te magoaram. 
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7 Há muito tempo que procurais a luz da verdade nos caminhos e nos livros (do mundo), sem 

encontrar o verdadeiro alimento espiritual, mas apenas um refresco para a mente. Hoje você tem a Minha 

verdade, que lhe fala da verdadeira vida. 

8 Vós chegastes à pobreza destes lugares de encontro, e quando ouvistes esta simples palavra neles, 

pois suas expressões não são escolhidas nem científicas, sentiste emoção em tua alma, e ela percebeu que 

estava testemunhando uma revelação Divina. Eu vi o teu desejo de luz e concedi-te ver aquilo que tanto 

desejavas. Fiz-te andar por todos os caminhos para que no final encontrasses a verdade sobre este. 

9 Por detrás da simplicidade e inconspicuidade com que vos falo está o conhecimento de todas as 

coisas. Vá até o fundo da palavra, e descobrirá que sua essência é Alfa e Ômega, o começo e o fim de tudo 

o que é criado. 

10 Muitos ensinamentos que te darei apenas quando estiveres no Meu reino. Não os conhecereis 

agora, assim como não conhecereis a grande recompensa que recebereis pela felicidade eterna do espírito. 

Deve haver em ti um altruísmo absoluto para que os teus méritos sejam verdadeiros. Não deveis dar a 

conhecer as boas obras que fazeis, pois assim os privaríeis do mérito que poderiam ter. Só eu conheço o 

grande ou pequeno valor das vossas obras; sou eu que tenho de as julgar. Porque queres que os homens te 

elogiem por eles? A vaidade corrompe os homens e mancha a alma. 

11 Quando um dia vieres a Mim, eu te darei uma coroa não feita de espinhos como aqueles que 

pressionaste sobre os templos de Jesus. 

Cada um tem um lugar no universo material que o Pai preparou para Ele e que Ele deve guardar e 

defender para ganhar outro no amor do seu Senhor. 

12 Eu preparei-vos, pois o momento da Minha partida já se aproxima. Mas primeiro vou deixar-te as 

minhas instruções como um tesouro. Não se esforce por ouro, nem tenha qualquer desejo de esplêndidas 

habitações. Alguns que estão cobertos de lepra, ou que andam pela terra como infelizes, carregam um 

tesouro em suas almas. 

13 Agora eu digo-te: Preparai-vos, pois este ano as "árvores" multiplicar-se-ão nas províncias onde 

tanto esperaram a Minha Palavra. 

14 As almas encarnadas não puderam se unir por causa das diferenças das raças; por isso tirarei 

muitos da Terra, e no além formarei deles uma família, e se a sua corrupção foi grande, depois será grande 

a sua clarividência espiritual e o seu arrependimento. 

15 Rezai pelas almas confusas, por aqueles que estão ligados à Terra, por aqueles que ainda não são 

capazes de se desprender do seu corpo dentro da Terra, por aqueles que sofrem e choram por causa do luto 

incompreensível que se mantém na Terra por causa deles. E perdoai também a esses e não julgueis mais 

aqueles que semearam o mal em vossos corações. Se os teus olhos pudessem vê-los genuflectir e implorar 

o teu perdão, não serias tão injusto para com eles. Ajude-os a subir ao infinito, levante-os através da sua 

memória amorosa, compreenda que eles não pertencem mais a este mundo. 

16 Digo-vos novamente, quem provar da água da Minha Palavra, nunca mais sentirá sede. 

17 Discípulos, quero que as virtudes do vosso coração sejam as vestes que cobrem a nudez da vossa 

alma. Assim vos fala o Espírito Consolador, que foi prometido na Segunda Era. 

18 O Pai já conhecia a dor e as provações que afligiriam a humanidade, e o grau de depravação que os 

homens alcançariam. A chegada do Consolador significa para vós a dissolução do Sexto Selo, ou seja, o 

início de uma nova etapa na evolução da humanidade. A partir desse momento, um julgamento divino está 

em vigor para todos os homens; cada vida, cada trabalho, cada passo será severamente julgado. É o fim de 

uma era, não o fim de uma vida. 

19 É a conclusão dos tempos do pecado, e é necessário que todo o conteúdo deste Sexto Selo do Livro 

de Deus seja derramado sobre as almas, despertando-as da sua letargia, para que o homem possa levantar-

se e experimentar a harmonia da sua alma com toda a criação, e preparar-se para o tempo em que, através 

do Cordeiro, o Sétimo Selo será solto, o que trará os últimos fermentos do Cálice das Dores, mas também 

o triunfo da Verdade, do Amor e da Justiça Divina. 

20 Quando o Sétimo Selo for fechado juntamente com os outros seis, esse livro também permanecerá 

fechado, o que tem sido o julgamento de Deus sobre as obras dos homens, desde o primeiro ao último. 

Então o Senhor abrirá um livro novo, não escrito, para registrar nele a ressurreição dos mortos, a libertação 

dos oprimidos, a regeneração dos pecadores e a vitória do bem sobre o mal. 
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21 Se você estudar o Apocalipse dos Sete Selos dado a João, você só encontrará pecado, impureza e 

corrupção nas nações do mundo. Ali encontrarás a história das tuas guerras, todas as misérias e tribulações 

que os homens sofreram por causa da sua infidelidade e fraqueza, e também o juízo que tem seguido cada 

uma das tuas obras. 

22 Cristo tinha (apenas) alcançado o meio do caminho da vida, mas através do Seu sacrifício, através 

do Seu exemplo perfeito, Ele salvou-te da morte. Seu sangue foi a sentença de amor através da qual Ele 

trouxe salvação aos perdidos e lhes deu o perdão divino, como com um beijo de despertar da vida. A Cruz 

foi a chave com a qual Ele abriu as portas da eternidade às almas após a grande batalha. 

23 Este é "O Cordeiro" a quem o profeta viu abrir o pergaminho e soltar os selos, o único digno no 

céu e na terra a abrir este livro; pois só o Seu amor poderia vencer o vosso ódio, a Sua doçura destruir a 

vossa hostilidade, e a Sua luz remover as vossas trevas. Quem poderia escapar deste julgamento? Quem 

poderia escapar deste livro e deixar de existir? Ninguém se poderá esconder de Mim, ó povo! Reconheça 

como nestes tempos, quando este julgamento é sentido mesmo no ar que você respira, não lhe falta 

consolo divino. O manto do amor de Deus torna-se visível nas vossas vidas, e a sua voz procura ser ouvida 

em cada coração. 

24 É o Espírito da Verdade que desce para esclarecer mistérios e revelar-vos o conhecimento 

necessário para gozar a verdadeira vida. É o Consolo Divino que se derrama sobre os vossos sofrimentos 

para vos dar um testemunho de que o Juízo Divino não é castigo nem vingança, mas um julgamento de 

amor para vos trazer à luz, à paz e à bem-aventurança. 

25 Eu não encontro um único coração desabitado no qual eu possa habitar; todos caíram presas do 

mundo. Mas quão merecedor é aos Meus olhos aquele que, superando a sua dor, é capaz de abençoar a 

Minha Vontade. 

26 O que seria de ti se não tivesses o conforto da tua fé no meio das tuas tribulações? Reconheça 

como esta fé lhe permite sentir minha presença muito próxima e você, agora perto de mim, está cheio de 

força e esperança. Continue a mostrar esta confiança em Mim para que eu lhe conceda todo o conforto que 

tenho guardado para si. 

27 Como é agradável para Mim quando sinto que encontro fé e sou respeitado na Minha Vontade. 

Como é gratificante para o Meu Espírito quando vejo que confias no teu Pai, que sabes esperar, que és 

incapaz de te tornar apóstata de Mim, embora às vezes a gravidade das provas te pese. A isto vos digo eu: 

Estes provaram ser dignos dos Meus benefícios porque ganharam mérito nas visitas. 

28 Aço o vosso espírito nas grandes batalhas da vida, como o povo de Israel foi açoitado no deserto. 

Você sabe quão vasto é o deserto, que parece não ter fim, com um sol impiedoso e areias abrasadoras? 

Você sabe o que é a solidão, o silêncio e a necessidade de vigilância noturna, porque os inimigos estão à 

espera? Em verdade vos digo, foi lá no deserto que as pessoas compreenderam a grandeza que era crer em 

Deus, e onde aprenderam a amá-Lo. O que as pessoas poderiam esperar do deserto? E ainda assim, eles 

tinham tudo: pão, água, um lar para descansar, um oásis e um santuário para elevar suas almas em gratidão 

ao seu Pai e Criador. 

29 Quando Israel entrou na Terra Prometida, era um povo fortalecido, purificado, entusiasmado. Que 

doce lhes pareceu aquela terra que abriu seu seio para receber o Filho que a procurou com tanta fé e 

perseverança, e que finalmente a encontrou. 

30 Você também é um povo, e a vida que você passa é um reflexo do deserto. É por isso que eu vos 

digo para que vos torneis modelos na fé daquele povo, para que possais experimentar os Meus milagres no 

vosso caminho. Esses milagres serão a água que brota das rochas, ou o maná que os ventos trazem, em sua 

jornada pela vida. 

31 A Arca do Pacto foi para aquele povo a tocha brilhante que iluminou o seu caminho. Vós, porém, 

não deveis esquecer que no vosso coração há o Santuário onde podeis rezar para vos revestirdes das 

Minhas forças e ouvir a voz amorosa do vosso Pai. Eu sou seu Médico; procure-Me em todas as ocasiões 

que surgirem em sua vida, e você ouvirá Minha voz e verá Minha presença, Meu amor e Minha 

consolação manifestados. 

32 Consola-te com o pensamento de que a Minha misericórdia te compensará por todos os teus 

sofrimentos na vida, quando chegares ao seio da vida espiritual. Esta Nova Terra que prometi ao teu 

espírito, consegues imaginar como será a sua felicidade, os seus frutos, as suas maravilhas e perfeições? 
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33 Se para Israel sua chegada à pátria foi um sonho depois de vagar pelo deserto, quão glorioso será 

para o seu espírito entrar no Reino da Luz depois de uma longa peregrinação. Entenda, portanto, que 

mesmo o menor dos seus sofrimentos é um espinho ou rochedo do deserto que você está atravessando, 

para que você possa mostrar paciência nas provações e compreensão do seu destino. 

34 Todos vocês chegaram a uma encruzilhada na vossa vida onde se perguntaram: "Para onde vou?" 

Às vezes estiveste numa encruzilhada quando experimentaste a desilusão; outras vezes foi quando 

conseguiste algo que estavas ansioso por alcançar, e depois quando o conseguiste, percebeste que esse não 

podia ser o propósito da tua vida, que devia ser algo maior, mais nobre e mais belo que constitui a meta do 

espírito. 

35 Dura é esta crise de vida, amarga a hora e terrível a batalha que então grassa dentro de você. Mas 

eu digo-te: Bem-aventurados os que permanecem firmes na sua fé nesta prova, pois sairão dela inteiros, 

dizendo: "Vi a luz, conheço o caminho, a voz do Senhor me chama". 

36 Em verdade vos digo que sois como as torrentes que por vezes se desviam do seu leito de rio, mas 

que acabam por se lançar ao mar, que é o seu destino. 

37 Entendam Minha Palavra, discípulos, e aprenderão que ela esclarece os mistérios que não foram 

capazes de compreender. Eu lhe dou a interpretação deles para que você não caia em erros ou enganos. 

Uma vez prometi-vos enviar-vos o Espírito da Verdade para vos explicar tudo o que era um mistério para 

vós: esse Espírito sou Eu. De quem pode vir a verdade senão de Mim? Chegou a hora da luz, estais a 

começar a compreender tudo, e à medida que a vossa compreensão com o Meu Espírito se aperfeiçoa, o 

conhecimento que adquirirdes aumentará, e a luz que receberdes aumentará. 

38 O vosso espírito viveu oprimido pela carne; mas veio a hora da sua libertação e, na proporção em 

que o seu vôo atinge alturas maiores, descobrireis maravilhas maiores. Seu coração era um escravo do 

mundo, mas quando se libertou desses laços, percebeu o que deveria amar e também compreendeu de que 

paixões deveria se separar. 

39 Alegrai-vos com o pensamento do passo dado, mas escondeis essa alegria nos vossos corações por 

medo de que o mundo vos roube com as suas críticas e julgamentos. Ainda tendes medo, mas digo-vos que 

chegará o momento em que nada nem ninguém vos assustará, em que sentireis uma íntima satisfação ao 

chamardes-vos "discípulos do Espírito Santo" em vez de vos envergonhardes, como vos aconteceu, como 

se fôsseis apanhados ou surpreendidos num pecado. 

40 Vós sois irmãos e irmãs daqueles cristãos que se esconderam nas catacumbas de Roma; mas não 

esqueçais que aquelas multidões, quando saíram das trevas para a luz, o fizeram para trazer luz ao mundo 

incrédulo, espantando os homens pela sua fé. Eram a chuva sobre a semente divina lançada pelo Mestre. 

Mais tarde, os povos pagãos e pecadores, convertidos por esses testemunhos, agarrar-se-iam à cruz do 

Meu amor como náufragos em busca do farol salvador. 

41 Vós, multidões de homens que Me ouviram - quando saireis da vossa reclusão e escuridão? Você 

está atrasando sua preparação de propósito, por medo do confronto? Em verdade vos digo que só teme 

aquele que não se preparou espiritualmente; pois aquele que conhece a Minha Palavra e ama o seu Senhor 

e o seu próximo não tem nada a temer e, em vez de evitar os homens, procura encontrá-los a fim de 

compartilhar com eles o que recebeu. Tendo estudado e sondado a Minha Doutrina, ele traz isso à tona. 

42 Povo de Israel, vós habitais este vale da terra num tempo de expiação. Eu lhe mostro o caminho 

estreito que a Minha Lei traça, para que você se torne puro nele e faça parte das pessoas que eu ensinei. 

43 Eu vos dei Minha Palavra neste tempo, para que possais conhecer Minhas ordens e ter outra 

manifestação do amor de vosso Pai. Não duvides de Mim e não temas nada de Mim, não quero dominar-te 

pela força. Se você quer Me seguir, você deve conhecer a essência de Minha Doutrina, que é a mesma que 

eu lhe trouxe na Segunda Era. Então você entenderá tudo o que este chamado para você significa para o 

seu espírito. Se não o aceitardes, virão outras almas que Me amam para Me receber, e Eu lhes darei a 

graça que vós rejeitais. 

44 Sempre vos disse: "Muitos são chamados, mas poucos estão entre os escolhidos." Mas não sou eu 

quem distingue ou concede privilégios - são vocês mesmos que ganham o direito de receber esse nome. 

45 Aqueles que Me seguem são chamados a serem aqueles que difundem os Meus ensinamentos, que 

trarão consolo e salvação à humanidade. Bem-aventurados aqueles que, quando ouviram esta voz pela 

primeira vez, sentiram o vazio em seus corações sendo preenchido, e que restauraram sua fraca concha 
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corporal, que estava em colapso, porque receberam o fortalecimento e a revitalização que eu lhes dei. 

Convido-vos a tomar a vossa cruz, e repito para vós estas palavras: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a 

Vida". 

46 Há quanto tempo você vagueia pela terra, e quantas lágrimas você derramou sem chegar ao seu 

destino! Fiz-te vaguear e provar frutas diferentes, para que finalmente Me conheças. Eu tenho estado 

contigo em todos os teus caminhos. A voz que ouviste, a dizer-te para rezares, é a Minha voz. O amor 

carinhoso que guiou os teus passos é o meu. Mas quero que reflita e pense no seu destino, para que possa 

seguir os passos dos Meus passos na Terra. 

47 A vós, que me reuni em humildes casas de oração, não falei como juiz, embora vos diga com 

verdade que ainda vos julgarei. Mas eu vos amo e quero que Me busqueis sempre como Pai, para que, 

quando a Minha manifestação nesta forma estiver completa, possais lembrar que a Minha Palavra nunca 

feriu o vosso coração, e que apenas vos movi interiormente, apelando à vossa sensibilidade e trabalhando 

o vosso coração com o mais fino cinzel, que é a Minha Palavra; e que a Minha instrução vos afastou da 

vossa existência monótona e mundana, porque encontrastes o verdadeiro caminho para a salvação. 

48 Trazei o Meu ensinamento e não tropeçareis; a dor não vos poupará, mas não vos fará desesperar. 

Você terá força nos dias de provação, e encontrará paz interior mesmo quando passar por uma crise 

dolorosa na vida, e eventualmente sua concha corporal se renderá e afundará de boa vontade na terra. Sua 

alma se levantará e me encontrará no "tribunal de justiça", onde eu a julgarei. No entanto, não vireis 

perante um juiz terrível, mas perante um Pai compreensivo e amoroso, que louvará as vossas boas obras e 

vos esclarecerá o que é indigno de vir perante Ele, razão pela qual ainda tendes de vos purificar. 

49 Não podereis dizer que não obedecestes à Lei apenas porque vos faltou luz, pois eu a derramei em 

correntes sobre todos os espíritos. Não vos peço que sejais como as Minhas Obras da Segunda Era, mas 

isto, que as tomeis como vosso modelo. As próximas gerações avançarão no cumprimento da Minha Lei 

de Amor, e assim a humanidade avançará de geração em geração no seu caminho de perfeição. Você está 

atualmente lançando as bases para a união perfeita comigo, e seus filhos continuarão seus trabalhos. 

50 Se você deve ser julgado por Minha Doutrina, não se desespere por causa desse julgamento, nem 

tenha vergonha de ser Meus discípulos. Lembrem-se daqueles que Me seguiram na Segunda Era, e 

encorajem-se com o seu exemplo. 

51 O meu trabalho vai sustentá-lo nas provas. Perdoa toda ofensa, e sempre que devias ter sido 

julgado e coberto de vergonha, eu darei provas da tua inocência e justiça. Tomai estas provas como a 

oportunidade que vos dou de vos tornardes reconhecíveis aos homens como Meus discípulos. 

52 Procurai a vida eterna e nela encontrareis a paz; permiti que os vossos semelhantes vos julguem 

injustamente. Os tempos de perseguição, que vos anunciei, virão e, nessa altura, já deveis ser fortes e 

confiar em mim. E quando o pão for escasso e vos for negado trabalho, não temais, não morrereis de fome. 

Reza e trabalha para a salvação dos teus semelhantes. Então você experimentará que o ideal espiritual o 

alimenta, e você entenderá aquelas palavras com as quais eu lhe disse: "O homem não vive só de pão, mas 

de cada palavra que vem de Deus". 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 108  
1 Sede abençoados, vós que viestes das tribos de Israel - A minha voz vos chamou. Atualmente 

estou unindo espiritualmente Meu povo, que estava espalhado, cumprindo Minha promessa de marcá-los 

com Minha luz e dar-lhes sua herança. Procurei-o, pois chegará o momento em que este ensinamento lhe 

será confiado e cada discípulo terá de partir em busca dos seus semelhantes e dar-lhes a conhecer a Minha 

mensagem. Mas só quando a fraternidade, a unidade e a paz reinar no coração do Meu povo é que eles 

sentirão a Minha presença plenamente no seu espírito. 

2 Estude Minha Palavra, e sua essência fará você entender que você já está muito próximo da 

libertação espiritual. 

3 À voz do Mestre o teu espírito estava cheio de coragem, e tu ergueste-te e superaste todos os 

obstáculos que se interpuseram no teu caminho e tornaram difícil o teu curso de vida. A minha voz 

encoraja-vos a permanecer firmes na luta para que em breve não sejais mais escravos do mundo e vos 

torneis Meus discípulos e servos. Observe e reze para que não volte a cair em cativeiro. Perceba que eu 

vim para libertá-lo através da luz das Minhas revelações que lhe prometem uma nova vida. Sempre foi 

Minha vontade que Meu povo fosse grande e forte, não para humilhar seus semelhantes, mas para ser um 

baluarte e líder para as nações na área espiritual e em todas as outras áreas. 

4 Este povo tem sido fiel às Minhas instruções? Não, ela não tem sido forte, e por isso seus inimigos 

sempre a tornaram escrava ou arrebataram sua herança. 

5 Amados, a Minha Palavra os estimula neste tempo, pois vocês percebem que só eu posso falar com 

vocês desta maneira, que só eu posso oferecer-lhes a salvação e fazer com que vocês ouçam a Minha voz 

de perdão. Assim eu devolvo ao vosso espírito a herança que foi retida. 

6 Quando eu vos digo que desta vez é a vossa libertação espiritual, é porque os deuses que os 

homens criaram para si próprios estão a cair um a um. Doutrinas, ciências, teorias e o desejo de poder - 

tudo isso agora está sendo afligido pela Minha justiça. Proponho à humanidade uma nova vida, e lhe 

revelo uma nova ciência, a Ciência Divina; pois em verdade vos digo que aquilo que os homens trombeta 

e que enche uns de vaidade e outros de admiração, ainda está longe de transcender o homem-terra. Eu, por 

outro lado, vos darei uma luz que iluminará o vosso espírito, e então vos maravilhareis, com razão, com o 

que vindes a conhecer. Isso acontecerá quando seu coração e cérebro aprenderem a ouvir a voz da 

consciência e estiverem dispostos a se submeter aos seus impulsos. Portanto, os homens não poderão dizer 

(mais tarde) que eu me opus ao curso do progresso científico, pois lhes permiti cuidar da árvore da ciência 

até vê-la frutificar e conhecer o seu sabor. Mas tudo o que é humano tem um limite, e a mente do homem 

também tem um "até agora e não mais". No entanto - quando a ciência do homem estabelecer metas 

espirituais e se purificar de todo propósito egoísta, eu a colocarei a serviço da humanidade como um meio 

de progresso espiritual. Então a Natureza abrirá seu tesouro, revelará seus segredos e revelará aos homens 

poderes e reinos desconhecidos, e então essa sua ciência não terá limites na sua transformação em uma 

causa nobre e boa. 

7 Esta luz ainda é um livro fechado que os homens não puderam ver, razão pela qual vos digo que o 

progresso da ciência do futuro será maior do que o que alcançastes hoje. No entanto, não será através da 

mente, mas através do espírito. 

8 Eu vos disse que vos encontrei escravos do materialismo; mas vim para libertá-los dessas 

correntes. 

9 Antes de me fazer conhecer, Elias veio ter contigo, a quem chamaste Profeta de Fogo. Ele quebrará 

suas correntes com o raio da sua presença e o preparará para uma vida melhor. Elias, o profeta, 

mensageiro, precursor e pastor espiritual, irá expor mais uma vez a falsidade dos ídolos e dos ídolos que os 

homens criaram. Diante do altar invisível ele invocará o Meu poder, e mais uma vez o raio da Minha 

justiça descerá para destruir o paganismo e a maldade dos homens. Elias é, neste momento, como uma 

estrela brilhante que surgiu do infinito e preparou o órgão humano de compreensão para o discurso da 

Divindade com os homens. Foi a sua voz que se fez ouvir pela primeira vez através deste meio, porque ele 

é o meu pioneiro. 

10 Ao mesmo tempo em que a humanidade se multiplicou, o seu pecado também se multiplicou. Não 

há falta no mundo de cidades como Sodoma e Gomorra, cuja vexação reverbera por toda a terra e 
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envenena os corações. Nem mesmo vestígios dessas cidades pecadoras permaneceram; no entanto, seus 

habitantes não eram hipócritas, pois pecaram em plena luz do dia. Mas esta humanidade de hoje, que se 

esconde na escuridão para satisfazer as suas paixões, e depois finge justiça e pureza, terá um julgamento 

mais severo que Sodoma. 

11 É a herança prejudicial de todas as gerações passadas, cujos vícios, vícios e doenças dão os seus 

frutos neste tempo. É a árvore do mal que cresceu no coração dos homens - uma árvore fecunda pelos 

pecados, e cujo fruto continua a tentar a mulher e o homem, e a fazer descer novos corações de dia para 

dia. 

12 Sob a sombra daquela árvore jazem homens e mulheres sem forças para se libertarem da sua 

influência. Há virtudes destruídas, dignidade humana manchada, e muitas vidas mutiladas deixadas para 

trás. 

13 Não são apenas os adultos que são atraídos pelos prazeres do mundo e da carne e correm atrás 

deles; mesmo os jovens e até as crianças, a todos eles chegou o veneno que se acumulou ao longo do 

tempo, e aqueles que conseguiram escapar à influência funesta do mal - o que fazem por aqueles que se 

desviaram? Julgam-nos, condenam-nos e estão indignados com os seus actos. Poucos são aqueles que 

rezam por aqueles que se desviaram do caminho, e menos ainda são aqueles que dedicam uma parte de 

suas vidas a combater o mal. 

14 Em verdade vos digo: Meu Reino não se estabelecerá entre os homens enquanto a árvore do mal 

ainda tiver vida. Este poder deve ser destruído; para isso é necessário possuir a espada do amor e da 

justiça, a única a que o pecado não pode resistir. Entendam que não são os julgamentos ou castigos, mas o 

amor, o perdão e a misericórdia, a essência da Minha Doutrina, que será a luz que ilumina os vossos 

caminhos, e a instrução que traz salvação à humanidade. 

15 Povo, você estará entre aqueles que trabalham para a salvação desta humanidade? Quer dar a sua 

contribuição para a obra de salvação? Então não se sintam incapazes de cumprir esta missão quando 

compararem o vosso número insignificante com o da humanidade; pois não conseguirão realizar tudo. 

16 Entendam que cada um de vocês que desistir de um caminho mau fará com que o poder do mal 

perca parte do seu poder; que a vossa vida, se for justa nas suas obras, palavras e pensamentos, deixará 

uma boa semente no seu caminho; que os vossos conselhos, se vierem de um coração piedoso, terão o 

poder de fazer milagres; e que a oração, se nascer de um pensamento compassivo e amoroso, será uma 

mensagem de luz para aquele por quem pedirem. 

17 As forças do mal se fortaleceram, os homens estão se esforçando para inventar armas com as quais 

possam descarregar seu ódio, vingança e má vontade. Os cientistas dedicam as suas vidas ao estudo dos 

meios mais eficazes para destruir aqueles que consideram seus inimigos. Mas em verdade vos digo, nesta 

luta tudo perecerá, pois o Meu poder estará apenas do lado da justiça, do amor, da razão e da verdade. 

18 se todos os que rezam e todos os que sofrem se unirem em pensamento e, diante do caos em que a 

humanidade está mergulhada, transformarem sua dor em ensinamentos e boas obras, eu lhes confiarei a 

Minha espada invencível para que cortem galho por galho da árvore do mal que deu tantos frutos de morte 

à humanidade 

19 Os frutos do reinado do mal não prevalecerão, mas a luz reinará em toda parte e em todo espírito. 

20 Neste tempo eu estou revelando Minha Palavra Divina através de homens, mulheres e crianças, 

cumprindo aquela promessa que vos anunciou o tempo em que Meu Espírito seria derramado sobre cada 

criatura humana. Você ainda mal está no início desta era, mas depois você vivenciará o despertar espiritual 

da humanidade em toda a Terra. 

21 Simbolicamente, há uma mesa onde vos convido a sentar e a comer o alimento da vida eterna que 

ofereço ao vosso espírito. Você pode compreender bem o significado destas palavras, porque desde as 

primeiras vezes que lhe falei da verdadeira vida, que é a vida eterna, embora até agora você não tenha 

compreendido este ensinamento. 

22 Sabendo que pouco aprofundarias nos Meus ensinamentos e prevendo os erros a que cairias na 

interpretação das Minhas revelações, anunciei-te o Meu retorno, dizendo-te que te enviaria o Espírito da 

Verdade para esclarecer muitos mistérios e explicar-te o que não entendeste. Porque na essência da Minha 

Palavra profética eu vos dei a entender que neste tempo eu não viria em trovões e relâmpagos como fiz no 

Sinai, nem me tornaria homem e humanizaria Meu amor e Minhas palavras como fiz na Segunda Era, mas 
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que viria ao vosso espírito no esplendor da Minha sabedoria, surpreendendo a vossa mente com a luz da 

inspiração e chamando às portas dos vossos corações com uma voz que o vosso espírito entenderia. Essas 

previsões e promessas estão a acontecer agora mesmo. 

23 É suficiente prepararem-se um pouco para ver a Minha Luz e sentir a presença do Meu Espírito, o 

mesmo que vos anunciei que viria para vos ensinar e descobrir a Verdade. 

24 O tempo em que você vive é de julgamento e julgamento, mas você não é abandonado. Bata à 

Minha porta e ouvirá imediatamente a Minha voz a responder-lhe. Quão forte você será quando souber Me 

buscar espiritualmente, quão alta será a sua espiritualização quando entrar no caminho do amor, e quão 

bela será a sua vida quando entender o seu significado! 

25 Venha ao Meu caminho com um passo deliberado e firme. Não vos exijo que dêis imediatamente 

frutos de perfeição, pois a vossa renovação será suficiente para Mim, para que possa ser o início da vossa 

ascensão espiritual. 

26 Discípulos, comam e bebam à Minha mesa o pão do conhecimento e o vinho do amor. Em verdade 

vos digo que quem levar o pão e o vinho que eu ofereço, Me levará em seu espírito. 

27 De uma maneira de luz enviei o teu espírito para habitar na Terra e de uma maneira de luz ele 

voltará para Mim. Entretanto, você deve vagar como o vagabundo perdido no vasto deserto, ou como o 

marinheiro perdido no imenso mar. Mas não me culpeis por vossas andanças, pois seríeis injustos, pois 

antes de vos enviar à Terra, eu vos forneci uma bússola e fiz aparecer uma estrela no Infinito, para que eles 

guiassem os vossos passos. Esta bússola e esta estrela são a sua consciência. Portanto, quando abandonais 

a harmonia que deveis manter com tudo o que vos rodeia, até o pó da Terra vos parece hostil; mas ao fazê-

lo, não é a natureza que se volta contra vós, mas são vós mesmos que violais as leis da harmonia que 

governam o universo. 

28 Quando os pagãos desta época souberem deste ensinamento, eles o rejeitarão, e os materialistas 

argumentarão contra ele, mas todos ficarão maravilhados ao verem a Minha verdade prevalecer. 

29 Você já reconheceu que em tempos passados, além de proclamar Minha Doutrina, eu realizei 

muitos trabalhos desse tipo que a humanidade chama de milagres. Assim, também neste tempo eu não só 

proclamarei a Minha palavra, que mais tarde se espalhará pela Terra, mas também farei novos milagres. 

Darei provas do Meu poder e maravilharei as pessoas através de obras que as levarão a submeterem-se à 

verdade. 

30 Tenho muito para te revelar. Hoje dou-te apenas a chave para que possas abrir o portão da 

verdadeira sabedoria. Essa chave é este ensinamento. 

31 Em verdade vos digo que, no caminho do amor, obtereis de Mim tudo o que é permissível, e tereis 

a experiência de tudo. Mas falta-lhe o conhecimento de como deve ser o amor que lhe falo e, acima de 

tudo, falta-lhe sentir profundamente. 

32 Meu Reino é reservado aos filhos de boa vontade que abraçam sua cruz por amor a seu Pai e ao 

próximo. Este reino do qual vos falo não está num determinado lugar, ele pode existir na terra que 

habitais, assim como em todos os lares espirituais; pois o Meu reino consiste de paz, luz, graça, força, 

harmonia, e tudo isso podeis alcançar - mesmo que de uma forma limitada - já nesta vida. A plenitude 

espiritual que só alcançareis para além deste mundo, no qual habitais actualmente. 

33 Por que muitas pessoas anseiam por partir desta vida para a outra? A razão é que eles acreditam 

que tudo o que os rodeia é hostil a eles. Mas em verdade vos digo que, em vez de se desesperarem, devem 

esforçar-se por voltar à harmonia com as Leis, que tracei como um caminho, para que possais alcançar a 

perfeição espiritual ao longo dele. 

34 Em todos os tempos e em todos os povos da Terra, apóstolos do bem têm aparecido e têm provado 

o alto nível do seu espírito através de várias missões. Todos eles têm sido Meus emissários, pois o bem 

vem de uma única fonte, Meu Espírito Divino, e com Minha luz ilumino todo o universo. 

35 Destes emissários, alguns foram semeadores espirituais, outros trouxeram-vos a luz da ciência, e 

outros ainda trouxeram a Minha mensagem de amor à humanidade com o seu sentido do bem. Alguns 

chamastes apóstolos, outros chamastes santos, alguns considerastes estudiosos, outros génios; mas não 

houve quem tenha vindo à terra sem ter recebido de Mim a missão que deve cumprir entre os homens. 

36 a terra sempre foi regada e fecundada pelos belos exemplos dos Meus mensageiros, e embora nesta 

época os homens tenham misturado os Meus ensinamentos com as ervas daninhas que crescem no mundo, 
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a semente da nobreza, do amor e da irmandade não morreu, e é por isso que vos digo que só está 

esperando a foice da Minha Justiça para limpar este planeta, e depois para iluminar novamente os 

corações; digo-vos que a semente da nobreza, do amor e da irmandade não morreu, e é por isso que vos 

digo que só está esperando a foice da Minha Justiça para limpar este planeta, e depois para iluminar 

novamente os corações 

37 Quantas pessoas, sofrendo com o caos pelo qual a humanidade está passando e desejando a paz, 

não sabem que há um espírito dentro delas que está apenas esperando a oportunidade de ir em frente e 

semear a semente divina da paz. 

Portanto, digo-vos que os Meus servos devem partir em breve para o mundo inteiro, unidos num trabalho 

de renovação e reconstrução. Agora pergunto-lhe a si: Não lhe agradaria estar espiritualmente unido a 

eles? 

38 Também cada um de vós é um servo e um emissário meu, a quem dei instruções para cumprir uma 

missão espiritual na Terra. 

39 Estejam vigilantes, e testemunharão a conversão daqueles que Me negaram, assim como 

testemunharão o retorno daqueles que se desviaram do verdadeiro caminho. Os cientistas que dedicaram 

suas vidas à busca de elementos e forças de destruição, quando sentirem que seu julgamento está se 

aproximando, voltarão ao caminho da verdade para dedicar seus últimos dias à reconstrução moral e 

material do mundo. Outros, que em sua arrogância procuraram tomar o Meu lugar nas almas, descerão de 

seus tronos para Me imitarem com humildade. E também os homens que uma vez agitaram as nações e 

iniciaram guerras, reconhecerão os seus erros e temerosamente lutarão pela paz dos homens. 

40 Qual de vocês vai experimentar tudo isto? Não sabeis, mas eu vos anuncio, eu vo-lo profetizo, 

porque em breve virão à Terra as novas gerações que verão o cumprimento desta profecia. Sua tarefa é 

espalhar esta Doutrina e trazer a luz desta Boa Nova para os povos. Quando vocês cumprirem isso, seus 

semelhantes também os chamarão de "mensageiros do Senhor". 

41 A minha presença espiritual entre vós é como a sombra de uma árvore acolhedora e repousante. 

Aquele que chega a ele acreditando experimenta um sentido de vida, força e bem-estar que o faz exclamar: 

"É o Mestre! No entanto, mesmo aquele que se aproxima duvidosamente interiormente se pergunta ao 

deixar o lugar de encontro onde ouviu a Minha Palavra: "Por que sinto tanta paz na minha alma?". Isso 

vem do fato de que a árvore espalhou seus ramos para todos, que Meu Espírito desceu sobre toda criatura. 

Portanto, se alguém não entendeu a essência Divina da Minha Palavra, tive que dizer que alguns têm um 

coração petrificado. 

42 Eu estou entre vós como Pai, e abaixei em vossos corações o consolo que vos prometi na Segunda 

Era. Vim para estar ao vosso lado nas vossas tribulações e para ouvir as vossas lamentações. Então porque 

tens medo dos julgamentos? Não vês o quanto eu te amo e como te procuro no teu lugar de exílio? Se 

como homem me dei completamente para obter a vossa salvação, hoje eu me derramarei em espírito sobre 

o vosso espírito para vos elevar ao Reino da graça. 

43 Portanto, eu vos digo que Me procureis de todas as maneiras em que precisardes de Mim, seja 

como Deus, como Pai, como Juiz, como Mestre, como Irmão, como Amigo, como Médico. O que eu 

quero é a tua paz e a tua salvação, amada humanidade. 

44 Nem um só dos vossos suspiros permanecerá sem ser ouvido no Céu, cada oração encontrará o seu 

eco em Mim, nenhuma das vossas tribulações ou crises de vida passará despercebida pelo Meu amor 

paternal. Tudo o que eu sei, ouço, vejo, e em tudo o que estou presente. 

45 Porque os homens pensam que eu me afastei deles por causa dos seus pecados, eles acabam se 

sentindo longe de Mim. Ó ignorância humana, que trouxe tanta amargura aos seus lábios! Saiba que se eu 

me retirasse de qualquer uma das Minhas criaturas, elas imediatamente deixariam de existir. Mas isto não 

aconteceu, nem acontecerá, pois quando vos dei o Espírito, dotei-vos a todos de vida eterna. 

46 Quando perceberes o sentido da vida, a causa da dor e o objectivo final da tua existência, deixarás 

de Me sentir distante, perceberás a Minha presença a fazer-se sentir no teu coração e no teu espírito, e 

ouvirás a Minha voz a repetir-te amorosamente as palavras do Meu ensinamento e a ensinar-te a caminhar 

em segurança no caminho da tua verdadeira vida. 

47 Meu Raio Divino desce neste momento para iluminar seu espírito, para que ele possa entender 

Minha instrução. É a luz que o ajudará a discernir a verdade a partir do engano. 
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48 Vejo entre vós aqueles que acreditaram firmemente na Minha palavra, bem como outros cuja fé é 

fraca e que, por essa razão, estão indecisos; mas, independentemente disso, têm um desejo ardente de que 

estas casas de oração recuperem a força espiritual e a paz à Minha palavra. Quero que Me conheçam pela 

essência desta Doutrina, que sintam a Minha presença e a proximidade do Meu Reino. 

49 Porque acreditaste que eu estava longe quando prometi voltar para falar contigo? Não estais 

sozinhos nos vossos sofrimentos, pois eu vou diante de vós, mesmo que muitas vezes não tenhais fé e 

confiança em Mim, atrasando a vossa chegada à casa que vos espera. 

50 Não descuides dos teus deveres, pensando que a tua cruz não é pesada se a suportares com 

rendição e amor. Quero ver-vos sorrir e viver em paz, quero ver nas vossas casas as alegrias mais 

saudáveis. 

51 Você não pode dizer que Minha Palavra não é clara ou que ela contém imperfeições, pois nenhuma 

ambiguidade pode vir de Mim. Se você encontrar algum erro, atribua-o à pobre transmissão do portador da 

voz, ou à sua pobre compreensão, mas nunca à Minha Doutrina. Ai do porta-voz que corrompe a Minha 

Palavra! Ai daquele que transmite mal o Meu ensinamento e o rebaixa, pois sofrerá a incessante censura 

da sua consciência e perderá a paz da sua alma! 

52 Não tenham medo de ser sondados ou testados nas vossas vidas por aqueles à vossa volta. Medo de 

pecar, pois mesmo que o fizesses no segredo do teu coração, não poderias esconder nada de Mim. 

53 Esta é a era da espiritualização, na qual lançareis as bases do verdadeiro templo, no qual entrarão 

aqueles que devem formar uma nova humanidade. Logo você não precisará mais de guias na Terra, pois 

então o seu espírito se voltará para Mim em busca de força e para guiá-lo apenas através da Minha 

inspiração. 

54 Que alegria você vai experimentar quando cumprir Minhas ordens e depois ver o número daqueles 

que Me seguem multiplicado. Mas estejam cientes de que vocês devem se preparar verdadeiramente para 

que sejam ouvidos por seus semelhantes e encontrem a fé. 

55 Minha palavra se faz sentir novamente nas consciências porque os homens não andam nos 

caminhos da verdade. 

56 Você reconhece o equilíbrio perturbado das forças da natureza e o tumulto que elas sofreram? Está 

ciente do porquê de estar aflito com as suas forças libertadas? A razão é que você quebrou a harmonia que 

existe entre a vida espiritual e a material, criando o caos em que você vai afundar. Contudo, assim que a 

humanidade for obediente às leis que regem a vida, tudo voltará a ser paz, abundância e felicidade. 

57 Vocês ainda têm um longo caminho a percorrer para alcançar este objetivo, e devem provar a si 

mesmos na luta para se tornarem dignos de possuir sua herança completamente. Depende de vós se vos 

aproximais diariamente mais das regiões onde habitam a paz e a graça do Meu espírito. O caminho está 

preparado, venha até Mim, eu o convido a fazê-lo. 

58 Não te revoltes contra os julgamentos que te surgem no caminho. Reconheça que a dor que você 

traz diante de Mim deixou uma semente benéfica em seu espírito. Já vos disse que vos quero puros, e só 

sabeis purificar-vos através da dor. Você não quis se levantar por amor e obediência às Minhas Leis. 

Portanto, cada vez que vos chamo para vos dar uma nova missão, deveis purificar-vos de antemão na fonte 

da dor. 

59 Se você deseja ser digno da Minha paz, deixe o Mestre guiá-lo sem resistir às provações às quais a 

Minha Vontade o submete. Há criaturas que se curvaram sob os rigores das provas e ascenderam 

espiritualmente, e outras que, por não terem afirmado a Minha Vontade, blasfemaram contra Mim e 

caíram nas trevas do desespero. Os primeiros demonstraram humildade e confiança, e estão se preparando 

para ouvir em seu espírito o eco de Minhas palavras. Eles se curvaram à Minha vontade e abençoaram a 

Minha justiça, enquanto os outros Me rejeitaram em sua arrogância e Me baniram de seus corações. 

60 Em todos os momentos enviei profetas para servir como mediadores entre o Meu espírito e o dos 

homens. Mas os homens não ouviram as suas palavras com fé e respeito, e sempre que estes Meus 

mensageiros admoestaram os povos e lhes recomendaram a oração e o arrependimento, viraram-lhes as 

costas e os deixaram falar no vazio sem dar importância à sua mensagem. É por isso que eu exijo de vós a 

espiritualização, para que possais perceber as mensagens e os sinais que vêm do Reino da Luz para o 

vosso espírito. Que aqueles que nada sabem da Minha vinda fiquem indiferentes aos Meus anúncios, desde 

que a Minha chamada não os alcance. Mas tu, a quem estou tão perto, não duvides! 
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61 Vejo que se amam muito, mas que não amam o vosso próximo. Vejo também que temeis o 

julgamento dos homens e não o meu, e isso é porque silenciastes a voz da consciência, que é a vossa guia 

interior. Nisto vocês esqueceram que eu quero aço e equipá-los para que se tornem um povo forte e 

virtuoso, dedicado à Minha Vontade. Pois só assim você pode salvar os seus semelhantes e cumprir a 

missão que lhe estou a dar neste momento. 

62 Amai-me e perguntai-me como convém a um filho meu, mas depositai toda a vossa confiança em 

Mim para que a vossa existência seja plena de confiança e paz. 

63 Nunca duvide do cumprimento da Minha palavra, e não espere pela sua realização para acreditar 

que é verdade. O que eu tenho falado através dos portadores da Minha voz - homens, mulheres e crianças - 

vai se tornar realidade. Você não viu todos os anúncios e profecias que eu dei através de Damiana Oviedo? 

Os tempos de purificação e dor que aqueles lábios profetizaram, e digo-vos sinceramente, essas palavras 

aconteceram. Quando os visionários passaram dos limites do material para contemplar a Vida Espiritual 

em estado de arrebatamento, pediram-Me, ao voltar à sua concha corporal, que lhes permitisse habitar para 

sempre naquele lugar onde o seu espírito sentia tão grande êxtase durante o seu arrebatamento. Então eu 

lhes disse que ainda não era hora de morarem naquelas casas, mas que deveriam perseverar no Meu 

caminho, que é o que trará todos para a pátria prometida. 

64 Quando você considera as graves aflições que estão abalando o mundo hoje, falta-lhe a coragem de 

continuar vivendo. Reze, e comigo você encontrará força, coragem para viver e paciência para lutar até 

chegar ao topo da montanha. 

65 Trabalha no Meu trabalho, então eu te confiarei o bálsamo curativo que Me pedes para os doentes, 

para que o passes para os necessitados. O fruto da vida, que os corações sem fé precisam tanto - dai-lho, já 

que o recebestes em abundância. Salpique o caminho dos seus semelhantes com boas obras, e aumentará 

os seus méritos através deles, para finalmente viver naquele lar de luz, que aguarda o seu espírito desde a 

eternidade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 109  
1 Você vem humildemente à Minha manifestação, como aqueles pastores da Judéia vieram ao 

Salvador quando Ele acabou de nascer. Eles dobraram os joelhos em reverência à doçura e beleza da 

imagem que os seus olhos arrebatados viram. 

2 As pessoas oprimidas e humilhadas esperavam o Messias há séculos, e é por isso que, quando Ele 

veio ao mundo rodeado de pobreza, Ele foi reconhecido pelos humildes. Os senhores, os grandes e os ricos 

também esperavam o Messias, mas eles O imaginavam de forma diferente. Portanto, aquela estrela que 

apareceu no firmamento e anunciou a vinda do Salvador foi vista apenas por aqueles que assistiram e 

oraram, embora brilhasse pelo mundo inteiro e diante de todas as almas. 

3 Ninguém sabia ao certo como o Messias viria, como Ele seria, nem de que forma Ele se mostraria. 

Mas este mistério foi esclarecido, e todo o povo, e com eles a humanidade, soube depois que Ele veio do 

Pai, que Ele foi concebido pela graça divina, e que o Seu ensinamento foi cheio de justiça, amor, 

misericórdia e humildade. Somente os simples de coração, os pobres espiritualmente e os homens de boa 

vontade acreditaram naquele Mestre que escondeu atrás de Sua mansidão e pobreza toda a majestade e 

poder de Deus. Quantas discussões têm sido feitas sobre Cristo desde então, quantas disputas de palavras e 

argumentos tem havido, quantos julgamentos e opiniões têm sido dadas! Os ricos não queriam saber nada 

de altruísmo e bondade amorosa; os poderosos não reconheceram outro reino nem poder que o deste 

mundo; os cientistas negaram a existência da Vida Espiritual, e as comunidades religiosas falsificaram 

muitas das revelações Divinas. 

4 A infância de Jesus passou rapidamente; posso dizer-vos que a dolorosa viagem começou antes do 

Seu nascimento e continuou depois da Sua morte na cruz, considerando que o Meu Nome e a Minha 

Doutrina foram constantemente perseguidos e julgados. Portanto, meu caminho de sofrimento foi muito 

longo, assim como foi para o espírito de Maria, minha terna Mãe, quando ela era humana. 

5 Se o seu coração se sentia frequentemente ferido mortalmente na Terra, ela também tinha de 

experimentar em espírito a dor de ver o seu nome e pureza profanados pelas blasfémias, dúvidas, 

condenações e zombarias dos homens materializados. 

6 A "Palavra feita carne" sempre encontrou muitos corações cujas portas estavam fechadas à 

realidade, embora todas as Minhas obras estivessem permeadas da luz mais brilhante da verdade. 

7 Hoje a Minha Palavra volta a vós, mas não veio à carne no seio da Virgem Maria para se tornar 

homem como na Segunda Era. No entanto, Maria, a epítome da maternidade, está sempre presente em 

espírito. 

8 A palha do estábulo em que Jesus veio ao mundo, assim como a cruz do Gólgota em que Ele 

soprou o último suspiro, eu me encontrarei no coração dos homens durante este tempo. Mas no final, 

depois das trevas, ela se tornará luz em todas as almas e eu serei glorificado. 

9 O presente período será de luta; mas então, quando tudo estiver concluído, a humanidade levantará 

um cântico de júbilo para Mim. Pois no final, depois de tanta contenda, os inimigos da paz se tornarão 

homens de boa vontade. 

10 Sua vida atual tem sido de labuta constante, e quando você vê outros desfrutando prazeres e 

satisfazendo seus desejos, você se pergunta porque seu destino é tão duro e severo. A resposta chegou ao 

seu coração quando você orou e me apresentou suas tristezas, problemas e adversidades. Este tem sido o 

momento em que a intuição te disse para aceitares a tua taça com paciência, uma vez que cada espírito 

incorreu numa dívida para comigo que o coração humano não conhece. 

11 Discípulos, adotem a convicção de que neste tempo vocês não vieram à Terra para receber glória e 

honras, nem para se banquetear com o fruto do prazer, mas para cumprir uma reparação e purificar a alma 

nas provações desta vida e na prática dos Meus ensinamentos. No entanto, não quero dizer-vos que 

rejeiteis todas aquelas satisfações saudáveis que batem à vossa porta, pois então cairíeis no fanatismo e 

fareis o vosso caminho de vida muito doloroso. 

12 Entendei o que vos digo, pois se não vos dedicardes ao estudo da Minha Palavra, podereis cair no 

fatalismo. Mas veja, Minha Doutrina é a tocha da fé e da esperança que ilumina o caminho daqueles que 

caíram na escuridão do desapontamento, da confusão e do desespero. 
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13 Penetrei no vosso interior, procurai conhecer-vos a vós mesmos por meio dos Meus ensinamentos 

e descobrireis a vida maravilhosa do espírito que vos revelará que não sois pobres, nem pequenos, nem 

deserdados, e que vos fará compreender que sois os filhos privilegiados na criação do vosso Pai. Eu vos 

ensino, portanto, para que não permaneçam bebês que nada sabem e não se conhecem a si mesmos. 

14 Embora tenhais adquirido muito conhecimento sobre o vosso corpo através da ciência, sabeis agora 

que o vosso ser não está limitado à matéria, mas que dentro dele vive outro ser de natureza diferente, que 

ainda não conheceis e que é a vossa alma. 

15 Muito pouco é o que as comunidades religiosas têm revelado à humanidade sobre a alma. Mas 

agora eles acordarão da sua letargia, e serão abençoados aqueles que superarem as dúvidas e medos, e 

revelarem à humanidade a verdade que esconderam. Eu os iluminarei com a luz do Meu perdão, da Minha 

graça e da Minha sabedoria. 

16 Quando a humanidade então perceber que as comunidades religiosas não estão lá apenas para fazer 

os homens viver moralmente na Terra, mas que eles têm a tarefa de guiar a alma para o seu lar eterno, a 

humanidade terá dado um passo à frente no caminho do seu desenvolvimento espiritual. 

17 Levantai-vos, povo, para que eu vos encontre sempre em vigilância espiritual, não violando a 

Minha Lei, unidos em vossas casas, buscando aqueles que se desviaram do Meu caminho. Desta forma 

você vai me tomar como seu exemplo como Mestre. Mas nunca pretendo tomar o meu lugar como Juiz. É 

vosso dever perdoar-vos uns aos outros, e se de alguma forma quiserdes tomar o Meu lugar, fá-lo de forma 

didáctica, amorosa e clemente. Você tem muitos exemplos de Mim para usar como guia para os seus 

trabalhos. Meu Espírito não quer exibir-se diante de vós, mas deveis compreender que eu, como Mestre, 

devo mostrar-vos os Meus exemplos de ensinamento para que os possais usar como modelo. Se eu fosse 

esconder as minhas obras, como as conseguirias compreender? Portanto, eu vos digo: Amai-vos a vós 

mesmos como eu vos amo. 

18 Tu imploras o Meu perdão porque me ofendes continuamente, e eu perdoo-te. Tu, por outro lado, 

não estás preparado para perdoar aqueles que te ofendem. É por isso que vos concedi que a Minha 

manifestação continue até 1950, para que possais compreender a Minha Doutrina através dos Meus 

ensinamentos e dar-lhe o seu devido valor. 

19 Minha Lei e Minha Doutrina, tornadas conhecidas ao longo dos tempos, são o único livro em que 

tudo é verdade. Mas os homens procuram nos livros da Terra algo que lhes revele o que é eterno, e lhes 

revele a verdade, mas só conseguem que se alimentem demais de teorias, sem encontrar a verdadeira luz 

para o seu espírito. 

20 Foi preciso o Meu carinho por esta Doutrina para criar raízes em vossos corações, muita paciência 

laboriosa e amor que só eu, vosso Senhor, poderia reunir. O que você deve saber neste momento eu 

revelo-lhe nos meus ensinamentos. Mas o que eu retiver permanecerá escondido, para que vocês o saibam 

nos tempos que virão. Se eu vos contasse tudo hoje, muitos ficariam confusos, e outros que acreditam que 

compreendem ficariam cheios de vaidade. Esse sentimento de superioridade os corromperia, e sabereis 

que a Minha Doutrina não é para vos desviar do caminho da verdade. 

21 Considere esta vida como uma batalha, lute nela até à vitória. Vinde a Minha presença como bons 

soldados, e eu vos darei uma recompensa que encherá o vosso espírito de luz e graça. Mas aqueles que 

dormem espiritualmente, e na sua infidelidade se comportam como as virgens tolas da parábola, serão 

surpreendidos pela morte, que os encontrará com a sua lâmpada extinta. 

22 Cada homem, cada criatura, tem um lugar que não deve perder; mas também não deve ocupar o 

lugar que não é seu. 

23 Que responsabilidade têm eles que me ouviram neste tempo, mesmo que só me tenham ouvido 

uma vez! 

24 Quando você recebeu o Meu chamado, você partiu apressadamente para se reunir e conferir 

espiritualmente comigo. Quero ver o seu espírito cheio de esperança e fé de acordo com a sua missão, 

corajoso e composto nas provações. Não se canse de lutar, não vacile quando sentir que o caminho é 

longo. Não esqueçais que o Meu Espírito vos acompanha, e por isso podeis ser invencíveis nas provas. 

25 Sua xícara tem contido alegrias e paz, assim como dor e incerteza. Vocês riram e choraram em 

suas vidas, e alguns envelheceram prematuramente porque ficaram fracos no julgamento e sentiram suas 

forças falharem. 
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26 Mulheres, eu vejo os vossos corações feridos. As dificuldades esgotaram a casca dos vossos 

corpos, mas ainda há força no espírito para continuar corajosamente. Apesar do sofrimento, confiaste em 

Mim e esperaste em Mim, sabendo que eu sempre intervim para secar as tuas lágrimas e aliviar o teu 

trabalho. Lembre-se que eu lhe disse que "a folha da árvore não se move sem a Minha Vontade". Não te 

lembraste que este cálice de sofrimento que esvaziaste é o cadinho em que a tua alma é purificada? Não 

sabeis que estais a viver numa era de luta espiritual na qual deveis dar provas da vossa força? Sede 

abençoados, pois em muitas provas tendes sido fortes e, portanto, os vossos méritos dão-vos o direito à 

Minha paz. Eu não vos ofereci delícias eternas na terra. O espírito sabe que, quando se trata deste vale 

terrestre, as dificuldades e lutas o esperam para o aço e se aperfeiçoar. Mas na vossa difícil luta de vida, o 

amor de Meu Pai sempre foi como um manto que vos protegeu. 

27 Povo, não estais satisfeitos por saberdes que me estou a manifestar de uma forma tão clara entre os 

homens neste momento, e que em todas as nações aguardo os meus escolhidos? Quero ser como um amigo 

para todos, como irmão e confidente do seu espírito. 

28 Nem todos vocês acreditam em mim. No entanto, isto não é obstáculo para que eu te ame e venha 

até ti. Quem poderia deter o poder do Meu Espírito, já que eu sou todo amor pelos Meus filhos? E quem 

seria capaz de julgar o meu trabalho e penetrar os meus conselhos secretos? 

29 Hoje estais comigo, discípulos; descansai, pois eu vos vigio. Já não minar a sua saúde com 

trabalhos inúteis. Quanto tivestes de sofrer para devolver à vossa alma a pureza e as virtudes com que ela 

foi dotada. 

30 Oh, se você tivesse permanecido puro, como na infância, naquela idade em que a carne é inocente 

e a alma começa um novo caminho de vida. Como estarias perto de Mim, e como os anjos viriam até ti 

para cantar uma canção de louvor contigo! Mas à medida que o homem envelhece, sua alma se afasta cada 

vez mais do caminho puro e luminoso, e entra em um conflito incessante com o mundo, no qual às vezes a 

alma triunfa, às vezes a carne. Todos vocês se desviaram do caminho do bem e devem rezar para estarem 

livres do perigo e para se afastarem do mal. Nesta caminhada, você carrega um bastão sobre o qual se 

apoia, e este bastão é o anjo da guarda que o acompanha aonde quer que você vá. 

31 Vim até vós para vos redimir através de provas de amor e retidão e para vos ensinar a Minha 

Doutrina, para que Me sigais. 

32 Das vossas boas obras aceito o mérito que nelas há, mesmo aquelas que considerais muito 

pequenas; pois sou o único que pode julgar o seu verdadeiro valor. Aquele que ama os homens e os serve, 

ama-Me e serve-Me. Só vos exijo que vos ameis uns aos outros, e isto será suficiente para que Eu realize 

grandes obras com a vossa ajuda. Eu vos dei muitas provas disso, pois sempre estive presente quando 

estendestes a mão aos necessitados e fizestes com que o vosso espírito experimentasse a paz que o 

cumprimento do dever para com o Pai e para com os vossos semelhantes dá. 

33 Você ostenta uma marca indelével que o distingue de todas as outras comunidades religiosas. Esta 

marca é uma luz que eu fiz brilhar na tua alma. Também vos fiz aparecer nesta nação preparada por Mim, 

para que a vossa alma nela se esforce por encontrar um campo de atividade adequado para o cumprimento 

do seu dever. 

34 Guardai o tesouro que vos dei em Minha Palavra, e não deixeis que mãos infiéis o roubem de vós. 

Dê-o a qualquer um que o deseje conhecer, ou que nele procure a salvação. 

35 Se você é incapaz de defender o Meu legado, eu o defenderei; mas então você terá que responder a 

Mim pela sua pusilanimidade. Trabalhar com amor para cumprir as leis espirituais e materiais. Se você 

observar seus deveres espirituais, o trabalho material se tornará fácil para você. Não ostenteis as vossas 

virtudes; se realmente sentis a Minha palavra e a praticais, guardai ciosamente as vossas obras onde só eu 

as possa ver, então o vosso exemplo de modéstia encorajará os vossos irmãos e irmãs a seguirem o vosso 

exemplo. 

36 Amai-vos com o mesmo amor com que vos ensinei, sabendo que saístes de Mim, que todos vós 

fostes formados a partir da mesma substância, e que tal como fostes em Mim no princípio, assim o sereis 

no fim, quando voltardes para o vosso Senhor. 

37 Eu te procuro para que você possa se aproximar da Fonte da Vida. Aqui está o caminho que leva a 

ele. Para encontrá-lo, às vezes você deve fazer sacrifícios, você deve lutar e perseverar na virtude. 
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38 Escuta a Minha voz que te abala constantemente, aquela voz interior que exige que cumpras a 

Minha lei. Pois até agora vocês viveram como gostaram e fizeram o que gostaram em suas vidas. 

39 Eu fiz vossos corações, endurecidos nas vicissitudes da vida, amando dando-lhes o Pão do Amor 

Divino para provar, e vossos corações foram movidos interiormente por ele. 

40 Em Mim está o Juiz, o Pai e o Mestre - três fases diferentes de revelação em um só ser, três centros 

de poder e uma essência de ser: o amor. 

41 Assim, eu me revelo a vocês para ajudá-los a cumprir a missão que coloquei em seu espírito desde 

o início dos tempos. 

42 Eu agora ensino-te de novo, para que possas ensinar esta palavra à humanidade. Quando este Meu 

povo estiver preparado, com eles os homens encontrarão conforto em suas tristezas, bálsamo em seus 

sofrimentos e luz para seus espíritos. 

43 A geração atual não passará sem que você se proponha a dar testemunho da Minha Segunda Vinda. 

Mas eu vos disse: Se não vos levantardes para exercer o Meu ensinamento, as pedras falarão e darão 

testemunho da Minha presença; mas disso me dareis conta. 

44 Se há obstáculos no teu caminho, que te impedem de me seguir, então mostra-me a tua boa 

vontade e a tua ânsia, então eu abrirei o caminho, eu te ajudarei. 

45 Quero que vocês estejam equipados porque o mundo os testará e se não forem capazes de 

testemunhar os milagres que realizei entre vocês, surgirão dúvidas nos seus semelhantes. 

46 Vejo entre vós aqueles que foram capazes de quebrar as correntes que os ligavam ao mundo, e que 

Me pedem forças para permanecer firme na sua nobre determinação de renovação, e Eu os encorajo 

através das Minhas palavras e da Minha presença. Eles experimentarão mais provas que os servirão para 

trilhar o seu caminho com firmeza. Observe e ore para que as provações não o surpreendam durante o 

sono, pois o seu despertar seria amargo se você percebesse que deve começar a jornada de novo. 

47 Se você cair, lembre-se imediatamente do seu Pai e ore para que você possa encontrar em Mim 

novas forças para conquistar. Se se prepararem desta maneira, a voz da vossa consciência será claramente 

ouvida dentro de vós. 

48 Vocês não serão mais escravos da tentação. Esforce-se por preservar sua liberdade espiritual. 

Quero que meus discípulos sejam bons irmãos e irmãs entre os homens, que sempre esperam uma mão 

fraterna e sincera estendida a eles. 

49 Os homens procuram avidamente a luz da verdade, e muitos esperam a Minha vinda, sem saber 

que a Minha presença já está entre vós. 

50 Nem todos Me ouvirão no tempo da Minha manifestação, mas estou atualmente ensinando este 

povo para que cada um daqueles que Me ouviram possa se tornar um líder de corações humanos quando a 

Minha Palavra não mais se manifestar através destes portadores de voz. Até lá, vocês terão se 

espiritualizado e receberão Minha palavra e Minhas ordens por intuição, e então vocês falarão de 

ensinamentos ainda não conhecidos, que serão revelações reais. 

51 Já vos revelei muito do que foi prometido aos homens e, através de vós, anunciei acontecimentos 

que viram tornar-se realidade. Portanto, você pode dizer que você não só tem sido Meus bocais, mas 

também Meus profetas. 

52 Ainda não chegastes ao fundo da Minha Palavra, mas as novas gerações que vos prometi virão, e 

vos darão o esclarecimento profundo e correto do que não podíeis compreender. Mas também virão 

pessoas de outras nações, que saberão interpretar os Meus ensinamentos. Mas digo-vos que aqueles que 

Me ouviram oralmente e sentiram a Minha presença serão os primeiros a compreender a Minha Obra, e 

depois a ensinar e a explicar. 

53 Não quero que se reprovem durante os anos em que ainda Me podem ouvir, pois então o Meu 

ensinamento chegaria a um impasse, enquanto é Minha vontade revelar-Me com maior clareza em cada 

lição sucessiva, para que no final da Minha manifestação vocês possam se sentir avançados o suficiente 

para se tornarem mestres. Em vocês coloquei Meu Divino Desejo para que possam alcançar amor e 

sabedoria, abrindo seu entendimento do conhecimento espiritual. 

54 Eu vos ensino a fim de vos preparar para receber a inspiração divina, para que possais revelar aos 

vossos semelhantes que todos os homens podem ser possuidores dessa graça. 
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55 Que a Minha Palavra tenha um lar permanente em seus corações, para que quando uma vez forem 

mestres, possam tê-la sempre presente em seu templo interior. 

56 Não tenha medo de ser "rasgado" pelos homens por causa da Minha Doutrina. O coração dos 

homens está tão cansado de teorias e palavras vãs que, ao receber essa boa notícia, sentirá em seu espírito 

a luz da verdade que desce como um orvalho refrescante para lhe dar vida. 

57 O Amigo Perfeito veio até vós para dizer-vos que não temais; pois, embora encontreis veneno, 

malícia e traição em muitos corações, essas provas não poderão intimidar o discípulo fiel e equipado. 

58 Seja como aqueles apóstolos que me seguiram na Segunda Era. Se ainda não foram capazes de 

curar o doente, aumentem sua preparação espiritual, purificando-se na atividade do amor e permanecendo 

em contato com a dor. Se você não está preparado interiormente, não toque na pessoa doente que espera 

ser curada, pois então você não verá este milagre. Mas se vocês se prepararem espiritualmente e 

fisicamente, logo receberão - se for minha vontade - o milagre, que vocês me pedem. 

59 Se a vossa fé no Meu poder não for grande e o vosso amor pelos vossos semelhantes não for 

verdadeiro, o vosso trabalho não trará salvação e o vosso esforço será em vão. Mas quando você alcançar a 

espiritualização, você verá verdadeiros milagres acontecerem ao longo do seu caminho. 

60 Se não tiverdes alcançado a paz entre os vossos entes queridos, ou se os laços de concórdia e amor 

forem quebrados, vigiai e orai, uni-vos ao Meu Espírito, e a paz estará convosco. 

61 Se ainda não sabeis falar de mim, então fechai os lábios, mas elevai o vosso espírito; porque ele 

falará aos necessitados espirituais por meio do pensamento. 

62 Se vocês não foram capazes de entender o Meu ensinamento e querem penetrar o seu significado, 

espiritualizem-se, e então, quando Me ouvirem ou lembrarem-se da Minha Palavra, ficarão surpresos com 

a vossa profunda compreensão. Minha Palavra é clara e simples para que você possa agarrá-la, mas 

contém uma essência que é divina, para que você possa sentir Minha presença. 

63 Hoje faço uma nova ceia, rodeado de discípulos e discípulas que refletem e lembram o dia e a hora 

em que "A Palavra" se tornou homem em Jesus. Você fecha os olhos e tenta imaginar o lugar do Meu 

nascimento, a solenidade daquela hora, a pureza da Mãe, a doçura da companheira justa e casta de Maria, 

e tudo o que rodeou aquele acontecimento. Então você entenderá a humildade Divina de Cristo, uma 

humildade que Ele pregou desde o primeiro momento através de Suas obras e de Sua palavra Divina. 

64 Amados, experimentem esses momentos interiormente e se refresquem com sua lembrança e 

contemplação, pois de sua reflexão sobre eles fluirá a luz que remove sua ignorância. 

65 Procurai-me nas coisas mais escondidas e sublimes do vosso ser, sentei a Minha presença no vosso 

espírito e reconhecei as Minhas manifestações nas coisas mais discretas da vossa vida. Lembre-se: Quanto 

mais elevada e mais espiritual for a Minha manifestação, maior será a sua felicidade, pois será a prova de 

que você já é capaz de entender as Minhas profundas lições. 

66 Vós sois daqueles que neste tempo afirmaram a Minha vinda em espírito e acreditaram sem ver. 

Contudo, há aqueles que Me esperam na forma em que Eu estava no mundo na Segunda Era, e outros que 

Me esperam em diferentes formas de acordo com a interpretação que cada um deu às profecias. Abençoo 

todos aqueles que Me esperam, e envio-lhes a Minha luz, para que quando aprendam que a Minha 

presença e a Minha manifestação neste tempo é de natureza espiritual, não se confundam com ela. 

67 Eu também abençoo aqueles que não me esperam. Alguns tornaram-se fracos na fé, e outros foram 

confundidos pelas muitas idéias e ensinamentos humanos. Contudo, derramo a Minha luz sobre todos os 

seus caminhos, para que possam alcançar a salvação (das suas almas). 

68 Alguns Me esperam espiritualmente, e ainda assim negarão que sou Eu que Me faço conhecido, 

porque querem Me ver vir no esplendor de uma luz deslumbrante para acreditar. Eles querem ver-Me vir 

com a majestade de um rei da terra porque não compreendem a verdadeira grandeza que reside na 

humildade. Portanto, mais uma vez devo dizer-vos: "O meu Reino não é deste mundo." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 110  
1 Discípulos, Elias preparou-vos e deixou a elevação e a paz no vosso espírito. Em verdade vos digo 

que não sabeis quem é Elias, nem quem ele era, nem quem será. Mas chegará o momento em que olhareis 

para ele e direis: "Senhor, não pudemos discernir quem era o Pastor até hoje". 

2 Falo agora mais uma vez na língua do amor que vos ensinei, para que possais alcançar a união 

perfeita com o vosso Pai. Não é a tua concha corporal que sente a Minha Divina Presença, pois não são os 

teus olhos que Me vêem, nem os teus ouvidos que Me ouvem, nem os teus lábios que Me falam. Seus 

sentidos físicos percebem Minha manifestação através de um corpo humano, mas a essência da palavra 

que o portador da voz pronuncia é a porção Divina que seu espírito recebe. 

3 Vocês são soldados na prolongada batalha desta vida, e todos vocês chegarão à terra que procuram. 

Que alegria será para o teu Pai, e também para o teu espírito, quando chegares ao reino prometido, tendo 

vivido tantas vicissitudes e sobrevivido a tantas batalhas! Será quando o espírito finalmente prevalecer 

sobre a carne e puder revelar a sua luz através dela. O corpo não será mais o estorvo, a ruína e a tentação 

da alma. 

4 Os meus marcados serão reconhecidos na Terra. Mesmo que as tuas mãos se fechem para esconder 

os seus dons, eles serão descobertos ali; mesmo que te cales, o meu ensinamento nos teus lábios 

surpreenderá os homens, e mesmo que te esforces por esconder o sinal com que te marquei, ele irradiará 

luz e tornar-te-á reconhecível. Mas por que se esconderem? É porque ainda te sentes fraco e desajeitado? 

Continuarei a ensinar-te até que sejas forte, cheio de fé e amor pela Minha Causa. Então não terás medo de 

nada. 

5 A concepção que as pessoas têm do espiritual mudou, Minha luz as fez entender que o espírito é 

livre para acreditar. Eu não imponho um credo particular a ninguém, nem obrigo ninguém a amar-Me. 

6 Os campos preparados com o orvalho de Minha graça proporcionar-vos-ão condições favoráveis 

para cultivardes essa semente. As correntes do fanatismo religioso serão quebradas nesse tempo, e o mal 

idolátrico desaparecerá. O espírito não mais será um escravo e se levantará para Me buscar no caminho da 

verdade. O desenvolvimento e o conhecimento que o espírito tem acumulado na vida, permitir-lhe-á hoje 

levar a cabo a missão que eu lhe instruí. 

7 É verdade que você não veio ao mundo neste tempo. Vocês são espiritualmente as mesmas pessoas 

que eu ensinei em todos os momentos, que reencarnaram de idade em idade porque numa única existência 

terrena não poderiam ter cumprido a grande missão que é o seu destino. Às vezes, uma vida inteira mal é 

suficiente para semear uma semente, e não há tempo suficiente para alimentá-la, muito menos para vê-la 

florescer. 

8 Em muitos dos Meus ensinamentos menciono o povo de Israel porque eles foram um instrumento 

da Minha Divindade para dar exemplos e para falar à humanidade. Eu lhe concedi o Meu amor e as 

Minhas graças, mas também lhe concedi as graves aflições da Minha justiça. Para lhe dar a Minha 

instrução, fiz uso do seu amor, bem como da sua fraqueza e descrença; reis, sacerdotes, cobradores de 

impostos e mesmo os mais analfabetos foram instrumentos para as Minhas lições e exemplos de ensino. 

Mas vede - enquanto no tempo presente alguns se elevaram para uma nova vida em várias terras, e 

reconheceram que a Terra Prometida não é Canaã, mas Meu Reino, os outros, que herdaram apenas o 

sangue daquele povo, ainda vivem apegados às suas tradições e presos à interpretação material que seus 

antepassados deram aos ensinamentos Divinos. 

9 Em Minha nova manifestação mudei tudo: os lugares e os meios de manifestação, a fim de 

eliminar a ignorância, o erro e a má interpretação dada às Minhas revelações anteriores. Assim como o sol 

nasce no oriente, e você o vê no seu ponto mais alto ao meio-dia, apenas para observá-lo pôr-se no 

ocidente, assim a luz do Meu Espírito se moveu do oriente para o ocidente ao longo do tempo, para que 

você não limite a Minha glória e o Meu poder a certos lugares, pessoas ou raças. 

10 Hoje, estás residindo temporariamente em uma nova terra, que também encontraste através de uma 

promessa divina, que poderia ser a tua herança, embora temporariamente. Cheia de uma beleza 

encantadora, esta terra tinha sido desenvolvida, mas outros povos tornaram a sua vida amarga e dura. Mas 

este povo nunca cometerá actos de vingança, mas apenas actos de perdão para com os seus semelhantes. A 

Judéia também era uma presa para os estrangeiros até que eles a transformaram em ruínas e escombros. 



U 110 

162 

11 A dor tem sido a vossa prova pelo fogo, nela o vosso espírito tem sido enérgico, pois amanhã deve 

transmitir à humanidade os frutos da sua evolução e experiência. A guerra não chegou até você - que 

novas lições você também poderia tirar dela? Que aço poderia dar àqueles que já se tornaram fortes no 

sofrimento? 

12 A tua tarefa é diferente: Depois de 1950, vocês se levantarão como profetas, seus lábios falarão 

sob Minha inspiração e farão milagres. Naquele tempo já não esperareis que a Minha palavra venha dos 

lábios dos portadores da voz, como agora. Mas se vos preparardes em oração, tudo o que aparentemente 

esquecestes brotará dos vossos corações, porque eu continuarei a falar-vos através da vossa consciência. 

13 Ficareis surpreendidos como pessoas de diferentes comunidades religiosas vos seguirão e 

confessarão que Aquele que tínheis entre vós era o Mestre. Serão como Nicodemos, que falou em 

particular com Jesus, a quem reconheceu como Filho de Deus, a quem amou como seu Mestre, e chorou 

amargamente quando O viu sair de Jerusalém com a cruz da iniquidade e da ingratidão sobre os ombros. 

Naquele momento o seu espírito disse-me com lágrimas: "Mestre, eu vou seguir-Te". E ele também me 

seguiu. 

14 Bem-aventurados aqueles que decidem da mesma maneira neste tempo, sem medo dos homens, 

porque neles estará a minha luz. 

15 Em que estão a pensar, meus filhos? Eu sei: estás a pensar no facto de o Pai te ter acabado de 

confiar um novo ano, para que nele consigas dar um passo em frente - um ano que por vezes não parece 

terminar, e que no entanto para o espírito é apenas como um segundo na eternidade. 

16 Já passou um ano, e deixou a sua marca nos homens. Quando ouviste a Minha palavra de 

julgamento, o teu espírito acordou e, através da tua memória, passou a lembrança das tuas obras, palavras 

e pensamentos, de todos os teus sofrimentos e alegrias, de tudo o que conseguiste e daquilo que não 

conseguiste alcançar. Quando você terminou o seu auto-exame à luz da sua consciência, você agradeceu 

ao seu Criador por tudo o que você recebeu Dele. 

17 O homem e toda a criação ofereceram a mim o seu tributo e sacrifício. Seja abençoado! 

18 Como se todas as criaturas estivessem se reunindo neste momento para se unirem em homenagem 

ao Pai, eu vejo todos os mundos e todos os seres unidos diante do Meu olhar. Vejo até as menores obras 

realizadas para Mim, ouço a voz das Minhas criaturas quando Me chamam, e o canto de louvor daqueles 

que Me louvam. 

19 Em todas as coisas criadas há vida e sensibilidade. A verdade é que até as rochas sentem o toque 

Divino. Todas as criaturas encontram refresco em si mesmas, que é como se encontrassem refresco em 

Minha Divindade. 

20 A estrela real é a imagem de um pai que dá a sua vida, energia, calor e luz aos seus filhos. 

21 A terra é como uma mãe cujo ventre é uma fonte inesgotável de ternura. Com ela está o manto que 

protege os órfãos, o seio que alimenta e o abrigo acolhedor e confortável para os seus filhos. Seu tesouro 

escondido revelou seus grandes segredos aos homens, e em seu semblante a castidade e a beleza já foram 

refletidas. 

22 O ano que agora passou foi cheio de provações - um ano em que a justiça Divina se fez sentir em 

cada criatura humana. Quem não esvaziou o copo de amargura? 

23 Quantos seres amados deixaram esta terra para escapar para o outro mundo, porque a Vida 

Espiritual os chamou. Os corações finalmente derramaram água cristalina, e muitos cabelos brancos 

apareceram nos templos dos antigos. No entanto, também houve alegrias: novas crianças vieram ao mundo 

com sua mensagem de inocência, os doentes recuperaram sua saúde, e alguns de vocês que haviam sido 

abandonados viram o amado voltar. 

24 Tu Me escutas com alegria no teu espírito, pedindo-Me para levantar o véu de mistério que 

envolve o Ano Novo, que te parece um caminho que deves percorrer. Mas digo-vos: façam no futuro o que 

fizeram no passado. Ouvi-Me hoje, enquanto a essência da Minha palavra ainda derrama sobre vós, como 

o sangue do Salvador que outrora derramou em cada alma. 

25 Passou um ano, pessoal, mas a guerra não encontrou fim nela. O povo não se reconciliou, os 

líderes poderosos não apertaram as mãos como um sinal de paz. Neste preciso momento, quando vocês 

estão se refrescando espiritualmente em comunhão com o Meu Divino Espírito, vidas estão sendo 
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destruídas, o número de órfãos e viúvas está aumentando, e o sangue continua a fluir sobre a terra e a regá-

la, o sangue dos homens, que é o Meu sangue. 

26 Mais uma vez colocarei a paz no coração dos homens e lhes concederei mais algum tempo para 

que possam alcançar este bem mais elevado do espírito. Mas se eles não aproveitarem esta oportunidade, o 

seu sofrimento e amargura aumentarão. 

27 Trazes a paz através da tua renovação, através da oração e da prática da Minha Doutrina. Faz obras 

dignas do teu espírito, assim como do meu. Chegou a hora de valorizar-se um pouco mais, de dar 

verdadeiro valor àquilo que eu coloquei no homem: o espírito. 

28 Quando você atingir o verdadeiro conhecimento do seu valor, não se torne convencido. Percebam 

que vocês são meros mortais, que são mensageiros e instrumentos dos Meus Divinos conselhos. 

29 Ninguém nasceu por acaso, ninguém foi criado ao acaso. Entendam-me, e perceberão que ninguém 

é livre no seu caminho de vida, que existe uma lei que guia e governa todos os destinos. 

30 Falemos uns com os outros, meus filhos; falemos com o Mestre! Não quero censurar-vos, mas 

abençoar-vos, e como comecei o Meu discurso, assim o terminarei entre vós: acariciando-vos. 

31 Em silêncio, conta-me o teu sofrimento, confia-me os teus desejos. Embora eu saiba tudo, quero 

que você aprenda pouco a pouco a formular a sua própria oração até que esteja pronto para exercer o 

diálogo perfeito do seu espírito com o Pai. 

32 Vós velhos, vós jovens, vós virgens, vós crianças, vós pais: Pede, e ser-te-á dado. Eu sou a fonte 

da justiça e do amor, e vou mostrar-vos o vosso caminho através da vida iluminada pela Minha luz. 

33 O que você me pede para a terra que te abriga? O que você sente por todas as criaturas do Pai? 

Vivam em harmonia com todos os seres, pois na verdade todos vós sois irmãos e irmãs antes de Mim. 

Abençoai todas as coisas criadas, e vós me abençoareis. 

34 Vejo que temeis o futuro, porque a sombra da guerra e os ecos do seu rugido vos alcançam, porque 

a ameaça de fome, pestilência e devastação espreita por toda a parte. Mas o que se pode temer quando se 

tem a Minha luz na alma? Eu não vos chamei soldados da Minha Causa? Deixa o medo para aqueles que 

não têm fé, para aqueles que Me negam. 

35 Muitas tribulações recairão sobre a humanidade, mas através delas eles conhecerão Minha Palavra 

e Meu Trabalho. 

36 Quero que o vosso coração permaneça sensível à dor, aos necessitados, aos famintos, aos doentes, 

que seja, por assim dizer, o limiar da Nova Jerusalém, onde se reúne o povo de Deus, que é a humanidade. 

37 O Sexto Selo está solto, e com ele vocês ouviram a Minha Palavra através do órgão humano do 

intelecto, que tem sido Lei, Revelação e Profecia entre vocês. Concedo-te ainda sete anos em que me 

ouves nesta forma - sete anos em que o mundo espiritual ainda enviará as suas mensagens através do 

cérebro dos escolhidos para ele, e desses anos terás de dar contas ao pai no último dia do ano 1950, que 

será um dia de julgamento para ti, quando depois me ouvires falar-te pela última vez da montanha da Nova 

Sião. 

38 Escrevo estas palavras no teu coração e na tua consciência, pois quero que sejam inesquecíveis 

para ti. 

39 Não esqueçais o que ouvistes do Divino Mestre, nem o que ouvistes de Maria, a Mãe Universal, 

nem o que ouvistes de Elias, o mensageiro da Terceira Era, que vos reuniu como um pastor no obstáculo 

do Meu amor. 

40 Você tem gozado de muitos favores, mas eles vão acabar porque chegou a hora de você trabalhar 

fielmente na pureza, de acordo com a Minha lei. 

41 Não procure nenhum ganho pessoal quando Me servir. Serve-me por amor, sem pensar na 

remuneração ou na recompensa que te espera. Pensa nos que sofrem, nos que caíram, nos que não vêem a 

luz nem reconhecem o caminho, e dá-lhes a Minha instrução com um coração amoroso. Leve-os até Mim 

e não fique ansioso se eles alcançarem o objetivo antes de você. Seja o último, consciente da sua tarefa, 

pois eu saberei esperar por você, pois todos vocês me alcançarão. 

42 Pessoal, eu concedo-vos um novo ano para lutarem. Sobre a guerra, a destruição e a morte, o azul 

do céu se espalhará como um manto de paz. Eu adornarei a face da terra com flores, soprarão ares de lima 

que serão como um presente de amor. O ventre das mães de todos os seres vivos será fértil, e a sua 

abundância vos beneficiará. Eu ilumino a inteligência humana para que ela possa descobrir na natureza 
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novas possibilidades de desenvolvimento para o bem dos Meus filhos. Abençoo os mares para que os seres 

que vivem no seu seio se multipliquem e para que os homens não sofram fome depois da guerra. Eu abro 

novos caminhos para que as diferentes raças possam conhecer-se e abraçar-se. 

43 Que a primavera venha até vós como um presente de paz e esperança, reconciliação e perdão entre 

as pessoas. 

44 O verão paquera com o fogo do seu sol muitas regiões e desertos, onde os homens cairão quando 

passarem por eles, e suplicarão a Jeová por misericórdia. Aqueles que se esqueceram de Mim vão se 

lembrar de Mim novamente. E os cientistas ficarão perplexos diante dessas manifestações, mas no fundo 

do seu coração ouvirão a Minha voz dizendo-lhes para purificarem as suas ações e pensamentos, a fim de 

entrarem no caminho da sabedoria. 

45 O outono me trará a colheita daqueles que cultivam a terra, e essa colheita será abundante, pois 

algumas nações voltarão à paz e tomarão de novo as alfaias do trabalho. 

46 As bênçãos repousarão sobre a semente, pois as crianças e as mulheres cultivarão a terra na 

ausência dos homens. As mãos que depõem as armas e pegam no arado serão abençoadas, e mesmo 

aqueles que eram inimigos se abraçarão como irmãos, pois o pão do céu cairá como o maná no deserto. 

47 O inverno virá, e a sua neve será o símbolo da purificação. 

48 Está tudo preparado. Observem e rezem, trabalhadores. Abençoo também as mãos que cuidavam 

dos doentes, os lábios que falavam com amor a Minha palavra, os olhos que venciam o sono e observavam 

a cabeça dos doentes terminais, o coração que batia pelo sofrimento, pois são os instrumentos do Espírito 

que é capaz de se levantar em oração pelos homens. 

49 Quero fazer bater os vossos corações para uma nova vida, pois encontro-os mortos para a fé, a 

esperança e o amor. 

50 Eu sou o único Juiz que pode julgar almas, e ainda assim eu não vos considero como acusados, 

mas como crianças e discípulos. 

51 Deixa-me estar entre vós como Pai. Você mede o valor da palavra que eu lhe dou, ou você Me 

quer com você como juiz? Querem que Eu faça sentir a Minha justiça não só na palavra, mas também nas 

vossas vidas, para que possam acordar e acreditar em Mim? 

52 Nem sempre semeaste bem a semente que te estou confiando neste momento, e vês, não colheste, 

portanto, a colheita que esperavas. Mas por essa razão, não desista da luta, compreenda que mesmo que 

por vezes seja a causa das suas lágrimas, isto também é verdade, que neste cumprimento do dever está 

fundada a paz da sua alma. 

53 Não vou ver este povo chorando nos caminhos da terra e reclamando dos solavancos na estrada. 

54 Sempre te coloquei no caminho que leva àquele lar onde te espero. Não tenha medo de encontrar a 

sua porta fechada. Só quem viajou todo o caminho é que o alcança. 

55 Tu me mostras o teu coração, e eu recolho dele, como de um celeiro, a boa semente e deixo para 

trás os inúteis, para que tu possas destruí-la. 

56 Você não deve mais se alimentar de atos imperfeitos ou desonestos de adoração: Você está agora 

na Terceira Era. Aquele que pratica a Minha Doutrina como Eu vo-la dou, fará a Minha vontade, e aquele 

que faz a vontade do Pai encontrará a salvação. 

57 Dei-te grandes provas do meu amor em todos os momentos. Eu dei-te oportunidades para vires ter 

comigo. Mas nunca Me obedecestes, preferindo a dor do mundo com os seus prazeres fugazes ao 

cumprimento da Minha Lei, que vos dá a verdadeira paz. 

58 Quando eu só viria até vós como juiz, assustar-vos-ia; mas entre a minha justiça e os homens a 

cruz sempre se coloca, e assim só palavras de amor e perdão vêm sempre de mim. 

59 Quanto te ajudei neste mundo, para que, quando estiveres perante o juiz como um ser espiritual, 

não te arrependas! 

60 Vocês são os mesmos que cruzaram o deserto com Moisés, os mesmos que seguiram Jesus através 

da Judéia, e ainda neste tempo vocês pedem milagres para crer, ou pedem os bens da terra como se não 

soubessem o propósito final do seu destino. 
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61 Não deixe que esta manifestação se torne comum, pois então perderá a reverência e a fé que 

deveria ter por ela. Para que benefício você pode tirar dele se seu espírito está ausente e sua mente está 

dispersa? 

62 Em Minha Divindade vive o amor intercessório; é Maria. Quantos corações que haviam 

permanecido fechados à fé se abriram ao arrependimento e ao amor através dela! Sua essência materna 

está presente em toda a criação, é sentida por todos, e ainda assim alguns a negam com os olhos abertos. 

63 Vós sereis os incansáveis semeadores das Minhas revelações, para que o mundo possa vir à razão e 

alcançar o desenvolvimento e a luz para cima. 

64 Antes da minha partida, vou pavimentar os caminhos que vocês devem seguir. Você não sabe o 

que eu decidi nos últimos anos da Minha manifestação. Eu preparo-te, para grandes provas que virão 

naqueles dias. Removerei de entre vós toda corrupção que tenhais infligido à Minha Doutrina, para que 

reconheçais a Minha Obra em toda a sua pureza. 

65 Vigiem, pois depois da Minha partida, alguns irão aparecer e fazer-vos crer que Eu continuo a 

manifestar-Me através do órgão humano da mente. Eu te faço vigilante e preparo o teu coração para que, 

conhecendo a Minha natureza e o sabor deste fruto, ele não seja seduzido pelos enganadores. Mas se não 

vos preparardes para estes tempos e perderdes o que vos dei, como ireis distinguir a verdade da falsidade? 

66 Não se deixem levar por influências nocivas que podem privar o conhecimento e a luz que vos dei 

de seu poder, pois então vocês se encontrariam enredados no mesmo mal que aqueles que Me traem. Dia 

após dia devo avisar-vos para que vivam vigilantes e não vacilem. Muitos de vocês vão chorar pela minha 

partida e não encontrarão consolo. Vais desejar o tempo em que eu me fiz conhecido através do órgão 

humano da razão. Mas naqueles momentos em que orardes, eu vos iluminarei e vos recordarei toda a graça 

e dons que coloquei dentro de vós, para que não vos sintais sós e abandonados, mas no conhecimento de 

que estou perto dos Meus discípulos, partirei com a vossa herança e ganharei mérito através de obras de 

amor aos vossos semelhantes. 

67 Aproveite este tempo de instrução. Considere que há paz em sua nação enquanto outras nações 

estão se despedaçando. Tens de compreender que tens de criar uma atmosfera de paz entre o teu povo, 

para que cada estrangeiro que vem ter contigo possa descansar e encontrar consolo no teu meio e sentir-se 

iluminado por bons pensamentos e inspirado por nobres intenções no seu regresso. 

68 Agora, das nações sairão homens fortes em bondade e cheios de luz. Eles darão a conhecer os seus 

erros e as suas falhas a todos aqueles que vieram ao mundo com uma grande missão e falharam na mesma. 

69 Além disso, está próximo o momento em que as epidemias irromperão nas nações e destruirão as 

populações. 

70 Neste dia, pergunto-lhe: Se eu vos mandasse para aquelas terras e vos dissesse: atravessai os mares 

e entrai nas cidades da dor e da desolação, fá-lo-íeis, meus filhos? 

71 Além da morte, a vida espera a todos; mas quem são aqueles que vão e trazem uma gota de 

bálsamo e uma palavra de luz para aqueles que ainda podem elevar-se à verdade nesta vida? Estes serão os 

Meus discípulos. 

72 Muitas pessoas verão os segredos das Minhas manifestações já esclarecidos neste mundo, mas 

outras terão de entrar no mundo espiritual para contemplar a verdade. 

A minha paz esteja contigo! 
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 feito homem em Jesus pela segunda vez33a 

Amor Divino envolto em um raio de luz, 

torna-se a palavra humana através do mediador33b 

Cristo move o quadro de vida de Judas para a  

 luz divina37-39 

O maior objectivo do livre arbítrio humano é, 

para fazer a vontade de Deus41-43 

Instrução 91 

 Cristo explica o processo em Seus anúncios3-7+13-14 

Em todos os momentos Deus tem, através de pessoas preparadas. 

 falado8-12 

Cristo, a Palavra de Deus ─ amor e sabedoria 

 Deus27-30  + 32 

Deus está mais e mais além do que a nossa mente 

pode compreender34-36 
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Em todo o mundo, os pioneiros espiritualizados em 

 Aparência45-47 

Explicações sobre os Sete Selos49-54 

 O tempo do abuso do livre arbítrio está a chegar ao fim80 

Instrução 92 

A herança mais preciosa: a Palavra de Cristo em Sua 

 Ensinamentos2-3 

Características do bom discípulo8-10 

A essência dos ensinamentos de Deus 

 tem sido sempre o mesmo26 

Porque é que os bocais de Deus vêm de 

 as pessoas comuns e pouco instruídas?  28 

 As expectativas de Deus dos Seus filhos61 

O caminho para a purificação da alma65 

 A voz do Espírito da Verdade é agora audível71 

Instrução 93 

 O Equipamento dos Discípulos do Divino Mestre3-6 

 O raio de luz divino tornou-se palavra humana8 

Para a recepção e transmissão do Verbo Divino deve ser 

Espírito, coração e mente devem estar preparados15 

Em horas de tribulação, devemos voltar os nossos pensamentos para Ele... 

 enviar para conforto e ajuda23-24 

Cristo e Seus ensinamentos redimirão as pessoas 

e transformar; nós, Espiritualistas, somos apenas ajudantes29-30 

O silêncio da tempestade no Mar da Galileia ─ uma pista para a tempestade presente e para a nossa 

salvação33-37  Israel espiritual e a sua missão hoje43-47  O homem não deve ser guiado 

apenas pela ciência e pelo homem 

 conhecimento, mas pelo espírito do amor68 

Instrução 94 

Quem serão os novos apóstolos da Doutrina Espiritual?  8-11 Conselho do Divino Mestre 

para a Propagação 

Os seus ensinamentos13-17 

Outros grupos espiritualmente despertos também se juntarão a nós26  Somente Deus conhece os 

segredos e os poderes do nosso espírito. 

 e pode revelá-los29 
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 A Paixão de Jesus56-80 

Instrução 95 

 Pré-requisito para uma resposta à oração1 

O lucro das provações sofridas com a submissão5  + 7 Deus usa os ímpios como instrumentos 

de Sua justiça8 

 O efeito curativo da dor12  + 56 

A Palavra de Deus através da Palavra Mediadores Irrevogáveis 

somente até o final de 195020 

 Maria, a mãe espiritual dos homens21 

A humildade deve ser a palavra de ordem dos discípulos de Cristo32 

 O nosso destino é obedecer às leis de Deus35 

Já na terra encontraremos o caminho para o reino dos céus... 

 reconhecer55 

Instrução 96 

 Exortação à espiritualização e à elevação do pensamento4-5 

Nas próximas guerras religiosas, a verdade 

 vencer e não o homem14 

 Uma das muitas razões da reencarnação17 

Os poderes da mente estão acima dos poderes do intelecto33 

 O que é o Espiritismo?  37-38 

 Cristo diz-nos como ouvir a Sua voz47-48 

É Tempo de Julgamento49 

Outros exemplos de reencarnação 53 + 61 

A terra foi profanada pelo homem .... 59-60 

Instrução 97 

Deus sempre se mostrou de diferentes formas 

 tornada conhecida para testar a nossa fé9-12 

 O homem é o melhor mediador da Divina Vontade14 

 O Legado Divino ─ Seus Ensinamentos22 

Deus sempre passou pela mente 

 pessoas simples que nos falaram49 

O número de reencarnações depende do nosso 

 Perfeição na terra ab61 

Instrução 98 
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Se queremos dar testemunho do nosso seguimento de Cristo, 

 devemos primeiro aperfeiçoar-nos3 

 Por intuição, saberemos se uma mensagem é genuína7 

A tarefa e a responsabilidade dos Espiritualistas 

 para o descendente19 

As diferentes formas de ligação espiritual de Deus 

 com o povo20-23 

É hora de julgar, quando pagamos a nossa dívida. 

 must30-32 

Tudo o que é humano passa, apenas a palavra de Deus. 

e a Sua lei permanece para sempre39 

Exortações e Conselhos do Divino Mestre 

 pela nossa luta espiritual45 

Temos o mandamento "Amai-vos uns aos outros" certo... 

 Entendido?  50-51 

Deus quer conquistar-nos através do Seu amor e 

 não se dobrar através da dor53 

Instrução 99 

As comunidades religiosas esperam em vão pela 

Segunda Vinda de Cristo2 

Nós próprios devemos alcançar a nossa bem-aventurança9 

 Israel Espiritual, sua origem e missão10-15 

Os novos ensinamentos da Terceira Era são 

mais extensa do que as da Segunda Era24-25 

Até o alcance do discurso da mente para a mente. 

 

O espírito ainda vai passar o tempo33 

Quem é o nosso vizinho e o que é o nosso 

 Serviço para ele?  51-52 

O batismo de João na água e o batismo de Jesus no Espírito 

 e o seu significado56-60 

O pecado original da humanidade62 
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Instrução 100 

 O meu julgamento nasce do amor, não da vingança1-3 

Porque é que Deus não impede a intervenção do 

 Cientistas na criação?  6-9 

A ajuda dos nossos anjos da guarda e a nossa responsabilidade 

 para com eles18-24 

 As revelações de Deus durante o sono30-31 

A redenção através da morte sacrificial de Jesus só se torna efetiva 

 através da nossa sucessão71 

Instrução 101 

Exortações para o cumprimento dos nossos deveres espirituais6-9 

Vivemos na época das visitas do 

 Justiça Divina35 

A possibilidade de reencarnação é um ato 

 do amor divino e da justiça37-40 

A humildade é uma das virtudes que mais 

deve ser praticado55-63 

Instrução 102 

Estamos constantemente expostos às tentações, 

mas o inimigo mais poderoso está dentro de nós11-12 

O diálogo espiritual perfeito só se tornará 

 alcançar as gerações futuras ....  20 

A Palavra de Deus da Terceira Era é o Novo Testamento28 

A tarefa, o livro de instruções. 

 do Divino Mestre38-39 

 A possibilidade de reencarnação é uma graça de Deus52 

Instrução 103 

O povo de Deus não é uma raça em particular, mas...  

 a comunidade de espíritos escolhidos8-14 

O Tempo de Julgamento de Deus - Fim de uma Era e Início de uma Nova 15-17 

 Conselhos práticos para seguir Jesus28 

A maravilhosa forma em que Deus revela as Suas revelações aos 
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 pessoas37-38 

Aproxima-se o momento em que as pessoas vão perceber a importância de... 

 da mente42-43 

A Obra Divina não deve ser adulterada e sem 

Os rituais são espalhados56-58 

Instrução 104 

 A paz na terra não é possível sem amor30+1-2 

Correção da visão humana do 

Primeira vez Sobre Deus11-15 

A avaliação sombria de Deus sobre a humanidade hoje33-34 

 O além é diferente do que imaginamos na Terra39-41 

A Comissão Divina para Israel Espiritual:  

 para rezar pela paz55-58 

Instrução 105 

A responsabilidade dos Espiritualistas de usar seus dons espirituais 

 para usar3-10 

Os instrumentos de Deus aparecem não só no meio da 

Israel Espiritual11-14 

 Nenhum teste é grátis27 

O homem amadurecido espiritualmente tem poder sobre a 

Forças da natureza39-44 

Muitas nações, como resultado do seu materialismo e 

Orgulho de queda profunda45-47 

A doutrina da reencarnação não é nova, mas existe 

desde a Primeira vez52-54 

Instrução 106 

Não devemos ser muito influenciados pelo mundo terreno. 

 Aversão aos prazeres e deveres15 

 

 Ninguém é um profeta no seu próprio país19-20 

 A importância da oração32 

 O destino do espírito e da alma após a morte terrena6-38 
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 Admoestações aos pais e filhos57-59 

Instrução 107 

Século das Luzes sobre o futuro1-4+15 

Uma nova etapa ─ primeiro o julgamento, depois a paz18-21 

 O Espírito da Verdade e Sua Obra24 

O vaguear de Israel pelo deserto até 

 Terra Prometida28-33 

Instrução 108 

 As poderosas tarefas de Elias no Three Times9 

A herança pecaminosa de Sodoma e Gomorra dá veneno 

 Frutos a serem combatidos10-16 

A vinda do Espírito da Verdade foi 

 predito por Jesus22-23 

 Sobre o Reino de Deus32 

A perturbada harmonia entre o mental e o 

a vida material é a causa da confusão 

 nas forças da natureza56 

Instrução 109 

As reacções do povo ao aparecimento do 

O Salvador e Seus Ensinamentos3-6 

Porque é que a vida dos filhos de Deus é muitas vezes tão 

incompreensivelmente difícil?  11-13 

O mistério sobre a natureza da alma deve 

agora seja transmitido14-16 

 Deus espera que seus filhos se amem uns aos outros32  + 36 

Uma explicação sobre a natureza de Deus40-41 

Só com a verdadeira espiritualização é que podemos fazer milagres... 

 ver realizado58-59 

Sobre o nascimento de Jesus63-64 

Instrução 110 

Dos 144.000 do Senhor assinados. 4 

Uma confirmação lógica da reencarnação 7 

O espiritual e o Israel nacional 8 
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Uma revelação sobre Nicodemus 13 
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